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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 ۰۲1۷۱۲۴۱۰۲         فضلیار هادي فضل نیرانج
 

 لیک پرانستی ته احمدزي غني اشرف ډاکټر
 کړ؟ دوکه ملت هم تا: غني اشرف ډاکټر

 

 !احمدزی غني اشرف صاحب ډاکټر محترم
 !برکاته و هللا رحمته و علیکم السالم

 

 د وروسته، پړاو دوهم تر ټاکنو د کال13۳3 د
 معاملې( دولسمې جوالی د) مې۰1 سرطان

 .دی کړی پرېښانه ډېر ولس افغان
 د ایالتونو متحده امریکا د خلک؛ افغانستان د

 په کیري جان ښاغلي وزیر چارو بهرنیو
 ډاکټر نوماند ناکام د ټاکنو د او ستا مشرۍ،
 ارادې د ملت د معامله، دغه ترمینځ عبدهللا

 ګڼي ناکامي لویه ستا او سپکاوی
 فضلیار هادي فضلښاغلی                 

 یې به مخې له چې وکړه معامله داسې کې ټکر په سره قانون اساسي د هېواد د او هیلو د ولس افغان د مثلث دې
 به بست اجرائیوي جوړوي، حکومت ګډ به نوماندان ناکام او بریالی لري، نه بایلونکی او وړونکی هیڅ ټاکنی تېرې

 نظام پارلماني د ډېر ټولو دې تر او کیږي، وېشل به واک اوړي، صدراعظمۍ په به وروسته کاله دوه جوړیږي،
  .ده کړې خوره وېره لویه کې اذهانو په ولس د اوازې جوړولو

 جان ښاغلي د دادی نن شو، خاورې یې ارمان خو غوښتل هم کې کال ۰۲۲۳ په عبدهللا ډاکټر چه وه څه هغه دا
 زیان د او پښېماني شکونه، اندېښنی، خو ښکارې قانع او خوښ پرې هم ته ورسېد، ته موخې خپلې برکته له کیري

 .شو برخه په ور ته پلویانو ستا او ولس افغان احساس بایالت او
 او( کاران تقلب) خوا بل و،( ټیم بانک کابل د) خوا یوه مثلث دې د پورې پرونه تر چې دي حیران خلک افغانستان د

 شته، غله نه نن خو وه؛ مهمه ورته ډیموکراسي کې افغانستان په او رایې ملت افغان د چې نړیوال هغه ته لور درېیم
 !ژمنتیا ته ارادې ولس افغان د نه او کاران تقلب نه
 

 !مشره ګرانه
 

 او ورونو ډېرو شوه، ترسره لخوا ځوانانو رضاکارو د برخه ډېره کمپاین ټاکنیز د ستا ده، څرګنده چې تاته لکه
 بریالیتوب د ستا سره، منلو په خطرونو او ګواښونو بېالبېلو د کې، شرایطو سختو په امتیازه، کوم له پرته خوېندو

 .کړه یوه ځان په ورځ او شپه لپاره
 تلې، نه ته ډاکټر چې ښځې هغه واخیسته؛ برخه کې ټاکنو په سره خروش او جوش ساري بې په خلکو افغانستان د

 کړې راضي وه نه دې په یې زوی کاندید ته جرګې ولسي چې انا بوډۍ هغه الړې؛ ته مرکزونو رایو د لپاره ستا
 چې پالر هغه ووته؛ کوره له او کړ تاو کې ټیکري په ځان یې لپاره ستا شي، الړه ته مرکز اچونې رایې د چې

 له تاته او مصروف مړي په کلیوال یې څو تر وساتلو پټ جسد مړ اوالد خپل د یې لپاره ستا ګڼلې، حرامې یې ټاکنې
 ........ نشي؛ پاتې درکولو رایې

 .شوه راټوله تا په برخه پرک و تیت او لویه یوه ملت د او
 ولې؟ دا
 

 وي؟ مجبور دومره محبوبیت او اطاعت په ستا دې ملت پروا بې او باغي یاغي دا چې وې پېغمبر کوم ته ایا
 یو به کې هېواد په چې درلود باور یې تا پر لرلې، هیلې تا له ولس مایوسه او زورېدلي دې چې داوه خبره بلکې نه،

 .راولې بدلون مثبت
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 3تر ۰ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

 وکړل؟؟؟ څه سره باور او هیلو له ولس د تا! مشره ښاغلیه خو
 

 ځورېدلي د څخه ایتالفونو له خبره دا او و، منل نه حکومت سهامي او کول نه ایتالف د شعار ټاکنیز لوی یو ستا
 نشوه؟ جفا لویه یوه ژمنه دا یاآ خو و، اواز زړه د ولس افغان

 وعدو نورو په ستا به ملت خالفي، وعده لویه داسې اوسه له تېرې، دي نه اونۍ څو ټاکنو له دی، سر پټي د ال خو دا
 شي؟ وکړای اعتبار څنګه

 کې زړونو په او و شوی من هیله وروسته وخت ډېر چې هېلې ملت هغه د ښکاري، بدلې ناهیلۍ په هېلې ملت د نن
 .و شوی رامینځته خوځښت ډول یو یې
 ستا چې ځوانانو هغو پر ښکاري، تلونکی مینځه له باور هم ځوانانو لوستو په ولس دې د بلکې نه، تا پر یواځې نن

 .و ناست ستوني یې وهلو چغو ډېرو پر لپاره
 برخه کې ټاکنو په به لپاره څه د ګوري، سترګه کومه په ته ټاکنو ولس دا به نور شو، ختم باور ډیموکراسۍ په نن

 ورکوي؟ رایه به ولې او اخلي
 

 ګوتې مالتړو د ستا کې لویدیځ په هېواد د ورکړه، قربانۍ څومره کې پروسه په ټاکنو د ولس دې چې پوهېږې خو ته
 شول، توهین کې برخو بېالبېلو په هېواد د شول، شهیدان ماشومان ګلونه مالتړي ستا کې ختیځ په او شوې پرې

 دې په ته ایا. لري دوام ال وژل او توهین مالتړو د ستا چې دا خو ځورونکې ټولو تر او شول ووژل او شول، وډبول
 وه، هڅه یوه اخیستنې غچ د ملته غیور دې له پېښه مخکینې ورځې دوه ارګون د پکتیکا د چې پوهېږې نه حقیقت

 .واړوله ژوبله مرګ یې ته وګړو ګناه بې ډېرو سلو نیم یو تر چې
 

 ! صاحب ډاکټر
 جنازه ولسواکۍ د وړي، مینځه له اراده خلکو د افغانستان د نوماند ناکام یو دي، روان څه کې هېواد په چې نن

 له حتی ویلی، شي نه څه څوک هیڅ ته ماتونې قانون او اشۍبدم هغه د کوي، سپکاوی قومونو د سپاري، ته خاورو
 د کوي، الندې پښو تر قوانین افغانستان د هم نړیوال لري، نه بایلونکی هیڅ چې جوړیږي ریشخند یو داسې ټاکنو
 الندې پښو تر( ولسواکي) محصول خپل او سوغات خپل ګټه پر نوماند ناکام همدې د او وهي ملنډې رایو پر ولس
 .....کوي

 ولې؟ څه هر دا
 

 قانون د چې دي، امله له مصلحتونو تېرو د کرزي د څه هر دا مالومېږي، میاشت نهمه په یې زور چې وایي
 افغانانو د هم ایتالف او مصلحت ستا کړل؛ قرباني ایتالفونو او مصلحتونو د یې سپارل ته اهل کار د کار او حاکمیت

 ځایه بې دا وي، ناوړه چنده څو حالته اوسني تر به راتلونکی هېواد ګران د چې کړې وربدلې وېرې دې په هیلې
 .شي پاتې بریالۍ قانون پر تل به اوباشي او لوچکي شي، اموخته بد هم نور به شوي نازول

 

 تر مشروعیت او روڼوالی ټاکنو د لپاره توجیې د ماتې خپلې د کې ټاکنو په ملګرو ټوپکیانو هغه د او عبدهللا ډاکټر
 لرله هیله افغانانو کې مقابل په ګټلې، درغلۍ په یې سیال چې وښیي ته نړیوالو یې غوښتل راوست، الندې پوښتنې

 بښنې لپاره اعادې د حیثیت د ټاکنو د به بیا او رسیږي ته پای ژر به لنډغري او بداخالقي سیاسي دغه دوی د چې
 !تسلیمیږي ته هغوی به غني داکټر ګټونکی ټاکنو د چې دا نه کیږي، اړ ته غوښتنې

 

 صاحب ډاکتر کړل، تور لنډغرۍ او ټوپک له زړونه ولس افغان د اعمالو ناوړه خپلو په یې ډلې او عبدهللا ډاکټر
 زړونه ولس افغان د به تاسو نو ورکړئ دوام ته کړنو خالف ارادې د ولس د همداسې ډله ستا او ته که! غني اشرف

 اوبو په هم هېلې هغه ولس بېچاره دې د مرغه بده له لید، ونه خیر هم یوه له ولس دې! کړئ تور سیاسته او قلم له
 .لرلې قلمه له یې ضد پر ټوپک د چې ښکاري کېدونکې الهو

 

 د هم تا مرغه بده له نن ورکول، شعارونه ګټه په ستا یې پرون چې دوی شوی، مات باور افغانانو ډېرو د اوس همدا
 ملت د نه او لري پروا ناخوښۍ د خدای د نه غیرت، نه او لري شرم نه چې ګڼي شان په سیاسیونو افغان نورو هغو

 ته واک یې موخه یواځینۍ چارې هرې د بلکې قانون؛ اساسي نه او لري ارزښت ګټې ملي ورته نه باورۍ، بې د
 .دي ساتل واک د او رسول ځان



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

 پرون وایي څوک. ګڼي منحرف سیاسي څوک او سوداګر، سیاسي څوک فروش، رای څوک هم تا نن مرغه بده له
 مینځه له فساد څنګه به ورکوونکی رشوت سیاسي چې شوی پیدا شک دا بیا سره ځینو له او شو بابا نن راغی
 .وسوځول اور په کارتونه ورکونې راي د ډول په اعتراض د پلویانو ډېرو ستا. یوسي

 دا ولس د ایا و، جوړول کابینې مسلکي او قوي یوې د هیله لومړنۍ ولس د نه تا لپاره، بدلون مثبت او پرمختګ د
 غوندې هغې کرزي د لکه کابینه ستا به کې صورت په معاملې یوې داسې د چې شکه له پرته نشوه؟ ځوانیمرګه هیله

 .وي بدتره هم هغې تر یا او
 وزارتونه، ډېر حکومت د ستا شان په کرزي د کړې، یې محاصره او شول راتاو هم تا له شان په کرزي د دوی

 ډکې انحصاره قومي او فساد اداري له ډېرې پخوا تر به ادارې دا شوې، ټیکه هم ادارې نورې او سفارتونه والیتونه،
 سره ماتې له هم پروګرامونه ټول بابا غني د شان په کرزي د به کې حالت یو داسې په چې وېرېدلی ولس افغان. وي
 .کیږي مخ
 خوځښت راټولېدنې د ولس باغي یاغي او پرک تیت یوه د پسې، رهبر وړ یوه د سره معاملې دې په تا پرته دې له

 بیرته مخكى نه راټولیدو د ملت هم چې مرغه بده له خو و پخېدو په شعور عامه کې وروستیو دې په کړ، ټکنی
 .شو زیانمن ژر ډېر خوځښت زړونو د او باور خلکو د هم او شو وشیندل

 

 !رهبره ګرانه
 چې دادی اصل ارزښتمن یو پېروۍ او رهبرۍ د چې و ویلي درته مې وړاندې کاله پنځه ننه له شي یاد دې که

 د چې ګڼله ونه الزمه دا توګه په رهبر ریښتیني یوه د تا ایا ځي، سره مخکې تفاهم ګډ په به الرویان او رهبران
 د او وه کړې مراجعه ته اجماع ولس د ځای پر سفارتونو بهرنیو د دې مهال پر پرېکړې مهمې خورا یوې داسې
 او قدرت دومره سړي السي تش یو تا چې برکته له چا د و، اورېدلی دې نظر مالتړو میلیونونو هغو خپلو

 .کړ پیدا مشروعیت
 لري، پایلې ترخې ډول دا سیاستونه محوره فرد چې شول متوجې ته حقیقت دې افغانان بیا ځل یو نن مرغه، بده له

 ته کندې نابودۍ حتی او باورۍ، بې ولسي د افراد کړنې، خالف هیلو د ولس د چې کړې نه هېره دا باید هم ته خو
 .شي وهلی ورټېل

 

 !مشره ښاغلیه
 چې لري حق دومره لږه تر لږ خو ولس ناهیلی دا شوې، هېرې غوښتنې هغوی د او ملت خپل لپاره کیري جان د که
 .ووایې ځواب ته اندېښنو هغوی د

 درته مې ترړې منډې پورته وس خپل تر او درکړې رایه مې تاته چې توګه په بچي داسې یو د هېواد دې د زه
 :چې کوم غوښتنه تا له وهلي،

 .وکړه یې ساتنه او ولره احترام ته رایو مالتړو میلیونه ۷.۴ خپلو د -1
 .کړه څرګند جزیات ټول معاملې دغې د ته ملت -۰
 خپرو د اړه په معاملې د چې کړه بیان الفاظو ساده په بلکې نه، ډیپلوماسۍ په او ژبه خپله په څه هر ته ملت -3

 دروغ؟ څه او دي ریښتیا څه ډنډورو شویو
 حکومت سهامي او ایتالف ولې غني ډاکټر مخالف حکومت سهامي او ایتالفونو د چې کړه روښانه دا ته ملت -۷

 شو؟ اړ ته منلو
 څنګه؟ که شته هم ګټې او خیر لپاره ولس افغان او هېواد ګران د کې غړپ دې زهرو د یاآ -۴

 الړې مینځه له څه نا څه به ناهیلۍ او شکونه اندېښنې، خلکو د کړي، جال سره ریښتیا او دروغ به وضاحت ستا
 .شي خوندي هم به حیثیت ستا او شي،
 جوړ لښکر ډول شعوري په ځل دا بلکې نشي، لښکر پسې چا سترګو پټو په چې لري حق وګړي هېواد ددې نو، کنه

 .وکړي پوښتنه رایو خپلو د او کړي
 

 درناوی
 کمپاینر پخوانی ستا
 فضلیار هادي فضل نیرانج

 ۰۲1۷مه1۱ جوالیي د


