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  ۱۷/۰۹/۲۰۱۹                                                  تاند
  

 ړراز افشا ک ونګډد ولسمشرغني د نه  ېتاند ته په مناظره ک نویسرچ

مه: د ملي وحدت حکومت یوې مؤثقې سرچینې تاند ته د اریانا نیوز په مناظره ۲۶سه شنبه، د سنبلې 
 کې د ولسمشر غني د نه ګډون له راز څخه پرده پورته کړې ده.

د حکومت دغې مؤثقې سرچینې ویلي، په مناظره کې پالن دا و چې نطاق له ولسمشر څخه د قراني 
ړي او ترې وروسته ولسمشر غني د تاالر له منځ څخه په بوټانو وویشتل آیتونو د قرائتولو غوښتنه وک

 شي.
سرچینه وایي، د عبدهللا د ثبات او همګرایې ټیم د دغې مناظرې او ټاکنیزې مبارزې لپاره د اریانا 
ټلویزیون په پیسو پېرلی او نطاق ته سوال ورکول شوی و چې دی به له ولسمشر څخه پوښتنه کوي 

عرونه او متلونه ولې په غونډو کې ناسم لولې: )) ټول سوالونه د عبدهللا په خوښه جوړ چې آیتونه، ش
شوي وو، یو سوال دا و چې ولسمشر به دعای قنوت لولي، په منځ کې به عبدهللا ځان ورشاملوي چې 

ه ولسمشر که ځانته مسلمان وایي، نو د سوره النور تر ټولو سخت لوستل کېدونکي ایتونه دې ولولي، پ
پای کې پالن دا و چې د عبدهللا کسانو به د تاالر مخکې څوکیو کې ځای نیولی وي او پر ولسمشر به د 

 بوټانو ګوزارونه کوي.((
سرچینه زیاتوي، ارګ ته کره معلومات رسېدلي وو چې عبدهللا او ټیم یې غواړي ولسمشر غني ته په 

حساساتي کړي او له همدې کبله یې په دغه مناظره کې له اخالقي پلوه بدنامي جوړه کړي، ولس ا
ولسمشر غني پسې قران کریم وړی و، تر څو ورته ووایي چې ته مسلمان نه یې مګر قران کریم دې 

 ټاکنیزه نښه ګرځولې ده.
سرچینه وایي، ولسمشر غني دا مناظره نه ده لغوه کړې، بلکې ویلي یې دي چې مناظره دې په تعویقي 

 بل کوم وخت خپله برنامه تشریح کړي.حالت کې وي او دی به ورته 
د دغې سرچینې په قول که ولسمشر غني له عبدهللا عبدهللا سره په دغه مناظره کې ګډون کړی وای 
افغانستان به په یوه بله جګړه اوښتی وای چې عبدهللا او ډلې یې همدې ته زمینه برابره کړې وه: )) 

دهللا عبدهللا غواړي، مناظرې ته قران کریم ارګ ته د مازیګر په څلورو بجو خبر راغی چې عب
 راوړي او دا مناظره د کفر او اسالم په نوم تمامه کړي.((

د سرچینې په حواله عبدهللا غوښتل مناظره د یو علمي بحث او د پروګرامونو د تشریح پر ځای په یو 
: )) ارګ ته جنجال واړوي چې په دې برخه کې ورسره اریانا ټلویزیون هم پوره الس یو کړی و

معلومات ورسېدل چې اریانا ټلویزیون په ټاکنو کې د عبدهللا ډلې په ګټه لوبېږي، ولسمشر بیا هم له 
مناظرې شاته نشو، دغه راز د اشرف غني پلویانو ته په تاالر کې ډېر کم سیټونه جال شوي وو چې 

 ډیری یې د کامره مینانو تر څنګ او شاته سیټونه وو.((
ولسمشر د عبدهللا هر پالن ته له بشپړ چمتووالي سره ور روان و، مګر تر اتو بجو  سرچینه زیاتوي،

پورې د عبدهللا ډلې له پي پي ایس سره پنځه ځلې په تاالر کې نښته وکړه او ناموسي ښکنځلې یې 
 وکړې، چې د اریانا ټلویزیون یې پر وړاندې بې تفاوتي وښودله او هیڅ غبرګون یې ښکاره نکړ.

ایي، ولسمشر ته په وروستیو شېبو کې سالکارانو همدا مشوره ورکړه چې د هېواد په زیان سرچینه و
 کې په نه ګډون( شنډه کړي او خپله برخه مناظره تعویقي حالت ته واچوي. یوه لویه دسیسه ) مناظره 
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بدهللا دا په داسې حال کې ده چې د مناظرې ځینې ګډونوال هم تاند ته دا خبرې تاییدوي او وایي، د ع
کمپاینرانو وار له مخې د غونډې د ګډوډولو پوره هڅه وکړه او په څوکیو کې هم د غني تر پلویانو د 

 عبدهللا پلویان زیات راټول شوي وو.
بلخوا په مناظره کې عبدهللا عبدهللا بیا وویل، ولسمشر غني باید تېښته نه وای کړې او مناظره کې یې 

 ړي وای.باید پروګرامونه ورسره موازنه ک
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