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 خلیلزاد به اوس بیا بله نکاح تړی؟
 

کال کی  ۲۰۱۴که څه هم دا ډیری تکراری خبری دی خو د روښانتیا د پاره یی تکرار احسن قبلوو او وایو چی: په 
د جمهوری ریاست د څوکی د ګټلو د پاره د ګڼ شمیر پیژندل شوو ، نیمه پیژندل شوو او ناپیژاندو افغانانو تر منځ 

لو کاندیدانو د هر ډول امکاناتو نه په کار اخستلو سره د ځان انتخاباتی مبارزه پیل شوه. د دی څوکی د ګټلو د پاره ټو
په ګټه تبلیغات تر سره کړل، پیسی یی مصرف کړلی، هر یوه کاندید عوامو ته د دوی د جزبولو او که خبره لږه پاکه 

عدی وشی د دوی د غولو د پاره د خپل ځان څه چی د هیواد د اقتصادی توان او سیاسی صالحیت نه هم ور اخوا و
ور کړی او هریوه خپلو وطنوالو ته په ډیر جرئت سره وینا کوله چی که ماته رایی راکړی سوله به را ولم، اقتصاد 
به په پښو ودروم، تعلیمی، صحی او ټولنیزی ویجاړی چاری به سمی کړم، د تیر حکومت نه په میراث را پاتی فساد 

ولی فاصلی او موانع لری کړم او په لسګونو او سلګونو داسی به له منځه یوسم او بالخره به د دولت او خلکو تر ټ
 نوری هغه غولونکی خبری چی ولسی خلکو ورت ډیره اړتیا لرله د دی نوماندانو له خولو واوریدی. 

خلکو هم په دوی باور وکړ او د مخالیفینو د تهدیدونو او اخطارونو سره سره یی په انتخاباتو کی برخه واخسته. هرچا 
خوښی کاندید په هره وجه چی وه رایه ورکړه، د وسله والو له زجرونو او شکنج پرته چی په ځینو سیمو کی د خپلی 

رایه ور کونکی وزو رول، نور په مجموع کی د انتخاباتو پروسه په ارامی او اطمنان سره تر سره شوه، خو د نتایجو 
ونه ګټلی چی د جمهوری ریاست ( ۱+۵۰ومره رایی )تر اعالن وروسته معلومه شوه چی له بده مرغه یوه نوماند هم د

چوکی تر د السه کړی او په خپله خوښه بی د نورو له مداخلی څخه دولت جوړ کړی او د خلکو سره شوی ژمنی په 
عملی توګه سرته ورسوی. همدا سبب شو چی ټاکنی دوین پړاو ته اوږدی شی او دوه مخکښ کاندیدان په دویمه دوره 

 ته سره را ووځی. د ټاکنو میدان 
په دویمه دوره کی د جمعیت اسالمی نوماند ډاکټر عبدهللا او آزاد نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی په ټاکنیزه مبارزه 
کی سره مخامخ شول، او په دی توګه د ټاکنو دوه ټیمونه یا ډلی جوړی شوی. د ښاغلی ډاکټر عبدهللا په ټیم کی د 

باً ټول جهادی تنظیمونه چی په پاکستان او ایران کی جوړ شوی وو او دروس او پخوانی پاچا د ډلی په ګډون تقری
روس پلوه دولت د ماتیدو د پاره یی ال پخوا د امریکا د هر ډول مرستی نه ګټه پورته کړیوه، سره راټول او د مطلق 

اندانو پکی شریک وو، د ډاکټر بری د تر السه کیدو په نیت میدان ته را ووتل. دویم ټیم چی آزاد او یا نیمه آزاد نوم
اشرف غنی سره د ملګرتیا الس یو کړ او د ټاکنو د ګټلو په هیله یی مبارزه پیل کړه. انتخابات ال نیمایی ته هم نه وو 
رسیدلی چی دواړو ټیمونو یو پربل د دغلی او ټګی تورونه ولګول او داسی آوازی یی جوړی کړی چی دا ټاکنی سمی 

 مونږ ټیم یی و نه ګټی نو نه یی منو. نه دی روانی او که ز
د نه منلو په کار کی د ډاکټر عبدهللا ټیم د اشرف غنی له ټیم څخه ډیر ګرم وو، د کرزی بیچاره عکسونه یی هم څیری 
او تر پښو الندی کړل او اخطار یی ورکړ چی که د انتخاباتو ټیم اشرف غنی وړونکی اعالن کړی دوی به ور سره 

حکومت جوړ او بیا به د طالب مال عمر او پروفیسور مال ربانی دوران را ژوندی او دوه دولتونه په څنګ کی موازی 
به را منځ ته کړی. د دوی تر منځ دا اخطارونه په شدت سره روانو وو چی د امریکا د هغه وخت د خارجه چارو 

وایم هماغه به کوی  ویل څه چی وزیر جان کیری ځان ور ورساوه دواړه کاندیدان یی له غوږو ونیول او ورته ویی
او نه نو د بیا مهاجرت د پاره ځانته د ځای د پیدا کیدو په لټه کی شی. تردی صرف یوه اخطار وروسته دواړو په 
سینه السونه کیښودل چی وایه هرڅه چی وایی مونږ یی د سر په سترګو منو. جان کیری د نن ورځی د حاالتو د 

ستان د اساسی قانون خالف تر داسی یوه غولونکی نامه الندی یعنی د ملی یووالی حکومت رامنځ ته کیدو د پاره د افغان
چی اصالً په افغانستان کی یی هیڅکله وجود نه درلود را منځ ته کړ او بی له دی چی د خلکو رایو ته درناوی وشی 

ټونکی و جمهور رئیس او عبداله او د ټاکنو ګټونکی او بایلونکی ملت ته وروپیژنی اشدف غنی چی حتمی به د ټکنو ګ
ته یی داسی یوه مصنوعی چوکۍ جوړه کړه چی تر اوسه هم هماغسی مصنوعی او د قانون نه بیرون پاتی ده. د 
امریکا دی ناقانونه عمل دی ته الره پرانستله چی عطا محمد نور د بلخ والیت خپل شخصی مال و ګڼی او بیا میدان 

 

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


  

 

 2تر 2 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

 

زه خلکو »او ورپسی قوماندان رازق و وایی چی « کیست که مارا برطرف کند؟غنی » ته را ووځی او ووایی چی 
او په همدی تر تیب د پارلمان وکیالن اود شمال ټلوالی نور لوی او واړه « راوستلی یم غنی ما نه شی لری کولی

د امریکی د مامورین ټول په یوه آواز و وایی چی مونږ څوک له دی مقامونو نه نه شی لری کولی. اوس بیا کله 
جمهورئیس معاون غنی ته ټلفون کوی، کله یی په کابل کی سفیر د مشورو به اساس د غنی او عطا د النجی د ختمیدو 
وړاندیزونه کوی، کله یی د نظامی قواو قوماندان وایی چی باید تشنج ختم شی او دادی ښاغلی خلیلزاد تازه افغانستان 

ړی. ویره داده چی که ښاغلی خلیلزاد د امریکا د دولت په نمایندګۍ هلته ته رسیدلی او غواړی چی دا مسئله ختم ک
تللی وی او بیا د جان کیری په څیر د دوه تنو نکاح بی له شاهدانو یعنی د افغان ملت د لوی اکثریت له خوښی پرته 

او په جهانی  سره تړی نو ښه به داوی چی اشرف غنی له غوږو ونیسی او بیرته یی امریکا ته د ځان سره بوزی
بانک کی ورته خپله وظیفه بیا ور وسپاری او ښاغلی عطا نور د اشرغنی پرځای بی له ټاکنو د جمهوری ریاست په 

 چوکۍ کینوی او د لوی اکثریت نه و غواړی چی د زهرو دابله پیاله هم بی له شکایته و څښی .
ه پرته دلته نور هم انسانان ژوند کوی هغوی ته د او که داسی نه وی نو اقالً عطا نور باید په دی و پوهوی چی له د

حیواناتو په سترګه د لیدلو نه دی ډه ډه وکړی، او که نه وی د هرڅه مسؤلیت به د همده او دده د څونورو هغو ملګرو 
په غاړه وی چی د ملت په تباهۍ کی خپله ګټه وینی او د زور چلولو له الری غواړی خپلی صوبه دارۍ ته ادامه 
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