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 بل کمپایني اعالن ډمشورتي بور ېد سول
 

 لوېب الېدغه کار هم د ولسمشر د وروستیو میاشتو د ب اکل،ټو يړغ ډعالي مشورتي بور ېغني د سول ولسمشر

سره آن مشوره هم نه ده  روډېله  ېاعالن شول چ ېک ډبور ېلري. هغه نومونه په د هڼکمپایني ب رڅېفعالیتونو په 

 .ېشو

په کچه له پراخ  وادېد ه رڅېپه  روپګد خبرو اترو د  ېاعالن هم د غني د سول یوړد غ ډد مشورتي بور ېسول د

 ېیاد شوي دي له د هګپه تو یوړد غ ډد یاد بور ېنومونه ی ېکسانو چ ینوځ ېسره مخ شو. آن چ ونګمنفي غبر

 .ید ړیسره مخالفت ک ډبور

 .دالیل معلوم دي ېد د

اراده او توان  ېکوي، د سول ېشعاري خبر ېولسمشر یواز ېبرخه سیاسي او ملي شخصیتونه فکر کوي چ یوه

 ېد د ېیواز څېشي مخه نه ورکوي، دغه ه یمعنا سوله را وستال ېتینښپه ری ېته چ ېالرګت ېنه لري او داس

 ېچ کاريښ ېحده همدغس رهډېمخه ونیسي. تر  دوېد پیل ېپروس ېزمنېاو اغ ېتینښد ری ېد سول ېلپاره دي چ

د  ېراتلونکي انتخابات دي نه سوله. په جنیوا ک یتوبړنشته او د ده لوم ېک رامګسوله د ولسشمر غني په پرو

 ېد راتلونک ۍد ولسمشر ېهمدغه ده چ ېمعنا ی ېلپاره اعالن شوه چ ېه طرحه د همدکلن هځپن اوییزهړپ هځپن ېسول

 .وي ېروان ۍغاو بدمر ګړېتر پایه به ج ېدور ېبل

 یدا هغو ېچ ويګجهادي مشرانو د نومونو په باب یوه برخه سیاسي فعاالن دا تور ل ینوځد  ېک ډمشورتي بور په

په  رېراتلونکي انتخابات دي. خو برعکس جهادي مشران او یو شم ېاو موخه پک یته د سیاسي رشوت په معنا د

 ېغني د سول ېبیا دا اعتراض لري چ به یولسمشر حامد کرز یپخوان هګد نفوذ خاوندان د ساري په تو ېولس ک

منل او نه منل خو پخپله د غني واک  ې. د مشورید ړیک ټیټته را  ېمشور ېرول یواز ید دو ېپه برخه ک

به  ېک پوڅاو د هوا په  يځاو په بل به و يېږک دلېاور ږبه په یوه غو ېمشور ېرډې ېچ ی. واقعیت دا دید

 .تحلیل شي

او خبرو اترو مسأله له  ېله طالبانو سره د سول ېک ۍواضح دي د غني په واکمن رډې ېچ هڅهر صورت یو  په

 ېڅنومونه زیات شي، ه ومرهڅپه کچه هر  وادېد ه ېک ډنه دي. که د غني په بور هڅزیات  ېوکټمسخره  ېیو

مشوره  ېبرخه نه وي. یواز ېملیع ېد یو ېپه راوستلو ک ېد سول ېلوري چ زمنېاغ ېچ کهځبه و نه لري  زېاغ

 يړغوا ېغني ی ېچ يېږک هڅبه هغه  اوړپه ت ېد سول ې. معنا دا چینشي زیاتوال زمنتوبېلوریو اغ لوېب الېد ب
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 2از 2

خبره  ېاو خبرو ته حاضر دي. سوله خو لر ېاراده لري او نه طالبان له هغه سره ناست ېاو غني نه پخپله د سول

 .ده

 پای

 

  

 


