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  د اشرف غني ، کرزي او بشر دوست د مناظرې په اړه
 

ست په دنن  اآنيزه مناظره پاي   او رمضان بشردوست تر من، کرزي دريو سيالو آانديدانو  اشرف غني  مه ،١۶ ا
  دې مناظرې کې   دوي دريو واړو . وکاوونيمو بجو  يي دوام  د ماښام تر او ه بجي پيل پنځهمناظره  پ. ته ورسيده 

دهيواد  پر مخ بيول کېده ،    د ازادۍ  راډيو د مشر اکبر ايازي په مشرۍ دملي تلويزيون او ازادۍ راډيو له الريچې
ا ، اقتصاد ، بهرني سياستپر روانو چارو ، امنيت   مناظرې کې  اشرف غني او کرزئ .  هواچول  او نورو برخو ر

ه جدي ښکاريده  ند . دواړه ارام خو بشر دوست يو  ر ه هم عبداهللا دې مناظرې ته بلل شوئ و، خو هغه د کوم  که 
  .دليل له وړاندې کولو پرته ، مناظرې ته نه وراغلئ 

ليد په دې مناظره کې  ند و ر وابونو باندې  ډېر ډاډهغه د پوښتنو په اړ. ، ښاغلئ اشرف غني ښه او  من او ه پخپلو 
وابونه درلودل. واکمن و اکلي او غوڅ  په پوښتنه غږيده او  وخت يي هغه خواديخوا په .  د هرې پوښتنې په اړه يي 

ه اخيسته او په استادۍ او مهارت سره يي  زيات مطالب په . نورو بې ربطه خبرو له السه نه ورکاوه  له وخته يي 
ايول محدود او تن  د د ستونځو په تشريح او بيان يي وخت نه ضايع کاوه ،  بلکې د ستونځو لپاره يي. وخت کې 

ندډول وويل چې د ستونځو په اړه زموږ خلک له موږ  ډېر پوهيږی . حل الرې او پالن وړاندې کاوه ر ل يي په  يو
الي  و ، بلکې خبره دا ده چې خبره دا نه ده چې دلته موږ د خلکو . او زموږ خلک دي چې ستونځې  ستونځې بيان ک

موږ دلته بايد د خلکو د ستونځو د حل په الرو او پخپلو هغه پالنونو وغږيږو چې د خلکو د ستونځو په حل کې مرسته 
  . کوي 

انه وښوده  ، بېساري بلل کېدای شي  دخبرو داسې  دياليکتيک .  د مناظرې داسې مخ ته بيول چې  اشرف غني  له 
وتشميره استادانو لکه اشرف غني  له وسې پوره دئ او اوډ   .ون  يوازې د 

ه  شک نشته ، له همدې اړخه يي غ ولو پوښتنو ښاغلئ بشردوست چې  دخلکو په اړه ېې په زړه سواندۍ کې  وښتل  
واب ووايي ای هغه خپله ز. ته  واب په وخت ، د پالن او حل الرو پر  ړه سواندي او احساساتپوښتنو ته د 

اکلو پوښتنو په اړه کم . خپل ډير وخت  يي ، د مسايلو په تشريح  او د ستونځو په بيان تېراوه .  وړاندې کول   د 
اورېدونکي د . خبرو له  پيله تر پايه يي اوډون نه لېدل کېده . غږيده ، وخت يي  د نورو مسايلو په اړه له السه ورکاوه 

ه نه شول ترالسه کولئ هغه په خبرو کې د ستونځو د حل په اړوند واب .   يوازې يوې پوښتنې ته يي غوڅ او ښه 
ې  کيچ او ج تانه خپله د ک ې المل نه ، بلکې پ کيچ او ج تانه د ک ورک او هغه دا چې  د هېواد په سويل کې پ

  . قرباني دي 
وکې نيمې يي خلک وخندول ، خو  ليد او يوې  ه هم مناظره کې ډېر بد ونه  وله کې يي  د افغان ملت کرزئ که  په 

ه نوي نه درلودل  ای  .  لپاره په دې مناظره کې  يمان او اشتبا پر واب کې بيا هم  د پ هغه د يوې پوښتنې په 
ار  او له هغه يي مالت وک  ين   .   پخپلو بېځايه او زيانمنو مصلحتونو باندې 

ل بيا هم   د هېواد پر وړاندې د پرتو ستونځو په اړه د حل په الرو او  په بلخوا کرزي د خپل تېر حکومت پشان ، دا 
د ستونځو بيان او له ستونځو شکايت او ستونځو ته ژړل ،  د .  بلکې  له ستونځو يي يادونه کولهپالن ونه غږيد ،

ي او د .  مشخصه جوړوي کرزي د حکومت  ه نه دي زده ک کرزي بيا هم  د خپل تېر حکومت له ناکاميو 
الر نه لري را د کرزي په خبرو کې د راتلونکي په اړه افغانانو ته د ډاډ وړ نوئ شي  ،  . تلونکي لپاره کوم پالن او ت

و کېده    ! همغه زوړ مال او زړې تراويح. نه تر ستر
خه  د افغانستان په ار کوم  چې کرزئ او يا بل نوماند له روان ناورين  ين  وتون کې  زه بيا هم پخپل  پخواني  دري  

ه نه شي کول ي ئ ډېر  اکنو تاريخي چانس له السه ور نه ک ي  او  .  ، افغانان بايد د روانو  د خپل ووټ قدر وک
ي    .خپل ووټ  په نوماندانو کې وړ تن لکه اشرف غني ته ورک

        
دا چې ولې نه  .ه وراغلئ خو عبداهللا مناظرې ته سره له دې چې بلل شوئ و ، ن. نن خواره په زړه پورې مناظره وه 

 و راغلئ خپله يوه پوښتنه ده؟
واب وايه او د هرې پوښتنې په اړه الره بيانولهاشرف غني پوښتنو ته رون  ولنې د هرې  . يي خپله پالنيزه ت د 
ودلې  ان په وړاندې اي ې موخې د  اکلې او غو وابونه ويل .برخې په اړه يي    .د هرې پوښتنې په اړه يي مشخص 

هغوی .و کرزئ او بشر دوست بيا د موضوع او پوښتنو په اړه مشخص نه غږېدل او له موضوع هوري دوري تلل خ
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  .ستونځوته د حل الر نه بيانوله او د ستونځو د حل لپاره يي په پالن خبرې نه کولې ، بلکې په ستونځو غږيدل
  . ستونځو غږيدلاشرف غني د ستونځو په حل او الر غږيده ، خو هغه نور دواړه بيا په

  
 پای

   
  


