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 څپېړې د عطا نور پر مخ پرلپسې

مه، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا، د افغانستان د منتخب ولسمشر پتوګه د اشرف  ۶۰کال د سیپټمبر په  ۶۹۰۲د 
خورا یي ټولټاکنې په نښه کړې وې  غني احمدزي له اعالنېدو سره سم، په کور دننه ځینې پردیپاله کړۍ چې له پخوا

له دغو کړیو څخه یوه یي هم د سمون او همپالنې په ټاکنیز ټیم کې د بلخ  زښتې فعاله شوې. له هر خوا ولمسېدلې او
 د والي عطامحمدنور ایرانپاله کړۍ ده!

پشان خو له هغوی څخه په وارو وارو زیات د ټاکنو د ټول بهیر او  لطیف پدرامد محقق، امرهللا صالح او  عطا نور
 !ني په وړاندې خپله کرکه او قهر نه شي پټوالیپه تېره بیا د منتخب ولسمشر اشرف غ

منحل ملي یووالی په حکومت کې ځان د رسمي اعالن شوې سیاست چې د او ددې ټیم عطا اوس د خپل ټاکنیز ټیم 
د شخړې او جګړې ډګر ته  په خالف تګالر پلې کوي،ددې حکومت یوازې  د اشرف غني په مشرۍ به ګڼي او

 راوتلی دی.
د ملي یووالي د حکومت جمهور رئیس منتخب نه، »اشنا راډیو سره پخپله تازه مرکه کې ویلې دي عطا د امریکا غږ

 «بلکه د سیاسي توافق له مخې ټاکل شوی ولسمشر دی.
د ټاکنو نوموړې دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې یوازې د ټاکنو د قانون له مخې 

د منتخب مه ښاغلی اشرف غني د افغانستان  ۶۰مسولیت پرغاړه لري، د سیپټبمبر په قانوني  د پایلې د اعالن 
خبر کې یوه  په دې اړه د ازادۍ راډیو په  او نن یي ورته د ټاکنو بری لیک ورکړ. ولسمر پتوګه رسمآ اعالن کړ

انتخاباتو د ټولو صندوقونو د رایو له بشپړ پلټنې یسیون د جمهوري ریاست د دویم دورد انتخاباتو خپلواک کم»لولو
 «.کړوروسته اشرف غني احمدزی د افغانستان د جمهور رییس په توګه معرفي 

ته  ۵۵، ۶۲اشرف غني  د رایو سلنه چې ٪ د  ژمنې سره سم، مخکینۍ د خپلې کمیسیونخپلواک د ټاکنو نن بلخوا 
 رسیږي هم اعالن کړه.

تر » همداراز عطا نور دا هم ویلي دي چې نوموړی به اشرف غني ته د منتخب ولسمشر پتوګه مبارکي ورنکړي.
اوسه یې ښاغلي اشرف غني ته د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ګټلو په خاطر مبارکي نده ویلې. خو که اړیکه هم 

رې د هیواد جمهور رییس شوی وي، مبارکي ورسره ونیسم نو د منتخب ولسمشر او یا دا چې د خلکو د رایو له ال
 «ونه وایم.

مه د لویي  ۶۵د سیپټمبر په  غړی دی،یودې ټیم  دنورعطاچې  عبدهللاټیم مشر ټاکنیز خو د سمون او همپالنې د
عبدهللا نن د لویې جرګې په خیمه کې خپلومالتړو ته د وینا پر مهال د » جرګې په خیمه کې خپلو پلویانوته وویل

 افغانستان ټاکل شوي ولسمشر اشرف غني احمدزي ته مبارکي وویله
 «BBCښته.ږدیدو له امله له خلکو بخښنه وغوهغه د ټاکنو په بهیر کې د راټوکیدلی کړکیچ او د دغه بهیر د او

 ،نور اڅرګندوي چې عط ،ټاکنیز ټیم کې داسې اړوپیچ او په ښکاره یو د بل په وړاندې دریځونه د سمون او همپالنې
 دی. نیولیضد دریځ په وړاندې یي  او د ولسي ټاکنو سره مخه ښه کړېدریځ له دې ټیم  د عبدهللا په مشرۍ د
ټاکنې مني او د ټاکنو په پایله کې منتخب ولسمشر اشرف غني ته مبارکي ورکوي د مشر پتوګه کله چې عبدهللا د ټیم 

او عطا نور بیا ټاکنې او د هغې پایلې نه مني او د منتخب ولسمشر په وړاندې دریځ نیسي، عطا نور بیا په کومه 
مت کې پنځوس په زه د تحول او همپالنې د ټیم غړی یم چې د موافقې له مخې به په راتلونکي حکو »خوله وایي 

 «سلو کې قدرت ورسره وي.
بلخوا عبدهللا هیڅکله په خپلو ویناوو کې په راتلونکی حکومت، پنځوس په سلو کې د واک د ویش خبره نه ده کړې. 

او  د ملي یووالي حکومت کې بیخي د واک د ویش خبره نشته. د واک د ویش پرځای د مسولیت او د دندو ښه اجرا
ی جوړوي. د ملي یووالي حکومت کې به ددواړو ټاکنیزو ټیمونو د وړ او باکفایته غړو ددې حکومت منځړ ویش

چې د دواړو ټیمونو غړي نه دي او د کار واک او ځواک لري، د حکومت غړي او چارواکي  والهیوادنورسربېره 
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دلته هم عطا نور د عبدهللا او له خپل پخواني ټیم سره په څرګند ټکر کې دی او د خپلې ځانګړې کړۍ په  وي.
 ټېکدارۍ د سمون او همپالنې د ټاکنیز ټیم دریځ ننګوي.

نه جوړوي او د ملي یووالی  ویلي چې سهامي حکومتڅو څو ځلې دو ټکو کې منتخب ولسمشر اشرف غني په څرګن
همدارنګه  د ولسمشر پتوګه له اعالنېدو روسته، نوموړي د سیپټمبر  شان سهامي حکومت نه وي.حکومت به په هیڅ 

 سر جګېدو ته مه، په اماني لیسه کې د غونډې ګډونوالو ته وویل چې افغانستان کې به موازي حکومتونه ۶۶په 
 ي.پرینږدي او د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې به نوې دولتي اداره کار کو

په دې توګه د ټاکنو د بهیر او د هغو له پایلو سربېره د ملي یووالي حکومت په اړه هم د عبدهللا او عطانورد دریځونو 
 ترمنځ زیات واټن دی.

 په راتلونکې کې به موږ ددغو دریځونو تر منځ د واټن د ال زیاتولی او مخامخ ټکرونو شاهد واوسو!
عبدهللا د دواړو ډلو په استازیتوب له خلکو سره ژمنه وکړه چې د ملي » پرونبلخوا د لویي جرګې په خیمه کې 

یوالي دولت د ملي بنسټونو پیاوړي کیدو، د قانون واکمني، اداري فساد سره مبازه، سراسري امنیت او د سولې 
لپاره به هڅې  ټینګښت ، بشري حقونو، د ښځو حقونو او له نورو هېوادنو سره د افغانستان د اړیکو پیاوړي کولو

 «.وکړي
، بولي او جمعیت کې ځان ترنورو اوثقال عطامحمد نور چې د اسالمي جمعیت د اجرایوي مشر پتوګه ځان ځلوي

سیکولریزم سره د مسلکې او ریښوي ژورې دوښمنۍ په المل هم د عبدهللا لخوا د پورته یاد شویو ارونو په اړه چې 
 ري.ژور اختالف ل د وخت او افغانانو غوښتنه ده،

سفیر هند در افغانستان : والي بلخ باید براي نفع مردم شریف » فیسبوک کې د داود سلطان زوی په حواله ویل کیږي
سفیر هند در حالي این سخنان را میگوید كه تلویزیون  .نه براي ایران و تاجكستان ،و رنج دیده افغانستان خدمت كند

 «ستان و أمریكا انتقال نموده استسي بي آس أفشا نموده كه عطا محمد نور تمام دارایي خویش را به تاجك
او نورو  د جمعیت او نظارشورا بلخوا ځوانانو اوسمون او همپالنې ټیم کې د نوي پښت او پهد عبدهللا اوس 

تر منځ چې عطا نور، سیاف، اسماعیل خان او نور یي تشکیالتي او  د زړو او شاتګ پالو سټو درواغجنو مجاهدینو
 !هرې ورځې په تېرېدو سره ال څرګند او په ډاګه کیږي د نظریاتي ټېکداري کوي، ژور درځونه او ټکرونه

 پای
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