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 ۰۴/۰۷/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 شر خیزیان بیا راپورته شول؛
 

 ! د ولس ځورونه بیا پیل شوه
 

په داسې حال کې چې د تیرې روژې په میاشتې کې د رستا خیز ډلې او پلویانو یې د کابل ښار په واټونو کې خیمې 
میلیونه ډالره زیان اوښتی او تر څنګ یې ټوله روژې میاشت  ۱۵درولې وې چې له امله یې افغان سوداګرو ته کابو 

ورځو ځنډ وروسته یو ځل بیا د خلکو آزارولو او په  کابل ښار له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي و؛ دغې ډلې له څو
ښار کې الریونو ته مال تړلې. د لطیف پدرام، امرهللا صالح او احمد ضیا مسعود تر الرښوونې الندې د رستاخیز ډلې 

 .تر نوم الندې یو شمېر افراد نن دوشنبه هم د کابل ښار سړکونو ته راووتل او د خلکو پر مخ یې الرې تړلې وې
 

و ډلو ټپلو وروسته له هغې یو ځل بیا الریون ترسره او د خلکو پر مخ یې سړکونه بند کړل چې تیره میاشت د څو دغ
ورځو لپاره په پرله پسې توګه د الرو بندولو سره سره بیا هم خپلو موخو ته ونه رسیدل. د څو محدودو څېرو په 

ي نوښت سره د خلکو ځورونه ترسره کړه. دوی او الرښوونه د مدني حرکت په نوم د دغه جنبش غړو دا ځل په نو
ډلې یې دا ځل سړکونو ته موټرې راویستلې وې او په پرله پسې توګه یې د موټر هارنونه وهل چې له ښاره یې د 

 .میښو غوجل کړې وه او په ښار کې یې غالمغال ډیر کړی و
 

ې د خپلو مشروع غوښتنو د ترالسه کولو لپاره دا سمه ده چې د افغانستان اساسي قانون هر افغان ته دا حق ورکړی چ
بې وسلې سوله ایز الریونونه ترسره کړي. د غونډو، اعتصابونو او الریونونو کول ترسره کول د ټولو افغانانو حق 
دی، خو کله چې دا کار د الرو د بندښت، د اقتصادي فعالیتونو د په ټپه درېدو، عامو ښاریانو ته د مزاحمت او سوداګرو 

 .د میلیونونه ډالرو د زیان اوښتلو سبب شي نو په ټوله معنا د اساسي او بشري قوانینو سره په ټکر کې دی ته
 

خلک له دغو رستاخیزیانو پوښتنه کوي چې تاسې څه غواړئ؟ غوښتنه مو څه ده؟ آیا د ولسمشر او لوړو پوړو 
 چارواکو په استعفا سره د هیواد روان حالت بهتریږي او که بدتریږي؟

 

که څه هم دوی په ښکاره د کابل ښار د زنبق څلور الرې له برید وروسته په الریون کوونکو د ډزو په غبرګون کې 
بادارانو لخوا دوی ته د ګډوډۍ جوړولو په مقابل کې اخیستل شوې پیسې  الریون کوي خو په اصل کې دوی د خپلو

لطیف پدارم ضیا مسعود او نور د حکومت نه شړل هضموي. یو څو محدودو کسانو چې د ځانګړو ډلو ټپلو لخوا لکه 
شویو او ړتل شویو کسانو لخوا یې مالتړ کیږي؛ د کابل ښار شپږ میلیونه نفوس ګروګان نیولی دی او د عام ولس پر 
مخ یې الرې او سړکونه تړلي دي. د دوی د هر حرکت او الریون تر شاه اصآل نورې توطیې نغښتي دي. دوی غواړي 

 .او پاکستان په اشاره او د هغو د ګوډاګیانو پر مټ یو ځانګړی قوم توهین، تحقیر او بدنام کړيچې د ایران 
 

د دوی له غوښتنو معلومیږي چې د رستاخیز په نوم حرکت د ایران او پاکستان په الرښوونه د یو ستر ځانګړي قوم د 
کیدو غوښتنه کوي. دوی غواړي د عدالت  نوم بدولو لپاره رامنځته شوي دي او د یو ځانګړي قوم د اشخاصو د ګوښه

او حق تر نامه الندې څو چوکۍ او پیسې خپلو رټل شویو او شړل شویو بادارانو ته ترالسه کړي. د دوی له خوا 
ترسره شوي او ترسره کیدونکي حرکتونه نه ملي دي او نه هم انساني. دوی په خپلو الریونونو کې څو تنه وزګاره او 

ې په هیڅ هم خبر ندي؛ راټولوي او د حکومت پر ضد یې کاروي. دوی غواړي چې حکومت احساساتي ځوانان چ
 .بوخت وساتي څو ایران او پاکستان خپلې استخباراتي لوبې په کابل او نورو والیاتو کې پر سمه توګه ترسره کړي

ل لري، هره ورځ الرې دوی نه د ولس استازي دي او نه هم مدني فعاالن یا سیاست مداران. هر څه یو حد او اصو
کوڅې بندول، خلک آزارول او سوداګرو ته او د دولت خزانې ته په میلیونونو ډالره زیان اړول د توجیه وړ نه دي. 

 .دوی اصالً له اساسي قانون او د بیان له آزادۍ ناوړه ګټه پورته کوي
 

مقابل کې جدی اقدامات وکړي.  اوس له افغان دولت څخه د ولس غوښتنه دا ده څو د دغو څو محدودو کسانو په
حکومت دې نور اجازه نه ورکوي چې هر کس او ناکس راشی او پر هېواد او ولس ملنډې ووهي. حکومت دې جدیت 

دا پیدا او له خپل مشروع او قانوني اقتدار نه ګټه پورته کړي او د زورواکانو السونه دي د ولس له ګریوانه لنډ کړي. 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/asefi_kh_shar_khyzan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german0net/upload/Tahlilha_PDF/asefi_kh_shar_khyzan.pdf


  
 

 

 2تر 2 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
 

ه ازمایې. که چیري د ولس د صبر کاسه راډکه شوه نو دغه څیرې به بیا نه د ایران په کسان دې هم د ولس حوصله ن
سفارت کې خالصې شي او نه د پاکستان په سفارت کې. ولسمشر غني او اجرایه رییس عبدهللا هم سیاسي ماشومان نه 

استعفاوې وکړی. ولسمشر مامورانو په غوښتنه  دي چې د هر کس او ناکس په ځانګړي توګه له حکومته د شړل شویو
سره د د ولس مالتړ شتون او داسې محدودې څیرې که هر څومره هڅه وکړي ان شاهلل خپلو شومو موخو ته نه شي 

 .رسیدالی
 پای
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