
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de   

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 

 ۲۷/۱۰/۲۰۱۶          ابراهیمي ع،

 !ولسمشر محمداشرف غني دې ولولي
 

د ولسمشر لومړى مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د ملي یووالي حکومت  په جوزجان کې یوې خبرې ناستې ته
مشران پر قوم پالنه او سمت پالنه تورن کړل او ویلي یې دي چې ولسمشر او اجرایي رییس په خپلو ناسمو سیاستونو 

 سره هېواد د بربادۍ خوا ته بیایي.
چې له اوسني وضعیته اندېښنه لري، غوره به وي چې ولسمشر او اجرائیه رییس د سلیقه یي  دا هم وویل، نوموړى

 چلند او سمت پالنې پر ځاى ملي مسایلو ته راشي او ملت له دې زیات نور ونه ځوروي.
جنرال دوستم وویل چې په مرکز کې دا مسئله معمول شوې، کله چې اجرایي رییس کوم څوک پر یوه څوکۍ ګوماري 

پوه شي چې دري ژبى دى، د هغه کس له ټولو کمزوریو او خامیو تېرېږي او کلیدي پوسټونو ته یې ور پېژني، په  او
همدې ډول ولسمشر هم په دې کار کې یواځې خپل اړخ پښتو ژبې ته پام کوي، خو که چېرته دغه پښتو ژبى د لوګر 

 وي، نو ډېر یې خوښېږي.
نې په څرګندولو سره وویل، د حکومت د دواړو مشرانو ناسم تصمیمونه د د حکومت دغه لوړپوړي چارواکي د اندېښ

 دې سبب شوي چې د چارو واګې د کم کاره او کمزورو اشخاصو الس ته ورشي او هېواد د نابودۍ خوا ته سوق کړل شي.

او  ایل پټويله بده مرغه چې موږ په ډېر عجیب وضعیت کې یو، ډاکټر عبدهللا له ولسمشر نه مس»هغه زیاته کړه: 
ولسمشر له عبدهللا، موږ کله له یوه سره په ګوښه کې او کله هم له بل سره خبرې اړوو را اړوو، وروسته بیا زموږ 

 «ویاندویان دغه څرګندونې ناسمې بیانوي، اخیر ولې؟
 رد ولسمشر لومړي مرستیال په خپلو خبرو کې وویل چې حنیف اتمر، معصوم ستانکزي او سالم رحیمي ولسمش

 کالبند کړى دى، که هغوى ووایي چې زمرى تور دى، نو ولسمشر یې مني چې زمرى تور دى.
ډلو له لوري  «تحول اوتداوم»او  «اصالحاتو او همپالنې»هغه وویل، کوم کسان چې د جهادي شخصیتونو په نوم د 

و نه دى لیدلى، د سلو کسانپر کلیدي پوځي پوسټونو ګومارل شوي، داسې کسان دي چې تر اوسه یې پوځي کاغوش 
 په سوق او اداره بلد نه دي.

ستانکزى داسې یو څوک دى چې دفاع وزارت څوکۍ ته یې له پارلمان رایه وانه خیسته، د استاد »زیاته کړه:  دوستم
 ربانې د وژنې مسوولیت هم ده ته ورکول کېږي، نه پوهېږم چې د کومې لېوالتیا او باور له مخې یې پر دغه کلیدي

 «پوسټ ]د ملي امنیت ریاست[ ګومارلى دى.
د کورنیو چارو وزیر ته مې وویل: ددغه وزارت په »: دوستم کورنیو چارو وزارت کې د شته ستونزو په اړه وویل

دننه مقررۍ د ډالرو په وسیله کېږي، په وزارت کې داسې کسان دندې اجرا کوي چې په تشریفاتي محفلونو کې یې پر 
سره پتلونونه موندل کېمي، غاړه او سر یې په یخن کې نه ځایېږي، تجویز مې وکړ چې ددغه رشوتونو  پایڅو  اوږو او

 «مخینوى وکړي.
هغه زیاته کړه چې د دغو کسانو شتون، افغانستان پر نړیواله کچه نوم بدی کړى او افغانستان د فاسد هېواد په توګه 

 رېښوده.مشهور شوى دى، ښاغلي علومي له همدې امله دنده پ
 له ولسمشر مې وپوښتل چې ولې»او شته ننګونو په اړه د یوې پوښتنې ځواب کې وویل:   دوستم د کندوز د عملیاتو

اجازه نه کوې څو د کندوز والیت چاڼیزو عملیاتو کې ګډون وکړم؟ هغه راته وویل: کندوز ته ستا تګ حساسیتونه 
بانو حساسیت دى او خپله ولسمشر حساسیت لري؛ ځکه چې پاروي، دغه حساسیت د اى اېس اى حساسیت دى، د طال

 «ولسمشر وېرېږي که کندوز والیت پاک شي، د خلکو پر وړاندې مې محبوبیت زیاتېږي.
جنرال دوستم وویل، ولسمشر وایي چې د کندوز خلک له تا کرکه لري، که چېرته داسې وي نو د دغه والیت خلک 

 .باید د هغه پر وړاندې پاڅون وکړي
ه ورته وخت کې ښې حکومتوالۍ او اصالحاتو په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمدضیاء مسعود هم د پ

ولسمشر او اجرائیه رئیس په کارونو په کلکې نیونې سره وایي ، چې د حکومت مشران په خپل منځي اختالفاتو سره 
 د ستونزو هوارۍ پر ځای ستونزې ډېرې کړي.

پوړي چارواکي پداسې حال کې په ولسمشر نیوکي کوي چې د ټاکنیزو منډو ترړو پر وخت د ولسمشرۍ ماڼۍ دوه لوړ 
 یې دواړه نږدې همکاران او مالتړي بلل کېدل.
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

د ټاکنیزو هلو ځلو پر وخت ډېری هېوادوالو د تحول او تداوم ټیم رهبر ته په دې خاطر د باور رایه ورکړې وه، چې 
ا( تر څنګ د هېواد په داخلي چارو )د کابل پوهنتون ریاست، مالیې )دوکتورلوړې تحصیلي درجې نوموړی د نړیوالې 

وزارت او نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي سرتیرو ته د قدرت انتقال پروسه( کې ښه ځلیدلی او په داخلي چارو 
ه د روسته بتر نورو ډېر باخبره دی، ولس د ولسمشر پر خبرو او ژمنو باور وکړ او هیله یې لرله تر څو تر بریا و

افغانستان اړیکي د نړیوالو او اسالمی هېوادون سره ټینګې شي. په هېواد کې به اقتصادي ثبات رامنځته، سوله به 
 تامین او په ټوله کې به د یو پرمختللي او متمدن افغانستان لرونکي شو.

مه( نېټه د هېواد سیاسي ثبات، ۱۷ کال د تلې میاشتې په ۱۳۹۳ ویل چې د لوړې په مراسمو کې )د ولې په تاسف باید و
اقتصادي پیاوړتیا، ډاډمن امنیت ټینګښت او نړیوالو سره د ښو اړیکو د پاللو توره ورځ وه، هغه ورځ چې تاسو پکې 

 پنځوس پنځوس واک ویش وکړ او د حکومتوالۍ داسې بنسټ مو کېښود چې ساری یې نه لره.  د
وویل، امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی، ناامني او بې ثباتي د لکه چې د ولسمشر لومړي مرستیال په خپلو خبرو 

ولسوالیو او حتی د لویو ښارونو پورې رسیدلی، د ښه مدیریت نه شتون له مخې د سایکل لرونکی د ټانک لرونکي او 
 عادی سړی د جنرال سره جنګېږي او بیا هم ماتې د دولت په برخه کېږي.

هغه شمېر ځوانان چې د بېکارۍ او تنګدستۍ له مخې اروپایي هېوادونو ته کډوال شوي د هغوئ پر ژوند، سرمایې او 
راتلونکي ملنډې وهل د ولسمشرۍ دفتر څخه سرچینه اخلي، اوس د هغوئ ژوند د فوټبال د توپ په څیر دی، اروپایي 

وانان خپل هېواد ته راستانه شي پداسې حال کې چې دلته ټولنې سره د یو هوکړه لیک په امضاء کولو سره باید ټول ځ
د کار کولو هېڅ راز اسانتیاوې نشته، سربېره پر دې ګاونډي هېوادونه په افغان کډوالو بد حال را اخیستی دی، دلته په 

 راتګ کې هم ورسره هغه شان مرسته او همکاري نه کېږي د کومو چې ژمنه شوې وه.
یل نه تر دې دمه په هېواد کې سیاسي بې ثباتي اوج ته رسېدلی، پر چا د پاکستان، د پنځوس پنځوس حکومت له پ

 ایران، هندوستان او نورو هېوادونو ټاپي لګېږي.
جنرال عبدالرشیم دوستم حقایقو ته په لیدو وایي چې ولسمشر یوازې څو نفرو ته غوږ نیسي، همدا خلک دي چې 

ورکوي او پر داسې کارونو یې مصروف کړي یاست چې اصلي  ولسمشر ته غلط معلومات رسوي، ناسمې مشورې
 مسیر درڅخه پاتې دی.

ولس د یوې حوزې په لیدو له تاسو نه راضي کېږي، تاسو ته پکار ده چې په اړونده ادارو کې بنسټیز اصالحات راولئ 
وک پروګرامونه به څ تر څو ټولې ستونزې حل شي که ولسمشر خپل د حوزو او پوستو څخه لیدنه کوي نور کارونه او

 پر مخ بیایي.
د ملي شورا غړي قانوني وکیالنو سره اوس هم په زرګونه سرتېرې مصروف دي حال دا چې دا سرتېرې کوالی شي 
څو ولسوالیو او حتی والیاتونو کې امنیت ټیڼګ کړي، په همدې ډول د ملي اردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، عامه 

وماندانانو خپل شخصي ژوند شاهي جوړ کړی. زرګونه سرتېرې د دوی کورنۍ امنیت نظم پولیسو او ملي امنیت ق
 ساتي چې دا شمېر سرتیري هم د والیاتو او حتی د سرحدونو امنیت ساتلی شي.

که د ولسمشر لومړی مرستیال د جنګ لومړې کرښې ته ځي او یو عادی شخص په مقابل کې وسله اخلي، او یا هم 
 نګ قوماندان ټاکل کېږی نړیوالو ته به د مخ ښودولو جوګه پاتې شو؟عبدالجبار قهرمان د ج

موږ د ولسمشر څخه په کلکه غوښتنه کوو، چې د غیرقانوني ملي شورا کار ته د پای ټکی کېږدي، د دوی د سالح او 
 سرتېرو په جمع کولو کې دې غور وشي، د قدرت انحصار دې وویشل پای ته ورسول شي، د افغان مظلوم ولس د

اوښکو پاکولو په خاطر دې د هغوئ اوښکې پاکې شي، کډوالو لپاره دې سالمه پالیسي تر تیب او پلي شي، د نمایشي 
کارونو پر ځای دې عملي کارونه وشي او پر ټولو خواو او کړنو دې یو ځل بیا نظر تېر شي، تر څو نوم یې د تور 

 تاریخ پر خای په زرینو کرښو ولیکل شي.
 په همدې هیله
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