
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de   
 میباشد مضموننویسندۀ  شکل بدوش متن وسؤولیت م 

 

 

 2تر 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

  
  

  ۲۰۱۸/  ۰۹/  ۰۹         سرلوڅ مرادزی

 !ارګ سره د حنیف اتمر د ټکرولو هڅې

 که دښمن دې مخکې خم شي غافل مه شه
 د لېندې په غبرګېدو غشی تاو اخلي

 علي خان خټک
سالکار ښاغلي حنیف اتمر استعفا د د ملي امنیت له خپلې دندې ، مه ۲۵د روان کال د اګست په ولسمشر اشرف غني 

محب د معرفي کېدو په غونډه کې وویل   حمدهللات د نوي سالکار ډاکټر اشرف غني د ملي امنی په دې تړاو،. ومنله
و، خو د هېواد د لوړو ګټو وباید ووایم چې زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفی منل یو سخت کار »

بېالبېلو د جناب اتمر د خدمتونو قدرداني کوم، اتمر صاحب د هېواد په  .لپاره باید دغه تصمیم نیول شوی وای
 څخهبرخو کې زیات زحمت ایستلی، هېواد اتمر صاحب ته ضرورت لري او انشاهللا په نورو برخو کې به ور

 «.استفاده وشي
د هېواد د ولسمشر اشرف غني د اعتماد  هڅخ چې د دندې له پیل کياستعفالیک کې لی همدارنګه ښاغلی اتمر خپل

کیدو، سیاسي  منځتهرا سولې او امنیت د حفظ او ټینگښت، د وحدت او ملي اجماع د د»څخه برخمن وو. خو زیاتوي
سیمه یزو او نړیوالو اړیکو اړوند سیاستونو او روشونو په  مدیریت، انتخاباتي چارو، ښه حکومتداري او دهیواد د

 «مې وکړه. استفا جدي اختالفونو په وجه مې رهبرۍ په کچه د دولت د هکله د
 ونهخبره کیږي، خو دا اختالف ونولیک کې د دولت د رهبرۍ په کچه د جدی اختالفد ښاغلي اتمر په استعفاګه څه هم 

چې ځیني غرضمن کسان غواړي له  ېدایتفسیرولسمشر غني سره په اختالف نه شی  ځان یوازېپه په هیڅ توګه 
هېواد د د  هزیاتوی د دندې له پیل هم خپله ښاغلی اتمرپه دې اړه  البته .هغه د حضرت عثمان کمیس جوړ کړي

 ه برخمن وو.خولسمشر د اعتماد څ
مشر پتوګه، هېواد کې د روانو ستونزو او ناخوالو څخه  اتمر د یوه سیاستپوه او هېوادپالښاغلی  لکه څنګه چې بلخوا
نه دي رامنځته شوي او په یوازې ځان دا پوهه هم شته چې دا ستونزې په یو وار ، داسېنه شي تېرېدای ځنڅنګ

د او نېوکې باید د چارو د سمون په موخه ، نو او هغه نه شي له منځه وړای شي ګڼل کېدایه پړ نه ارګ هم په دې اړ
 لپاره  په پام کې وي. غښتلتیا او پیاوړتیا دنظام د ال ټینګښت او مرکزي حکومت 

دا امنیت شورا نه وه چې اتمر یي  .ده وړپامد ډیری افغانانو د  شورا کې د ښاغلي اتمر زیار او هڅه امنیتهېواد  د
بلکې ښاغلي اتمر وو چې  سالکاران تېرشوي چې افغانان یي نوم هم نه پېژني،هلته  که نه تر ده مخکې همالوه، وځ

. پخوا هم د کلیو پراختیا وزارت، پوهنې او هغه یي وځلوله نسټ پتوګه راپورته کړهبت شورا یي د یوه واکمن د امنی
پر ځای وایي چې د ده په اړه او ولسمشر غني  اتمر بریالی وزیر تېرشوی وزارت او کورنیو چارو وزارت کې

 «.استفاده وشي څخهلري او انشاهللا په نورو برخو کې به ور اړتیاهېواد اتمر صاحب ته »
 منل شوی بهیر دی حکومتولۍ کې عادي او په تېره بیا په بحراني حاالتو کې په یا استعفا دولتي چوکیو لیرې کېداله 

 ویل چې کړیوو او صاشخاپورې ځینو  ونرتر پ شي. واخیستلکې ګټه  تیاله هغه د بحران په ال ژورچې نه ښای 
خو نن د هغه په استعفا  ،پېړۍ جالد دیهغه د پ، دی مشر ، داعش او ترهګرود پنځم ستون ت کېحکوم حنیف اتمر

د کندهار وکیل  عبدهللا، امرهللا صالح، له هغې ورځې چې اتمر استعفا ورکړې، ډاکټر عبدهللا د مکر اوښکې تویوي!
اړه  هېوادپال شخصیت دی. په دېکارپوه او ، رمدی پیاوړیمخالفین وایی چې اتمر  اللی حمیدزی، جمعیتیان او نور

د ښاغلي اتمر استعفا د ملي یووالي  ،دیښاغلي اتمر یو تکړه او متوازن ستراتیژیست او متفکر »الح واییصامرهللا 
د جدي  د محمد حنیف اتمر استعفا د حکومت په مشرتابه کې»صالح په وینا،  د «.حکومت لپاره یوه لویه ضایع ده

 «.و شخړو ښکارندوي کوي او داسې ښکاري چې ولسمشر غني پر خپل ټیم هم باور نه لرياختالفاتو ا
کومه خواخوږي نه لري، بلکې غواړي سره ښاغلي اتمر  ،برو ماشوم هم پوهیږي چې نوموړید امرهللا صالح له خ

 که وکوالیپراخ کړي او پیدا او د ولسمشر غني د کاري ټیم ترمنځ درځ  ،یوازې د خواخوږۍ په خبرو او تظاهر
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کومې ټلوالې کې په « !په وړاندې د مزاحمت او سرخوږۍ حکومت مرکزي»ځان سره د ښاغلی اتمر هم شي 
 راښکېل کړي.

د افغانستان د ملي امنیت پخواني سالکار محمد حنیف  خپور شوي خبر کې ویل کیږي چېبلخوا د تاند لخوا په یوه 
کې له جمعیت ګوند سره کتلي او له دې ګونده یې په راتلونکو انتخاباتو کې د ځان د  اتمر دوې میاشتې پخوا په دوبۍ

 راتلونکو ټاکنو کېد ولسمشرۍ  چې څو ورځې مخکې وویل اتمر ښاغلي ، خوکاندیداتورۍ د مالتړ غوښتنه کړې ده
 ځان نوماند کړي. ي،نه غواړ
ناروا  ،او یا په دې برخه کې نېوکې لاختالف لر ،کې د چارو د سمون په موخهحکومت سره په ځینو برخو مرکزي 

، باید غوڅ ځواب وویل شی او ر وسیله جوړويد ټک ارګ سره وداسې نیوکله چې ته هغوی  ، خوشي ګڼل کېداینه 
 طیې په دام کې ونه نښلي!باید د تو یي څوک

 پای
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