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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

             ۴۷۰۲/  ۷۰/ ۷۰                                                              سرلوڅ مرادزی

 ؟یږيراد یم له بري،تد بدلون او تداوم څوک او ولي              

ملي ارمان ورځپاڼې د بلخ والي عطامحمد نور سره مرکه کړې او له شورا ته کږې  شت په پیل کې، نظارد مۍ میا

 کړې چې دلته یي ځینې برخې د ځغلنده شننې لپاره رااخلم:نوموړي یي د ټاکنو په اړه یو لړ پوښتنې 

 د بلې پوښتنې په ځواب کې زیاتوي او «ټیم تحول وتداوم برای اینده کشور بسیار خطرناک است » عطا نور وایی: 

بعید نیست که اگر اشرف غني پیروز شود تمام انرژي خود را در محاکمه اعضاي حکومت کرزي به مصرف خواهد  »

پیام من این است که باید مردم ما  »دو په اړه وایيیبیا د ټاکنو د قومي کتیره به برخه کې په   او ورپسې د پیغام «درسانی

آموزه هاي  دامن زده مي شود، ایستاده گي کنند. قوم گرایان که از دربرابر توطئه هایي که بیشتر از سوي قوم گرایان 

اق زیرنام قوم، زبان وسمت تالش داشتند و دارند که ملت ما را از هم دیني چیزي نمي دانند، با دامن زدن آتش نف

 .«کار مردم ما نیست بل توطئه شبکه هاي جاسوسي است  قومي شدن انتخاباتو سازند. جدا 

د عطامحمد نور او یا د نظارشورا د نورو  اسالمیت، هیواد او افغانیت سره د ښکاره دوښمنۍ په اړه، که څه هم

 خو کله چې غل او مل دواړه یوشان ،دليید هیوادوالو له پامه نه دي غورځ تبصرې او کړچار، نډه غروسړیخورو او ل

سړی ښار کې په داسې  ړندو د یښتان او ګریوان څیروي او سرټکوي نورایستلو لپاره وید تنارې وهي، غل د تظاهر او 

څخه  او توطیو داړو نویو ولس د داړه مارو له روښانه کړي او لیکه یوځل بیا اړوځي چې د غل او مل ترمنځ د توپیر

 !خبر او وژغوري

، د هغه پخپلو خبرو کې له ورایه ځلیږی. د نوموړي او له راتلونکي ډار نور او د هغه د جرمي شریکباڼو اندیښنهد عطا

یار خطرناک ټیم تحول وتداوم برای اینده کشور بس »یوازې الندې دوه جملي د هغه د رسوایي تشت له بامه غورځوي 

محاکمه  بعید نیست که اگر اشرف غني پیروز شود تمام انرژي خود را در »او دده په وینا ځکه خطرناک دی چې«  است

 «اعضاي حکومت کرزي به مصرف خواهد رسانید.

، ځکه ګڼل کیږي چې د کرزي په واکمنۍ کې د بلخ فرعون، قارون او میلیاردر، د عطا نور په وینا د بدلون او تداوم ټیم

شویو ډالرو او د بیت المال د تاال  کې د خوړل کلونو ۰۱ رویټیم په ټاکنو کې بریالی شي، په تخطرناک دی چې که دا 

شویو افغانیو پوښتنه به وکړي. داچې په دې کې د یو میلیارد ډالرو په اندازه یوازې د عطامحمد نور سهم او برخه ده، نو 

 !هم زیاتیږي ورېنداسې اندیښنې ده او د ورځو په اوښتو سره به دو وړ ید پوه ځکه د عطانور اندیښنه

د عطانور د واکمنۍ په بندر  ،دري نیم میلیارده افغانۍ رکال کېی، په تویل کیږي روستي راپور کېد مالي وزارت 

 حیرتان کې چور شوی دی.

لومړی مقام ګټلې، خو د عطانور د کرزي او نظارشوا شریک دولت په فساد او چور په نړۍ کې  کلونو کې ۰۱رو یپه ت

بې پوښتنې پاتې شي! د  حکومت کېاو راتلونکې  نوي، په په وینا او هیله ددې فساد، چور او بې قانونۍ عامالن باید

مجرمین باید بې  خونړۍ ډلې د نظار کې د هزاره وروڼو د ټولوژنې افشارو او په زره کابلیانو ۰۷ د ،کابلښار د ورانۍ

 ګرویګنې وګرځي! 

هیوادپلورنه، د کرزي د سهامي حکومت په دننه بیا بیادرغلۍ او ټولې دې لیکنه کې موخه دا نه ده چې د نظارشورا البته 

لنډې لیکنې په غیږګړه کې ممکن دی، خو له دومره غالوو، داړه  دې د هغو بیان د نهرم او یوشماو له هغه بهره رالړ او 
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ګنا او سپیڅلی ځولول، سړی یو بیړڼي غبرګون ته اړباسي او یسترګو کې ب ره سره، ځان د ولس پهوژنو سټولماریو او 

 ځوروي!

دا ټیم پخپلې علمي او  غچ او انتقام لپاره جوړ شوی. د بدلون او تداوم ټیم له چا څخه غچ او انتقام ته اړتیا نلري او نه د

خو که خالصون په موخه منځته راغلی،  عملي تګالر سره د هیواد د ژغورون او د داړه مارو له السه د افغان ولس د

د به ولس و عدالت تامین نه شي، ړل شی ایونه څ شوی ظلمترسره لس شوی ناورین او ددې ټیم د بري په مهال، پر و

 نه کړای شو.ډاډه او یوموټي  راتلونکې مدنې ټولنې د سمبالښت لپاره 

برابر توطئه هایي که بیشتر از سوي  پیام من این است که باید مردم ما در » دې پیغام په وړاندې چې وایي د عطا نور د

ر په نوم د یو تن افغان دا الندې سپارښتنه یرولي شیښه داده چې د ش« دامن زده مي شود، ایستاده گي کنند. قوم گرایان 

ل یې هم ؤمرستو د جذب مسوپه جرمني کې د عبدهللا یو نیژدې کس چی په اروپا کې داړیکو او   »راواخلم، هغه وایي

  :دی په یوه خصوصي محفل کی ویلي چې

ښتونه چی په ښکاره د ټاکنو دوهم پړاو ته د دوی یو پالن دادی چې د پښتنو هغه سیاسي ګوندونه ، سیاسي او ټولنیز خوځ

ږ تر لږه په ټاکنو ډول له عبدهللا څخه مالتړ نشي اعالنولی، دوی سره کار روان دی چی د پیسو او مقامونو په بدل کې ل

دوی سره په کابل کی د په دې برخه کې او  کی برخه وانخلي او پښتانه په بیالبیلو بهانو د ټاکنو بایکاټ ته تشویق کړي

 «.پاکستان سفیر هم دمرستې ژمنه کړې

وایي چې د عبدهللا  دی او عبد هللا عبدهللا د پاکستان لپاره غوره کاندید »د مۍ په دوهمه، نیوز پاکستانۍ ورځپاڼې ولیکل 

عبدهللا کامیابي حتمي ده خو په عین حال کې دا اندېښنه شته چې که عبدالرب رسول سیاف او زلمی رسول له اشرف غني 

یس او د سیاسي چارو ئخطرناک شي. د آی ایس آی پخوانی راحمدزي سره ایتالف وکړي وضعیت به د عبدهللا لپاره 

لري چې د عبدهللا عبدهللا بری ګټور دی. د ده په ګومان که عبدهللا بریالی شي له کارپوه متقاعد جنرال حمید ګل باور 

طالبانو سره د سولې امکان برابرېږي ځکه چې عبدهللا جهادي سابقه لري. یو بل پاکستانی شناند اجمل وزیر بیا وایي 

او اوس له هغو سره خورا نژدې او پاکستان په وروستیو کې د افغانستان له غیر پښتنو قومونو سره اړیکې زیاتې کړي 

 «تاند صمیمانه اړیکې لري.

وو، نو  لږ مهال وړاندې بلې پاکستانۍ ورځپاڼې ایکسپریس هم ال وار دمخه، ډبل عبدهللا په ټاکنو کې بریالی راایستلی

 وایی کېورځپاڼو او جاسوسي کړیو په ډاډ، خپله دې مرکه خکه عطانور د بهرنیو 

 گرفت صورت که هایي ارزیابي اب همگرایي و اصالحات تیم که شود گفته باید رابطه این در» 

دور  در را این تیم  پیروزي انتخابات کمیسیون وباید آورد دست به را انتخابات روز در مردم آراي فیصد فتاده

 «کرد مي اعالن اول

یون پرځای، ټاکنو کې د پاکستاني او ملي بنسټونو لکه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د شکایاتو د کمیسخو عطانورچې د 

د تجارت  دې روستیو کې ، هیروي چېاو هغو ته پنا وړي لیغ او قضاوت ته سترګې نیوليتب مالتړ، ایراني چارواکو

د ټاکنو په لومړي دور کې د ډاکټر عبدهللا عبدهللا د رأیو د فیصدي زیاتوالي د سوداګرو او پانګوالو ټولنه  » خوني په وینا

 سرچینې وایي، په وروستیو دریو اونیو کې په خونېد دې . ز کړییچونې پر بهیر یې منفي اغکړې، او د پانګه ا وارخطا

ږي چې که دا وضعه دوام وکړي، ممکن د یدلې او داسې اندېښنه ښودل کیواده کوچیسلګونه میلونه ډالره پانګه له ه

 .شي ليله مالي افالس سره مخ او دېوا افغانستان بانکونه

واد د یوه اقتصادي بحران له یاو ه لوېدلي، کاروبارونه په ټپه والړ له دې سره د جایدادونو قیمتونه رارچینه وایي، س

 «دعوت  .ګرېوان دیو الس مقدماتو سره 
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په ال سپینسترګۍ، د افغانستان په کور دننه چارو لکه ټاکنو کې  هم د پاکستاني رسنیو سره یوځای ایراني رسنۍ همداراز

نه پټوي او د بدلون او تداوم پر ټیم او ددې ټیم پر ویاړلي مشر اشرف  او مرسته وهنه او له عبدهللا څخه ښکاره ننګهالس

 !په دې توګه د افغانستان په وړاندې خپله دوښمني په ډاګه کوي او د انسانیت له چت وتلې تورونه لګوي غني

کې به اشرف غني داسې ماته وخوري چې بیا به هیڅکله رامطرح چې د ټاکنو دوهم پړاو دا وړاندوینه  عطا نورد بلخوا 

لکې هغه اوس د افغانستان ره او شخص نه دی بییوازې فزیکي څ ،نه شي، خو دلته هم نوموړی هیروي چې اشرف غني

یخ ر تاریاو د ت وږو او مټۍ د ځوان اومخکښ پښت پر اړیپ ۴۰ او تداوم د غورځنګ نوم دې چې د ، بدلوند ملي یووالي

   تجربو پر بنسټ مخ پر وړاندې درومي!  نورو له ماتو څخه د او د

 پای
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