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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
 

 ۲۲/۰۱/۲۰۱۹             لګمرجان من لګ رټاکډ
 

 چې څنګه غر هسې یې کربوړي!
 

کسانو په رسمی ډول  ۱۷نن ورځ د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو نوم لیکنه په رسمي ډول پای ته ورسیده چی اولس 
 ځانونه نوماند کړل. خپل

 

پکشې ال دا چې پدرام هم ځان پداسې حال کې کاندید کړی دی چې د ولسی جرګي په جالبه او د خندا ډکه خبره 
وروستۍ ټاکنو کې یې د خپل والیت بدخشان څخه هم د کامیابي رایې تر څو واکیل شي تر السه نه کړي اوس 

 ولسمشر شي. غواړي د ًخرسانً 
 

 وازمویي. په لیست کې د حکمتیار صاحب نوم هم شته تر څو خپلې طالع ښه دی چې
 

 ځان کاندید کړی دی دا هم پداسې ګۍ بیا د جمعیت په نماینده عبدهللا صاحب بله پکشې جالبه خبره دا ده چې ډاکټر
جمعیت په شلو برخو یا هغه خبره چې د چنډخو من ځینې جوړ شوی دی ، دا وار یې چانس صفر  حال کې ده چې

 دی کړي چې مخ ورواوړی دا هم مه ښیه. ځکه دی چې په تیره دوره کې یې هیڅ داسې کار نه
 

دا نورو نو پدې خاطر ځانونه نومولي دي تر څو په نویمو دقیقو کې د چا سره د یوې چوکۍ پر سر مامله وکړی له 
 کاندیداتورۍ د یو چا په ګته تیر شي.

 

  ي.څخه ښې ډیرې دوا ګنډه کړی د مجدیدیانو پاتې شو اتمر خان، اتمر خان د پیرانو، ګیالنیانو،
 

اتمر به د همدغه پخوانیو استعماری جاسوسانو پر دواګانو باور لری یا به یې نه لري خو د هغوی پر بادارانو پوره 
باور لري ځکه د دغه مفت خوارو تر شاه انګریزان، پنجابیان او ایرانیان الس لري اتمر اصالً د همدې په خاطر 

 یې ورسره مرسته وکړي.دغه جاسوسان د ځان سره یو ځای کړی دی چې باداران 
 

غل بسم هللا خان، د بانکونو او  ول غټ عټ غله لکه عطا چور، د پچوبله ډله اکثر جنګسالران او ټ د اتمر سره
یو ځای کړي دي تر څو په راتلونکي  اعیل خان یو تعداد نور د ځان سرهګمرکونو غل ذاخیلوال، د هرات غل اسم
دی وساتي همدارنګه څوک ورڅخه د تیرو غالوو پوښتنه  مال یې خوړلیکې خپلې شتمنۍ چې د کونډې او یاتیم 

بیا چور ته ځانونه جوړ کړي، خو اتمر او د ولسمشرۍ چوکۍ یو له بله سره ډیره فاصله ځکه   ونه کړی همدارنګه
رالي لري چې یو خوا خلکو اتمر اوس پیژندلی دی چې د انګریزانو ځانګړی کس، همدارنګه د افغانستان نظام فید

دیو که واک ته ورسسږي افغانستان به خدای مه کړې بلکل له منځه یوسی ځکه پر ډیورنډ  کول بالخره تجزیه کول
 اب اغزن سیم راتاو کړ.جخو یې ال له وړاندې د پنجاب سره مامله کړي ده په کومه چې پن

 

ښه ونه ځلید   تیره دوره کېچې په   اشرف غني  یادونه کړي  چې موږ په وار وار پاتې کیږی اشرف غنی لکه
 علتونه یې عبارت دي له:

و په کوم کې چې یې خپل واک د عبدهللا سره نیم کړی وو، عبدهللا دا چې دوه سری حکومت یې جوړ کړی لومړۍ 
یش بل هیڅ کار هم لره، نه یوازې چې کوم پروګرام یې نه ارآعبدهللا خو په خپله ټوله دوره کې بدون له میکب یا 

کې اشرف غني یې هم ازادو مټو ته نه پریښود چې یو څه وکړي یا په بله وینا د اشرف غني مخه یې هم لره بل
 نیولي وه.

د اشرف غني د نه ځلیدلو دوهم علت دا وو چې قاطع برخورد یې نه کوه یو غټ غل یې هم محکمې ته نه کړ 
 مه لرله چي غله به محکمه شي.تراکش پداسې حال کې چې خلکو ډیره 

دلیل د اشرف غني د حکومت چې ښه نتجه یې ونه لرله دا وه چې کار یې اهل کار ته ونه سپاره ترکاڼي یې په  بل
 موچیانو کوله ، موچیتوب یې نایانو ته سپارلی وو.
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بل دلیل چې د اشرف غني څخه ولس ناراضه شودا وو چې د فساد پر وداندې یې قاطع برخورد ونه کړ، رشوت 
 عام شکل ونیو چا هم د حکومت څخه ویره نه لرله په ډګره خبره وه او ده.ورکولو او اخیستلو 

بل دلیل چې ولس د اشرف غني څخه خپه شو هغه دا وو چې د امریکایانو پر بمباریو یې خوله پټه نیولی وه پداسې 
 حال کې چې اکثر ملکي افغانان پکشې شهیدان کیدل.

ټاکنو په کمپاین کې معقولې الرې چارې وړاندې  د راتلونکو و تهکه چیرته اشرف غني د ولس همدغه پورته اندیښن
کړي او ولس هم دا ډاډ تر السه کړي چې اشرف غني یې حل کوي د اشرف غني د بیا ولسمشر کیدو چانس خپله 

 لوړیږي.
 د دې سره سره اشرف غنی نظر دغه نورو اولسو کاندیدانو ته مثبت ټکي هم لري لکه:

 

 سونه نه دی سره.د ملت په وینو یې ال
 غل نه دی، چور یې نه دی کړ.

 پوهه او وړتیا لري.
 تجروبه لري.

 د غرب سره ژبه جوړولی شی.
 

یو هم داسې کس پکشې نشته چې د اشرف  اشرف غنی بل موږ چې دغه الندې اولس کاندیدانو ته ګورو بدون له
اشرف غني د دومره کمیو سره سره بیا هم تر  ته پوهه، وړتیا او پالن ولري، نظر دغه نورو د پاکي، غنی په اندازه

 ټولو ښه دی باید ولس رایه ورکړي.
 مننه
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