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 72/11//117 پوهنمل حاجی محمد نوزادی

 

 زموږ د کلی د هغه چرسی خبره را یاده شوه

 
پرون ټوله ورځ د تلویزیون او کمپیوټر څخه لیری نشوم . پرون د شنبی ورځ وه او جان کیری د تیری جمعی ورځی 

د اولسمشری د هر نوماند ) اشرف غنی او عبدهللا ( سره په جدا  ځلید خبرو په دوام د امریکا په سفارت کی څو څو 
ر پ ټولو رسنیو ته یی خبر ورکړی وو څوکړی وه . ښکر په ښکر او بیا یی دواړه یو ځای سره مخامخ توګه لیدلی 

ی د رسنیو مخته راځچی ښاغلی کیری به د دواړو کاندیدانو سره یو ځای ورشی څلورو بجو مطبوعاتی کنفرانس ته 
 . او السته راغلی پایلی به اعالنوی

 

روپا پر وخت د شپی تر دوولسو بجو پوری هم ما هلو خبره دومره اوږده شوه چی د اد دواړو په خبرو کی د چانې و
 یهم نن یکشبی او د رخصته . که څتر السه نکړ او بستر ته والړمڅرک د کومی رسنی څخه د مطبوعاتی کنفرانس 

خبر  . سمدالسه می کلیک کړ و« د جان کیری په منځګړیتوب دواړو کاندیدانو د ټولو رایو پر بیا کتلو موافقه وکړه»
 ره ولوست:ما ټکی په ټکی په ځیر س اوږد وو خو

دا ډېره سخته شېبه ده خو له نېکه مرغه دواړه کاندیدان او ولسمشر کرزی حاضر دي چې مصلحت » ان کیري وویل:ج
ومني. دوی دواړه حاضر دي چې قانوني اصول ومني. دواړه ژمن دي چې د افغانستان د خلکو رایې دې ومنل شي. 

تورونو دې غور وشي او هیواد دې له بحرانه وژغورل  دواړو ژمنه وکړه چې انتخاباتي ستونزو او د درغلیو په
 «شي.

 

غور وشي او رایې  په کومو مسایلو چې موافقه شوې. دواړو ژمنه کړې چې پر شکایتونو» وویل: کیري بیا ښاغلی

ړه خاباتو د شفافیت په ایو قوي زیګنال دي چې دواړو کاندیدانو د انت دا په سلو کې تفتیش شي. //1 تفتیش شي. ټولې

د تفتیش په نتیجه کې به د زیاتو رایو ګټونکی ولسمشر وي او دواړه کاندیدان موافق شوي : ». ده زیاته کړه«ورکړی دی
 .«چې د ملي وحدت حکومت به جوړوي

 

 اړو دواشرف غنی خبری وکړی چی دپه غوښتنه اول عبدهللا او بیا وروسته پخپله  کیری وروسته  د اشرف غنی له
. عبدهللا د خپلو خبرو په پای یو او دده خبری یی تائید کړیاوباما او جان کیری څخه دده د هلوځلو پخاطر مننه وکړه 

 «.هدپر جوړیدو موافقه کړې   یوه ټیمرایي تفتیش شي بیا موږ د ملي وحدت د  چې کله»:ګه یاد کړنټکي په ټی
 :څو ټکی راته د پام وړ ښکاره شوه لتهد
 

 .د ټولو رایو بیا شمیرل ـ  1
 .ـ د ملی وحدت حکومت جوړول 2
 یوه پنامه دـ د ټولو رایو د بیا شمیرلو وروسته د ملی وحدت د حکومت د ترکیب د ټاکلو د پاره د یوه ټیم یا ډلی  1

 .کمیسیون جوړول
 

یانی هم ډاکتر عبدهللا ویلی وه چی ائتالفی نوماندانو  د جان کیری د راتګ او د اوباما له نصیحت نه مخکی خو دواړو
 سهامی»و ائتالفی حکومت یی وړاندی تللی وو اعبدهللا نه هم له ال  حکومت به و نه منی او ډاکتر اشرف غنی خو

 .مغه د وړتیا او کفایت له حق ورکړ. البته دا یی ویل چی هر چاته به د هیخه یی رداوهله ب پنامه یاداوه او« شرکت
 

، زموږ د کلی دو د پاره د کمیسیون خبر وارویدهاو ددی ډول حکومت د جوړی« ملی یوالی حکومت»اوس چی می د 
 :شهور ټوکی چرسی خبره را یاده شوهد یوه م

، ر، پالیو نیم لیری خپلوانو څخه یی مور بیله. دی د پاخه سن سپین ږیری سړی وودی . دا چرسی محمد عالم نومی
. په همدی خاطر به و ډیر ټوکی او په زړه پوری به شو. چی کله به یی چرس و څکل نوړونه او خوندی نه درلودی

ندنی او په زړه پوری وی چی ان . خبری یی ډیری خوټی ته یی د بانډار د پاره راولیهر چا کوښښ کاوه چی خپلی ک

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/naozadi_hm_semoj_dekaley_dehagha_tsharsi_khabara.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/naozadi_hm_semoj_dekaley_dehagha_tsharsi_khabara.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

کلی  . دی د ټولډکی ویهم . ځینی ټوکی به یی ډیری له پند نه را ټولیدی څو خبری یی واوریښځی به د دیوال شاته 
 . پر خلګو ګران وو

 

 یوه ورځ یی پدغسی یوه بانډار کی کیسه کول چی :
 

روسته یی یوه ځوانه ښځه . پالر می څه موده انتظار وایست او وغوندی زلمی وم چی مور می مړه شوهزه ځوانکی »
. اول یی خپلی میرمنی ته وویل چی زه او خپله نوی میرمن سره کښنولوڅو ورځی وروسته یی . تر واده واده کړه

ن ، ګراګاللی نوم ایږدی لکه ګل اغا رپر ده باندی یو ډیبه ، نو ته دی غټ شوی او ځوان مادالم جان اوس شکرګوره 
. وروسته یی ماته مخ را واړاوه او په هغه نامه یادوییی . . . او یا بل داسی نوم چی دده هم خوښ وی او بیا به  اغا

ګران ډیر  ته پر دی باندیزه پوهیږم ، واخیستل ، اوس دی دغه ښځه مور دهخو خدای  رویی ویل چی بچیه ستا مو
و یو ښکلی نوم لکه بببه پر دی باندی ددی احترام کوی او . نو ته به هم نازویو ډیر هم تا تر خپلی مور ال  به، دا یی

موږ دواړو ځانونه چوپ . یی بولیبه . . . او یا ددی په خوښه بل داسی ږدی او په هغه نامه ، زرجانه ، مورجانهجانه
، تاسی دواړه سره کښینی او دواړه د یو ویل چی زه نو اوس درڅخه ځمیی  و، والړ سوه . پالر می وروستنیولی وی

ما  . وروستهو بل ته سره وکتل او چوپ پاته وو، ما او  دی ی. کله می پالر والړبل په خوښه یو بل ته نوم پیداکړی
 !! او په نره درته وایم چی میرېمادالمه . په نره به راته وایی چیګوره په نومونو به خلګ نه غولوو چیورته وویل 

 

ت ساتلو له مخی د لیکلو جرئ تر دی خبری پوری می دلته یوه بله ټوکه هم را یاده شوه چی دا ګړی یی زه د قلم د عفت
  !. یار زنده صحبت باقینلرم

 

ووایو چی دا هم په ډاګه ، باید جرئت ولرو. که په نره د ویلو ته« ملی یووالی حکومت»م دغه د اوس به بیرته راش
په هم خو دا یی  یادوهپه ښکلی نامه « ملی مشارکت»د  ظاهره یی هغه د کرزی صاحب ائتالفی حکومت دی چی په

 .بالهد وطن په ګټه په نره دا کار یی او لدی نه پرته  نره منل چی د مصلحت څخه چاره نلری
 

ه زک حالت و مصلحت تزه پخپله په سیاست کی د اکستریم اړخ سړی نه یم او پدی هم ښه پوهیږم چی د وطن نننی نا
د اوباما  ،مخکیڅخه ال د دومره جنجالونو  پخواډیر محترمو نوماندانو هم زموږ دغو ښه به دا وای چی . هم اړتیا لری
 کړی وای او اولسجوړجاړی پر دی باندی ملی مصلحت له مخی په نره د  او جان کیری د ټینګار نه پرتهله نصیحت 

وازی ینه . ددی حکومت توپیر د کرزی له حکومت لګولو څخه ژغولی وای له نفرتونو او یو پر بل باندی له توریی 
 ، خپل مجبوریت یی نه پټاوه او دا ډول حکومت ته ییاالتو نازکوالی پخپله درک کړی ووچی هغه د ح وینمپدی کی 

لی اوباما په اشاره او الرښودنه تر سره د ښاغپه نره نه وو ، مګر دا ځل دا کار غاړه ایښی وهسره په نره پخپل ابتکار 
ار د او خلګو به دا کتر پوښتنی الندی نه وای راغلی مو قانونی بنسټونه به ټاکنیز ، که دا کار مخکی شوی وای. شو

و ستونزی پخپله حلوالی شو او خلګخپلی خپلو مشرانو سیاسی تدبر بللی وای ، نړیوال به باوری شوی وای چی موږ 
شوی چی بیله د پردیو له السوهنی څخه موږ د ستونزو د پری کولو توان نلرو او د خپلو ته به مو دا ناهیلی نه پیدا 

. که څه ډاکتر غنی پخوا ال د رایو دبیا شمیرلو سره موافقه ه شکمن شوی وایسیاسی مشرانو پر کاری صالحیت ب
ی یی اېتالفی حکومت ک ، پهبیا هیڅ نه منل، خو ډاکتر عبدهللا الهئتالفی حکومت یی سهامی شرکت بمګر اښودلی وه 

. .  یه مانه او خلګو به ویل چ، د ټاکنیزو کمیسیونو اعتبار یی نایو بیا شمیرل ورته ټوکی ښکاریدی، د رګډون رداوه
یی د سهامی شرکت . اېتالفی حکومت ، هر څه یی سم کړللوی شی دی زویکو ودان او . د اوباما دی . یی نه منی

ریکون بیرته خپل پ، ټاکنیزو کمیسیونو خپل قانونی اعتبار تر السه او د اصالحاتو او همګرایی ټیم تله موقف نه و ایس
 .ونو و تیرولو ته یی غاړه کښیښودهونی پړاوواخیست او د قان

 
 پای
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