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 1تر 1 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 

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

  
  

 ۵۲/1۱/۵۱1۲         یدیالله خورش حیذب
 

 په مخالفت کې غلې جبهېد حکومت 
 

الحق احدي  شورا او د انورعبدالرب رسول سیاف په مشرۍ د حراست او ثبات 
، چې د ملي دينوې ملي جبهه هغه سیاسي بنسټونه په رهبرۍ د افغانستان 

 یوالي حکومت پر وړاندې یې د مخالفت جبهې جوړې کړې.
 

دواړو جبهو تر خپل وس او توان په اساس پر حکومت فشار راوړ، خو حکومت 
 ورکړ. د دوی په فشارونو غوږ ونه ګراوه او نه یې هم کوم ارزښت

 

له حکومت سره د حراست او ثبات شورا مخالفت له لومړي سره ښکاره و چې 
په نظام کې یې ونډه غوښته په دې خاطر څو ځله استاد سیاف تندې نیوکې 
وکړې چې مجاهدین په دولت کې ځان نه ګوري او دوی له سیاسي ډګره محوه 

 کېږي.
 

بات شورا سره جوت توپیر درلود چې نه یې په حکومت کې خو، د افغانستان نوې ملي جبهې مخالفت د حراست او ث
 ونډه غوښته او نه هم د حکومت مشروعیت ورته د منلو وړ ښکاري.

 

اوس چې د ملي یوالي حکومت د هوکړې په پوره کېدو میاشتې اوړي انورالحق احدي او استاد عبدالرب رسول سیاف 
 ونو سره مخ کړي یو. داسې چوپتیا غوره کړې چې مونږ یې ځینو پوښتنو او شک

 

یا خو له دې جبهو سره حکومت کوم جوړ جاړي ته زړه ښه کړی او یا هم کېدای شي د مخالفت اغېزه یې حکومت 
 نه محسوسوي.

 

نه دا ثابتوي چې ځینې مخالفې سیاسي جبهې او احزاب به په حکومت کې شریک نونکي بدلوولپه حکومت کې نوي رات
 شي.

 

 د کابینې له لسو زیات وزیران د بودیجې د نه مصرف له امله له دندو ګوښه کېږي.وازې دي چې آپه دې ورستیو کې 
 

رد  ،هم د افغانستان نوې ملي جبهې ته په حکومت کې د شاملېدو وړاندیز وشي اوس که حراست او ثبات شورا او یا
 به یې نه کړي.

 

شورا دې لحظې ته ستړی انتظار کاږي خو نوې ملي جبهه چې څه په الس نه دي ورغلي ښایي دا حراست او ثبات 
 ځل په حکومت کې د شاملېدو وړاندیزونه رد نه کړي او تر ډېره به یې ومني.

 

 نوې ټاکنې په نظام کې یو ضرورت هم ده څومره چې مخالفتونه کمیږي په همغه کچه پرمختک ته زمینه برابریږي.
 

غانستان په یو بد امنیتي بحران کې ښکیل دی او له دې وضیعت څخه وتل ګډ کار او ګډې همکارۍ ته اړتیا اوس اف
 لري.
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