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 ۱۷/۰۷/۲۰۱۷         سردارمحمد همدرد 
 

 ليډمخالفي  اسيید ملي وحدت حکومت او س
  
 يړسو د نومو تهځحکومت رامن ینو یوروسته چي کله د حامد کرزي په مشر خهڅ یدوګنړطالبانو د حکومت د  د

بلل کیده  یعامل په خپله حامد کرز یاداري فساد وو، چي د اداري فساد لو ونهګنن هیلو ولوټتر  انديړحکومت په و
کي  هیپه حما یاو حتأ دهغو ینه درلود یځدرقاطع  انديړساالرانو، زورواکانو په و ګچي حامد کرزي د جن کهځ

 ال هم د حامد کرزي الس وو. یې
 

 يید لو یېوه چي حکومت  هڅهغه  وادیدوهم فاسد ه ړۍکچه د ن والهړیفاصله په ن ځعدالتي د دولت او ولس تر من بي
اشرف غني  اکترډسوي وه ، ولس هم د بدلون خبره کوله کله چي  هګوو د ولس حوصله هم تن ړیسره مخ ک ونيګنن

 ثیپه ح کوالیافغان ل ویزه د  ،ړشعار ورک داومواک ته ورسیدهغه په خپلو انتخاباتي شعارونو کي د تحول او ت
اشرف غني په حکومت کي  رټاکډزه دا منم چي  میووا قیپه خاطر حقا وګټد ملي  وادیلرم چي د خپل ه تیمسؤل

داسي نه وي  دیقضاوتونه با ږموجودي وي زمو نيړمثبتي ک نيځیستونزي سته د حامد کرزي په حکومت کي هم 
صیب اشرف غني د  رټاکډزه د  وړقضاوت وک ایوارزوو او ب قیدق دیبا هڅوي هر  منفيچي هغه مطلق مثبت مطلق 

 اسيید س یېبرخه  هینه بلکه لو ړوال وګټمخالیفتونه پر ملي  یچي د هغو میدومره وا هړپه ا نویمخالف اسيیحکومت س
کي  هیپه ترک لهډ وهیخه چي څ لوډله  نویمخالف اسيیددغو س ي،یږپدي هر افغان پوه ېده چ یپه معن تنوښواک د غو

 ېاتیالف وسو، دد ځرباني ترمن نیمسعود او صالح الد اءی،احمد ض قیدوستم، عطاءمحمد نور، محمد محق دیعبدالرش
 نوځیاو د  النویوک رشویاو بل پلو په کندهارکي د د ړادرس اعالن ک ویانورالحق هادي د اپوزیسیون په نوم  ګنڅتر 
برعکس وه د موجوده  هڅخو دا هر ړمالت واکونوځ تيیعنوان د امن يډسوه چي د غون هړجو هډپه شمول غون نویاسیس

 وګټد ملي  ېرڅی یوي چي د هغو ېرڅیداسي  ريډیکي  یخبري وسوي او په دو کيډ ښواګله  انديړومت په وحک
کسانو د هر فرد  وکوم زه د ترکیي د ناست ادونهید ناستي  يیپر اساس وي، زه د ترک وګټپه اساس نه بلکه د شخصي 

وي  وګټاشرف غني مخالفت به دده سره پر ملي  اکترډد  ایچي ا میوا هړدوستم په ا اغليښزه د  میخپل نظر وا هړپه ا
چلند،تاسي قضاوت  هړسره دومره ناو یشچید ا اتید دوستم حرکتونه په شمال کي د خودسره عمل وګټکه په شخصي 

 ای وادید ه نهړدده کومه ک ثیمعاون په ح يړد ولسمشر د لوم وادیوه د ه هڅددوستم سره مخالفتونه پر  ایچي ا ئړوک
 دي.  وليیږز یېپه خاطر وه چي مخالفتونه  وګټد ولسمشر اشرف غني سره د ملي 

 

سي او په  یودلښ نهړوو کومه السته راو یکي د ولسمشر خاص استاز یحکومت دار يښمسعود چي په  ایاحمدض 
جرائیه چي د ا قیمحمد محق ړاو بد معرفي ک لنجیحکومت چ یې ځسو په هم هغه ور هښوګچي له دندي  ځکومه ور

 یې تونهیصالح رانویاو د وز ید ړیدده خبره داده چي اشرف غني واک دي انحصار ک ید الیدوهم مرست استیر
په قومي او  یمقرر رانویوطن کي د وز ېپه د ېچ يړغوا تونهیصالح ولډخو دا  یاخیستي دي زه دا خبره کوم دو

 ولین ېلپاره په نظر ک وید مقرر ېچ ارونهیهغه مع ي،ړهغه وک يړغوا یې هړچي ز ریوسي هر وز ولډ ميیتنظ
 رید خارجه چارو وز ېرباني چ نیصالح الد ،یېواک انحصار میعار ته وا ینه مني دو ارونهیهغه مع یسوي دي دو

راووتل د انورالحق  انديړخراب سول او د حکومت په و هڅهر ایوو کله چي د وزارته لیري سو ب رتیرخیوو خ
هم د فساد او  یې ځور وهیپاته سو  فهیکلن حکومت کي پر وظ ارلسیي د کرزي صیب په دچ میدرته وا هړهادي په ا
 ړاپوزیسیون اعالن ک یې ایاشرف غني په حکومت کي د وزارته پاته سو ب رټاکډکله چي د  هړخبره ونه ک یبي عدالت

اوس که  ید يړاشرف غني زما سره د وزارت خارجه قول ک اکترصاحبډ ېچ لیمرکه کي وو وهیحتآ ده په خپل 
چي  ګصاحب فاروق ورد اکترډلکه د  ديخراب  هڅهر ایکه وزارت نه وي ب ید رتیرخیخ يړوزارت ورته ورک
سوي  څخر یا سیا یاشرف غني حکومت پر ا اکترډچي د  لیمرکه کي وو وهیمخکي په خپل   دوید وزارت د مقرر

کار  ړیس خيیب دیسوي حکومت کي با څخر یا سیا ینه لري اوس خبره داده چي پر ا تیاو دا حکومت مشروع ید
 . یارزومخالیفتونه همدغسي و ولټ ي،ړونه ک

 

 ،ړک ندګرڅواضح  رډی استیکوم هغه خارجي س ادونهی وګلیمثبتو ب وڅصاحب اشرف غني د حکومت د  اکترډزه د  
د افغانستان اساسي پروژو،  لړک ادیپه فر یې هړدوا یدي هغو منانښچي دافغانستان د خاوري د رانیپاکستان او ا

 . هړاو زورواکان کمزوري ک ایماف یېدننه  وادیهپه  ړک لیکار پ یېد اوبو د مهارولو باندي  ولډبندونو او خاص 
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خو  یاو مظاهري د هر چا حق د يډکي غون ۍده په ولسواک تنهښده چي واک او قدرت د انسان فطرتي غو حیصح دا
او داسي  یوا يړته اشاره ک نوړاشرف غني د حکومت وه منفي ک رصاحبټاکډد  دیبا یوپالل سي دو دیبا يګټملي 

او دا حکومت نور د چلند  می یبس زه خوابد ېنه داچ یوا ړچي هغه هر چاته د قناعت و یوا يړک انديړو یې لیدال
دغه  یسي زه ددو تلښپه لرلو سره وغو وګټد ملي منافعو او  وادید ه دیبا هڅولس نه مني خو هر ایدانو ب یند ړو
 ېدنده داده چ سونیبلکه افوز بويینه تخر تونهښاو ارز يګټملي  سونیچي افوز کهځ میته اپوزیسیون هم نه وا ونوړک

 خهڅبد حالت  رډید  ږاوس هم مو يیږک لیو نیمخالف اسيیدغه حرکتونه د حکومت س يړاصالح ک دیحکومت با
 خهڅد موجوده ناخوالو  وڅوبولو تر  تونهیخپل اول يګټملي  وادیاو د ه ریت وګټپه کار داده چي تر شخصي  ویږریت

 . وړخالص ک انځ
 یپا
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