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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 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 

 

 ۱۴/۰۸/۲۰۱۶          خوشحال آصفي
 

 د ولس پر ارادې ملنډې وهل؛
 سیاسي هوکړه له اساسي قانون غوره

 
وړمه ورځ د حکومت اجرایوي مشر ډاکټر عبدهللا عبدهللا د ځوانانو د ورځې په موخه جوړې شوې غونډې د حکومت 
پر کړنو په ځانګړي ډول پر ولسمشر محمد اشرف غني توندې نیوکې وکړې. نوموړي پر ولسمشر تور پورې کړ، 

و کولو فرصت نه دی ورکړی. نوموړي ولسمشر چې ده ته یې په درېیو میاشتو کې د ځینو مسایلو په اړه د مخامخ خبر
ته په اشارې وویل، چې څوک د بحث او خبرو کولو حوصله نه لري، نو د ولسمشرۍ لیاقت هم نه لري. ده همداراز 
ویلي لومړی کس چې دغه حکومت ته یې مشروعیت ور وباښه زه وم، هوکړه لیک مې السلیک کړ چې محمد اشرف 

 .او همدا وخت د حکومت مشروعیت پیل شو غني د افغانستان ولسمشر دی
دا چې پر ولسمشر د اجرایه ریاست نیوکو سرچینه څه ده، ولې ښاغلی عبدهللا په غصه شوی دی او د توندو نیوکو 

 .پیغام یې څه کیدای شي؛ دلته پرې رڼا اچوو
فات یې د ولس له سترګو که څه هم د ملي یووالي د حکومت مشرانو تر ډیره هڅه کوله چې د مشرانو تر منځ اختال

پټ کړي او خلکو ته دا وښایي چې په خپل منځ کې سره په ملي مسایلو کې همغږي دي؛ خو وړمې ورځې پر ولسمشر 
د اجرایه ریاست نیوکو له دغه رازه پرده پورته کړه چې د ملي یووالي حکومت د مشرانو تر منځ اختالفات تر بل هر 

 .له کې ویالی شو چې پر غني د عبدهللا نیوکې له دریو ځایو سرچینه اخليوخته اوس اوج ته رسیدلي دي. په ټو
 ،؛ د ارګ او سپیدار ماڼۍ تر منځ د اختالفاتو اوجلومړی

 ،؛ د جمعیت ګوند د رهبرۍ پر سر د عبدهللا، عطا محمد نور او صالح الدین رباني تر منځ اختالفاتویمد
است توندو نیوکو سرچینه د بلخ د سرپرست عطا محمد نور له ګوښه کیدنې ؛ کیدای شي پر ولسمشر د اجرایه ریدریم

 .اخیستې وي
وروسته له هغې چې اجرایه ریاست ډاکټر عبدهللا په سپیدار ماڼۍ کې په ولسمشر توندې نیوکې وکړې؛ ولسمشر غني 

 په غبرګون کې ویلي څوکغبرګون وښود. غني د عبدهللا د څرګندونو  هم په ارګ ماڼۍ کې د عبدهللا خبرو ته توند
چې پر ما باور نه لري ؛ زه په هغو باور او اعتقاد نه لرم. زه د خلکو په رایه غوره شوی ولسمشر یم او خپل مسولیت 
به ترسره کوم. له دې وړاندې ښاغلي عبدهللا پر ولسمشر د نیوکې پر ترڅ کې ویلي و چې ؛ لومړی کس چې دغه 

ه وم. د اشرف غني همدا څرګندونې چې ویلي دي زه د خلکو په رایه ولسمشر حکومت ته یې مشروعیت ور وباښه ز
شوی یم؛ عبدهللا ته سخت ځواب او دا چې ویلي یې دي خپل مسولیت به ترسره کوم؛ دا هم د بلخ والیت له سرپرستي 

 دو په غصهڅوکۍ څخه د عطا محمد نور د ګوښه کیدو خبر ته کره والی ورکوي چې ممکن عبدهللا یې په ګوښه کی
شوی وي او غني یې ځواب ویلي وي چې زه ولسمشر یم او خپل مسولیت چې ګوښه کول او مقررول هم په کې 

 .راځي؛ ترسره کوم
افق نیوز خبري اژانس وایي چې د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور د ولسمشر له لوري برطرفه شوی دی. دا 

یې نه دی یاد کړی، وایي چې عطا محمد نور له دوو اوونیو  اژانس په ارګ کې د یوې سرچینې له قوله، چې نوم
راهیسي په کابل کې د جمعیت ګوند د کانګریس لپاره کار کوي خو ارګ پرېکړه کړې چې نوموړی له دندې ګوښه 
کړي. خو د ارګ ماڼۍ د دغې خبر د رد او تایید په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افق د راپور پر اساس د پنجشنبې 

ه ورځ د ځوانانو په غونډه کې پر ولسمشر غني د عبدهللا عبدهللا د توندو نیوکو علت دا و چې ولسمشر د عطا محمد پ
 .نور د لېري کېدو پرېکړه کړې ده

که پر ولسمشر غني د عبدهللا عبدهللا له سختو نیوکو وروسته د عطا محمد غبرګون ته وکتل شي؛ همدا په ډاګه کوي 
ه خپل ګروپ کې خپل موقف له السه ورکړی او جمعیت ګوند پرې نور د نشت حساب کوي. عطا چې ښاغلي عبدهللا پ

 :محمد نور، د پنجشنبې په ورځ د عبدهللا عبدهللا له څرګندونو وروسته په یوه لنډه خبرپاڼه کې وویل
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 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

 

په باب زغردې  زه د اجرایي رییس د نن ورځې د دریځ مالتړ کوم چې په لړ کې یې ده د خلکو د غوښتنو او هیلو»
 « څرګندونې وکړې.

ده همداراز هیله څرګنده کړې چې د عبدهللا عبدهللا څرګندونې به تش شعار او د خلکو د غوسې د سړولو په هدف نه 
 د نور له همدې« وي بلکې دریځ به یې غوڅ او جدي وي.

او د خلکو د غوسې د سړولو په څرګندونو چې ویلي دي؛ هیله مند دی چې د عبدهللا عبدهللا څرګندونې به تش شعار 
هدف نه وي؛ دا په ډاګه کیږي چې د جمعیت ګوند رهبریت او غړي له عبدهللا عبدهللا سخت ناراضه شوي دي او تر 
دې مهاله د عبدهللا هر کار او څرګندونې ورته تش شعار او د خلکو د غوسې سړولو هڅې ښکاري. نو پر ولسمشر د 

 .و سختو نیوکو یو المل همدا هم کیدای شيښاغلي عبدهللا د توندې لهجې ا
دا چې د اجرایه رییس لخوا پر ولسمشر د توندو نیوکو سرچینه هر څه وي خو ولس ته یې څرګند پیغام دا کیدای شي 
چې اجرایه ریاست څوکۍ؛ له اساسي قانون او د ولس له رایو څخه د حکومت د مشرانو تر منځ سیاسي هوکړه لیک 

بولي. د ښاغلي عبدهللا وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي لومړی کس چې دغه حکومت ته یې معتبر او ډیر لوړ 
مشروعیت ور وباښه زه وم، هوکړه لیک مې السلیک کړ چې محمد اشرف غني د افغانستان ولسمشر دی او همدا 

ې د ملي یووالي وخت د حکومت مشروعیت پیل شو؛ دا د ولس په رایه او ارادې ملنډې وهل دي. د دې مانا دا ده چ
حکومت مشران اساسي قانون، د ولس ارادې او رایې ته هیڅ کوم ارزښت نه ورکوي او یوازې سیاسي هوکړه لیک 

  .ورته د حکومتولۍ معیار دی او بس
 ایپ
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