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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 22/02/2012 سرلوڅ مرادزی

 

 !«مې تهبرنامې څخه شبنا»امرهللا صالح له 
 
کې، د تحول او تداوم ټیم مشر اشرف  پیلپه  د کمپاین د ټاکنو د دوهم پړاوورځ،  د غبرګولي په لومړۍ کال 1۱۳۱د 

ځای  ،د شبنامې پرځای برنامه، د اخطارپرځای سوله، د ګواښلو پرځای یوبل منل سره دهوویل:  غني پخپله وینا کې
 لري.

پنجشیر  چې په اشاره ده اشرف غني ډاکټر صیب د  ته، هغه شپې پاڼو یادونه، په حقیقت کې ې پرځای د شبنامود برنام
 خبرخونه وایي:په دې اړه د افغان ځواک کې د تحول او تداوم ټیم په مخالفت خپرې شوې وې. 

شبنامې او په دې اړه ډیرې خبرې وروسته تر هغه را پورته شوې، چې تر دې مخکې د عبدهللا ټاکنیز ټیم په پنجشیر » 
 وو.کې له دې پاڼو کار اخیستی و او خلک یي ښاغلي غني ته د رایي نه ورکړې ته هڅولې 

 

خو  ،وي په ټولنیزو پاڼو کېبه او یوازې  به جوړې شوي (نامېشب) په لومړي سر کې ویل کیدل چې دا شپې پاڼې
وی مني چې یادې پاڼې د د یي دوی ومنله چې دا کار د دوی ځینو پلویانو کړی او ټیم روسته د ښاغلی عبدهللا ټاکنیز

 «دي.
ا لکې دب ونه کړ، اعتراف دعبدهللا ټیم ددې شپې پاڼو په خپراوي، په اسانۍ او ساده توګه ا باید هېره نکړو چېالبته د

 ترسره شو! د کره السوندونو په مټ، تحول او تداوم ټیم په پرلپسې ټینګار او اعتراف د
 ځم.ګراصلې خبرې ته رااوس  سره تړاو لري، له دې پېښېلیکنې سرلیک  دېد

 نیوکه، د امرهللادلته  دی. او له نیوکې خوندي مدني حق هر وګړي، د د رایې ورکړهپه ټاکنو کې هر ټیم یا نوماند ته 
د روڼ اندۍ الپې وهي او غواړي هغه څوک یادیږي چې  دده پشاننه ده په نښه شوې، بلکې  شخصي حق تهصالح 

وچ شي  د ژمنلیک رنګ ولس سره یي له دې چېخو مخکې  ،وپیژنيورمخکښ او مختازي پتوګه  ټولنې ته ځان د
خپلو ژمنو ته شا اړوي او د خپلې رسواۍ تشت پخپله له  ووځي، د اوریدونکو له غوږو غږ خبروژمنو اواو یایي د 

 بامه راغورځوي!
 

ومان نه . ګله عبدهللا عبدهللا سره ملګري شواستخباراتو پخوانی رییس امر هللا صالح د » خبر کې لولو  په یو تازه
ګه شخصیت په سترکېږي چې نوموړی په ولس کې موقف ولري خو امرهللا صالح ته د یوه روشنفکر او تجربه کار 

 «تاند کتل کېږي چې په پنجشېر کې زیات ملګري لري.
 

و ا د ډاکټر اشرف غني غونډه کې یوه په امرهللا صالح لږ مهال وړاندېدغه روشنفکر او تجربه کار!  په اصطالح خو
شتیم. صلحشور ما در دوران طالب ها، در دوران جهاد صفت های باخود دا» ویلې وو په اړه د هغه د تګالرو د ستایلو

هستیم، خواهر ما شعر خوانده، دریایی طوفاني هستیم، از دور دشمن را میزنیم. ولی در بین افغانها کس دیګریکه یک 
یم، سرمایه داریم، تاریخ داریم و این احساسات و این روز بخاطر طوفانی، در عین ردیدګا راترسیم کنند که ما نفت دا

 سرسبزی و ابادي هم باشد، اسفاده کند، این نیاز به یک ادبیات نو داشت.زمان میتواند یک روزی بخاطر 
 «این ادبیات را در افغانستان ډاکټر صیب اشرف غنی احمدزی معرفی کرده.

 دغه وینا په یوټیوب کې په اسانۍ د پیداکېدو وړده.
ف غني له روښانې برنامې څخه د اشراوښ په بډه وهي او اوس پوښتنه دا ده چې امرهللا صالح څنګه په روښانه ورځ 

اوږده کړې وه، په یوه ګام او توره شپه، په  (1) ،میږي خورک مرغهچې خپله یي په تفسیر کې افغانانو ته ژبه لکه 
 ؟شوې شبنامې خپروونکو ته پنا وړيپنجشیر کې د اشرف غني پر ضد د خپرې 

 

جهاد اکبر یعنی نجات افغانستان از چنګال ایرانیها حرکت جدید به سوی » همدارنګه د ملي امنیت دې پخواني مشر د 
 »په یوه تبصره کې چې څه مهال مخکې ما په خپله یوه لیکنه کې ترې یادونه هم کړې وه، ویلي وو:«   و پاکستانی ها
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 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 یک افغانستان یدمیخواهاګر .من در وجودش تمام ارزشها را میبینم که ی استحمایت من از داکتر اشرف غنی بخاطر
با ما یکجا شوید و اینرا هم به یاد داشته باشید که تمام جهان  داشته باشیدلسانی  ،تقل ازاد و بدون تعصبات قومیمس

یک تیم پاک و با عتماد از  یکهتمام کمک ها جلب میشود بخاطر .خوشبین برای برنده شدن داکتر اشرف غنی است
 .بین المللی را با خود داریم و برنده استیم. لعنت به کسانی کی دامن به تعصب میزنند. با احترام امرهلل صالح هجامع

 «د انټرنیټ له زیرمو څخه
 

 مخکیني بیان چې د خپل هغه ټیم سره یوځای کیږيي او صالح غواړي افغانانو ته دوکه ورکړ امرهللا  هم بیا دلته
 تو پر بنسټ رامنځته شوی!د قومي او ژبنیو تعصباخالف 

 د اشرف غني پر محور او تګالر جوړېدای« لسانی ،یک افغانستان مستقل ازاد و بدون تعصبات قومی» که دده په وینا 
ک ی یکهتمام کمک ها جلب میشود بخاطر .که تمام جهان خوشبین برای برنده شدن داکتر اشرف غنی است» شي او 

 «بین المللی را با خود داریم هتیم پاک و با عتماد از جامع
 خالف، یوځای کیږي؟د خپلو ویناوو پرعبدهللا ټیم سره  دنو بیا څنګه او ولې 

 رامنځته کېدای شي: هم دلته ډېرې نورې پوښتنې
 

 او که د پوهاوي او باور له مخې دا څرګندونې په تصادفي ډول د اشرف غني په اړه ــ ایا امرهللا صالح 
 کړي؟

 غني په اړه مثبتې څرګندونې او په عمل کې د عبدهللا مالتړ او لوری نیول، کومه استخباراتي ایا د اشرف  ــ
 لوبه نه ده؟

  ایا د داسې کسانو په ورتګ سره د عبدهللا ټیم د افغانانو په وړاندې له پخوا زیاته خپله وړتیا او ژمنتیا له ــ
 السه نه ورکوي؟

 

بیخي روښانه ده چې د عبدهللا ټیم د هیواد لپاره نه کړنالر لري او نه مخ که ددې پوښتنو ځواب هرڅه وي، یوه خبره 
 ته د ژمنو کسانو ټیم دی! د افغانستان ملي ګټو او نه

دغه ټیم د هغو کسانو ټولګه ده چې د تګالرې پرځای په سبوتاژ، افغانانو ته په رڼا ورځ د خپلو موخو د بیان پرځای 
 ښونو او د افغانانو د یووالي او پیوستون پرځای د بېلښت او نفاق خبرې کوي!په شپې پاڼو، د سولې پرځای د ګوا

او د خپلو رایو په مټ د هغې توطیي مخه ونیسی  ټیم ته رایه ورنکړي پالافغانان باید دغه درواغجن، ژبماتي او شاتګ
  !چې ددې ټیم په بریا کې، افغانستان او افغانانو ته متوجه ده

 
 یادونه:

میږي خورک داسې یو مرغه دی چې د ونو او بوټو په پټه برخه کې ځای په ځای کیږي او خپله ژبه چې نسبتآ  (  1) 
 خپله غځولې ژبه راټولوي او بیا یي په یوار سره له ستوني تیروي.راوږده ده راباسي، میږتانه او نور حشرات لومړي پ

 
 پای
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