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 ! څه چې وایې په عمل کې یې ثابت کړهولسمشره
 

فارغانو سره لیدنه کې ویلي چې د  ۲۹۷تېره ورځ ولسمشر غني د قضایي ستاژ یا عملي زدکړو دېرشمې دورې د 
یوه باثباته او بې ثباته دولت توپیر د قانون په حاکمیت پورې تړلی دی او د قانون حاکمیت د ثبات وسیله ده. د ارګ د 

نه وکړه چې د عدالت پلي کولو په الر کې غاصبانو او خبرپاڼې له مخې، افغان ولسمشر نویو فارغانو ته سپارښت
زورواکو ته اجازه ور نه کړي چې د دوی پریکړې اغېزمنې کړي. غني ویلي "د قاضي پر وړاندې باید غني او فقیر، 
مسلمان او نامسلمان، نارینه او ښځې یو ډول وي او یو پر بل برتري ونه لري، که چېرې تاسې وزیر ته پر فقیر 

 ." ورکړه، نو عدالت مو تر پښو الندې کړ، خو که فقیر مو له وزیر سره برابر وګاڼه نو عدالت مو تامین کړبرتري 
دا په داسې حال کې ده چې په خپله د ملي یووالي پر حکومت ستره نیوکه دا ده چې په زور واکانو او چارواکو د 

م د جنسي ځورونې قضیه او اوس په تازه کې د بلخ قانون په پلي کولو کې ناکام دی. پر احمد ایشچي د جنرال دوست
د والي عطا محمد نور لخوا د هغه والیت د والیتي شورا د وکیل آصف مهمند باندې د زور زیاتي او په خپل کور 
کې د نوموړي د شکنجه کولو دوسیې هغه څه دي چې پر ملي یووالي حکومت یې د قانون د نه پلي کیدو له امله د 

 .یاتې کړي ديخلکو نیوکې ز
د ولسمشر د لومړي مرستیال او د احمد ایشچي قضیه خو د ټول افغانستان تر څنګ نړۍ ته هم معلومه ده چې چا، 
څنګه او ولې په چا څه وکړل؟ له دغې قضیې درې میاشتې کم یو کال تیر شوی خو تر اوسه ال مالمت او سالمت 

غړی اصف مهمند مزرا شریف ته له تګ وروسته نیول شوی  معلوم نه دي. اوس په تازه کې د بلخ د والیتی شورا
 .او همدارنګه ادعا کوي چې د بلخ والي او زامنو یې په خپل کور کې وهلی ټکولی دی

آصف مهمند ویلي؛ هوایي ډګر کې د بلخ د والي کسانو دی وواهه او وروسته یې په ټانک کې د نور استوګنځي ته 
وهلی دی. د مهمند پر وینا چې استاد عطاء ورته ویلې ته څه کاره یې...  منو ډېروروست چې هلته د نور او د هغه زا

زما دوسیې راکړه" نوموړی وایې بیا یې ډېر ووهلم... او زما پر ستوني یې پښه کېښودله". د استادعطاء زوی زما 
 ".ږيپر غوږ خوله ولګوله." وروسته نور وویل، دی دښتې ته بوځئ تېر یې کړئ، نور نه په کارې

که څه هم د آصف مهمند او ښاغلي نور د قضیې په تړاو د قضیې د څیړنو پالوی ټاکل شوی او ال هم په څېړنو بوخت 
دی؛ خو د ولسمشر د لومړي مرستیال او احمد ایشچي قضیې ته په کتو خلک وایې چې د آصف مهمند قضیه به هم د 

نیوکې کوي چې حکومت په ځانګړي توګه ولسمشر  سیاسي معاملې ښکار شي. اوس خلک له همدې امله په حکومت
غني په غونډو او مجلسونو کې په ټولو خلکو د قانون د یو شان عملي کېدو ژمنې کوي خو په عمل کې یې تر اوسه 
په هیڅ زورواکي قانون نه دی عملي کړی. خلک له ولسمشره په همدې ګیله من دي چې د کابو یو کال په تیرېدو یې 

و دوستم قضیې برخلیک ال څرګند نه دی؟ همدارنګه د بلخ د والي او والیتي شورا د وکیل تر منځ د ولې د ایشچي ا
 قضیې په تړاو ولې جدي نه دی؟

ښاغلی آصف مهمند د عطامحمد نور یو کوچنی سیاسي سیال دی، په ټوله نړۍ کې د سیاسي سیاالنو تر منځ رقابتونه 
ون د خپل سیال د ځپلو لپاره په بشري جنایت الس نه پورې کوي. وي، د نظر اختالف موجود وي خو هیڅ سیاسی

هغوی که د نظر اختالف هم لري؛ د هیواد او ولس د ګټو لپاره وي. هغوی شخصي عقدې نه پالي. په سیاسي ډګر 
ټې کې یو د بل رقیبان وي خو که مساله د هیود او ولس د ګټو شي نو بیا هر یو یې د ولس د خوندیتوب او هیوادنۍ ګ

لپاره سیاسي رقابت کوي. خو له بده مرغه دلته په افغانستان کې د خلکو، ولس او مردم له کلماتو ډیره ناوړه استفاده 
شوې ده. زمونږ سیاسیونو ولس د خپلې سیاسي وسیلې په توګه کارولی دی. همیشه یې د ولس په سر معاملې کړي 

ه مریو هم غوریدلي دي. ښه بېلګه یې د آصف مهمند او دي د شخصي ګټو د السه تلو په صورت کې آن یو د بل پ
 .نور او د دوستم او ایشچي قضیې دي

د عطامحمد نور د شخصي ساتونکو لخوا د بلخ د هوایې ډګر کالبند کول او بیا د یو وکیل چې قضایې مصونیت هم 
رنګه د آصف مهمند د ساتونکو لري؛ په زوره نیول، وهل، ډبول او په خپل کور کې ورسره ناانساني چلند کول، همدا
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وژل او ټپیانول، دا یو وړوکی جرم نه بلکې د قانون جنازه وایستل دي. ولسمشر دې خلک په تشو خبرو نه غولوي، 
که غواړي په رښتینې معنا قانون ته ژمن وي او غواړي په ټولو یو شان قانون پلی کړي نو لومړی دې په خپله په 

ې په خپله د خپل حکومت په زورواکو قانون پلی کړي، لومړی دې له ایشچي او خپلو خبرو عمل وکړي. لومړی د
 .مهمند سره عدالت وکړي، بیا دې نورو ته هم مشورې ورکړي چې په خپلو کارونو کې عدالت په نظر کې ونیسي
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