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ولسمشرکرزى هڅه کوي چې د ډاکتر اشرف غني دبریالیتوب مخه 
 ونیسي

نیټې په ولسمشریزو او د والیتي شورا په ټاکنوکې  ٣١لمریزکال دوري د ٣١٣١ولسمشرحامدکرزي د
چې ډیرو افغانانویې تمه نه درلوده اودخپلې نسبتاً اوږدې ولسمشریزې دورې په   داسې رول ولوبوه

ورساوه . که څه هم   دروند زیان  کې خپل درنښت تهوروستیوشپو او ورځوکې یې په افغاني ټولنه 
کرزي په وار وار ویلي چې ده او حکومت به یې په ټاکنوکې بې طرفه وي خو په خپله ژمنه کې 
رښتیني نه وو او دپردې ترشا په پخپله کرزي او دحکومت یوشمېر کارکوونکو په پراخه کچه دځینو 

 وکړه .  په ټاکنوکې السوهنه  په ګټه  ل اوډاکترعبدهللادډاکټرزلمي رسو  نوماندانو په ځانګړي ډول

پدې پوهیدو چې زیاتره افغانان ددوکتور غني له طرحو اوپالنونو څخه مالتړ کوي   سره له دې کرزې
په ټاکنوکې   او  خوپه خپل ټول توان اوځواک یې هڅه وکړه چې ددوکتور غني دبریالیتوب مخه ونیسي

ه کلک مالتړ وکړ ترڅو ترڅو ډاکټرزلمى رسول دیوسمبول په توګه دډاکټرزلمي رسول څخه په پټ
دهیواد دچارو واګي په خپل الس کې   ډول یوځل بیا  دولسمشرى په چوکى کینوي او په غیرمستقیم

واخلي خو دده دتمې برخالف زلمي رسول په ټاکنو کې کوم ټل ونه وهه ) توره یې ونه کړه ( یوازې 
یې ددوکتور غني دبرلیتوب مخه ډب کړه .ځکه له ټاکنو   ي پړاو کېدومره یې وکړل چې په لومړ

وروسته څرګنده شوه چې دوکتور غني او ډاکټرعبدهللا ترټولو ډیر رایې خپلې کړیدي اوډاکټرزلمى 
یو نوماند   درجه کې قرار لري .خو داسې اټکل کیږي چې شاید په لومړي پړاو کې  رسول په دریمه

پوره نه کړي او ټاکنې ددوو مخکښو نوماندانو یانې دوکتور غني او جمع یو رایې   هم پنځوس
 پړاو ته الړې شي .  دوهم  ډاکټرعبدهللا ترمنځ

له ټاکنو وروسته ډاکټرعبدهللا له بې بي سي سره په خپله لومړنى مرکه کې وویل چې د ټاکنو ددوهم 
في حکومت سره دجوړجاړي او ایتال  پړاو پرځاى باید جوړ جاړى وشي خو دوکتور غني

 وښود  مخالفت

پړاو   داچې ولې دوکتور اشرف غني دجوړجاړي اوایتالفي حکومت مخالفت کوي او دټاکنو ددوهم
 پلوي دى؟ بېالبېل الملونه لري چې یوڅویې په الندې ډول دي .

یوازې دحکومت کولو   :دوکتور اشرف غني غواړي چې خدمت وکړي نه حکومت خوډاکټرعبدهللا٣
چې   ډاکه کړیده  ازمایل شوي او په عمل کې یې په  دوي پخوا  دخدمت ځکه چې  نه  وږي دي

 دافغانستان لپار ددوي نسخې ګټورې نه وې

نه دى،تاریخ په   : دوکتور غني پدې پوهیږي چې ایتالفي حکومت دافغانستان په خیر اوګټه٢
کیدو کې دستونزو سره  اوپلي  ډیرى وخت دتصمیمونو په نیولو  رسولي چې ایتالفي حکومت  ثبوت

مخامخ کیږي ځکه چې هلته بېالبېلې سلیقې،لیدلورې اوپالیسى پالل کیږي نو دوکتورغني دا ډول ایتالفي 
او نه   پروړاندې خنډ اوګواښ بولي  حکومت دخپلو وړاندې شویو پالنونو دفرماندهى اوسازماندهى

 غواړي چې خپل السونه په خپله وتړي.
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:دوکتوراشرف عني دا درک کړیده چې ولس بدلون غواړي دهمدې مثبت بدلون په تمه ولس دده ١
مالتړکړى، دابدلون هغه مهال شوني دى چې په حکومت کې داسې کسان راټول کړي چې ملي ګټو او 
ارزښتونوته ژمن وي، دملت دسرلوړى دهیواد دپرمختګ لپاره کاروکړي، دپالنونو په پلي کیدوکې 

په حکومت   وزایران په څېر کسان یې  یوشمېر مفسد  او دکرزي  مرسته وکړي دډاکټر عبدهللاورسره 
 کې نه وي .

: دوکتور اشرف غني پدې پوهیږي چې په دوهم پړاو کې ډاکټرعبدهللا ته په اسانى سره ماتي ٤
وې ،اوپه نوماندانوترمنځ ویشل شوى   (٨ورکوالى شي ځکه په تیرو ټاکنوکې دپښتانو رایې د اتو )

 به دپاتې شپږو نوماندانو پلویان چې اکثریت یې پښتانه دي هغې رایه ورکوي .  پړاو کې  دوهم

داچې دکرزي لومړى پالن ناکام شو نو اوس هڅه کوي چې دجوړجاړي او ایتالف له الرې په 
 جوړجاړي دوکتور غني فشار راوړي ترڅو  کې خپل موقف او اغیز وساتي اوپه  راتلونکي حکومت

او د ایتالفي حکومتجوړولو ته غاړه کیږدي.ځکه کرزي په دې پوهیږي چې که ټاکنې دوهم پړاو ته 
مصلحت پالنې او معامله   الړې شي نو دوکتور غني یې حتماً ګټي ،که دوکتورغني ولسمشرشي نودده
ځواکمن  یو  په هیواد کې  کولوسیاست ته به دپاى ټکى کیږدي .اوکرزى نه غواړي چې له ده په پرتله

او پیاوړى حکومت او ولسمشر رامنځته شي .په همدې موخه یې دټاکنو دلومړنیو قسمي پایلو په ښودلو 
پریکړه له سره غور وکړي خو غني دغره په څېر په خپله  سره غني ته سیګنال ورکړترڅو په خپله

پرتله نږدې څلور  پریکړه ټینګ والړدى نو د رایو ددوهم ځل دقسمي پایل په ښودلوسره یې دلومړي په
 برابره ځواکمن سیګنال ورکړ،ترڅو دوکتور غني له خپل دریځ څخه تیرشي.

سلنه وړاندې ٣٢دټاکنو نننى پایلو داغالن څخه وروسته چې ډاکټرعبدهللا نږدې ددکتور غني په پرتله 
دوره کې  هغې په خپله ولسمشریزه  ځکه  دى په افغانانو کې دکرزي په اړه بېالبېل شکونه پیدا کړیدي

دشوراى نظار او پنجشیریانوڅخه دولتي امتیازات، لوړ اوکلیدي پوستونه ،لوړ او درنه القاب نه دي 
په عمل کې ورته ښودلې ،خلک ویره لرې چې خداى مه کړه   وفاداري  سپمولي .او هروخت یې خپله

هیواد دهمدې کرزى دخپلو شخصي موخو لپاره یوځل بیا دا ځوریدلى اوکړیدلى ملت او جنګ ځپلى 
 ورکړي او دخلکو هیلې په ناهیلى بدلى کړي.  کسانوپه واک کې

 


