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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

 
 

 ۰۲1۲۱1۰۱۰1           ع، ابراهیمي
 

 بې امني، د ولس تشویش او د جمهور رئیس ځانګړې پرېکړې
 

پوپل د ارګانونو خپلواکې ادارې مشر غالم جیالني  لمریزکال د لیندۍ په لومړیو کې د سیمه ییزو 1۹۳۱د روان 
 .خپلې دندې استعفی وکړه او له هغه وروسته امریکا ته تللی

ملي وحدت حکومت ته نږدې سرچینو ویلي، چې غالم جیالني پوپل د جمهور رئیس دمحم اشرف غني سره په کومه 
خبر خفه شوی او همدا المل دی، چې نوموړي له دندې استعفی ورکړي او تللی دی، خو د سیمه ییزو ارګانونو 

واکې ادارې یوې سرچینې منلې ده، چې د سیمه ییزوارګانونو لپاره مالي او اداري مرستیال عبدالمالک صدیقي د خپل
 .نوموړي پر ځای سرپرست ټاکل شوی او والیاتونو ته د یو مکتوب له مخې خبر هم ورکړل شوی دی

نوموړی وایي چې  .ه مشخص ديبلخوا غالم جیالني پوپل ته نږدې سرچینو ویلي، چې د پوپل د خفه کېدو الملون
دې خفګان راغلی، چې د والیاتي چارواکو سره مستقیم روابط ساتي، خپل سري ه پوپل د جمهور رئیس سره پ

دوهمه موضوع چې سرچینې یاده  .مقررۍ کوي چې د سیمه ییزوارګانونو خپلواکې ادارې مشرتابه ترې ناخبره وي
د سرچینې په وینا چې  .حل لپاره عملي اقدامات نه تر سترګو کېږيروان بحران د کې د کړې وایي، چې په هېواد 

اوس مهال ډېری سیمو کې جنګ روان دی، نه خو د جنګ پای ته رسولو لپاره کوم عملي حکمت څخه کار اخیستل 
 شوی او نه هم د دې پوښتنې لپاره کوم ځواب پیدا شوی، چې د جنګ علت څه دی او تر شاه یې څوک والړ دي؟

ت سره یکار ده چې ملي امنیتي، کشفي او دفاعي ځواکونه په قاطعه پاره چې د جنګ مقابله وشي لومړی پد دې ل
دوی عاجزي د داسې حال راغلی چې  ،دې ارګانونو کې چې ډېر مهم دیه چلند وکړي، ولې متاسفانه چې نن پ

دوی وایي د  ،ولې صالحیتونه او امکانات یې په هېڅ حساب دي ،دوی دا منلې چې مسوولیتونه یې ډېر .ښکاره کوي
جنګ په دوران کې ډېری وخت د مهماتو او لوژستیک له کموالي سره مخ کېږي او بیا چې کله د مرستې غږ پورته 
کړي نو مجبور دي چې تر هغه انتظار وباسي تر څوچې د مرکز کابل څخه ورته اطمنان نه یې ورکړل شوی، دوی 

ه چې ورځې او حتی اونۍ او میاشتې اخلي تر څو چې د مرکز کابل مشرانو له لوري ورته هدایت ورکول زیاتول
 .کېږي، چې په هغه صورت کې یې هېڅ هدایت ګټه نه لري

، چې والیاتونو ته به وانتخاباتي مبارزو کې ویلي و ود یادونې وړ ده، چې جمهور رئیس دمحماشرف غني په خپل
ړي، تر څو والیتي ادارې په خپل وخت ستونزو ته رسیده ګي وکړي، پروژې نظارت کړي او د صالحیتونه انتقال ک

هر کار څخه په جریان کې وسي، مګر د یو کال څخه د زیاتې مودې په تېرېدو داسې څه تر سترګو نه شول، بلکه 
قیمې رابطې، مقررۍ ، اوسنی حالت د پخواني په پرتله څو چنده کمزوری دی، ځکه د یوې خوا د جمهور رئیس مست

بل طرف ته د پارلمان د غړو السوهنې، په مرکز کابل کې د قراردادونو عقد او والیاتونو ته د صالحیتونو نه 
هغه څه دي چې په والیاتونو کې یې چارې ټکنۍ کړي او همدې ستونزو ته د نه رسیده ګۍ له وجهې غالم  ؛ورکول

 .جیالني پوپل اړ شو چې استعفا ورکړي
نو دا به تر لوړپوست کې د  ،الم جیالني پوپل د جمهور رئیس دمحماشرف غني له ټیم څخه خفه او الړ شيکه غ

انجینررحمت هللا نبیل څخه وروسته دوهم چارواکی وي، چې په تګ سره به یې د ولسمشر ټیم کمزوری شي او په 
 .همدې ترتیب به یې مخلص اشخاص له ټیم څخه بهر شي

وپل په تېر نظام کې هم د سیمه ییزوارګانونو خپلواکې ادارې مشر و، چې په خپل وخت کې یې د یادونې وړ ده چې پ
 .ډېر خدمت تر سره کړی
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