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 د ډاکټر اشرف غني سره د نيوزويک مجلې مرکه
   

اغلي ا٢٠د نيوزويک مجلې ويب ساي د جون پر  ې ده مه د  ه مرکه به د جون پر .  شرف غني سره مرکه ک بشپ
ه کي خپره سی٢٩ يز د .   مه  گ کو لن تر عنوان " درنده او يا غل حکومت"خو د مجلې ويب ساي د مرکې د مهمو  

ى دى ه ترجمه سوېده.  الندي خپور ک   . مرکه بشپ
  

ولو  نورو سياسي رقيبانو  ماليې پخوانی وزير اشرف غني د اگس په انتخاباتو کي د جمهورر يس حامد کرزي تر 
ي دي او يو وخت د جهاني بانک يو عالي .  جدى او مخک کانديد دی اغلی غني په امريکا کی عالی تحصيالت ک

ومان د کرزي حکومت فاسد او ٢٠٠۴هغه  په .  رتبه مامور وو که د هغه په  ود،   کي  د کرزي حکومت پرې
تي دي چی د هغه په حکومت کي برخه اشرف غني وا.  بېکاره دی له  غو ه سل  خه  ل ترل يي کرزي له ده 

ې ده ل يې بلنه ور رده ک  ٦٠د نيوزويک دوو ژورناليسټانو ران موريو او يوسفزى په کابل کي د . واخلي، خو هر 
ې ده   .  کلن اشرف غني په کور کي مرکه ک

  
ول امکانات ورسره ديحامد کرزی برحاله جمهورريس دی، او د : نيوزويک بلخوا، امنيت ورځ په ورځ .  حکومت 
ي   ايا پداسي شرايطو کی خپل پيغام خلکو ته رسوالی سئ؟.  خرابې

  
خه مخکی حاکم ايتالف دی.  هو بلکل ي . د کرزي سياسي ايتالف د طالبانو  هغه داسی بې اعتباره خلک راغون ک

ی ودلې، او نه يې هم په حکومت کولو کی يوه هم ت.  دي چی وطن ته يې هي خدمت ندی ک قوا او امانتداري نه ده 
ی دی ي. کوم بري ک   .همدا وجه ده چي هر ورځ په سلهاوو خلک ماته را

  
ی مرستيال نومولی دی؟   اياستاسو مطلب محمد قيسم فهيم دی چي همدا اوس کرزي خپل لم

  
وي که دا شان خلک خو رشيپ نلري، او نه هم د مديريت هنر او .  کرزى خپله د فکر او خيال خاوند ندی  هغه لي

ني گوزران لپاره يې کوي.  مهارت لري ه چي کوي د سياسي معاملو او ور ی دی، او هر .  کرزی يو بې پالنه س
ي دي، ٢٣٢په کابل کی خلک وايي چي کرزي له   تنو سره يې د واليتونو ٩۴٩ کسانو سره د وزارتونو ژمني ک

ي دي، او ل ي دي١٠٠٠ه وعدې ک د جمهورريس حامد کرزي .   نورو سره يې د وزيرانو د مرستياالنو ژمني ک
ي دي.  خبري او وعدې هي وزن او اعتبار نلري ټولو لپاره د حکومت چوک ليالم ک د کرزي . هغه د انتخاباتو د 

ي ۍ کي د فاسدو او چټلو حکومتونو په سر کي را وله ن   .له بده شامته افغانستان په 
  

ه توپير و نه لري؟ ه کاله به    ايا د هغه راتلونکي پن
  
ی دی، د هغوى په شتون کي هي بدلون نه سی راتالی.  نه  کی، ٢٠٠۴په .  د کومو خلکو سره چي کرزي ايتالف ک

ټلې ې.  کرزی زياتي رايي و ر وروسته يې د خلکو پر ارادې او رايو باندي ناړي تف ک   .  م
  

ی؟ايا د کرزي بيا انتخ   ابېدل به افغانستان په ناکامه دولت بدل ک
  

ي.  بلې هو خه محروم ک   .د کرزي بيا انتخابېدل به موږ له سولي، اقتصادي انکشاف، او ثبات 
  

ي؟ ايا د کرزي بيا انتخابېدل به له    طالبانو سره  مرسته ونه ک
  

ي کوم .  همدا طالبانو ته اخالقی زور ، هدف، او اپيل ورکوي طالبان ولس ته وايي چی بېرته هغه خلک پر اقتدار را
ي وه١٩٩٠چی دوى  د  ه ندي.   په کلونو کي مات ک ايا د يوه وزارت هدف او .  هغوى اصال د حکومت کولو جو

سول دي او که کار او خدمت ول او پ    کول دي؟مقصد د يوه سياستوال م
  

ونه جدی دی؟   د طالبانو خطر 
ولو لوی خطر همدا درنده او غل حکومت دی ل بيا را ژوندي او را .  د افغانستان لپاره تر  رنگه او ولي طالبان يو 

کاره سول؟  هغو افغانانو چي د عدالت، انصاف، او اقتصادي انکشاف  لپاره يې هيلي درلودې، هغوی  اوس فکر 
  .او غبن ورسره سوی دیکوي چی خيانت 
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ئ؟.  تاسي همدا حکومت وروست او فاسد بولئ ه پاک ک رن   تاسو به دا فساد 
  

خه د حکومتي مامورينو د کار او خدمت په  م هغه به په هرو دريو مياشتو کی د خلکو  ی کار چي زه به يې وک لم
تنه کول وي م که چيری د يو واليت.  باب پو  خلک خپل والی او يا بل مامور ناکامه زه به يو داسي نظام جوړ ک

ي ي، هغه والی به برطرفه کې   .و
  

ه واياست؟   د اقتصادی ستونزو په اړه 
  

ي م چي د خلکو توجه ور جلبه ک زه  غواړم چي يو ميلون نوي .  زه غواړم چي لس داسی ملی پروژې عملی ک
م؛ زه غواړم چي پ م؛ يو ميلون نوي کورونه جوړ ک و کلونو کي کارونه خلق ک  نوي ميلونران ٢٠٠٠ه راتلونکو پن

و اوسن  م  ي؛ او غواړم چي ٢۵شتمن خلک خلق ک ه انحصار نه ک  بې ٧٠٠٠٠٠  شتمني کورن د ملک هر 
م ی دی چي د ملی عايدو .  ايه سويو افغانانو سره مرسته وک  فيصده چي تېر کال ٧٠د ماليې وزارت اعتراف ک

ي ميلونه ډالره وو  په٨٠٠   .  حکومت کي د اداري فساد او اختالس په وجه حيف و ميل کې
  

ېني رام لرئ؟.  کرزی غواړي چی د طالبانو سره خبرو ته ک   ايا تاسو د سولی لپاره پرو
  

ول کارونه عبث او بابېزه دي افغانان نور د کرزي جديت او .  هغه غواړي چي غربيان وغولوي.  اوس د کرزي 
  .مديريت نه منی

  
ری دي؟ايا ط   البان د سولی لپاره مناسب مل

  
موږ مجبوره يو چی يوه واحده ملی ستراتيژی ولرو، نه د کرزي .  دا پدې اړه لری چی تاسو چا ته طالبان واياست

هو کې، زه خبری غواړم، او مالعمر ته ضمانت : کرزی يوه ورځ وايي. غوندي يوه خصوصي او شخصي ستراتيژي
روريسټان او قاتالن بوليبله ورځ همدا طالبا. ورکوي  .زه خپله د مخالفانو سره خبری او روغه جوړه غواړم.  ن 

 
  پای

  
  
  
  
 
 


