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 1تر 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

  
  

 11/80/4812 امان هللا احمد
 

 کښي ځواب په لیکني د یون اسعمیل استاد محترم د
 

 لري؟ مانا څه سپارل واک د ته عبدهللا عبدهللا
 

 وادونوهی د سیمي د افغانستان شو، راپاتي راګیر کښي جزاوتو په غواړم نه زه دي، وړ قدر د مینه سره هیواد د او احساس ستاسي
 د ي،د نه ګټه په افغانانو د زیږول بحران نوي یوي د کښي درشل دي په او دي، خنډ پایښت د افغانستان د کړي استخباراتي

  .لري جواز سازش سیاسی کښي ډګر په سیاست
 

 په ستانافغان د کښي لسیزو دریو دي په راوړي، السته به څه یو کښي مقابل په او ورکوي السه د به څه یو کښي سارش سیاسی
 ښه چي شوي، پاتي دي نه ګټه په هیواد د چي شوي، زیږول سازش سیاسی کښي بحرانونو او تجربو مستقمیو غیر او مستقمیو

 .دي دوران واکمني د کرزي حامد ښاغلي د یي بیلګه
 لوي وی څنګ تر عواملو نورو د کړي؟ سره تر ښه رول تأریخي خپل توانیدل ونه ولي کرزي حامد چي کیږي پیدا پوښتنه اوس
  .ولګول ډډه دوي پر کرزي حامد.  دریدل نه و شا تر کرزي حامد د ولس چي وو، دا عامل

 
 شتون واټن لوي ډیر منځ تر کرزی حامد ښاغلي د او غني اشرف داکتر د چي کړم پورته توګه جدي په پوښتنه دا غواړم زه

  .شي ورکولی بدلون ته روند تأریخ د چي دي، موثر څومره کیش شخصیت د رهبر یو د چي وي معلومه په ته تاسو لري،
 تپایښ د هیواد د چي ورسوي ته ازباد واکمني دده به دا  ګوروي؟ سترګه په شګ د هکله په شخصیت د غني مفکر د تاسو آیا
 لخپ الره پر سمون د او ورکړو ارزښت ته وخت باید موږ شي، لوبولي رول څومره کښي ټنګیدو په ستني د ولسواکي د او

 ریښه ټولنیز او دي والړ ولس ټول شا تر بابا غني د چي دا هغه وکړ یادونه ما چي څخه واټن کوم هغه کړو، مصرف انرژي
 .کیږي مخامخ نه سره ناکامي د اشخاص ورته داسي لري،

 

 چي ات. ورکړو دوام ته مالتړي خپل او ودریږو کلک شا تر غني د خاطر په پایښت د افغانستان د او پاره له وګړو د خپل راځي
 زیان ته شخصیت ستا به دا پریږده، مه الره نمیه په کړي دي مزل کوم چي اوس کړي، مو پاره له هیواد خپل د کړي څه هر

 لب دي، ارزښت وخت د هم بیا مني، نه و غوښتني دوي د کولي نشي غني او دي والړ افغانانو میلونو په شا تر غني د ورسوي،
 ته بدهللاع عبدهللا واک شي کیداي کښي صورت په بریا د غني اشرف داکتر چي کړي یادونه مو کښي لیک په چي دا نشته، بدیل

 غانستاناف د ښکاره په ایران.کړي سره تر چلند داسي کتلو نه په ته راي افغانانو میلونو د چي وي به منطقي څومره دا وسپاري،
 له سازش سیاسی د سره درک په وضعي ددي دي، الس لوي ایران د کښي بحران اوسني دي په او کوي، کار پاره له ویش د

 رهال ځواب د ته پدیدو ورته داسی هیواد د وګرځید، المل سازش سیاسی یو د کړوب تریخ دا چي ورکوي، السه د به څه یو کبله
 نهګامو مهم او اساسی پاره له پایښت د افغانستان د کښي درشل په سازش سیاسي د چي شي، وکولي چي دي، سازش سیاسی
 .شي کړاي پورته

 

 توګه په اپوزسیون د او سپارل واک د ته ډلو ورته داسی کوي، رهبري مافیا اقتصادي او ماتوي قانون چي هغوي
 .کړي نه و چلند قانونی سره ماتونکو قانون د چي دي نه څوک هغه غني داکتر وي، به تیروتنه لویه کیدل پاتي

 

 سلها مارشال د و، خاوند قدرت د او معاون لمړي فهیم مارشال ګښي وخت هغه په وو، وزیر مالیی د غنی اشرف داکتر چي کله
 نیغ شو، ورنکړ امکانات اضافه دیته او شو کړی بند چاره دا لوري له غني داکتر د د چي درلود، بودجه میاشتني کسانو زرو

 .کوي پلي به قانون او وګرځي، به وړ چوپړ د چي کړي هوډ سره افغانانو د دي، نه سړي ډار د
 

 پیاوړي ال مالتړ خپل چي راځي کوي، څه هغه وګورو ورکړو، وخت ته بابا غني چي وي به غوره صاحب، یون استاد ښاغلي
 هنر ولډ یو سیاست کیږي، سره تعقل په او تدبیر ښه په څه هر کړو، سره تر کارونه ښه خاطر په وګړو د افغانستان د او کړو
 هپ راځي دي، تباهي ولس یو د ځانځاني کړي، سره تر بنسټ پر وقار د او ګټه په افغانانو د هنر دا چي دي هغه هنرمند ښه دي،

 هپ وړاندیز خپل شي، کولي افغان هر کړو، پورته ګامونه الره پر سمون د ځاي پر انتقاد د او شو راټول سره کښۍ محور یو
 .شي دایکی پورته ورڅخه ګټه خامخا وي ګټه په افغانستان د او ولس د که کړي، وړاندي ته غنی داکتر توګه جمعي یا او انفرادي

 درنښت ډیر په
 پای

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ahmad_amaan_de_ismaael_yun_de_ikane_pa_zawaab.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ahmad_amaan_de_ismaael_yun_de_ikane_pa_zawaab.pdf

