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  ۱۷/۱۰/۲۰۱۷         خوشحال آصفي
 

 په خپل ځان عریضه کول
 

د هیواد د بهرنیو چارو سلب اعتماد شوی وزیر او د جمعیت اسالمي ګوند مشر صالح الدین رباني چې تېره ورځ 
بدخشان والیت ته د خپل پالر برهان الدین رباني د وژل کېدو د شپږم تلین غونډه کې د ګډون لپاره تللی و؛ یو ځل بیا 

څرګندونې کړي. نوموړي یو ځل بیا پر هغه حکومت نیوکې کړي چې دی یې د ولسي جرګې لخوا  عجیبې او غریبې
د سلب اعتماد کېدو سره سره بیا هم په څوکۍ کېنولی او د وزارت امتیازات اخلي. رباني په ملي یووالي حکومت 

 .ر باید پای ته ورسیږينېوکې کړي چې ګویا واک یې انحصار کړی او ټینګار یې وکړ چې چې په نظام کې انحصا
 بدخشان والیت ته د رباني سفر ولې جالبه دی؟

لومړی خو دا چې بدخشان ته د نوموړي شخصي او ګوندي سفر د ټولو اصولو خالف د ملي اردو په هغه الوتکه کې 
لي شوی چې د امریکا لخوا یواځې د امنیتي ځواکونو د مرستې لپاره ځانګړې شوې. په داسې حال کې ده چې د م

اردو پولیسو ډیری ټپي سرتېري د الوتکو د کموالي له کبله د درملنې لپاره روغتونونو ته نه رسول کېږي او ډیری 
وختونه د وینې د ضایع کېدو له کبله په سنګرونو کې سا ورکوي. خو صالح الدین بیا د خپل ګوندي فعالیت لپاره له 

سفر کوي. تر دې هم بده یې ال دا چې بیا د حکومت په دې دومره خپلو ملګرو سره یو ځای د ملي اردو په الوتکه کې 
لوی امتیاز سره چې ده ته یې ورکړی دی؛ سترګې پټوي او دوباره پر حکومت نیوکې کوي چې ګویا واک یې انحصار 

 .کړی دی
و چارو دویم دا چې بدخشان ته د صالح الدین رباني سفر او کړې څرګندونې یې په دې جالبې دي چې نه د بهرنی

وزارت په چوکاټ کې راځي او نه هم د حکومت د یو برحاله وزیر په چوکاټ کې. یو خو دا چې نوموړی په داسې 
حال کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی؛ په دغه غونډه کې یې ټولې خبرې او څرګندونې د بهرنیو چارو د وزیر 

په توګه دي. دی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی  په توګه نه بلکې د حکومت د یو ګوندي مخالف او اپوزیسیون
د راتلونکو ټاکنو او په حکومت کې د نوموړي په باور د انحصار په اړه دي. له رباني څخه دا ډول  خو خبرې یې

خبرې اورېدل کوم نوی کار او لومړی ځل نه دی بلکې په هر وار چې نوموړي فرصت پیدا کړی؛ پر حکومت یې 
 .توګه ګوزار کړی دید سیاسي مخالف په 

 

 رباني څنګه په ځان عریضه کړې؟
 

راځو د صالح الدین لخوا پر حکومت د انحصارګرایې تور ته. بدخشان ته د سفر په لړ کې چې ښاغلي رباني په 
حکومت تور پورې کړی چې ګویا واک یې انحصار کړی او باید په جوړښت کې یې بدلون راوړل شي؛ اصالً پر 

ړې ده. په خپل ځان یې عریضه کول په دې معنا ، په داسې حال کې په خپله صالح الدین د خپل ځان یې عریضه ک
ولسي جرګې لخوا سلب اعتماد شوی دی خو نوموړي بیا پر څوکۍ ځان سرېښ کړی او پرېښودلو ته هیڅ زړه نه 

بلکې پخپله وزیر  کیږي. له دې ورهاخوا که د بهرنیو چارو وزارت داخلي تشکیالتو ته وکتل شي؛ واک حکومت نه
صاحب رباني په بهرنیو چارو وزارت کې انحصار کړی دی. تاسې ورشئ وګورئ چې په بهرنیو چارو وزارت کې 

 او په نورو هیوادونو کې د سفارت خانو کارکوونکي اتیا سلنه څوک دي؟
یت او قوم خلک دي. په خپله بهرنیو چارو وزارت کابو ټول کار کوونکي د جمعیت ګوند اړوند او د یو ځانګړي وال

همداراز په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان ټولې سفارت خانې هم د جمعیت ګوند له ځرو او د یو ځانګړي قوم له 
افرادو ډک دي. په دغو سفارت خانو کې ډیری هغه څوک دي چې د جمعیت ګوند او د خپل قوم ګټې ورته لومړیتوب 

ک سفارت خانې ته خپل مشکل وړاندې کوي؛ دوی یې په قیصه کې نه دي. لري او نور که د هرې ژبې او قوم یو څو
ښه بېلګه یې په سویډن کې د افغانستان په سفارت کې د یو کارکوونکي رویه یادولی شو چې د هیواد لوی قوم او ژبه 

 .یې د هیواد خلک او ملي ژبه نه و بللي او برعکس سپکې سپورې یې ورته ویلې وې
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ې دا چې ښاغلي رباني د بهرنیو چارو وزارت څخه سم د جمعیت ګوند سیاسي دفتر جوړ کړی دی، له دې ټولو بدتر ی
د ګوند اړوند غونډو پالنونه او هماهنګي یې له همدې ځایه پر مخ وړي. د دې تر څنګ مالي او اداري فساد په دغه 

چارو وزارت له ستر مالي فساده وزارت کې خپل اوج ته رسېدلی دی. همدا تېره ورځ هم سرخط ورځپاڼې د بهرنیو 
پرده پورته کړه. سرخط په یو خبر کې ویلي و چې د دغې وزارت اداري او مالي مرستیال نصیر اندېشه د اسټرالیا 
له سفیر سره د مالقات لهپاره، دوه بیرغونه په یو سل او څلور دېرش زره او اووه سوه او پنځوس افغانۍ پېرلي. 

ې کنفرانس لپاره یوازې دوه بېنرونه په څلور سوه او پنځه اویا زره افغانۍ چاپ شوي دي. همداراز په کابل کې د سول
 .په داسې حال کې چې په بازار کې دغسې بېنرونه چې نرخ یې بېخي اسمان هم ته ورسېږي، ایله پنځه زره افغانۍ کېږي

حکومت کې د واک انحصار او فساد نو هیله ده د بهرنیو سلب اعتماد شوی وزیر ښاغلی صالح الدین رباني که په 
له منځه وړل غواړي نو لومړی دې له خپل ځان او شاوخوا څخه پېل وکړي. که رباني صاحب باید په دې پوه شي 

 .چې که یوه ګوته بل ته نیسي نو درې ګوتې یې په خپل لور راتاویږي
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