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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 ۲۰۱۴/۰۲/۲۴          نظرمحمد مطمئن
 

 د متفکرانو متفکر
 

د خلکو سره داسي فکر وو چې د غرب څخه راغلي سیاست کوونکې او روڼ آندي چې د پوهنتونو استادان تیر شوې، 
حد ته داسي معلومیږي چې دوی د خپل لیاقت ازموینه په لویدیځ کې ورکړي ده، او له یوې ځانګړي مرحلې وروسته دي 

 .رسیدلي چې دوی متفکر او پوهان ونومول شي
مین ارسال تر ټولو اکې د  نړې دوېیم درجه متفکر ډاکټر اشرف غني او پروفیسور هدایت ( ۹۰۰۲) په تیر ځل ټاکنو

 .زیات د افغانستان د لومړي درجه متفکر ښاغلي کرزي له خوا څخه خطا ایستل شول
اره تر ټولو لومړی د استاد سیاف نوم اخستل کیدی، ویل کیدل چې ښاغلی کرزی ز کال د ولسمشریزو ټاکنو له پ ۹۰۰۲د 

وازې نه وي، ښاغلي آیې مالتړی دی، ځینو کورنیو او نړیوالو رسنیو هم دغه خبرونه خپاره کړل، دا هر څه یوازي 
ی شي، هغه قاطع دی، کرزي په ځینو ناستو کې اشارې کړي وي، چې تر ټولو ښه کاندید زما په نظر استاد سیاف کیدال

مجاهد دی، رهبر دی، د شمال مقاومت برحال غړی پاتي شوی، په نړیوال ډول د اسالمي هیوادونو سره اړیکې لري، او 
 .دا ډول په هیواد کې د ننه پلویان لري

دزي کله چې د ټاکنو وخت راورسید، استاد سیاف ځان کاندید کړ، ښاغلي کرزي له دي سره سره ډاکټر اشرف غني احم
ټاکنو کې تاسي د پام وړ رایې خپلې کړي، دا ځل به زه هم ستاسي مالتړی یم،  ۹۰۰۲ته هم پېغام واستاوو، چې په تیرو 

 .داسي ویل کیږی چې حاجي صاحب دین محمد د ښاغلي کرزي پېغام ډاکټر صاحب اشرف غني ته رسولي وو
دوی تر منځ بې باوري او بې  ۍ ته والړ وو، دډاکټر اشرف غني چې په تیرو ټاکنو کې د ولسمشر کرزي سره سیال

 .اعتمادي په هغه وخت کې یو پر بل زیاته شوې وه
ډاکټر اشرف غني ته خپلو نږدي ملګرو او سالکارانو مشوره ورکړي وه چې له ښاغلي کرزي سره اړیکې ښې او 

بل کې باید له ډیرې حوصلي او نورمال کړي، که څه هم ډاکټر صاحب خپله غوسه نه شي قابو کوالی خو د کرزي په مقا
( بوسو)زغم څخه کار واخلي، تر څو د کرزي صاحب د اعتماد وړ وګرځي، او د راتلونکو انتخاباتو له پاره تر پروړه 

 .الندي او به تیري کړي
همداسي وشول، ډاکټر اشرف غني له ښاغلي کرزي سره اړیکې ښې کړي، د ښاغلي کرزي په دوېیمه دوره کې بهرنیانو 

وښتل چې ډاکټر اشرف غني ته زیات واک او صالحیت ورکول شي، په هغه وختونو کې یې ښاغلي کرزي مخالفت غ
 .وکی، باالخره د بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د واک د سپارلو مشر وټاکل شو

د ښاغلي حنیف اتمر او  ډاکټر اشرف غني احمدزي په خوله هیڅ نه ویل چې راتلونکو ټاکنو ته به کاندید وي، ځکه هغه
جبار ثابت برخلیکونه په خپلو سترګو لیدلي وو، له دي امله یې په احتیاط سره کار کاوو، والیتونو ته یې د بهرنیو 
ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د واک د انتقال پر وخت خپله سفرونه کول، او په والیتونو کې یې له قومي، سیاسي او 

 .ې کتنې کول، د راتلونکې وخت له پاره یې د ځان له پاره وړکسان به پټه خوله په نښه کولمذهبي مشرانو سره لیدن
کله چې د ټاکنو وخت رانږدې شو، او د ښاغلي کرزي پېغام هم ورته ورسیدی، ډاکټر اشرف غني احمدزي فکر وکړ چې 

 .يپه رښتیا هم ښاغلی کرزی به په راتلونکو ټاکنو کې یواځي له ده څخه مالتړ وکړ
دا ډول قطب الدین هالل صاحب ته، ویل کیږی چې د ښاغلي کرزي پېغام د کورنیو چارو وزیر ښاغلي داؤدزي له خوا 

 .رسیدلی وو، چې کرزي صاحب به یې ننګه او مالتړ کوي، ځان دي کاندي کړي
خلکو ته ویل چې  ډاکټر زلمي رسول بیا هغه څوک وو، چې د ځینو بهرنیو سفرونو او مجلسونو پر مهال ښاغلي کرزي

راتلونکی ولسمشر به ډاکټر زلمي رسول وي، هغه څوک چې زما سره په سفر کې دی، او له موږ او تاسي سره په 
 .مجلس کې شرکت لري

په ښکاره خو ښاغلی کرزی د خپل مشر ورور قیوم کرزي مخالفت کوي، په ځینو ناستو کې وایې چې زما خوښه نه ده 
هغه څخه مالتړ او ننګه نه کوم، ولي داسي نښې  زما له مشورې پرته یې داکار کړی، زه د چې هغه ځان کاندید کړی، او

 .نښانې دي چې په پټه یې ښاغلی کرزي په بشپړه ډول سره ننګه او مالتړ کوي
ولسمشر کرزی ډیر پوخ سیاست مدار : ډاکټر اشرف غني اوسمهال کله نا کله خپلو ملګرو او سیاسي څیرو ته وایې چې

 .و بیا یو ډول تبسم هم وکړي، هغه پوهیږي چې د نړۍ په سطحه دوېیم متفکر یې هم غولولی دیدی، ا
استاد سیاف هم په ځینو ځانګړو مجلسونو کې ویلې چې ولسمشر کرزي ورسره دوکه وکړه، او دهغه پر خپره نور اعتبار 

 .کول په کار نه دی

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mutmaeen_n_de_motafakerano_motafaker.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mutmaeen_n_de_motafakerano_motafaker.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درنالین افغان جرمن آ

 ئولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و ل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کورنۍ جګړې پر مهال هیچا هم په خپله ګټه نه وو استعمال  معلومیږي چې هغه استاد سیاف چې له دي مخکې د جهاد او
 .کړی او نه یې غولولی وو، خو کرزی صاحب وتوانید چې هغه هم په ناسم ډول خپلو اهدافو ته د رسیدو له پاره وکاروي

 په خوله ځواب ورکول شو، کسانو د جرګې ۰۷۰ز کال کې د  ۹۰۰۲فبروری  ۹۰ډاکټر زلمي رسول ته د جمعي ورځ 
 .چې باید ښاغلي قیوم کرزي ته له خپلې نوماندي څخه تیر شي

ډیری کسان پر دي نظر وو چې ښاغلي کرزي له زلمي رسول څخه مالتړ کوي، او خپله کرزی صاحب هم وایې چې له 
وهغه باید د زلمي رسول یا کوم بل کاندي په ګټه له خپلې نوماندي څخه تیر خپل ورور قیوم کرزي څخه مالتړ نه کوي، ا

 .شي
له خپلې نوماندې څخه تیر شي، خو دا لیري بریښې چې  مجبورا   زلمی رسول به د قیوم کرزي په ګټهدا امکان لري چې 

 .قیوم کرزی به د زلمي رسول په ګټه اوسمهال کي له خپلې نوماندې څخه تیر شي
ی دلیل خلک داهم وړاندي کوي چې ممکن ښاغلی کرزی به د خپل وررو ننګه له دي امله نه کوي چې دا ځل یو کمزور

ټاکنو ته  ۹۰۰۲به زلمی رسول او یا ډاکټر اشرف غني واک ته ورسیږي، چې د کرزي خوښه به پکې وي، بل ځل به د 
ه چانس ډیر کم وي، مګر زه د خلکو له دې بیا خپله حامد کرزي ودریږي، خو که ورور یې واک ته ورسیږي بیا به دد

خبره سره موافق نه یم، ځکه که چیرته ډاکټر اشرف غني احمدزی او یا عبدهللا عبدهللا واک ته ورسیدل، بیا به ستونزمنه 
 .وي چې د کرزي صاحب کورنۍ به بیا واک په اسانۍ سره په راتلونکي کې ترالسه کړي

ښاغلي ولسمشر په اشاره او خوښه په ځینو مجلسونو کې داسي هم وایې چې د ښاغلي کرزي صاحب ډله او ملګري د 
غوسه )استاد سیاف نړیواله ټولنه نه مني، هغوی ورسره اختالفات او ستونزه لري، ډاکټر اشرف غني احمدزی ډیر تیز 

خه خرابه شي، شخص دی، له نړیوالو سره به پر الره والړ نه شي او ممکن چې خبره ورڅ( ناک او هیجاني کیدونکی
سړی دی، کار نه شي کوالی، داسي چاته اړتیا ده چې نه ډیر تیز ( بې خولې او بې واکه)ډاکټر زلمی رسول بیا ډیر پس 

 .او نه ډیر پس وي، هغه یواځي ښاغلي قیوم کرزی کیدالی شي
ه وایې چې راتلونکی ولسمشر د ښاغلي کرزي له پاره لوی سرخوږي ډاکټر عبدهللا عبدهللا دی، عبدهللا عبدهللا سر له اوس

 .ټاکنې نه منم( ده په وینا درغلي ؤشي د)زه یم، خلک لرم رایې هم ګټم، که زه ولسمشر نه شم 
کاوو چې  ني احمدزي سره ودریدی چي هغه فکربل خوا بیا ویل کیږی چې دوستم هم له دي امله د ډاکټر اشرف غ

چې ممکن دوستم بیا کوم لیونتوب وکړي، دغه د نړۍ  کرزی صاحب د احمدزي مالتړ کوي، داسي نښې هم ښکاري
 .دوېیم درجه مفتکر غني او د افغانستان لومړۍ درجه قاتل دوستم تر ډیره وخت پوري پر یوه الره تګ ونه کوالی شي

زما په آند سره له دي چې نړیوال ټولنه به د ښاغلي کرزي د ورور قیوم کرزي د ولسمشر کیدو سره ستونزه ولري، خو 
که هغه نه وي دوېیم انتخاب به یې . اغلي کرزي به تر خپله وسه پوري کوشش وکړي چې ورور یې واک ته ورسیږيښ

 .زلمی رسول او درېیم انتخاب یې اشرف غني احمدزی کیدای شي
انتخابات به ممکن چې په یومخیز ډول که ولسمشر کرزی وتوانیږي وځنډول شي، ویل کیږي چې نړیوالو ته یې ویلې که 
دوه یا درې کلونه نور هم وخت ورکړي نو په دومره وخت کي به په هیواد کې سوله راولي، هغه څه چې په تیرو دولس 

 .کلونو کې یې ونه شوای کوالی
، ډاکټر عبدهللا عبدهللا او قیوم یکه انتخابات په خپل وخت او یا لږ وروسته ؤشي، ممکن چې ډاکټر اشرف غني احمدز

زیاته سلنه خپله نه کړي، او تر  ۰۰کي اعالن شي، خو یو به هم د ټولو کارول شویو رایو تر کرزی د ډیرو رایو وړون
 .پنځوس سلنه به یې رایې کمي وي

انتخابات به دوېیم پړاو ته ځي، سر له اوسه د دوېیم پړاو له پاره د ډاکټر اشرف غني احمدزي او ښاغلي قیوم کرزي 
 .ترمنځ پر معامله خبرې رواني دي

بل څخه  اند، په لومړي دوره کې به ډاکټر اشرف غنی احمدزی او قیوم کرزی ډیر کوشش وکړي چې هر یو د زما په
هغه په ګټه تمامه شي، پر دي معنی که په لوی توپیر سره په  ډیرې رایې خپلې کړي تر څو په دوېیم پړاو کې معامله د

نکی یې په ګټه تیر شي او په دوېیم پړاو کې به یو دوی دواړو کې هر یوه ډیرې رایې خپلې کړي، ممکن د کمو رایو وړو
 .له دي دواړو څخه د ډاکټر عبدهللا عبدهللا مقابله کوي

افغانستان د ستونزي  زه په هیڅ صورت د هیواد اوسنیو شرایطو ته په کتلو سره پر انتخاباتو عقیده نه لرم، او نه یې هم د
د متفکر ابتکار او سیاسي ځیرکتیا، او پر  ولیکلي چې د متفکرانودی له پاره مې دغه څو کرښې  حل الره ګڼم، یواځي د

، او د ځان په ګټه کارولو باندي رڼا د ګټې پورته کولو په وخت هغوی څخه وخت اوسنیو واک غوښتونکو یې بریا او د
 .ولویږي

 پای


