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 ؟ مرکزونه! سیاسی دوه کې کال په ارګ د او ارګ وېشلی

 
  دی کړی   یرغمل ولس افغان  عبدهللا، او  ولسمشرغني

  
 نوموړي  د  هغه  ،چې  وکړه  وتنه  تېر  سي  سیا  ستره  ډېره  ،یوه  موخه  دخپلولوپه  واک  سیاسي  د  غني  ولسمشراشرف

  ته   ثباتي  اوبې  کړکېچ  سیاسي  وېرې  له  دګواښ  هللا  عبد  د  وه،چې  لوبه  سېاسي  غولوونکې  یوه  نوم  «په  مصالح  »دملي
 :   دادي  یې څوبېلګې کړه،چې اواره الره

  ان   او  بل  کا  مېنې  پالز  په  هېواد   د  موږ  کې  ادبیاتو  سیاسي  په   دستي  دا   وکړو،چې  یه  ځا   دې  له  پیل  راځۍ   لومړی -۱
 سپېدار   یې پالز اوبل ماڼۍ ارګ یې یوپالز لرو،چې  مرکزونه سیاسي دوه  کې کال په  دارګ  بل  کا د  ډول  نګړي ځا  په
 . نومېږي ڼۍ ما
 دسولې  هغه  هم  یې  یوه  کې  ترڅ  په  ،چې  مساله  موهمه  وهی  دورځې  ډول  ځانګړي  په  اویا  کچه  ملي  په  دهیواد  چې  کله -۲

 مینځته  را  ترمینځ  واکو  دچار  ڼۍ  اوسپېدارما  ماڼۍ  دارګ  ستونزه  کېږي،لومړنۍ  پریکړه  اړه   ...په  شو  بهیریادولی  روان
 . شو ګڼلی غمیزه  بوګنوونکې یوه لپاره  دولس ښکرکېدل ښکرپه ددوۍ کېږي،چې

 څرنګه به  سره واکو  چار طالب سیال خپل له نو جوړیږي نه  کې پخپلو دوۍ ووایې ،چې  لري حق خلک نو ځکه -۳
  څه به ته ،نوموږ جوړېږۍ نه ګټواومقامونو شخصي تاسوپه کېږي،چې پوښتل واکو چار  له  چې کله ؟ولې جوړراشي

 غانانو اف  سلګونو  دورځې  داچې   ولې   !!   ده  کوي،داخودموکراسي  خبره  یوه  دا  لپاره  صون  دخال   دځان   بېا  دوۍ   ؟  وکړۍ
 . .. ده وړنه دپام ورته خونو هغه رسېږي ژوبله مرګ ته
 کې  روسې،ترکیې...خبرواوکنفرانسونو  سرتاوتریخوالی،دقطر،  ناندرۍ،دکمیسیونونودغړوپه  سر  دوزیرانوپه -۴

 .  شو دولی  یا ډول  په دساري ستونزې سربال غړودټاکنوپه  د ترمینځ ماڼۍ اوسپېدار ماڼۍ دارګ
  کله   اوله  دي  څوک  لوبغاړي  ،ددغوالملونوسیاسي  دي  څه  یې  ده،الملونه  شوې  پیل  را  یه  ځا  کوم  له  غمیزوسرچینه  ددې
  ؟؟  پرانسته الره مرغېیوته دغوبد یې
 :  کوو ره سرښکا توګه لنډه په ورته موږ لري،چې داستان ریخي تا اوږد پوښتنې نورې ورته اودېته پوښتنې دا
  هللا   نوماند،عبد  لپاره  دولسمشرۍ  برابروه  سره  مې۰۳ دسپتمبرله  کال۹۲۰۱د   مه،چې۸ په  دمیزان   کال  ۸۱۳۹ په -۱

  یوازې   نه  ،   وویل  هم  دا  ده  ...  دي   ګټلي  ده  ټولټاکنې  مانا،چې  دې   ځي،په   نه   ته  پړاو  دویم  ټولټاکنې  وکړه،چې  ادعا  عبدهللا
 .  وې ګټلې هم کنې ټا کال  ۴۲۰۱ دي،بلکې ګتلي اکثریت غوڅ په ټاکنې دغه

 وزیرجان  چارو  دبهرنېیو  دامریکا  چې  کړه  برابره  زمینه  یې  اودیته  یوړې  ته  کړکیچ  هم   ټاکنې  تېرې  چې  نوموړي -۲
  او   غضب  اوځواک  ک  وا   هیواد  دنیم  نوم  په  ریاست  داجراېیه  یې  مینځګړیتوب  په   اودهغه  راغی  ته  افغنستان  کېري
 . کړ ولکه

 یوه  وه،چې   موهمه  دا  نه   جنجال  له   ورځې  دهرې   چې  ایښې،ځکه  وی   نه   غاړه  ته  پریکړې  دې  باید  غني  ولسمشر -۲
 ،نوسیاسي  ورسیږي  ته  واک  دی  یوځل  و،چې  فکرکړی  ولسمشر  ...  وی  کړی  مقاومت  وړاندې  پر  کېري  دجان  یې  ورځ
 ؟ ...! کړه اواره الره ته  ندرېیو ان راتلونکوسیاسي بلکې نغی را سمسکی کوم یوازې نه .ولې بوکړي کا به حالت

  دواړه   یې  بیا  یوځل  ...  وه  تللې  لېټۍکې  په   خوهسې  خوله  هللا  شوې،نودعبد  پیل  ټولټاکنې  کال۹۲۰۱د   چې  مهال  هغه -۳
  !! منم نه زه چې واچولې کې موزه یوه په پښې

  مهال  ولسمشرکرزي  زاړه   د   ان او  جوړوي  ستونزې  بیا  مېږي  کا  نا  وخت  هر   چې  نوموړی  ویلې   همدا  خلکو  دافغانستان
 . .. ده  کړې روانه لوبه او تجارت سېاسي دغه ده نه
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 بوریل« استازي»جوسیف جګپوړي چاروکې په پالیسي اوسیاسی اړیکو دبهرنېیو ټولنې یې داروپا چې  ددې  سره ــ۴
  را  دیوه  ڼې  ورځپا  پندنتداندی  چې   تردې   اوان  منله  نه  هللا   عبد  هم  خوبیا  ورکړه،  مبارکي  دبریالیتوب  ته  ولسمشرغني

  سپا   دایران   لګښت  مالي  ډلګۍ  دټاکېنېزې هللا  دعبد   چې  کړه  ډاګیزه  نېټې  مې۰۲ په  وري  دفبر  کال ۰۲۰۲د   مخې  له   پور
 . کړي انتحارترسره نولوسیاسي اعال په  حکومت دموازي چې کړې یې سپارښتنه اوورته ورکوي پاسداران یې
  انډیپنډنټ  ...  کوي  نه  سر  عبدهللا  له  معامله  څېرسیاسي  په  دتېر  بیا  کړچېو  اعالن  غني  اشرف  کې  وخت  دغه  په  ــ ۵

  وویل،دایران  لیکه  په  دتیلیفون  ته  دبهرنېیوچارووزیرپمپېیوعبدهللا  دامریکا  وکړ،چې  پخلی   خبرې  بیاددې  ورځپاڼې
 ؟ ! ګواښي نه کمېسیون دټاکنو دې ډلګۍ اودده پاسداران

  ولسمشر   زما  هللا   وویل،عبد  والي   اودپنجشېر  واستوه  والي  نوی  خپل   زور   په   ته  سرپل  سرتمبګۍ  خپلې   په  هللا   عبد -۶
  داسالمي   دخراسان  هللا   وکړ،»عبد  ټینګار  بېباکۍ  ډېرې  په  مي   نظا  الدین  ل  کما  ...  دي  ګټلي  یې  رایه ۹۰٪وا  دی

 . کړ معرفي والي نوی بل یو خپل ته ن بغال بیا اوهغه دی ولسمشر جمهوریت
  دټا   چې  غني  ولسمشراشرف  وه  بره  برا  سره  مې۹ له  دمارچ  کال۰۲۰۲د  نېټه،چې  مه۹۱ په  حوتد  کال۸۱۳۹ په -۷

 دونوسیاسي  هېوا ۵۳د  سموکې  دغومرا   په   ،چې   کړل  ترسره  مراسم  ،دلوړې   و  کړی   ن  اعال  بریالی  کمېسیون  کنوخپلواک
 .  کړل پیل مراسم دلوړې هم  للله ا  عبد کې وخت ورته په ولې ... وو کړی استازوګډون

 دتېرپه  غني  اشرف  کې   پاې  په  کړ،چې  پیل  ره  لپا  موقف  سیاسي  دیوه   کړکېچ  سیاسي  کې  هیواد  بیا  یوځل  هللا  عبد
  ویشي   نیم  په  نیم  ورسره  به  واک  چې  ومنله  مخې  له  معاملې  دیوې  سره  هللا  عبد  داځل  ځاې  پر  ریاست  څېرداجراییه

  ... کي ټا ریس شورا دعالي دسولې  به اودی
 ولې   ،  وي  رییس  نوم  په  تش  شورا  دعال  دسولې  څېر  دتېرورییسانوپه  لکه  به  هللا  عبد  چې  وو  اند  دې  په  غني  اشرف

  اوفدرالي   پارلماني  صدارتي،  د  موخه  په  درسېدو  ته  مان  ار  زاړه  خپل  یوځاې  سره  متحدینو  خپلوسیاسي  له  هللا  عبد  اوس
 کړکېچ  ولې  کې  کنیزټیم  ټا  اتمرپه  نیفدح  ،چې  کړېوه  هېره  دا  غني  اشرف   چې  مرغه  بده  خوله   ...   کړه  خپله  الره  هڅو

  یوه  تر  هم  څه  که  ... کړه  غبرګه  را  هغه  قانون  یونس  بیا  یوځل  ،چې  وه  طرحه   همدغه  یې  مل  ال  ستر  شو؟  مینخته  را
 ووېل،  ځغرده  په  نورورته  محمد  عطا  چې  شو  دا  ټکی  اصلي  داختالف  ،ولې  وه  منلې  طرحه  دا  اتمرورسره  حنیف  بریده

  وپا   ټاکنیزټېم  ددوۍ  چې  وه  نوهماغه  ...  یم  نه  سره  در  زه  اوکنه  کړه  ن  اعال  توګه  په  اعظم   دصدر  دهیواد  ما  دستي  دا
 .  شو شل

 دنده   ته  کمېسیون  یوه  الندې  ترمشرۍ  نوني  قا  دیونس  لپاره  اوانسجام  توحید  بېلوطرحود  دبېال  لوري،چې  له  هللا  دعبد
 .   وشول همداسې او کړي مخته ته لوري یالس کې سته نا په اودترکېیې ږي وکا طرحه خپله شوه،چې وسپارل

 نه   غاړه  سره  طرحې  دغې  له  خواوې  ډېرې  هم  دننه  ددولت  پخپله  وي،بلکې  دمنلووړنه  طالبانوته  یوازې  نه  دا  ښایی
 .  وړي

  غواړي...!؟   نه  اویا  کړي  اواره   الره  ته   لري،سولې  نه  وړتېا  ددې  شول،دولت  دېپوه  په  رواکي  چا  یی  امریکا  چې   کله
 کې  مینځ  ،پخپل  واخلي  الس  باید  نه  مفتخوري  دې  له  واکي   چار  دافغانستان  ورسېده،چې  ته  پایلې  دې  امریکاخو  نوځکه
 .باسو.. ځواکونه خوخپل موږ دادی اوکنه وکړي سوله

  له   ټوګه  بشپړه  په  ځواکونه  خپل   نېټّه  مه۱۱ دسپتمبرپه  وکړه،چې  پریکړه  ولسمشرجوبایډن  مخې  له   مل   ال  دهمدې
 . يس وبا افغانستانه

 ګاڼه  حق  خپل  یې  اړکړاودا  ایستلوته  یې  اتحاد  شوروي  هدینوویلې  مجا  چې  څرنګه  ،لکه  نشي  هېره  ید  با  خبره  خویوه
 . جوړکړي..  حکومت  ګډ  سره  هللا  ډاکترنجیب  له  مخې  له   دسولې  چمتونشول،چې  اودېته  وي   کې   ولکه  په   زموږ  دولت  چې

  دیته   دادی  اوامریکا  ګونډوکړه   په  کې  افغانستان  په  مو   موږیوامریکا  دا  کوي،چې  خبره  دا  ډاګه  په  هم  لب  طا  اوس
 . اوځي.. نه افغانستا هیواد ګران له زموږ اوس چې اړکېږي

 ددوۍشومې  ،چې  شوې  ږل  وکا  وروستېیوکې  دې  پّه  ،چې  طرحې  ډکې  غرضه  له   خوداسې  نوبیا  وي  داسې  چېرې  که  ښه
    !؟ ګرځي دمنلووړونه  طالبانوته  هم کله یی ښا دي... نغښتې پکې غوښتنې
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