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 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  .را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريد خود خواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

م٢۶/٠۵/٢٠٠٩                       کابل_ افغان  .ا
    

 

!ولسي جرګې ښاغليو وکيالنو  د  
ئحيثيت پوښتنه وکړ ملت د  دئسپنتا پریږد  

 
خه د هغو قراردادونو او تړونونو له منلو ډډه وکړه چې د ولسې جرګې په دې وروستيو کې د  دوى په وینا له باور 

ول شوي ډاکتر سپنتا لخوا د  په وینا له ډاکتر ولسي جرګې  دي ، ديوزیر په توګه السليک شو بهرنيو چارو د غور

ين دادفر سپنتا کالنکاریو ته ګورو چې په هشت صبح  باور رایه بيرته اخستې ده که د خه جرګې دا تسپن ډاکتر رن

ه کې چې دده خپله ده دکرزي پر حکومت احسان ور پا وي چې دى پکې دنده ترسره کوي ، بيا ور  خو د غور

اى ده ، داسې کسان بای حکومت سره   هم دًاد په کابينه او حکومت کې نه وي چې دوى ذهنولسي جرګې پر یکړه پر

شخصي روابطو او   هم ، که موږ بهرن سياسي نمایندګ وګورو زیاتره یې فلج او تر ډیره حده دجوړ نه وي او عمًال

ړي فکري تړاو پر یا د ان ې افغان ولس پر مادي او معنوي ارزښتونو خ ښامارانو غوندې د بنس پکې د یوه  پلې خي

وک نه دى چې ولسمشرکرزى دې پرې دړپ   .ولسي جرګې انتقادونه او نا خوښي واخلي سوي ، ډاکتر سپنتا داسې 
  

ير معامله نه  ګاډۍ د خو ولسي جرګې ته هم په کار دي چې پر ملي مسایلو ژور نظر وساتي ، دوى دې د آسانو په 

وى د ته ور هيوادکوي چې یوازې یوه لور ته ګوري ، لږ دې سترګې وغړوي  بهر  پي ګواښونه دې له پامه نه غور

ولسمشر دسپرل الوتکې ته ګواښ کړى دى  هيواد د هوس ته دې وګوري ، هغه بله ورځ یې د نيانو خرمست او مد

ونو او رسنيو کې خپره شوه او هسې پسې تيره او هيره شوه ولسي جرګې ته د استازیو په  ولس د ،دغه خبره په سای

ه خوله پاتې کيدل له ولس سره دتوګه  ولسي جرګې زیات غړي د  ديجفا په معنا ده ،ښای  په دې برخه کې چوپتيا او پ

خه راضي نه وي ، خو دا سليقوي اختالف آن که اصولي وي او دوى حق پر جانب ولسمشر او حکومت له کړنو 

ولو لوړ دولتي مقام دى  ه ،ولسمشر دهيواد عزت ،خپلواک او حيثيت د وي هم بيله خبره ده ، اوس خبره د هيواد تر 

ته ګواښ او خطر  ول ولس ژوند او آبرو دې معنا داده چې د ولسمشر آبرو او ژوند تر ګواښ الندې وي د چې د

   .يمتوجه د

انونه یو ولسي جرګې او نورو سياسي شخصيتونو او هغو کسانو  زما غوښتنه دیوه افغان په حيث د ه خه چې 

ه لپاره راغلي  داده چې ددې پوښتنه وکړي ، له بهرنيو لوریو سره باید دا سپينه شي چې دوى زموږ هيواد ته دبولي 

  خاورې استقالل ، ملي حاکميت او دولتي مقامونو ته په کوم ارزښت قایل دي ؟ هيواد او دي ، زموږ د

ي الوتکو ګواښ کړى دى ، که ول ولې یې د سي جرګه دغه خبره را پورته نه کړي افغان ولسمشر الوتکې ته جن

  .کله هم معاف نه کړي سبانى تاریخ به یې هي

هغه   ،ديدسپنتا پریږ او! ولس استازیو او نمایندګانو  کيداى شي زما سره مې خپل هيواد وال همنظره وي چې درنو د

واکونو  کيدل دومره مهمه نه ده له بهرپاتې کيدل او لرې   ! واک او حيثيت پوښتنه وکړىخپل خه دخپل ولس دنيو 

  . نوشت خبره ده سر ولو د زموږ د که چې دا

 


