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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 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

 
           

 ۱۲/۰۶/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 اعتراض کوونکي؛ د خلکو استازي که دښمنان؟
 

د تیرې اونۍ له مرګونو بریدونو وروسته اوس د کابل ښار په ځینو مهمو څلور الرو کې د اعتراض کوونکو په نوم 
د لطیف پدرام او احمد ضیا مسعود کسانو د اعتراض په دود خیمې درولي او وایي، تر څو چې د پالزمېنې د وروستیو 

په ورځ پر الریون کوونکو د ډزو په خاطر ولسمشر، د  خونړیو حملو په مخنیوي کې د پاتې راتلو او د تېرې جمعې
ملي امنیت سالکار، د کابل د ګارنیزیون مشر او نور چارواکي برطرفه شوي نه وي، له اعتراضه الس نه اخلي. که 

 کسانو نه اوړي ۵برخو کې خیمې درول شوي خو په هره خیمه کې د ناستو کسانو شمېر تر  ۵څه هم د کابل په 
. 

ونکو، چې د احمد ضیا مسعود او لطیف پدرام په شان کسان یې مشري کوي، خپل اعتراض ته قومي بڼه اعتراض کو
ورکړې او په حکومت کې له ولسمشر نیولی یواځې د ځانګړي قوم مشرانو د استعفا غوښتنه کوي. دغو اعتراض 

مخ کړی دی؛ د افغانستان د میلیونه اوسیدونکو ژوند یې له کړاو سره  ۷کوونکو د دې تر څنګ چې د کابل ښار 
میلیون ډالره زیان اړولی دی. دغه  ۱۴سوداګرۍ او صنایعو خونو د معلوماتو له مخې یې خصوصي سکتور ته هم 

راز مرستندیو ادارو هم ګواښ کړی، چې که وضعیت په همدې ډول دوام مومي، دوی به خپل مرستندویه پروګرامونه 
 .وځنډوي

 

رکتونو په نوم هغو کسانو ته چې د کابل ښار په واټونو کې یې خیمې درولې او د بل لور ته حکومت هم د مدني ح
ښاریانو عادي ژوند یې مختل کړی خبردارۍ ورکړی، چې خپلې خیمې ټولې او الرې د ټرافیکو پر مخ پرانیزي. د 

ېرې جمعې ورځې حکومت له لوري معترضینو ته په ابالغیه کې ویل شوي، چې د ولسمشر په حکم لویه څارنوالي د ت
په الریون کې پر معترضینو د ډزو موضوع څېړي او له معترضینو غوښتل شوي، چې د لویې څارنوالۍ پلټونکي 
پالوي ته خپل استازي ور وپېژني. حکومت ویلي، معترضین دې له سړکونو خپلې خیمې ټولې کړي او که داسې ونه 

 .س پر کار شي او له معترضینو سره به قانوني چلند وکړيکړي، نو دوی به د خلکو د امنیت د ټینګښت په موخه ال
په داسې حال کې چې د حکومت په وېنا لویه څارنوالي د تېرې جمعې ورځې په الریون کې پر معترضینو د ډزو 
موضوع څېړي او له معترضینو غوښتل شوي، چې د لویې څارنوالۍ پلټونکي پالوي ته خپل استازي ور وپېژني؛ نو 

میلیونه کابل ښاریانو سره دښمني کیږي او ورځنی  ۷ور د څه لپاره درول کیږي او ولې په لوی الس له بیا خېمې ن
 ژوند یې تریخ کیږي؟

 

میلیونه  ۷څو تنو محدودو له حکومته شړل شویو څېرو لکه احمد ضیا مسعود او لطیف پدرام او د دوی ډلو ټپلو، ولې 
 ي؟کابل ښاریان انحصار کړي او ژوند یې تریخ کو

 

که د ضیامسعود او پدرام موخه د ولسمشر او اجرایه ریاست استعفا وي، نو دا خو له امکان څخه ډیره لیرې خبره ده 
چې له ملي یووالي حکومته د نړیوالې ټولنې او اکثریت افغان ولس مالتړ په شتون کې دې ضیا مسعود او پدرام خپلو 

یت د اوسني حکومت مالتړ لري او همداشان د افغانستان اکثریت موخو ته ورسیږي. ځکه نړیواله ټولنه په غوڅ اکثر
ولس له احتمالي بدترو حاالتو څخه په اوسنیو بدو حاالتو خوښ دی. اکثریت ولس نه غواړي چې د ضیا مسعود او 

 .لطیف پدرام په شان منفورو څېرو مالتړ وکړي او د حکومت په راپرځولو کې ورسره همکاري وکړي
 

یا اجرایه ریاست استعفا د ستونزو د حل الر نه ده او که داسې وشي نو پرته له شکه چې حاالت به  اصالً د ولسمشر
میلیونه نفوس یې منحصر نیولی دی؛ له امله به په  ۷له بدو بدتر شي او د همدغو پلورل شویو څېرو چې د کابل ښار 

 .وسوځيهیواد کې کورنۍ جګړه پېل او ولس به یو ځل بیا د نفاق په لمبو کې 
 

اصالً د ضیا مسعود او لطیف پدرام په شان په ولس کې منفور شوې څېرې څوک ولس په خپلې استازولۍ نشي نیولی. 
ښه بېلګه یې له حکومتي دندې د ضیا مسعود له ګوښه کولو وروسته د نوموړي الریون و چې ټول دیرش کسان په 

کې یې هم په شمار پنځه ـ پنځه نفره شتون نه لري. نو  کې نه و راټول شوي. همدارنګه په اوسنیو درول شویو خېمو
دې پدرام او مسعود خپلو شومو موخو ته ورسیږي. دوی یواځې  دا ډیره لیرې خبره ده چې په دغه ډول اعتراضونو
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړ له موږ سره اړیکه 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
 

هماغه پېسې هضمول غواړي چې د حکومت پر ضد د همدغو اعتراضونو د ترسره کولو لپاره دوي ته د پاکستان او 
 .رتونو لخوا ورکړل شوي ديایران سفا

 

میلیونه کابل ښاریانو او په ټوله کې د ټول افغان ولس حوصله نه ازمویې. که چیري  ۷لهذا څو محدودې څېرې دې د 
د ولس د صبر کاسه ډکه شوه نو بیا به دغه پلورل شوې څېرې د ایران او پاکستان سفارتونو کې خو څه چې آن د 

 .ځمکې الندې به هم خالص نه شي
 
 پای
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