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 «ده هم بال قال خپله ژبه هم»
 
 

، یکو نه طا یاخت وینا سره یخپل چی د یکیږ متل دی چی د ټولو هغو کسانو د پاره کارول یداس دا د پښتو ژبی یو
څه یی له  یس دا .یوای یاپلت او یا هم یکو رفای یخلط یب او یا د عوامو خبره یمشور له یب ،یپیژن حاالت سم نه

او   یتیرو ، خو وخت له وختهیو او د مصیبتونو د باران سره مخامخ یو هپښیمان چی بیا وروسته یراوځ خولی نه
  .یورکو او نه بل کوم تدبیر کار یلر ګټه یپښیمان بیا نه

له خطره  یداس سره په جګړه اخته ده او سیرواو د ا کرون خبره نه اوږدوم، په دی روانو حاالتو کی خو ټوله دنیا د
هیوادونو او په هیواد کی د ننه د ښارونو او د کلیو تر منځ  وبیل د وور چی ورو یکیږ ډکه جګړه ورته ویل

دا خو یو نړیوال آفت دی او ټوله دنیا یی د  .یکو په پرله پسی توګه کمزوری  یاړیک یانسان او یراول یبیلوال هم
را ګیر او ورسره  یپک ټولنه هم یزپل او غم یدردیدل ، چی زمونږ غریبه ، ناداره،یکو ځلی یهل مخنیوی د پاره

ناروغیو  یداس شی. خو… افسوس چی زمونږ ټولنه په نورو عرف هیله هم شته چی دا آفت به ژر .ده نګریوا الس و
  : ځکه نشته چی هنه د بل چا سر لالیزا له خالق یب الج چاره ییاخته ده چی د ع

ځکه  .یراول هماغه ډول به یی یو په الس کی نیولی ده چی هر ډول یی خوښه لروغه جوړه خو امریکا په خپ
  .ښناخو که یو ، که څوک خوښوختمو چی جنګ مونږه پیل کړی او مونږ یی یوای هغوی

د دی د   ټټک هرشول.  دکاندی شل تنه د ریاست جمهوری چوکۍ ته ینژد .ر واچولپه ال یغن اشرف رډاکت انتخابات
خوښ شی ځانته غوره  وکلدخ نوم چی د دوی په نظر به یداس یو یراوړو ورکوونکو توجه ځانته یرای پاره چی د

و حساب حساب ورکوو ا » چی ودا ټیم ځانته د » دولت ساز ټیم« نوم ورکړ او مهم شعار یی یغن کړ. د اشرف
غوره کړ. همدارنګه نور ټیمونو   نوم «یهمګرای و ټیم ځانته د »ثبات ۍمشر په عبدهللا اخلو«. د عبدهللا

  .میدان ته را و وتل یمبارز ځانته و ټاکل او د او غوښن شعارونه نومونه لبیالبی هم
محمد   رډاکت خبری وکړم. زه غواړم په لنډه توګه د یباند توب یجعل په سوچه والی یا  وانتخابات زه نه غواړم چی د

   .لنډه رڼا واچوم یباند «حساب ورکوو او حساب اخلوشعار چی » ټیم په دی د دولت ساز یمشر په یغن اشرف
خپل نظر وړاندی کړی دی   هنیت مه ۳۰په  یمیاشت کال د جون د ۲۰۱۹می د  یباند په نوم مټی نوټ: د دی )

 (یکمڅه نه ل یورباند دلته
 

درنو دوستانو سره شریک  وتاس ییو څو ټک یباند واغیز غواړم د دی شعار چی »حساب ورکو او حساب اخلو« په
  .کړم

سره د طالبان  بغض م کال کی د امریکا له خوا په قهر او  ۲۰۰۱روښانه ده کله چی، په   یبیح  مونږ ټولو ته دا خبره
کی  بغر او د څو محدودو په یټلوال کی د شمالی عمجمو دولت په  په غونډه کی نوی موقت (نب  ) دولت سقوط شو نو د

جوړ شو. په همدی دری کلنه دوره کی د افغانستان د  یمشر ن نه د حامد خان کرزی پهانا افغ واوسیدونک  د
افغانستان  يشمیرپیس هډالروپ ملیونو وزرون څه چی د وسلون  په ونپه نوم د امریکا او نوری نړۍ هیوادو یجوړون بیا 

مرسته   زیاتی د همدی ینیمای ، لهیکارید هد ګټی د پاره و ن سافغاول ته ور انتقال کړلی. د دی تللو پیسو دری سلنه هم د
  .شوی یویشل برخه یی د افغان چارواکو له خوا په خپلو منځو کی و سلمه ۴۷له خوا او تر  ومفسیدین کونکو د

د پاره د یوه  یتصفی د حساب د ا اوبام رئیس بارک رجمهو مونږ ته را یاد دی چی د امریکا 
هلته  یمیاشت شپږ ینژد تهیئ دی .هولیږ هلته تهئ دی( یو رهی رانهیی نوم  هشیب همدا) یمشر په  بمحاس مشهور
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ته یی و ویل چی د پیسو د مصرف  سکانګر او ړال امریکا ته هبیرت خو هیڅ ډول تصفیه یی و نه شوه کولی هوک کار
  .مونږ بخښنه غواړو او دا کار نه شو کولی یلر جود نههیڅ اسناد و

 

لوړ پوړی دولتی چارواکی ول او اوس د ښاغلی ډاکټر منځ کی چی ټول  د همدی ښاغلو په یپیس یورغل هلته
د   هر یو یی اوس یچ  شوی لومی فحی ،ی په ټیم کی سره راټول شوی د(  یهمګرای ثبات اود ) ۍرمش په عبدهللا عبدهللا

  .یکیږ لشمیر کی ومیلونران ویه پهنړۍ په س
په  یټولن یخپل څنګ کی یو څه تجربه کار او د په خپل یچیر که یغن اصلی خبره می دا کوله چی ډاکټر اشرف

حساب اخلو او حساب شعار چی » یداس هم یی هکسان په څنګ کی لرلی نو کله ب رباخب یباند ټولنیز جوړښت
یو ناتوانه دولت دی عملی بڼه ورکړلی  یداس اول خو دا دومره اسان کار نه دی چی:  هرکړی. ځکو نه وای «ورکوو

د  ۍواکمن یناکام یووالی د یمل او ورسره د ۍواکمن کرزی د بجنا  چی د هیره ووشعار  ی دمه د شی او بل ،
د ډاکټر عبدهللا په شاوخوا راټول شول او په دی  یپیژن چی ټول ملت یی ېڅیر ېمفسد او یغدار رشمی ګڼ دوري

د حساب ورکولو نه  قدرت د دوی الس ته ور شی او  یو ته ادامه ورکړه چی که ممکنه یمبارز یخپل توګه یی
ه نه هم په دی هیله را تاو شول چی ک یغن همدارنګه د دی غلو یوه کوچنۍ برخه خپله د ډاکټر .یموم خالصون و
  .یوکړ په وخت کی مرسته یمحاسب ، تر یوه حده به د خپلو غدارو ملګرو سره دیورش الس ته یغن بیا قدرت د

نه د مخه ال د دوی په خوله  وانتخابات حتی د هله کبل ابی شعارزما په اند د » نه یی منم« خبره هم د همدی حس
حکومت  یمواز وښه ییخ  خپل سر او خپله همنله.پ د ټاکنو نتیجه یی و نه .لوشو یهماغس .هتاویدل را هتاویدل کی

و نه یی او که نه ن یورکاند باید په دولت کی ورته درنه برخه یغن ده چی یاړویستل اعالن کړل. امریکای هم دی ته
ت ساز ټیم په څو  دول یغن نو د سو.او یاخست چی ورنه یغواړ له امریکا نه هبیرت طالبان هم ټول هغه قدرت .یمن

مشارکت د حکومت په وړاندی، د طالبانو  یمل په وړاندی، د عبدهللا د سوایرو د ا کرون د :یوجنګیږ دبای یجبهو ک
شعار د  یداس ا ای نو .په لسګونو نورو مرئي او نامرئي جبهو کید بریالیتوب په الره کی او  یپروس د یسول د هسر

چی  یپوهیږ صاحب باید په دی و یغن ډاکټر محمد اشرف بجنا  داده چی  وروستی خبره می ؟هوښیارو کار ګڼلی شو
دی  تر د السه کړی، نه کوم بانک تموفقی درس ورکړی او کمیتودی یپک وتاس هنتون دی چیوپافغانستان نه کوم 

، یلر هیواد دی چی وګړی یی سهار یو ډول عادتونه یهس د یوه منظم پالن له مخی پانګه په کار واچوئ. دا یوچی 
نو  یوکړ تزعام چی په افغانستان کی په بری سره یغواړ وتاس بل ډول. که یشپ غرمه بل ډول، ماښام بل ډول او د

او استادانو سره، یوه ورځ د   وښونک  ، یوه ورځ داو خبری یی واوره هکښین سره ومحصلین او ومتعلیمین یوه ورځ د
، یوه ورځ د قومی مشرانو سره او یوه ورځ د مزدورانو هعلماوسر ، یوه ورځ د دین دهکسبګرو او دهقانانو سر

او   یورکو له دی میتود په دی هیواد کی بل هیڅ میتود کار نه یب .یوای چی څه درته هکیږد او غوږ ورته هکښین سره
یاد شی. وطن په خبرو او په قهر او   نواکم منا  هم یو ناکام او حتی بد وتاس به رڅی په وزمامداران وپخوانی ولکه د ټول

او  برئیس صاح  رجمهو نوره مو خوښه قدرمن .یغواړ ، سم او عملی تدبیر یجوړیږ په شعارونو نه
   .ود ټیم ښاغلو ملګر سجمهوررئی د
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