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  ۲۰۱۷/  ۰۲/  ۰۲          سرلوڅ مرادزی 
 

 عطامحمد نور که اجراییه ریاست!

 بنې: دوه جمعیت اسالمی د ارګ او
په حکومت کې د واک او چوکیو د بیا  په ترڅ، ویانو ته د یوې غونډېخپلو پل د بلخ سرپرست والي عطامحمد نور

نظارشورا کې د معیت او ویش، راتلونکو ټاکنو کې د اسالمي جمعیت د اندیښنو او پالنونو او د ځان په اړه په ج
د السرسۍ وړ کې  You Tube په یی ویدویو لړ څرګندونې کړې چې  د وروستیو تبلیغاتو په تړاو ډلګۍ پنجشیر

 ده.
چې د یوې موافقې اوملیک یی ارګ سره شریک کړی او د ارګ لخوا  نوموړی وایی په دې ویدو یي څرګندونو کې

راویستل رسنیو ته  مخکې له مخکې د اوملیک ټول توکي وایی اړینه نه ده ویل شوی، خوهم ورته مثبت ځواب 
چې  . د ده په وینا په دې اوملیک کېدي ې کړېرسنیو سره شریکخپله یي د اوملیک غوړې برخې  ، که څه همشي

 د هغه دا هڅه اجراییه ریاست او جمعیت کې د په ، خوشوی د اسالمي جمعیت او ارګ ترمنځ د السلیک لپاره چمتو
د  زیاتوي عطا نور نه دي السلیک شوی. تر اوسه توافق لیکاو په دې المل نوموړی ه ګڼل شوې غوښتن شخصي ده

د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین  ، خوامتیازونو ژمنه ور سره شوې ډېرود  ارګ لخوا توافق اوملیک  کې د
اصول و در راستای  حکومت وحدت ملی در چهار چوب یک سلسله»امریکا غږ سره مرکه کې وایی بیا مرتضوي

اصل توسعه مشارکت و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های افراد و جریان های سیاسی مباحثی را با آقای عطا 
 «و هنوز بحث آمار و ارقام مطرح نیستمحمد نور آغاز کرده 

 :و ته اشاره کړي دهالندې مواد لږترلږه عطانور د توافق په اوملیک کې
د سیمه یزو اورګانو د ه د پنځه کسیزې کمیټې ټاکنه چې دوه تنه به یي د جمعیت څخه وي. د نظامي ګمارنو لپار

تونه، په نړۍ یمعین دیرشسفارتونه، سمالسي  دیرش یو شمېر مستقل ریاستونه ، سمالسي لږترلږهریاست په ګډون 
په ملي، نړیوالو او  همدارنګهپنځلس والیتونه او ــ  لس اتوران،تنه انتصابي سن پنخلس، قونسلګرۍ نیمایي کې

 ) چې مفهوم یي مبهم څرګندیږي( جمعیت ته ونډه ورکول. خارجې تذکرو کې
 ۵۰٪د هغه   په مشرۍ د اجراییه ریاست په نومد عبدهللا اشتها، نه پوره کېدونکې تنو اوږد لیست اوغوښ د داسې

 په تېرو دوه کلونو کې ترالسه کړې دي. ټولټاکنو وروستهکال له  ۲۰۱۴د  اسالمي جمعیت چې ده ېرهغوښتنو سرب
غوښتنو ته د لومړي پړاو نوم  ۵۰٪نوم د اسالمي جمعیت او نظارشورا که د عبدهللا په مشرۍ د اجراییه ریاست په

د ولسمشر غني د ټیم د پاتې ورکړو، نو د دې ډلې په استازیتوب د عطامحمد نور لخوا وړاندې شویو غوښتنو ته 
دوهم پړاو نوم  د غوښتنو د ،ته پورته کوي ۷۵٪ ټولټال واکجمعیت د  دولت کې برخه چې څخه بیا هم نیمایي ٪۵۰

، د غوښتنو د دریم پړاو د واک پیر پوره کیږيښای په پاتې دوه نورو کلونو کې چې د ولسمشرغني  .ورکوالی شوو
 !له سلو کم نه ويچې هغه به په سلو کې  شاهد هم واوسو

غوښتنه او د تنظیمونو  ونډه ونه لري، بلکې د ونډې په دې ډول موخه دا نه ده چې جمعیت دې په نظام کېدلته 
، اوسمهال کې تلپاتې ساتيدود یو ناوړه او ناکاره نظام د ترمنځ په دې ډول د دولتي واک ویش، پر دې سربېره چې 

 !دای شيکی ګڼل رمرګوني  خطته  او دولتچې افغانستان له بهره د تپل شوې جګړې سره مخ دي، افغان ټولنې 
عطامحمد نور که د واک د ویش په اړه پوښتنه لري، لومړی خو باید د دولت د یوه مامور پتوګه داسې ناوړه غوښتنه 
وړاندې نه کړي، خو که بیا  یي هم وړاندې کوي، د هغه د غوښتنو ځای د سپیدار ماڼۍ یا د عبدهللا په مشرۍ 

په ټاکنو کې عطامحمد نور د عبدهللا ترڅنګ والړ و او دولت د عبدهللا له ټیم  سره د  ګڼل کیږي.اجراییه ریاست 
 غړو او اشخاصو سره.واک د ویش په اړه راکړه ورکړه لري، نه د دې ټیم د ځانګړو 

د غوښتنو په مهال، د عطامحمد نور ځای سپیدار ماڼۍ او د عبدهللا په مشرۍ  دولت څخه د جمعیت تنظیم لپاره
 ارګ او نه ولسمشر غني! اجراییه ریاست دی، نه

عبدهللا او ، د غوښتنو لپاره د نوموړي تنظیم دولت په وړاندې د پلویان که چیری عطا نور او په جمعیت کې د ده نور
په مرکه کې سره  BBCچې څنګه او مناسب نه بولي لکه  کړۍ وړ یا د ده تر مشرۍ الندې د پنجشیر واکمنه

، نو لومړی باید خپل منځ کې جرګه «ر صاحب عبدهللا باور کامل نداریمگیری سیاسی داکت فعالً ما در تصمیم»وایی

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/


  
 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړ له موږ سره اړیکه 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

 

هغه  په رسنیو کې وټاکي او «باالی ان دارددر تصمیم ګیری سیاسي باور کامل »شي او په تنظیم کې هغه کس چې
یي  ستونزه لري، دولت ته او یا نورو غوښتنو د بیا ویش دولت سره د واک همله هغه سره  که رسمآ اعالن کړي او

 .وړاندې کړي
شتون لري لکه د پنجشیر ډلګۍ، د صالح الدین رباني بدخشیان، عیت په تنظیم کې د واک څو زیرمې دا چې د جم

روپ سره د واک په ورکړه او د هېواد په نورو دولت نه شي پوهېدالی له کوم ګ خان او یا نورعطانور، اسماعیل 
یوې ډلګۍ سره خبرې کوي، نورې ډلې له بهیر ګوښه پاتیږي او د یوې  . کهستونزو د پاموړ خبرې او سال وکړي

ولت او ارګ په دخپلمنځي ستونزه ده او  ډلګۍ پریکړه د ټول جمعیت پریکړه نه بولي. دا په حقیقت کې د جمعیت
 پورې هیڅ اړه نه لري.

ومني هم، په جمعیت کې د پنجشیر ډلګۍ پرې باور نه لري  چیری وړاندې شوې غوښتنې دولت د عطانور اوس که
 .او دعوې لري نېغوښتجال  دا شان به اسماعیل خان او

وایي چې  بیا ریاستعطا نور وایی چې نوموړی د اجراییه ریاست د غوښتنو لپاره راوړاندې شوی، خو اجراییه 
 عطانور د اجراییه ریاست لخوانه، بلکې د خپلو ځانګړو او ځاني غوښتنو لپاره له ارګ سره غږېدالی دي.

د  بل کار نه لري، په هېواد د تپل شوې جګړې تود سنګر به پریږدی او د جمعیت دولت او ارګ بهپوښتنه دا ده، ایا 
عطانور، عبدهللا او نورو سره چنې وهي او خپل ارزښمن وختونه او د به  خپلمنځي تاویلي او ما ویلي پر سر

 فرصتونه به له السه ورکوي.
 تر اوسه پورې دولت ته اجراییه ریاست  د سال او مشورې یوه مرجع ګڼل کېدای شوه، که د جمعیت تنظیم نور

په ډاګه اعالن کړی چې دولت  اراییه ریاست لغوه کېدد اج له خپل خوا دې نو، اجراییه ریاست په رسمیت نه پېژني
بلخوا دا چې اجراییه ریاست وایی، عطا  بیا د اجراییه ریاست پرځای د جمعیت تنظیم سره نیغ په نیغه خبرې وکړي.

، لومړی ته هم ووایي دولت باید عطانور نو د جمعیت  استازی دی او د دوی استازیتوب نه شي کوالی، یوازې  نور
او بیا دې دولت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي. داسې نه  کړي سره خپله شخړه یوخواتهاجراییه ریاست  دې هغه له
 دې په څو نومونو دولت سره د واک او نورو غوښتنو پر سر چنې ووهي! او یو تنظیم لوری چې واحد شي کېدای

ټ ر مچې د یوه فرمان پاړتیا نشته او لکه څنګه  تهاجراییه ریاست هممهال که دولت د عطانور غوښتنې منی، نو بیا 
 لغوه اعالن کړي. هغه د یوه بل فرمان په وسیلهداسې دې  ،وورامنځته کړی  یي هغه

یوخوا د پنجشیر کړۍ او بلخوا د عطانور په استازیتوب ارګ  ،له نورو ګڼو ستونزو سربېرهکه په داسې نازک مهال 
بلکې د کابل  ال،نه یوازې د هېواد شم وضعه داسېکې ځان بوخت ساتی،  شخړه او اخ ډب جمعیتیاتو ترمنځنورو د

 تمامېدای شي! منهزسیمو لکه هرات لپاره هم ستون وپه ګډون د ځینو نور
جمعیت بېالبېلو ډلو ته د غوښتنو د ورکړې او پلیتوب بهیر تر هغو ودروي،  اجراییه ریاست په ګډون د دولت دې د

 .پېژندل شويیوه واکمنه مرجع نه وي ور غوښتنو ولت ته دڅو د دوی لخوا د
 په یو الس کې نه ځاییږي! دوه هندوانې

 پای
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