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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 1تر 1 له :پاڼو شمیره د

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

 
           

 ۱۴/۰۶/۲۰۱۷          زلمی نصرت
 

 کرد؟ یامرهللا صالح استعف یچرا آقا
 

 ناکام شد. تشیدر مامور ریګامرهللا صالح رهبر جنبش سبزها بار د جناب
  

سرسخت  نیاز مخالف یکیکه  یاسالم تیسران جمع یبه پروسه صلح تالش ها اریحکمت وستنیکه با پ میدانیم همه
چون با  قلمداد کرد. ګیجن تکاریرا جنا اریدر قدرت بودند، ناکام شد. امرهللا صالح حکمت یمشارکت حزب اسالم

به  تیبنآ، جمع .دهدیم دست را از «جهاد و مقاومت» :شعار یتجارت رو یاسالم تیجمع ،اریحضور حکمت

 کیهللا صالح امر  یخود ساختند. استعف یو سقوط نظام را جز برنامه عمل یشان مساله فروپاش یناکام یمنظور تالف
 .دهدیم لیدولت را تشک یفروپاش یویبخش از سنار

 

را قبول و در مدت کوتاه دوباره  یتیامن – یدفاع یدولت در امور قوا ریوز نینماد یچرا امرهللا صالح چوک نکهیا
 .کند یرا به خود جلب م رګستجوجآن ذهن هر  لیدانستن دال ،دیردګ یمجبور به استعف ایداد و  یاستعف

 

 که: رساندیم یاسالم تیو جمع یجمهور استیر ګاز ار ونګوناګ اطالعات
 

و  یالیهللا بر قی)بطور مثال جنرال عتیاسالم تیجمع یمهره ها یمقام برخ نیخواست تا با استفاده از ا صالح -１
ه جابجا کند، که مورد قبول قرار ن یمل تیچون وزارت دفاع و امن یدیکل یها ی( را در چوکیکوهستان دیجاو

 .رفتګ
مسلحانه داخل صفوف تظاهرات فعاالن جنبش سبز  از یجوزا تعدا 12 خیبه منظور تحقق اهداف فوق به تار  -２

 داخله، ریوز ،یمل تیامن یمشاور شورا یلی. مساله تبددیشوب برپا و چند تن از هموطنان ما به شهادت رسآشده، 
ها  یتیها و جمع لیو خواست پدرام خ هجز برنام یداکتر عبدهللا و داکتر اشرف غن یو استعف یمل تیامن سییر
 .ردګی یامرهللا صالح مورد قبول قرار نم یها یو پافشار شنهاداتی. باز هم پرددیګم

مسول  ریغ یها روپګخلع سالح  ددر مور یجمهور استیفرمان ر یاسالم تیخالف توقع امرهللا صالح و جمع -3 
قرار  یاسالم تیبا واکنش امرهللا صالح و جمع زین موجود است، یاسالم تیسالح ها نزد جمع نیشتریکه در کابل ب

 .ردګی یم
افسران مربوط  نیا تیکه اکثر تیفاسد وزارت داخله و امن یاز کادر افسر یتعدا یهمزمان مساله بر کنار ــ  4

 .شودیمسلح مطرح م یقوا یاعل یسر قومندان در باشد،یم یاسالم تیجمع
 

کوچک دره  روپګبه منافع  دیخود را مق یاسالم تیو در جمع یاسالم تیامرهللا صالح خود را وابسته به جمع چون
طرف و  کیاز  یاسالم تیفشار رهبران جمع ریز شود، رونیکوچک ب رهیدا نی، او که نتوانست از اداندیم ریپنجش

خود ناکام ودست به  تیدر مامور ،ردګی یم قرارفشار تحت  ریګد یمسلح از سو یقوا یاعل یاز جانب سرقومندان
 .زندیم یاستعف

 

به دست ها (  یتیجمع تینظام و جلب مجدد حما فیتضع) دو هدف را ریت کیبا  خواهدیامرهللا صالح م بیتر ت نیا به
 .اوردیب

 پایان
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