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 2۲1۲۱12۱2۲          هللا حـقپال عزیز
 

 ګټو ګډه کمیټه يسیاسی اپوزسیون که د شخص
 

د افغانستان د ( 1۱۱12۱2۲1۲)پهیو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو، د کرزي د حکومت چارواکو او د دولت غړیو »
 «یوې شورا د جوړېدو اعالن وکړساتنې او ثبات په نوم د 

د اکثریت د خوشې له مخې منځ ته  دولتونو کی چې حکومت د سالمو انتخاباتو په نتیجه کی په ټولو دموکراتیکو
  .راځی، نو د بریالي تیم په مقابل کې، ناکام تیم د سالم سیاسي اپوزسیون په شکل خپل کار ته دوام ورکوي

له الرې د هغو پالنونو عملي کولو  ړیـږي او بریالی تیم د خپل حکومتله خوا جوحکومت د ټاکنو د بریالي تیم 
باندې مکلفیت لري چې د ټاکنو په وخت کې یې وعدې شوې وي او د داسې قوانینو په جوړولو الس پورې کوي، 

 .کړي ژوند په چارو کي الزمې آسانتیاوې را منځ ته دته شه خدمت وکړي او خپل اولس ته کوم چی خلکو 
نه  سیاسي اپوزسیون د حکومت غړیتوب نه لري او د حکومت په تشکیل کې، حتی یو وزارت هم په خپل واک کې

کړنې تر خپل کنترول الندې لري، د حکومت هر هغه عمل چی د اساسي قانون  سیاسي اپوزسیون د حکومت. لري
په مقابل کی د اعتراض غږ جګوي او د  خالف وي او یا هر عمل یی چې د خلکو د ګټو سره ټکر کی وي، د هغه

د انتخاباتو بریالی تیم د حکومت په نوم او بایلونکی تیم د  په دې توګه. لمو کړنو مخنیوی کويحکومت د ناسا
 .اپزسیون ترنوم الندې د خلکو په چوپړ کې خپل فعالیت کوي

 م اپزسیون بللی شو؟اوس نو هغه شوری چی د سولی او ثبات تر نوم الندې جوړه شوې، سیاسي سال
د شوری رهبران هریو استاد سیاف، بسم هللا دمحمی، یونس قانوني، دمحم اسمعیل خان، د پارلمان برحال رییس 

د . ابراهیمی او داودزی، ټول د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کی د همګرایی د تیم فعال غړي وو
په راس کې د تیم ( اجراییه ریاست)نه دی منلی، بلکې د حکومت همګرایی تیم نه یوازې خپل باخت تر نن پورې 

مشر، عبدهللا عبدهللا او د اجراییه ریاست ټول کار کونکي د همګرایی د تیم غړي تشکیلوي، نو څنګه چې دا شوری 
دوی ټولې هغه څیرې دي . د همګرایی د تیم له مخکښو غړو نه جوړه شوې ده، د حکومت اپزسیون کیدای نه شي

په دولتي چوکۍ یې په خپل تیم کی له السه ورکړې دي، د دې دلیل له مخې ویالی شو چې  دوی د حکومت  چې
جالبه یی داده چی ابراهیمی د دولت د تقنینیه قوې د برحاله رییس په ټوګه، د . استفراق شوې څیرې دي، نه اپزسیون

 .هیڅ اصولو او قواعدو له مخې اپزسیون کې راتالیی نه شي
پزسیون د اولس د پاکو او خلکو ته د خدمتګارانو او د حکومت له چوکاټه وتلو افرادو او ګوندونو له خوا سالم ا

جوړیږي، تر څو خلک د دوی په کړنو باور ولري، خو دا تیم د هیواد د بدنامو متخلینو، دولتي او شخصي ملکیتونو 
ل افغانستان کې د بیګناه انسانانو قاتلینو څخه جوړ د غاصبینو او د مخدره موادو د قاچاقبرانو، حتی په کابل او ټو

 . شوی دی
داودخان د روغتون د طبي وسایلو او درملو له اختالس  د. میلیونونو د اختالس دوسیې لريــ بسم هللا دمحمي چې د 

ستلو دوسیې میله بیکیفیته پاکستاني وسلي د امریکایی په نوم د اخ 0666نیولې، د وزارت داخلې د پچو دوسیه او د 
 او د وزارت دفاع د څو میلیوني قراردادونو د غبن دوسې لري، 

 چاپولو کې د میلیونونه اختالس،کې د درسي کتابونو په  ارف وزارتــ یونس قانوني په مع
 ــ د ابراهیمي د اربکیو د معاشونو اختالس،

 ــ د اسمعیل د جنراتورونو د اختالس،
 ــ د سیاف د ځمکو د غصب دوسیی،

. جوړه کړي هاو نورې بد نامې دوسیې له دوی څخه دا حق اخلي چې بیا د ملت په نمایندګۍ کومه شوری او په سل
ً او اخالق ً دوی قانونا دوی ته په کار ده چی د خپلو دوسیو د حل . د اپزسیون جوړولو هیڅ صالحیت او حق نه لري ا

واک په وخت کی یې کړي دي،  غه مرداری چی د خپله ه کړي، تر څو د دوینو کمیټه جوړله پاره د مدافع وکیال
 .پاک کړي

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/haqpal_a_siyasy_apposition.pdf
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ټولنه سالم اپوزسیون ته چې د صادقو افرادو او خدمتګارو ګوندونو له خوا منځ ته راځي، ضرورت لري، ترڅو د 
حکومت د ناسالمو او غیر قانوني کړنو په وړاندې د ملت غږ راجګ کړي او اپزسیون د یو نیک هدف له پاره ایجاد 

 .ی ويشو
سیاف وویل چې د ملي یووالي د حکومت له موافقې سره »:د سیاف دخبرو دا برخه په دقت سره وګوروکه چیرې 

سم باید د صدارت د چوکۍ د رامنځته کولو له پاره په اساسي قانون کې د بدلون او د ولسي جرګې د انتخاباتو په 
 .خاطر لویه جرګه جوړه شي

ونه شول او مشورتي لویه جرګه هم را ونه بلل شوه، نو په داسې حال کې په کار  ده وویل، انتخابات په خپل وخت
 «.ده چې عنعنوي لویه جرګه جوړه شي

او وي چی د دوی تړاو ورسره ثابیتیویدلته دوی د ملت غم نه لري، بلکې دوی تنها د همګرایی د تیم غوښتنی تکرار
نو ځکه دا کوم سیاسي اپزسیون نه، بلکې د خپل . ون جوړوید دې غوښتنو د السته راوړلو له پاره سیاسي اپوزسی

تیم له پاره تر بل نوم الندې د کار شوری، د خپلو دوسیو د پټولو له پاره او محکمې ته د کشیدو د مخنیوي له پاره  
 .یوه شوری ده او بس

و له پاره تیم دی، نو ځکه د افغانستان خلکو ټول هغوی پیژندلي چی د خلکو د خدمت له پاره نه، بلکې د شخصي ګټ
یی ورټل او نن یی هم پیژني چې د شخصي سرمایو  د دوی ارزښت ښه تمثیل اوله واکه یی په ټول ټاکنو کې هم

ټولونکي افراد، قاچاقبران، د ځمکو غاصبین، د ملي سرمایې لوټونکي افراد و اشخاص، د ملت د ښه خدمت کولو 
احیا په خاطر د دولت او  کار ده چې د خپل اعتبار د بیرته دوی ته په. دی جوګه نه شي کیدای او اعتبار یې بایللی

 .موجود حکومت سره مالتړي وکړي او د حکومت د پالنونو په تحقق کې همکار و اوسي
 

 پای

 


