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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  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

 
 

   ۲۰۱۸/  ۰۷/  ۲۹         سرلوڅ مرادزی
 

 واک پورته غږیږي!له خپل عبدهللا د پېژندپاڼو په اړه، 

چې له اره مشورتي  لیتویوې برخې مسو د او هلته هم حکومتیوې څانګې یانې  دد دولت  چېعبدهللا عبدهللا 
ادعاوې  او واک پورته تی، په تېرو دریو کلونو کې یی د جهادي مافیایي کړیو په مرسته د خپل مسووللري ځاګړتیا

 وروستۍ هغه یي د بریښنایي پېژند پاڼو د ویش سره مخالفت او دښمني ده! کړی چې
 ،د دغه بهیر په اړه سیاسي ګوندونه»ازادۍ راډیو سره خبرو کې د اجراییه ریاست مرستیال ویاند امید میثم وایی

 «ک رضایت نه لري او باید دا بهیر وځنډول شيلپارلمان، مدنې ټولنې او ټول خ
نه دا کسان  .، د هغوی پته او پېژندګلو ملت ته څرګنده دهیښنایي پېژندپاڼو ویش سره مخالفت لريبر وم کسان چې دک

له هر ځلې یی او ویاند اجراییه ریاست  .ټول خلک دي، نه ټول پارلمان دی او نه مدنې ټولنې او سیاسي ګوندونه
هغه هم د ، رغ څو تنه لنډهیوازې   هم کېپه استازیتوب غږیږي. حتا په اسالمي جمعیت او نظارشورا د دوی ځانه 

 !هیر سره دوښمني لريب د دې ایران په لمسون
ځینو برخو کې بریا او السته  او یا دولت په کله چې پر مرکزي حکومت د دولت د نورو مخالفینو فشار زیتیږي

 څونه چې کیږي غږ یی غواړي او غږوي هنغارراوړنه ولري، په ورته وخت اجراییه ریاست هم د خپل مخالفت 
 کړي. رسنیز
رځې مخکې د یوازې درې و چې ړکنایي پېژندپاڼو سره خپل مخالفت یو ځل بیا په داسې وخت ښکاره بریښدوی 

و او راتلونکو غونډه په خبردارۍ، ګواښون لومړۍ له حکومت ته خپ وټپل وهادي مافیایی ډل، څو جنوي اېتالف په نوم
 .کړه پیل شخړو

 اېتالفنوموړی ، په رامنځته شوې چاپیلایر کې غواړي د نوي اېتالف په مټ اجراییه ریاستله هیچا پټه نه ده، 
 ځنډېدود ویش په  پېژندپاڼو دد مرکزي حکومت په وړاندې د خپل مخالفت غږ هغو سره ې نه شي، څخه وروسته پات

 بدرګه کړي.
چې د ټول  غوڅ اقدامات پیل کړي په وړاندېاو نورو مفسدینو ټوپکوالو د خپلسرو حکومت کې  ورځو وروستیوپه  

د رشید دوستم استازی نظام الدین قیصاری، له فاریاب څخه په دې لړ کې  پراخ مالتړ وشو.بېساري او ت لخوا یي مل
ملي دفاع وزارت لخوا ونیول شول او لویي د خشانه نادرشا داوود او له بدله روزګان څخه رحیم هللا، له فراه څخه 

چې دا لړۍ باید روانه وساتل  اړيغوحکومت څخه  ،افغانان واستول شول.د څېړنو او ګرویګنو لپاره څارنوالۍ ته 
 رل شي.اباید ونېول شي او د قانون منګولو ته وسپ غر او خپلسري ټوپکوال مفسدین، لنډهسره  او په نوم  شی
ییه اجرا چې ته درواغوسبوتاژ او نه هغه  ؛یالی شوپراخ مالتړ دې ته و کیږي،د مالتړ خبره  ملت خلکو او یا دکه 

 !ورڅڅويته  ویادۍ راډپاڼو په اړه از د پېژند ریاست یي
د پېژندپاڼو  مثبت او تاییدي غبرګون ونه ښود، بلکېاجراییه ریاست پال اقدام نه یوازې په داسې هېواد د دفاع وزارت

 ي.سره له اقداماتو راوګرځو مفسدینوکومت ح وغوښتل، په خپلو تازه درواغویي په اړه 
د مفسدینو  ي پوهانود هېواد دینکې یوه ورځ په دې سره ي چې خپرو په داسې مهال است دا درواغ بلخوا اجراییه ری

تر  مفسدینو په وړاندې د دیني پوهانو غږد دلته هم اجراییه ریاست هڅه کړې چې  په وړاندې جهاد اعالن کړی.
 شنډ کړي. اغیز الندې راولي او هغه

او  ، مفسدینولنډه غرو ،، څونه چې د جګړه مارورنګ راوړي طالبانو سره د روغې جوړې خبرېونه چې څ
د ویسا برخه او څونه چې حکومت د ملي اقتصاد او پرځان  ه وړاندې د حکومت اقدامات پراخیږيپ مافیایی کړیو

نږدې  سره غوږونه ، اجراییه ریاستمرکز د شرارت ملي نفاق او ، هومره مافیایی کړۍ ده کويسکې بریاوې ترال
 لي ضد چارو کې سره شریکیږي!کوی او په م

او که کوم اجراییوي واک هم ورکړل  ه شویتته یوازې د مشورې لپاره رامنخ مرکزي حکومت ،اجراییه ریاست
سټونو سال او بن واو نور د اجراییه ریاست ،مرکزي حکومتابع دی. ګالر تشوی، د مرکزي حکومت د عمومي ت

 کوي. عمل دی او خپلواک کو په پلیتوب کې خپلوااو د هغ وکړیپر خو په، مشوره اوري
 پای

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/

