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ن                                                                                      هاري                        ١٤/ ٠٦/ ٢٠٠٩      واشنگ
 

 د ښاغلي اشرف غني مرکه
 

ي د جون پر  پا ايمز ور ن  ښاغلي اشرف غني سره په کابل کي  د افغانستان د جمهوري رياست کانديد ١١د واشنگ
ې ده تو کي د بيانولو لپاره يې مناسبه کلمه او عبارت نسته، او يا زه  تر . مرکه ک د مرکې عنوان جالب دى، خو په پ

د امريکا .  دى" خيره او توربخونه اس" يا " ډارک هورس"د انگريزي عبارت يې .  اوسه پوري نه يم پر پې سوى
ارونکو جدي نه وي په سياسي قاموس کي  و کي  ى شپو او رو  خيره اس هغه کانديد ته وايي چي د انتخاباتو په لم

ي په متحده اياالتو کي،  عموما د جمهوري رياست  انتخاباتو په بهير کي  .  نيولى، خو باالخره انتخاباتي کمپېن وگ
ي  کانديد  داسيهمدا عبارت ى او انتخاباتي چي د عامه توقع پر خالف خپل ته کارول کي ول سياسي رقيبان مات ک
ي و په شمار ٢٠٠٨لکه په متحده اياالتو کي د .  ميدان وگ و کي د گو يو ور  د جمهوري رياست انتخابات چي په لم

ل لدې سريزي را وروسته، محترمو .  مبصرينو د ښاغلي اوباما د برى خبري کولې، خو باالخره يې انتخابات وگ
ه ژباړه  وړاندي کوملوستونکو ته د رپوټ   .  بشپ

  
 د جمهوري رياست لپاره مخک کانديد اشرف غني وايي  ډېري ښې مفکورې لري، خو دکمپېن لپاره په کافي اندازه 

نگ .  اشرف غني د حامد کرزي يوازنى جدي رقيب دى.  منابع او پيسې نلري يو " هغه وايي افغانستان د امنيت تر 
  .   د ماليې پخوانى وزير وايي هغه همدا خال ډکوالى سي.  ته هم اړتيا لري" م مديريتروښانه خيال او نظر، او سال

  
."  تل نوري او ډېري پيسې غواړي، خو د سم مصرف ظرفيت او قابليت يې نلري" اوسنى حکومت : هغه زياتوي
ې ده٦٠ راهيسي متحده اياالتو ٢٠٠١له :  هغه وايي  همدا مالي مرستي د کېداىسي چي.   بيلونه ډالره مرسته ک

کانو، پلونو، برق، او اوبو د لگولو پر پروژو او د نويو کارونو پر خلقولو باندي په  اقتصادي زير بنا په جوړولو، د س
او  راکم سي،  و په نتيجه کي هم پر خارجي او بين المللي چاندو باندي د  افغانستان دايمي ت موثره توگه ولگول سي، 

ول خه خالصه سياو هم بين الملي    .نه د افغانستان له پرابلوم 
  

اداري فساد او د کرزي .   فيصده ملي عايدات حيف ميل کوي٧٠د کرزي حکومت هر کال :  ښاغلى اشرف غني وايي
ي دي ال او مناسب شرايط برابر ک   . بد مديريت د افغانستان د ملي عايداتو د خورد برد لپاره اي

  
ايمز اخبار زياتوي پ ن  ي چي ښاغلي واشنگ ه افغانستان کي د جمهوري رياست انتخابات په داسي وخت کي کې

  .  اوباما هغه هېواد ته نور عسکر استوي
  

ي ر غني وايي هغه غواړي چي نظامي عمليات او اقتصادي وده او پراختيا سره جوړه ک هغه د  زراعتي .  ډاک
ينگار کوي چي د اوبو .   نويو بندونو جوړول غواړيصادراتو زياتول، د کانونو را ايستل، او د برق او اوبو د هغه 

او برق د بندونو جوړول به افغانستان په سيمه کي  د انژرۍ د صادرونکو هېوادونو په کتار کي ودروي، نه د نن 
ي نا هم له بهره را واردې ي په شان چي حتى برې هغه گومان کوي چي همدا به افغانستان د چين او په سيمه .  ور

نده تنده او زياتېدونکې اړتيا لريک ولوي چي د خامو منابعو او انژرۍ لپاره سو   .  ي د نورو هغو هېوادونو سره ون
  

ندۍ سي چي همدا اوس پکي نسبي  اشرف غني وايي په هغو سيمو کي بايد اقتصادي انکشافي پروژې پياوړي او گ
ينگ دي که هلته به اقتصادي وده او هغه وايي د شمال   اته باثباته والياتو ت. امنيت  ه سي  يتوب ورک ه بايد لم

ي ول ملک لپاره به مثال وگر ايونو .  پراختيا پر نورو والياتو باندي هم ښه اغېزه وکي، او د  ورو ورو به له امنو 
ى پکي ناکراري او جنگونه  دي، په تېره بيا  خه هغو سيمو ته د اقتصادي انکشاف لمن وغزول سي چي دمگ

  .  بي او مشرقي والياتجنو
  

ى سر کي يې د اجازې او اليسنس د اخستلو لپاره  له کميونېکشن دوې کمپن يادوي چي په لم يلفون او  ر غني د  ډاک
ه د پاسه .   ميلونو ډالرو لگ ته زړه نه ښه کاوه٥د   ميلونه ډالره ارزي، او ٦٠٠هغه وايي همدا دوې کمپن اوس 

په مارکې کي اوس درې نوري کمپن را پيدا سوي دي، او قريب يو بيلون .   ريان لريه د پاسه يو ميلون مشت
ېده ولو ملکونو وروسته پاتي هېواد .  خصوصي پانگه يې ور جلبه ک ۍ کي تر  خو بيا هم، افغانستان نن سبا په ن

و او  ادارې فساد کي تر غوږو پوري  د افغانستان اقتصادي ستونزي بېشماره .  کي ډوب دىدى، او حکومت يې په ب
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ې ده. دي همدا بد شرايط د طالبانو د رشد او پرمختگ لپاره .  د مخدره موادو کر او قاچاق اقتصاد او اداره فساده ک
  .  شيدې او غوړي دي

  
ايمز اخبار ليکي ن  د ښو مفکورو او هلو يني غربي دپلوماتان او مبصرين گومان کوي چي د اشرف غني : د واشنگ

که هغه پدې وروستيو مياشتو کي د خپلو مخالفانو سره انواع و اقسام  ي،  لو  سره سره به انتخابات حامد کرزى وگ
ي دي کل په کلکه ردوي او وايي،.  معاملې ک همدا غربي مبصرين او دپلوماتان په خپلو " خو اشرف غني د هغوى ا

خه انکار نسي کوالى چي اصلي " هغه زياتوي، ."   ديسفارتونو کي راايسار او کال بند  کوک لدې  نن ورځ هي
هغه وايي، زه حامد کرزي ته د مادي منابعو په زور او م چلنج نه سم ورکوالى، بلکي هغه ته .  پرابلومونه کوم دي

ر عبداهللا سره د بهرنيو چارو د پخواني وز: هغه وايي."  د مفکورو او کار او خدمت په ساحه کي چلنج ورکوم ير ډاک
  .  د يوه سياسي شراکت د مفکورې مخالف ندى

  
ې هغه نوي پيسې .  د ماليې د وزارت په ترڅ کي، ښاغلى غنى اصالحات را وستل او انکشافي پروژې يې تشويق ک

رول الندي راوستل ې، او د گمرکاتو عايدات يې د مرکزي دولت تر کن رت اشرف غني  دغه راز پخپل وزا.  چاپ ک
خه کار کاوه.  کي حساب وکتاب او شفافيت راوست له وزارت را وروسته، د کابل . يو وخت يې حتى پرته له معاش 

ولنه کي .   کي، د ملگرو ملتونو د سرمنشي د مقام لپاره ونومول سو٢٠٠٦په .  پوهنتون ريس وو هغه په بين المللي 
ېره ده ني کوي، کتاب ، مقالې، او په اخبارونو ښاغلى غني  په علمي او س.  يوه پېژندل سوې  ې ياسي مرکزونو کي 

  . کي تبصرې ليکي
  

ي هغه وايي د امريکا اوسنى حکومت .   په امنيتي ساحه کي، اشرف غني د ولسمشر اوباما پاليسي او مفکوره غوره گ
ى د اوباما ادارې پر افغانستان او.   د جنگ او سولي لپاره روښانه او منظمه پاليسي لري  پاکستان  باندي فوکس ک

ېده ينگار کوي چي بمبارۍ او د ملکي خلکو .  دى، او هم يې د اولسي خلکو سره د روغي جوړي سمه فيصله ک هغه 
يوه اشتباه کوالى سي چي د ياغيانو پر خالف د مياشتو مياشتو خوارۍ عبث " هغه زياتوي، .  وژل ماتي حتمي کوي

ي   ." او بې اثره ک
  

ېني هغه وايي ک ي، د طالبانو له استازو سره به خبرو ته ک کېداى سي چي : اشرف غني زياتوي."  ه انتخابات وگ
مبه جنگياليو سره  چي د دولت ړنگولو ته .  اکثره طالبان او ياغيان د يوه کار په ورکولو راضي سي مگر د هغو سر

ه معامله وسي لي دي، د هغوى سره بايد د قوت له دري    ." يې مالوي ت
  

ه زياتوى پا خه انکار نه کوي، خو هغوى دېته حيران پاته دي : ور وک د اشرف غني د فکري قوت  ه هم هي که 
ي چي هم د طالبانو چاره وکي، او هم د امريکا په پيسو مست او شتمن  چي هغه به دونه زور او واک له کومه ک

و کي نې موجودي ديدغه راز، په کليوالي سيمو کي د ه.  جنگساالران پر گون   .  غه د اثررسوخ په اړه هم اندې
  

ى دى، خو اوس پخپل کور کي په افغاني جامو کي ناست، او د  ه هم اشرف غني په امريکا کي ډېر وخت تېر ک که 
ي.  دې وطن بچى ښکاري ې ه کي د افغاني دود او رواج سره سم، دواړو خواوو ته توپکان  .  د هغه د ناستي په کو

يد ورس شا   .  ته هلته د غولي د ونو تر سيوري الندي يو سپى شا و خوا گر
  

ه هم بې سوادي  ډېره جگه ده، خو سياسي شعور هم جگ . اشرف غني ادعا کوي چي افغانان باخبره خلک دي که 
که پدې ديرشو کلونو کي سياسي ثبات او کراري چا په سترگو نده لېدلې ورځ عادي افغانان هره " هغه وايي، .  دى 

 ."موږ افغانان نه بېخبره يو، او نه هم احمق.  لورو راډيوگانو ته غوږ نيسي
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