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 تګالر لري؟نې او تحول ژغورد کوم ټاکنیز ټیم، د هیواد 

 دوهمه برخه

 اقدام: د اشرف غني ملي

ور دننه او نړیواله علمي تګالر او په کملي او یوې پهچې  لومړی نوماند دیاشرف غني د ټاکنو د نوماندانو منځ کې 

، د کابل پوهنتون وزیر یيغني د مالاشرف  راوړاندې کیږي.ته  ولسمشرۍ ټاکنو ،سره تجربواو کاري  علميکچه د

خپله  د بهیر د مشرپتوګه، له ایساف ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د واک په لیږد کېرییس او را وروسته، 

ال یي عواید او ګمرکات مرکزي په مه وزیري ید مال ه.یالیتوب او نیکنامۍ سره پلې کړېدپوهه او کاري تجربه په بر

سره سیاله او  له پولي واحدو او بېرته یي د ګاونډیو هیوادو افغانۍ یي له مرګوني حالته راوویستهپولي واحد،  کړل.

  کیږي. پیژندلاو نړیوال شخصیت پتوګه  په نړیواله کچه هم د یوه ستر افغانپوه . غنيحتی مخکې کړه

اغی، خو د کرزي په وړاندې ماتې وخوړه او په نوماندانو کې څلورم ر کال ټاکنو کې هغه ۱۱۱۲تېرځل د که څه هم 

و هم د یوه ناکام دولت پنځ او افغانان چې کرزی نور نوماند نه دیبریالیوب لپاره  د نوموړي دکال کې  ۱۱1۲اوس په

 . عد شوي ښکاريامس د هغه لپاره شرایط ،کلن پیر تجربه کړی

که  او سیاسي کریزما نلري. ، نړیوال علمي مخورتوبسیالتیااو ملي علمي  پشان هم د غنينورو کاندیدانو کې یوبلخوا 

ښېګڼې او ارزښتونه ګڼل کیږي، خو د هغه ټاکنیز سیاالن او نور سیاسي او  د غني په مشرتوب دهغه د ټیم ټول، دا

 او بریدونو نیوکو وناحق وحقترپرلپسې نو تر وخت او له هغه روسته کبه غني او د هغه ټیم، د ټا اندیښنوي مخالفین

بې هم  د هغه لیبراله اندیښنې او تګالرېپه سنتي او مذهبي ماحول کې به د افغانستان پشان همداراز  ي.الندې نیس

     سردرده نه وي! 

 ،زیاتیږي هم سپورې ستغې او کړیو بېال بېلو شخصیتونود  غنيپر، ملتیاپه پتوګه د جنرال دوستم  د لومړي مرستیال

او قربانیانو څخه رسمآ بخښنه  جنګونو د زیانمنو کورنیو لسیزو تېرو د جنرال دوستم پخپل یو بېسارې اقدام سره خو

 هم زیات څه، په چنټه کې لري.د سمون او تحول لپاره له دې نور غوښتې او د هغه دغه اقدام څرګندوي چې د غني ټیم

د هغه دغه دغه اقدام یو سیاسي چل انګیري خود دوستم نه د قربانیانو کورنۍ (  سیاسي عقدیان) که څه هم ځیني

د  اقدام دی چې نور جګړه مار یي هم باید تعقیب کړي. که دغه اقدامزړور وي، یو شوی اعتراف که په هره موخه

  شو. نشي سړوالی، بیا هم نیکمرغه پیل یي ګڼالی قربانیانو غوسه او د غچ حس بشپړ

لږتر  غوی وار دی چې د ملت په وړاندې،په نورو ټاکنیزو ټیمونو کې هم د ډاکوانو او قاتالنو شمېر کم نه دی، اوس د ه

چې د  اسماعیل خان ،خو د جمعیت ګوند یو مشر رسمآ عفوه وغواړي.ټینګار وکړي او  ،لږه د خپل جنایت په نه تکرار

جنایتکارانو په لومړۍ لیکه کې ځای لري او اوس په ټاکنو کې د یوه بل ډاکو عبدالرب رسول سیاف لومړی مرستیال 

 «د بښنې غوښتلو اړتیا نه وینم » بي بي سي ته وایي  دی،

  لوستونکو ته پریږدم!  ه بېال بېلو دریځونو په اړه قضاوت،اوس د جنرال دوستم او اسماعیل خان د دو
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، ژبني او سمتي ردننه د بېال بېلو ایتنکي، مذهبيپه کود هغو پای کې  یوه لویه موخه باید دا وي چې ټولټاکنو کې په

دغني ټیم په دغه  شي. ېتمام ېګټور ېد ملت په یووالي کې له مخکې زیات ټاکنې ي اوواټن لږ ششته  توپیرونو ترمنځ 

 تر نورو مخکې ګڼل کېدای شي! ،برخه کې هم

مد نور د دوستم په تړاو ویلي وو چې نوموړی یو ملي خاین دی، غل او چپاولګر وړاندې د بلخ والي، عطامح څه مهال

څه څوک او خو پوښتنه دا ده چې خپله عطامحمد نور بیا  ي.خه طالبان په وارونو وارونو ښه او بهتر ددی او له هغه څ

عطا له کومه کړل؟ ایا تنه دا ده چې دا یو میلیارډ ډالرپوښدي؟ دا چې ویل کیږي نوموړی یو میلیارد ډالر شتمني لري، 

عطا خپله غل، چپاولګر او قاتل نه دی؟ ایا عطا د دوستم پشان زړه او غیرت لري چې لږ تر لږه د افغان ملت په 

او له ملت څخه بخښنه ه  قتلونو اوجنایتونو کې برخه درلوده، پښیماني ښکاره کړي وړاندې ووایي چې ده هم پ

 واړي!وغ

 سره په توطیو او چلوټوهغه هم  د سمتي او ملي ضد ګټو په محور،، ارشورا او جمعیتنظ دوستم چې تر پرونه پورې د

خو نن چې د  ،ګڼل کېده او منلی ښاغلی ددوی لخواهغه مهال  او د میدان پهلوان ګڼل کېدهلوبول کېده او او  تېرایستل

یوازیني غل، چپاولګر او قاتل  ، د دوی په وړاندېریږيغوښتنو لپاره د غني په څنګ کې د ملي ګټو او سراسرۍ ملي

 ؟بلل کیږي!

د  خبرۍ او ناپوهۍ، په هر تقدیر، خو هغوی چې په بېتنګو ګټو لپاره داسې څه تبلیغوي که نظارشورا او جمعیت د خپلو

هغوی چې د غني او دوستم په منځ ګډیږي، د اندیښنې او پوښتنې وړ ده. رولوبه  ناولې په داسې نظارشورا او جمعیت

 .د ښېګڼې له مخې نه شي ګڼل کېدایافغانانو ته هیڅکله داسې هڅې او له روغه نیته نه دهکې د بېلتون هڅه کوي، 

مخالفینو او  وړاندې د هغه په اصطالح پښتانه روشنفکران هم مخاطب کوم، چې د لوی غني پهپه ځانګړي توګه، دلته 

 وهي!پخپله او خپلې پښې او ریښې  دوښمن په تبلیغ ورګډ دي

 شرم او خجالت څه ته وایی!  چې کاڼې اخلې، ځان پرې ولې مالمت څوک دی؟

 ننګ دی و په داهسې ځای چې وخت د نام

 دا بې ننګه پښتانه که څه رفتار

    خوشحال بابا

په ټولو افغانانو پورې اړه قوم ګټو او ښېګڼو ته نه دی بېل شوی، دا یو ملي ټیم دی،  ځانګړيکوم د د غني ټیم بلخوا 

نظارشورا او جمعیت برمته  ۍپنجشیر تاجک وروڼه چېد هیواد  .او د افغانانو ملي او سراسري ګټې په پالي لري

نګ یي ویني او زویي د نورو افغانانو ترڅ ، په برخلیک یي لوبې او جواري کوي،دا څو لسیزي یي لوشېکړي، 

 دغو غلو او داړه مارو څخه د خالصون لپاره د غني پر ټیم راټول شي! باید د او له ټولو سره یي مواجه کړي، زبیښي

و وي او خپلتجریدال  د نورو افغانانو په وړاندېرایي ورکړي، ځان بیا بیا ته  که دوی د یوې وړې سیمې درغلګرو

  رسوي! لوی تاوان ،رواګټو ته پخپل الس

بلخوا بالخره جنرال دوستم وپوهید چې څو لسیزې نظارشورا او جمعیت د ملي او سراسري ګټو په وړاندې وجنګاوه او 

نور پر دغه الر چې پای یي ترکستان ته رسیږي، نه ځي. په یوه ټیم کې د غني او دوستم ملتیا د محدودو ګټو لپاره نه 

 لویي ګټې په پام کې دي. او ټولو افغانانوده، بلکې هلته د هیواد 
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ټیم پرځای د غني ټیم ښه پرمخ د بل هر  سلوال اپوزیسیون سره د خبرو تګالرد جګړې پای، د سولې بسیا او د و

 غني خپله کوالی شي له دې ډګره بریالي راووځي. شي. بیوالی

په تګالر کې اقتصادپوه اشرف غني  د او اقتصادي ګډوډې وضعې بیا رغاوی او ځوانانو ته کارځای،د هیواد د مالي 

  انځوریدالی شي.

او پخپل  د اشرف غني پر شاوخوا راټول شي پرته،پوزیسیون ل ټاکنیزټیمونه، د مخالفت او ایال بیب ښه به دا وي چې

 مرکزي پیاوړی دولت جوړکړو!ودانۍ لپاره، د افغان سوکالۍ او د هیواد  داسې یووالي سره

 پای

 
 


