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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 ۰/1۴۱/۵۱۰۲          ع، ابراهیمي
 

 !که د ملي وحدت حکومت داسې ونکړي نو
 

ولسمشریزو ټاکنو لپاره په ټول هېواد کې ولس په مینه او پوره اخالص ونډه واخیسته او د خپلې خوښې  1۱۳۱د 
ه نوماندو تن11څخه راووتې او میدان ته د ( 1۱د حمل  1۱۳۱د )نوماند ته یې رایه ورکړه، ټاکنې د لومړي پړاو 

مه د دوهم ځل لپاره ټاکنې ترسره شوې، د همدې ۰۵تنه ته پاتې شو چې د همدې کال د جوزاء په  ۰څخه یوازې 
او اوج ته ورسېدې، چې باالخره د امریکا متحده ایاالتو په  پیلورځې څخه د دواړو مخکښو نوماندو تر منځ ناندرې 
 .ریخ کې پرانیستل شوهافغانستان په تا  منځګړیتوب د ملي وحدت حکومت په نوم نوې پاڼه د 

د ملي وحدت حکومت په دوه برخو وویشل شو، چې ډاکټراشرف غني احمدزی جمهور رئیس او ډاکټرعبدهللا عبدهللا 
مه نېټه پیل کړو، دا هغه ورځ وه، چې د پخواني ولسمشر ۲خپل رسمي کار د میزان په  توګهه رئیس په ئید اجرا

ه ډېرو هېوادوالو اوښکې توی کړې او د نوی ولسمشر اشرف غني وینا یې په چکچکو حامدکرزي اخیرنۍ وینا ت
بدرګه کړه، ولس سره نوې هیلې او امیدونه پیدا شول، چې ګواکې نوی حکومت به د نوي هوډ او نوي عزم سره د 

ېدو نه خو ولس خدمت وکړی شي، ولس د محمداشرف غني په لومړۍ وینا ډېرباوري و، خو د اوو میاشتو په تېر
 .ولس داسې کوم مثبت بدلون ولید او نه حکومت کومه لویه السته راوړنه لري

ځوانان )نوي حکومت په ګمارنه کې تر ډېره بریده پر هغه ځوانانو تمرکز وکړو، چې په انجوګانو کې مشاورین و، 
زارت تر څوکیو یې ، دوی نویو ځوانانو ته فکر وکړو او د و(دې نه خفه کېږي، ځکه حقیقت لیکل پکار دي

ورسول، ولې څنګه چې په حکومتدارۍ کې الزمه ده دوی هغومره تجربه نلري، او نشي کوالی چې په سمه توګه 
 .چارې پر مخ بوزي

ملي وحدت حکومت په راتګ سره د ارګ په داخل او پردۍ پالو رسنیو کې یو شمېر قومی مشران، جهادي 
په )رې ورټل شوې، نن ورځ مې په یو خبري سایټ کې پر دې خبر سترګې ولګېدې، چې یشخصیتونه او بانفوذه څ

، د دې تر څنګ (نږدې راتلونکې کې به د ملي امنیت سالکار حنیف اتمر ځای ناستی علي احمدجاللي وټاکل شي
او جمعه خان حلیم فدایي )خبر لیکل و، تر دې دمخه په ارګ دننه کې د کمپاین پر مهال د ولسمشر نږدې اشخاص 

 .قیر شوي او په زوره د ارګه ویستل شوي ديحد ارګ ساتونکو له لوري توهین او ت( همدرد
زما په اند که د ملي وحدت حکومت غواړي چې خپل پنځه کلن مزل اسانه کړي، او ولس ته په ښه شکل خدمت 

تونو له تجربو ګټه پورته کړي، د رو او بانفوذه شخصییترسره کړي، نو پکار ده، چې د پخوانیو چارواکو، سیاسي څ
 .قیر څخه دې الس واخلي او په سالء مشوره دې د افغانستان راتلونکی روښانه کړيحاشخاصو له توهین او ت

 یاپ
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