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

 
  ۲۰۲۰/  ۱۲/  ۰۵         مرادزی  څرلوس
 

د  د منځپانګې« ن سیاست داخلي را به رقبا بخشیدچګونه اشرف غني میدا» د تازه لیکنېد ښاغلي نور احمد خالدي 

 ه همنظر یم.ډېرې برخه سر

د ښاغلي نور احمد ما  ،ثبت دهکې شمېره  ۲۳په  ملي بریښناپاڼې افغان جرمند  چېکې په یوه لیکنه  کال ۲۰۰۹په 

 وه. یورته اندیښنه ښودل ،دي په څېرخال

چې له وو وړاندیز شوي  ه،چې تشه یي له پخوا موجود و د یو ملي سراسري سیاسي سازمان په اړه په هغه لیکنه کې

 هغه لیکنه یو خل بیا خپروم:. دلته تر ننه جوړ نه شو او دا تشه ادامه لري بده مرغه

 زغني او د هغه پلویانو ته وړاندی ښاغلي اشرف

، د افغاني ټولنې زیاتو سیمو اوسېدونکو او مشرانو ، دل په ټولټاکنو کې د هېواد په کچهکا ۱۳۸۸د 
یو ، انو، شاعر، لیکواالنو، پوهانووهنتنونو استادانو او زده کوونکو، د ښوونځیو او پمخکښه استازو

شمېر سیاسي ګوندونو او کړیو او خپلواکو سیاسي شخصیتونو خپل مالتړ د ښاغلي اشرف غني په 
 .رګند کړ او د هغه په پلوۍ ودرېدلګټه څ

نوماندانو کې بل هیڅ نوماند د کرزي په ګډون د اشرف غني پشان زموږ د ټولنې د پوهه تنه  ۴۱په 
 !و برخمنواو اګا قشر له مالتړ څخه نه 

اق وړونکي ، قاچ، لوټمارات شمیر نورو نوماندانو جګړه مار، عبدهللا او زیټاکنو کې پر کرزي هک
، د پرمختګ او بدلون ، هېوادپالوغني بیا د هېواد د پتمنواشرف ، ډاکټر لاو ډاکوان راټول شوي و

 .ود ځواکونو د ټولېدو تکیه ځای و
نو ټاکنو یوه روښانه ځانګړتیا ا او څرګندتیا د رواد غني د پلویانو او د نورو ترمنځ د لیکې روڼتی

 .وه
هغوی اشرف غني له  چې لکې زما په ګډون ډېر داسې کسان و د ډاکترغني د پلویانو په لښکر

 .ېاو نه یي پخوانۍ اړیکې سره درلود ونه و ینږدي بېخي کتل
، د هېواد ډېر روڼ څخه طریش او له نورو ځایونوا، ، هامبورګ له ښارونود جرمني د فرانکفورت
، جرمني نورو ، ډنمارک. همدارنګه په لندناره هېواد ته ستانه شولکمپاین لپاندې د غني په ګټه د 

 .ې د غني په پلوۍ ډېرې غونډې وشوېپه ټاکنو ک هم او ښارونو کې هېوادو
رې د تګ د غني په ټاکنیزه مبارزه کې ډېر داسې کسان سره یوځای شول چې پخوایي په یوې ال

و چې زموږ د او ارت و. د ځواکونو او شخصیتونو دا شپول دومره پراخ ایهیڅ تصور نه شو کېد
 .ولې برخې یي په ځان کې راونغښتلېټولنې ټ

ه یوه لیکه د دومره  بېال بېلو اندیښنو او تګالرو پلویان ولې او څنګه پ تېر مهال دشي  یپوښتنه کېد
 ؟ولش پر اشرف غني راټول

 یر کوم بنسټ له غني سره یوځای تلل، پ یهم نه د یرو چې حتي ځینو یي اشرف غني لېدلډېدوی 
 ؟شي
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 ؟ید راغونډېدو راز په څه کې پروت د، د اشرف غني پر شاوخوا
 .ای شيرامخته کېدپوښتنې ډېرې نورې هم داسې 

پر یوه مرکز د ټولنې زاړه ، که یوخوا رړو یو څه په ډاګه کړل او هغه داد ټاکنو هلو ځلو او منډو ت
کونه هم پر پخوانیو شي نو بلخوا هېوادپال او بدلونپال ځوا یال او جګړه مار ځواکونه راټولېدلپ

. د اشرف غني شي ایو په موخه پر یوه چرګۍ راغونډېدشي او د ملي ګټ یستونځو ورختل
برخه چې د هېواد د ملي  پرشاوخوا د کمپاین برخوالو دا وښوده چې د خپلو پخوانیو توپېرونو هغه

. د اشرف ه هر نوي ګام اخیستلو ته چمتو ديګټو سره اړخ نه لګوي نور نه پالي او د پرمختګ لپار
چې زموږ د ټولنې د اګا قشر بېال بېل هېوادپال  یتګالر کې هغه راز او ځواک پروت دغني په 

ده چې د دومره بېال بېلو  . په حقیقت کې د ډاکټر غني نوي کړنالرشي یراښکلځواکونه ځانته 
 .د یوستون او پیوستون المل شوې دهځواکونو تر منځ 

موخه  . اوس زموږ د ټولو، موخه او تګالر تغیر نه خوريغني هر دریځ وګټي ټاکنو کې اشرف که
 .یوه او تګالر مو څرګنده ده

ې عملي او کارنده بنسټ د یود ټولنې علمي تحلیل او د هغه پر  زهپه ټولنیزه مبارزه کې لویه ستون
. اوس موږ د یوه یاو هرې سیاسي ډلې په وس کې نه د چې دا کار د هر چا یتګالرې تدوین د

 .کړنالر افغاني ټولنې ته نغده لروعلمي تحلیل پر بنسټ د اشرف غني په پروګرام کې داسې یوه 
ن کې ورکړه او له ازموینې دې کړنالرې د خپلې ریښتینولي او صحت ازموینه په ټاکنیز کمپای

ه پر کړنالره ، خو د هغف غني تر دې مخکې ډېرو نه پېژاندبریالۍ راووته او هغه دا چې اشر
 .زیات خلک راټول شول

تلې کړو اوس باید دوهم او نور ګامونه اوچت کړو او الس ته راغلې بریا خوشې نکړو هغه غښ
 .ي ورک شيچې د شاتګ خطر ی

، تر څو چې د یوه غښتلي ، کارنده او عملي هم وبریښيلمي تحلیل والړه ويهره کړنالر که په ع
. که په ټاکنو کې ډاکټر ، ټولنې ته یي خیر نه رسیږيدي سیاسي سازمان لخوا عملي نه شياو ژون

غني او د هغه پلویان ښې نومرې ونه ګټې دلیل به یي دا وي چې غني د ټاکنو او نورو ملي موخو 
 .، ملي تشکل نه لريو کاريلپاره یو وړ ا

یي د اشرف غني د تګالرې ، ټول هغه کسان چې ټاکنیز کمپاین کې یدې وخت رارسېدل اوس د
توپیر نلري راټول شي،  ، په یوه سیاسي ملي تشکل کېاو هغه ته یي ووټونه ورکړي یمالتړ کړ

ډکه کړي چې  منځتشه . داسې سازمان به د هېواد سیاسيريو یا غورځنګ بڼه ولد سازمان اچې 
، موږ به د سبا لپاره یو پایلې د غني په ګټه هم ونه خیژي . بلخوا که د ټاکنوهمدا اوس شتون لري

 .اپوزیشن ولرو یاو پیاوړ یغښتل
.  په تېرو څو وي، مبرمه اړتیا لېدل کیږي یته چې د ملي ګټو پرچورلیز جوړ شویو ملي اپوزیشن 

ي په اپوزیشن پېښې کولې هغوی هم ښه په مړه خېټه له دولته خوړله او هم یکلونو کې چا چې د 
پرمخ بیوه د هېواد جمعیت اسالمي . همدا اپوزیشن چې نظارشورا او درواغو د اپوزیشن دعوه کوله

. دغې اپوزیشن و، ژبنیو او سمتي ګټو پر بنسټ والړ و، بلکې د خپلو ځانګړو قوميپر ملي ګټو نه
بلکې د دولت پر وړاندې یي هر ډول سبوتاژ پرمخ  ،مون لپاره نېوکه نه کولهد کرزي پر دولت د س

 !بیوه
خه وي او په ، هغه به د دولت پر وړاندې د سمون په موچې موږ دلته د اپوزیشن خبره کوو خو کله

 .ملي ګټو به ډډه لګوي
والتیا زوږ او لی، که د ټاکنو د وخت نن د ملي تشکل د بنسټ ډبره کېږدوموږ ته پکار ده همدا 

. موږ باید خپل امکانات په دې الرکې یوله بله ونه سپموو او په تېره شي بیا به ناوخته وي
 .کار لپاره مټې رابډ وهو غسې ګټورد هېوادنۍ مینه د

 مه ۲۵کال د اګست  ۲۰۰۹د 
 :یادونه
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او له بده مرغه  ونه شوه کلونو کې پاملرنه ۱۱دا او داسې نورو جوړوونکو وړاندیزونو ته په تېرو 
ولسمشر  دکه ادامه لري.  په اړه ورته غفلتد فعالېدو د یو ملي سراسري سیاسي سازمان نن هم 

په پای  او ، دا وخت هم تېرېدونکی دیاړه اقدام ونه شي دې بیا هم په پاتې څلور کلونو کې غني
 یوو.ورته ستونزو سره مخ  دکې  و ټاکنوموږ بیا  لکه په تېرکې به 
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