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 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

  
  

 ۰۷/۰۶/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 په کابل پروسه کې نه ګډون؛ صالح الدین څه ثابت کړل؟
 

په کتو وروسته له هغې چې د تیرو څو ورځو په جریان کې کابل خونړیو بریدونو ولړزاوه؛ جمعیت ګوند فرصت ته 
غونډه وکړه او په کې د ګوند سرپرست مشر صالح الدین رباني چې د هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم 
دی؛ پر حکومت د سیاسي اپوزیسیون په څېر توندې نیوکې وکړې. نوموړي د افغانستان په اړه د تیرې ورځې کابل 

روط کړل. همداراز صالح الدین د هیواد په پروسې په غونډه کې ګډون کول هم د جمعیت ګوند خوښې پورې مش
امنیتي ځواکونو د نیوکې تر څنګ له ولسمشر غني څخه د ملي امنیت د سالکار محمد حنیف اتمر او د یو شمېر 
نورو امنیتي چارواکو د ګوښه کولو غوښتنه هم وکړه. ده وویل چې جمعیت ګوند دا غوښتنه د کابل د وروستیو 

رباني پر امنیتي ځواکونو نیوکه وکړه، ویې ویل دوی پر اعتراض کوونکو په ډزو د چاودنو په تړاو کړې ده. 
 تروریستانو په شان چلند وکړ.

هاخوا بیا ارګ د ملي امنیت د سالکار او د نورو امنیتي اورګانونو د مشرانو د لېري کولو په اړه د جمعیت ګوند د 
کړه د ملي امنیت سالکار خپل مسوولیت هیواد ته په خورا  سرپرست صالح الدین رباني غوښتنه رد کړه او زیاته یې

ریښتینولۍ ادا کړی او کوي یې. همداراز ارګ رباني او نورو دولتي چارواکو ته وریاده کړې چې باید د مسایلو په 
 وړاندې مسووالنه عمل وکړي.

 

 اوس اساسي پوښتنې دا دي چې:
 

  غونډه کې ګډون د جمعیت خوښې پورې مشروط کړ؟چې صالح الدین رباني ولې د کابل پروسې په مهمه 

 صالح الدین رباني ولې د ملي امنیت د سالکار حنیف اتمر د ګوښه کولو غوښتنه وکړه؟ 

 او په کابل پروسه غونډه کې د صالح الدین رباني نه ګډون څه ثابت کړل؟ 
 

بهرنیو چارو وزیر په توګه د صالح الدین رباني چې شاوخوا اووه میاشتې وړاندې ولسي جرګې ترې د هیواد د 
او اوس د دغې وزارت سرپرست دی؛ له هماغه وخته یې افغان دولت ته په زړه کې غوټه پیدا  باور رایه واخیستله

شوه. له هماغې ورځې راهیسې یې ډیری ځلونه د حکومت له داخل څخه د حکومت د اپوزیسون په توګه غږ اوچت 
له خونړي برید وروسته پر الریون کوونکو د ډزو پړه په امنیتي کړی دی. اوس چې یې د تیرې چهارشنبې 

 ځواکونو واچوله او پرې یې نیوکه هم همدا فلسفه لري.
 

خو دا چې نوموړي ولې د کابل پروسې غونډه کې ګډون د جمعیت خوښې پورې مشروط کړ او بیا یې په کې ګډون 
ګه کول او د ګوند د نورو غړو باور تر السه کول دي څو هم ونه کړ؛ دلیل یې هم یاد ګوند ته خپله وفاداري په ډا

ورته وښیې چې نوموړي ته له ملي ګټو هم د ګوند ګټې ډیرې مهمې دي. صالح الدین ځکه د کابل پروسې په غونډه 
کې په نه ګډون سره د نورو جمعیتیانو د باور د ترالسه کولو هڅه کوي چې، په وروستیو کې د جمعیت ګوند په 

جالونه روان دي او هر سرالری جمعیتی هڅه کوي څو دغې ګوند ته خپله وفاداري ثابته او راتلونکې رهبرۍ جن
 کړ. رهبري یې ترالسه کړي. له همدې امله دی چې صالح الدین رباني هم په کابل پروسه غونډه کې ګډون ونه

 صالح الدین ولې د حنیف اتمر د ګوښه کولو غوښتنه کوي؟
 

نیف اتمر ګوښه کول له حکومته د صالح الدین اساسي غوښتنه ده؛ یو دلیل خو یې همدا د دا چې ولې د ښاغلي ح
جمعیت ګوند ته د نوموړي لخوا خپله وفاداري ښودل او د جمعیت د مشرتوب لپاره د جمعیت په راتلونکو ټاکنو کې 

و څخه دی چې په رهبریت ترالسه کول دي. بل دلیل یې دا دی چې ښاغلی محمد حنیف اتمر یو له هغو څېر
حکومت کې د اشرف غني کلک مالتړی بلل کیږي. ښاغلی اتمر د ولسمشر غني خاص او د باور وړ شخص دی. 
له دندې د نوموړي په ګوښه کولو سره اوس جمعیت ګوند غواړي چې په حکومت کې د اشرف غني مالتړي او 

شار راوړلی شي. او حنیف اتمر هغه څوک زور کم کړي تر څو د جمعیت د غوښتنو د منلو لپاره پر اشرف غني ف
 دی چې تر اوسه یې پر غني د جمعیتیانو د فشار په مخنیوي کې غوره رول ادا کړی دی.
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړ له موږ 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

 

 په کابل پروسه غونډه کې د رباني نه ګډون څه ثابت کړل؟
 

ګډون ثابته کړه  د کابل پروسه غونډه چې د افغانستان سولې او امنیت لپاره خورا مهمه وه، په کې د ښاغلي رباني نه
چې نوموړی د ملي پروسو، سولې او پرمختګ سره مخالفت لري. په غونډه کې نه ګډون وښودله چې نوموړی د 
ملي ګټو پر ځای ګوندي ګټو ته لومړیتوب ورکوي او هغه څه کوي چې په کې د جمعیت ګوند ګټې نغښتې وي. 

ت وکړ، صالح الدین په ګوته کړه چې دوی او په مخالف نوموړي په ښکاره د افغانستان د سولې او پرمختګ سره
 ټوله کې جمعیت ته ملي ګټې نه بلکې خپلې ګوندي ګټې مهمې او لومړیتوب لري. 

 

د کابل پروسې په اړه د صالح الدین رباني څرګندونو وښوده چې سوله، ملي ګټې، د ولس غوښتنې، پرمختګ او 
ملي مسایل ورته ارزښت نه لري او یواځې هغه څه کوي چې د جمعیت په خوښه وي. په یاده غونډه کې د صالح 

شي جمعیت په واک کې پاتې شي. اصالً  الدین نه ګډون دا په ډاګه کړه نوموړي ته دا ارزښت لري چې څنګه وکولی
د افغانستان د ګوندونو د قانونو له مخې هر ګوند مکلف دی چې ملي ګټې په نظر کې ونیسي خو د جمعیت مشر دا 
قانون تر پښو الندې کړ. په دغه غونډه کې نه ګډون او ګډون یې د جمعیت خوښې پورې مشروطولو د نوموړي 

یو دولتي مامور په توګه په دولت نیوکو یې ثابته کړه چې خوري د دولت خو هګۍ د ګوند نه ملي والی ثابت کړ. د 
 جمعیت لپاره اچوي. 

 

حکومت ته په کار ده چې ژر تر ژره د صالح الدین رباني پر ځای یو وړ، مسلکي، په ډیپلوماسۍ او سیاست پوه 
غوښتنې او ملي ګټې لومړیتوب ولري؛ شخص، ملي ګټو ته وفاداره او یو داسې شخص چې تر هر څه ورته د ولس 

د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ولسي جرګې ته معرفي او نور دغه وزارت د صالح الدین له انحصاره خالص 
 کړي.

 
 پای
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