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 3تر 1 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

               ۴۸1۲/  ۸1/   ۸۰                                                           سرلوڅ مرادزی

 پر نورو نیوکه، ملي ضد دریځ نه شي پټوالی!

د  يي نه تجزيي په پارد افغانستان د کې جنرال دوستم وویل: ونه یوې څرګند ټاکنو په اړه دې ورځې روسته چې له هغ

نوماند ډاکټر د ولسمشرۍ ټاکنو ته  نظارشورا او د عبدهللا نورو پلویانو ،کړه ف ونله ډلې سره ايتال عبدهللا عبدهللا

 دی.ی تر پرلپسې ګوزارونو الندې نیولپه رسنیو کې  ټیم، ټاکنیز د هغه اشرف غني او

که څه هم د دوستم څرګندونې د ټاکنیزو منډو ترړو په درشل کې ترسره کیږي او په لومړي سر کې ښایي د ټاکیزو 

لو پلویانو او الرویانو سره دوستم د نظارشورا او د هغې له بیالبی چېباید پام کې ولرو  الیو بڼه او رنګ وځلوي، خوسی

بلکې  ،دي نه راایسارې په لمن او غیږ کې اوږدې او ژورې اړیکې لري او د هغه دا څرګندونې یوازې د ټاکنیز کمپاین

 ه په وخت پرده پورته کوي.چلوټو څخد پټو او خطرناکو  د هیواد په وړاندې

نکي یو د راتلو په ټولټاکنو او د ادامې او بدلون په تګالر سره د ډاکټر اشرف غني په څنګ کې د جنرال دوستم دریدا،

 لپاره دکړیو ، د ځینو سیکټاریستي او تنګنظرو ییر، سمون او مختګ  ژمنه هم لريموټي افغانستان لپاره چې د تغ

او بخښنه اشتباګانو په اړه د دوستم اعتراف  شویو له افغان ولس څخه د خپلو تېروتنو او مخکې هم .دیسترګو اغزی 

غوښتل، د ډېرو هغو ډلو لپاره چې په افغانوژنه او هیواد ورانولو کې له نورو مخکښ تېرشوي خندنۍ ننداره ښکاري، 

شهامت لري، د کابل د  عبدهللا هم بڅرکېاو که نظارشورا او  خو جنرال دوستم په دې اړه تر ټولو لومړی ګام پورته کړ

 بخښنه وغواړي! لږترلږه له کابلیانو دې او بیا وکړي زره شهیدانو په اړه دې لومړي اعتراف ۰۸

ه یي د افغانانو په وینو هم چې السون دې نورې ډلېدلته موخه دا نه ده چې دوستم دې له حساب کتابه معاف شي، بلکې 

 د ملت په مخکې حساب کتاب ته کښینول شي. ،د نظارشورا سړیخواره ایدب  ککړ دي او تر ټولو لومړی

له ټاکنو  د جنرال دوستم دوهم ګام هم چې له افغان وژونکو او د هیواد تجزیه کوونکو څخه یي خپله الر بېله کړه او

نکي افغانستان په ننګه د واحد او نه بېلېدو رسوا کړه او ملي ضد چلوټه شوم پالن او یروسته یي د هیواد په اړه د هغو

 یي خپل غږ پورته کړ، ستاینوړ دی.

پیاوړي  طاوو د اعتراف او بخښنې غوښتلو ځواک لري او نه تکرار ته یي ژمن دي،هغوی چې په خپلو تېروتنو او خ

تکرار ته یي بیا بیا او  بخښنه نه غواړي ،خو هغوی چې خپلې خطاوې پټې ساتي، اعتراف پرې نه کوي او غښتلي دي

 !بې زړه، ډارن او خاین دي ؛ ولس او هیواد ته درواغجن،ه کمین کې ناست ويپ

ملګرتیا او د راتلونکي افغانستان د یوموټیتوب، پیاوړتیا او  اشرف غني او جنرال دوستمپه ټولټاکنو کې د ډاکټر د 

نیوکې،  او دوښمنو کړیوریفو، مخالفو سوکالۍ لپاره د دوی ګډه تګالر، هغه څه دی چې سر له اوسه پرې د سیالو، ح

 او په نږدې راتلونکې کې به د ډېرو داسې پېښو لیدونکي واوسو. اپیلر یو په بل پسې تورونه، ګواښونه او چلوټې

 له څرګندونو روسته د ټاکنیزو ډلو د تګالرو د څرنګوالی په اړه د ډاکټر اشرف غني ورپسې د جنرال دوستم له وینا او

له دوی څخه کوم  که چیري سمشرۍ نوماندانو سره مناظره وکړي،والیتونو کې د ول 3۲ وو، چمتو دی په چې ویلي یي

و کې دیموکراتیک اصول نه پلي کوي او وزلوبه جوړوي، د دفتر ته اړتیا لري، همکاري ورسره کوي او که په ټاکن یو

 خبرې له دېاوس نه دي، ټاکنو د وخت د یوې ټوکې پتوګه یي ویالی وو، دوی له دوستم څخه په وزلوبه کې ماهر 

ټاکنیز  خپلپه مشوړه جوړوي او غواړي دا ټوکه ه  انجړپه رسنیو کې یو ځیني په تېره بیا د ډبل عبدهللا پلویانڅخه 

 کړي. بدلهشعار 
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کمیسون اشرف غني احمدزي او د هغه » که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون ویاند، محمدنادر محسني وایي 

 «نکړيهغوی بیا په داسې کار الس پورې چې  ،یوه لیک له الرې د خبرداري ورکولو پریکړه کړې مرستیاالنو ته د

با یک تحلیل منطقی می توان به » خو د ولسي جرګې استازی احمد بهزاد د کمیسون په پریکړه بسیا نه کوي او وایی 

البته با چنین دیدگاه و نظرات  -این نتیجه رسید که در صورت ورود جناب دکتر احمدزی به ارگ ریاست جمهوری 

 « کار به جایی خواهد رسید که مردمان این دیار به روح کفن کش سابق درود و صلوات بفرستند -عالمانه ای 

ی، طقي څېړنه کې داسې پایلې ته رسوالیی د خپلې ادعا له مخې په یوه من هزادښاغلي ب په پورته څرګندونو کې چې

به مردمان این »  لېدل کیږي چې دا ښاغلي له یوې کوچنۍ خبرې، څونه غټه بال جوړوالی شي او بیا دا بال څونه 

رباني په سرخیلۍ د کلونو د  ۰۸د  بهزاد  چې په ناویلي توګه« به روح کفن کش سابق» خطر پېښوالی شي چې « دیار

 دعاووې وکړي او د هغو د سر خیرات وغواړي!، ره کويته اشا او خرمستیو نظارشورا فجایعو

د نظارشورا په بټۍ کې کېدونکې  جوړول یوازې وو، د داسې بالپه المل ملګرتوب ډاکټر اشرف غني سره د دوستم د

   مشورې کولې!  او وې چې پرون یي ورسره د هیواد د تجزیي لپاره هر رازسال دي

من کلیپ اخیر » داسې تبلیغات نور هم ښکر او لکۍ پیدا کويد اشرف غني په وړاندې  بریښناپاڼه کېخو په اریایی 

دکتر اشرف غنی احمدزی را دیدم وشنیدم. کژنگری آشکار در اظهارات وی غیرقابل توجیه است. باید بحث دانش 

دانشمندان ورزیده ای هم اجیر شده  حکومت هيتلر کرد. دردستگاهعلمی وموضع گیری سیاسی ایشان را از هم جدا 

بودند که گاه تخصص خود را دراختراع فن کشتار دسته جمعی به کار میبردند و تحت نام حل مشکالت آلمان به هیتلر 

 .«ارایه می دادند

ن امنیتي ځواکونو ته د ، د کابل پوهنتون د رییس او روسته له ایساف څخه افغاد مالي د وزیر برعکس اشرف غني

خپله پوهه او کاري تجربه په بریالیتوب او نیکنامۍ سره پلې کړیده. د مالي  ،واک په لیږد کې د بهیر د مشر پتوګه

افغانۍ یي له مرګوني حالته راوویسته او بیرته یي د  پولي واحد ــ وزیر په مهال یي عواید او ګمرکات مرکزي کړل،

 احدو سره سیاله او حتی مخکې کړه.ګاونډیو هیوادو له پولي و

 ټاکلی سیاسي موخه او غرض نه وي او چیري کهیت د پوهې او سیاسي دریځ تر منځ، د یو شخص ولې او د څه لپاره 

 ؟کې وي، د چین دیوال جوړکړوګڼه او چوپړښی دواړه د ولس په داسې پوهه او سیاست بلخوا

د هیواد د تجزیي د پالنونو پشان خطرناکې نه  و؟ ایا داسې خبرېړواو سیاستوال افغان څخه هټلر جو له هر عالم ولې

 ؟کیږيترسره د ګټو لپاره نه  په اشاره او د هغو ویایا داسې څه د پرددي، 

آنچه را که » و  «به اشرف غني هشدار کافي نیست! » وایی او د خبرې بل اړخ رااخلي خو د ماندګار په نوم رسنۍ

وی کمیسیون شکایات انتخاباتی انجام شده، باید تنها یک اقداِم کوچک دانست که هرگز در مورد آقای احمدزی از س

اطعتری در عکس العمل قفت که میریسیون شکایات انتخاباتی انتظار شده نیست. حداقل از کم  متناسب به تخطی انجام

ران و سازوکارهای داد تا جریان انتخابات از همین مراحل اولیه، وارد چرخۀ بح این خصوص از خود نشان می

 «ماندګار شد. غیرقانونی نمی

 نو ،ی پورته کړېاپرده نه و توطیو پټو پالنونو او له د نظارشورا د هیواد په اړه دلته هم کتل کیږي، که جنرال دوستم

 !«.شد وارد چرخۀ بحران و سازوکارهای غيرقانونی نمیجریان انتخابات از همین مراحل اولیه، » 
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به نظر می رسد که » اڼه کې یو انګریز میشت، افغان لیکونکی له دې وړاندې ځي او لیکي خو خاوران بریښناپ

حرفهای غیر منطقی، احساساتی و حرکات روانی آقای غنی احمدزی نه تنها بسیاری طرفداران وی را مایوس ساخته 

 «است، بلکه سالمت روانی، دانش و اخالق اجتماعی خویش را نیز زیر سوال برده است.

نونو په الاو بل پلو د دوستم لخوا د دوی د هیوادني ضد پاشرف غني سره د دوستم په ملتیا  ه ریښتیا وویل شي،ک

او د  خورا وارختا شوينظارشورا او په خم کې یي غوپه او رنګ شوي لیکواالن او نیمچه سیاستوال، رسواکولوسره، 

 له همدې ورخه اوبه څښي! یالهاوتو بوتو و دوی د دا ډول

 ایپ
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