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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 

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

  
  
  

 ۲۵/۰۲/۲۰۱۶         ډاکټر ګل مرجان منګل
 

 د ارګ څخه د ولس نوی غوښتنه
 

ټاکنو  زو ینیم کال وروسته د وروستیو ولسمشر د تمی نه خالف د ټاکنو کمیسون مشر نورستانی یو ،لکه چی مو ولیدل
همدغه نورستانی د افغانستان ولس په وار وار دا حال چی په همهغه وخت کی له  ېداسه پ ،نتجه نن ورځ اعالن کړه

دې خاطر اشرف غنی ته ه پ .خو د پټو مصلحتونو له امله دا کار ونه شو اوس هم سر وخت دی ،غوښتنه کړی وه
 :وګرځی ېوړ ی ېهیله ده چی د پاملرن ،ضه وړاندې کوویالندې عر

 
تاسو ته  ،رایطو کی تر صندقونو ځانونه ورسولپه ورستیو ټاکنو کی افغان ولس په سختو ش ئلکه چی تاسو پوهیږ

چور  يځمکی د نه د ئ،، رشوت خور نه یئدا ځکه چی پر تاسو یی دا باور درلود چی غل نه ی ې،درکړ ېیی رای
 چی ئغواړ ېد زړه له کوم ،سره يالسونه نه د ېاو تر ټولو مهمه دا چی د ملت په وینو د یاستټوپکسالر نه  ي،کړ

 «نه ده ېلویدل ي،لونګۍ چی په مټ تکیه ش»ي: وای ېل دی چتد پښتو م ئ.ولس ته د چوپړ مصدر ش
   

خو بیا هم اعالن شوه او تاسو د  ،تیر شوی دی ېاګر چی ځنډ ورباند ،جهیدا دی د ټاکنو نت ،اوس هم سر وخت دی
لومړی  ئ،ر له نن څخه پر مخ والړ شجی پر اساس سینت ېنو د همدغ ،افغانستان ټاکل شوی یا منتخب ولسمشر یاست

 ئ،پر هیواد او ولس مین افراد ځای پر ځای کړ ېپر ځای ی ئ،کړ ېچاپلوسان له دندو لر ،شاوخوا پاکه کړه هخپل
او د یو  ئاجرایه ریاست منحل کړ ئه ورکړږاو د قانون په چوکاټ کی د دولت کارونو ته او ئقانون پلی کړ

 ئ،ه د ټاکنو د وخت ویناوو ته د عمل جامه ورواغوندی، کار اهل کار ته وسپارباصالحیته ولسمشر په صفت همهغ
، د لویو غلو دوسیی له سره ئ، ځمکی بیرته د عاصیبینو له منګولو راخالصی کړئرشوتخواره زندان ته ولیږ

سره سم د  پاره د افغانی دود او دستوره همدارنګه د سولی ل ئ،ته سخته جزا ورکړ نو)متهمان(او تور ئراوسپیړ
 .ئخو چی لږ ځان وښورو ،تر شا د ودریږی ،ولس درسره دی ئ،مخالیفینو سره خبری وکړ

 
نور  ،ولس ډیر ځوریدلی دی ،نور نو د خدای روی وګوره چی دا حکومت پریږده ،پوره ينه و ساو که دا مو په و

 يپار مساعد کس د خپل ولسمشر په صفت وټاکه تر څو ولس د ځان ل ئ،پاره نیټه وټاکه د نویو ټاکنو ل ،یی مه ځوروه
 
 مننه
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