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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

   ۲۹/۰۳/۲۰۲۰                          نحکیم روا

 
  

 قمات او ګوډ منط ، د ماتې
  

 
عبدهللا عبدهللا په تېرو ټاکنو کې د دوکتور اشرف غنی او حنیف اتمر په وړاندې له ورایه یو مات نوماند وو . خو کله  
چې د حنیف اتمر ډله د خپل منځي اړو دوړ او تناقضاتو له امله تس نس شوه او د ټاکنو له انګړه ووته ، نو قومی  

  .ني له ویرې د عبدهللا عبدهللا مالتړ اعالن کړغد دوکتور اشرف  خلیلی او جهادی غلو-ټیکه دارانو دوستم او محقق
  . له عبدهللا عبدهللا څخه د بدنامو کسانو پراخ مالتړ هم ونه کوالی شوای د وخت او زمان تقاضا او اړتیا بدله کړي

 

زمونږ په ګټه پایلې اعالن   که د ټاکنو کمیسیون » : ویل چې ېال د ټاکنو له عملی پیل مخک ېعبدهللا عبدهللا او ټیم به ی
ته اړتیا څه وه ؟  ه نو ټاکنو ، دومره مصارفو او ستونزووښه که داسې  « نه کړي ، مونږ د ټاکنو پایلې نه منو!؟!؟

کړی وای او خبره به خالصه وای ! خو د عبدهللا عبدهللا د ناکامۍ  بیلې ټاکنو فیشنی بریالۍ اعالن هخو کمیسیون ب
  . دهللا عبدهللا د خوښې کمیسیون هم مات نه کړای شوتقدیر هیچا حتی د عب

 

عبدهللا عبدهللا او غدۍ یې د ماتې د خوړلو لوړ ظرفیت لری ، خو تر څنګ یې د ماتې د منلو ظرفیت او میړانه نه  
  . لري . د دې پوښتنې په وړاندې د دوکتور غنی او عبدهللا ځوابونه سره مقایسه کړئ او قضاوت وکړئ

 

  « ؟که په ټاکنو کې غیر له تاسو بل ټیم بریالی اعالن شی ، ستاسو غبرګون به څه وي: »پوښتنه
 

  .: مونږ به بریالی ټیم ته مبارکی ورکړو او مالتړ به یې وکړودوکتور اشرف غنی
 

  . عبدهللا عبدهللا : که ټاکنې رڼې وي مونږ بریالی یو
 

تر پوښتنې الندې راولي . اوسنئ بحران د دې ډلې پالن وو .   وګورئ ! د پایلو له اعالن مخکې عبدهللا عبدهللا ټاکنې
بحران له پایلو  په بی شرمۍ واک ته ورسي او ځانونه پر ټولنه تحمیل کړي . تباهکاران د ند تل په شا  یدوی غواړ

کې  د دوی هر قوماندان ملیونونه ډالر په خارجی بانکونو کې ذخیرې لری ، د تباهی په صورت هځک . وېره نه لری
  . به تباهکاران خپلو ملیونونو ته ورشی او بحران به خلکو ته پرېږدی

 

عبدهللا او ډله یې غواړي د ټاکنو پایلې لغوه اعالن شی او د ملی وحدت مړ او پړ حکومت یو وار بیا په کار پیل 
  :وکړي . یوه لنډه کیسه به هم سره واورو

 

وه میاشتنی ماشوم یې سره دعوه وه . پاچا د دواړو سره خبرې وایې سلیمان )ع ( ته دوې ښځې ورغلی او په یوه د
وکړې خو پایلې ته ونه رسید . آخر یې امر وکړ چې ماشوم راوړي . ماشوم یې راوړ او پاچا وویل چې تاسو نه سره 

وافقه برخه درکړو . درواغجنی مور م هیو هجوړیږئ ، پرېکړه دا ده چې ماشوم دوه توکه کړو ، تاسو دواړو ته به یو
پاچا پوه شو   . دې ته ورکړه ، خو ماشوم مه دوه توکه کوئ مماشو لوکړه او رښتینی مور ورته وویل چې نه ، ټو

  ډېر فکر کولو ته اړتیاء نه شته . اشرف غنی د ټاکنو پایلې ساتی او عبدهللا یې لغوه کوي . ده کچې اصلی مور څو
 

که    اکنو پایلې دې لغوه شی او یا دې زه با صالحیته صدراعظم شم .د درواغو ولسمشر عبدهللا عبدهللا وایي چې د ټ 
نو ولسمشر   ،او بیا که ولسمشر )!!!( یې   ؟تاته ځان په رښتیا ولسمشر ښکاري نو د ټاکنو پایلې خو ته باید وساتې !؟!.

وې څه ګالن ته چې با صالحیته اجرائیه رئیس   بیا غواړي باصالحیته صدراعظم شی !؟  صدراعظم شی ؟؟؟ یول
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دې وکرل ؟ دا بیچاره نه پوهیږي چې صالحیت پوهې ، نوښت سازمان ورکولو او د چارو د اجراء وړتیا ته وایي ، 
  . کوم چې عبدهللا عبدهللا یې نه لری . حسوده او بی سوده عبدهللا عبدهللا د اشرف غنی وړتیاوې په سوال غواړي

 

. خو اشرف غنی د بین المللی ستیجونو اتل دی ، وطنوال دې تشویش   د امریکا ګواښونو ته عبدهللا جان خوشاله دی
نه کوي ، امریکا د خپلو ستراتیژیو له پاره باید افغانستان سره ملګری پاتې شی . د نړئ د نورو هیوادونو تر  

رک  کوالب او تاجکستان ولسمشر ، همدارنګه د ازبکستان او ترکمنستان ولسمشرانو هم د ټاکنو حقیقت د د ګڅن
هم ځان شرموي هم    کړی دی او ولسمشر دوکتور غنی ته یې د مبارکی مراتب رالیږلی دی . د درواغو ولسمشر

  . شرموي ن، دا د ډیران چرګ دی هم ډیرا نایرا
 

افغان انسان نور باید ځان او جهان ، دوستان او دشمنان وپیژنی . نور باید سقوی ، جهادی او طالبی ورانکارې تجربې 
ه شی ! افغان ملت باید د نا اعالم شوي جګړې په وړاندې د خپل وسله وال پوځ او ولسمشر تر شا ودریږي تکرار ن

 او د سولې د تأمین ، ټولنیز او اقتصادی پرمختګ په الر کې یو بل ته السونه ورکړي .  
 

 ! وما علینا الی البالغ
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