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 خپل قوت زیات ځلوي مانور کوي او عطا نور

 د تر څو چې ولسمشر او»وایی ته خبرو کې ېغونډ ېمه، د بلخ لیری شوی والي عطا نور یو ۳۰نن د ډېسمبر په 
 .جمعیت اسالمي ګوند د بلخ د والي د بدلون په تړاو هوکړې ته ونه رسېږي د والي په توګه به کار ته دوام ورکړي

والي د معرفي کولو په برخه کې د ي ونو اداره بیا وایي مکلف دي چې د بلخ د نوخو د افغانستان سیمه ییزو ارګان
 «، بي بي سيولسمشر حکم پلی کړي

هم ځان سره  سال کې د پخوانی ټاکنیز ایتالف او هوکړه عطا نور دا هم وایی اسالمي جمعیت به ارګ سره خبرو
څه مهال ږي دي چې غغړي اوس د اجراییه رییس عبدهللا عبدهللا سره هم مهم یتالفاپخواني لري. خو د هغه و

 اقدام کړی دی. ېنور په لیري کولو کله بلخ والیته د عطار په ګډه ارګ سرهې یي وړاند
، ضیا او احمدولي لکه اسماعیل خان ګروپ نګساالراو ج عطا نور او په اسالمي جمعیت کې د هغه سخت دریځه

خپه او پښیمانه یتالف نیز اپه حکومت کې خپل پخواني ټاک نه یوازېاوس  ونور ځینياو  مسعود، صالح الدین رباني
له  پلویان چلندد سوله ییزاو منځالرې  د عبدهللا عبدهللا په مشرۍهم یي جمعیت کې  خپل ګوند اسالمي په ، بلکېکړی
 .دي ورکړيالسه 

 د غاښ او ه د لستوڼي مار بوليې کوي، هغښکنځل  عبدهللا ته د بازار په کچهعبدهللا پل پروني ملګريخ عطا نور
پرون د عبدهللا عبدهللا په مټ او مالتړ د بلخ والي ګمارل شوی  حال کې چېکوي، په داسې  هماتولو ګواښونه ورت

انان چې د کوالی شي نور افغعطا نور ه ورکوي، سچې خپل پروني ملګري او یاران له ال د بازار په ژبه ایا وو.
 ځان او خپل سخت دریځه جمعیت په لور راجلب کړي؟د  فکر خاوندان وي،روغ مغز او 

پخپل وروستي ښکنځلمار او بازاري سیاست  او لنډه غر وو، نګساالریو وتلی ج څخه پخواډېر عطا نور چې له 
ټ او ځای نه لري، بله ضربه هم په ټولنه کې مارکی چې له هغې یي معیت سخت دریځه اړخ تهج اسالميد ، سره

 .ړورکړه او له پخوا یي زیات په ټولنه کې ګوښه ک
ت د سخت دریځې ډلې په وړاندې د اجراییه رییس عبدهللا عبدهللا غوڅ دریځ عطانور په سرخېلۍ د اسالمي جمعی د

که یوخوا د ستاینې وړ دی، بلخوا داسې دریځ د واک او حکومت په ټولو برخو کې په ټاکلو او غوڅو اقداماتو سره 
 ي.لرارزښت پیداکوي او مانا 

موده کې چې له دوه کلونو هم کمه پاتې ده، په  که عبدهللا او پلویان یي غواړي چې د ملي یووالي حکومت په پاتې
روان ټپه والړ حالت کې بدلون پېښ شي او بل ځل لپاره د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه واخیستالی شي نن یي 
وخت دی د واک ویش له دعوو چې له ټاکنو وروسته یی دری کاله پرې عبث تېرکړل، الس په سر شی، بیرته 

او له ولسمشر غني سره په ګډه د ملت بنسټیزه غوښتنو او پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره اساسي قانون ته ستانه شي 
 راوګرځي.

البته عیني حاالتو ته په کتو، دا هم نه شو ویالی چې ګواکې په تېرو درې کلونو کې هیڅ نه دي شوی، خو دا باید هم 
چې بیرته نه  لیو او بېځایه سازشونو تېر شوومنو چې تېر درې کلونه د اصلي ستونزو د حل پرځای په خوشې ناندر

راګرځي! دغه پیر کې زیات فرصتونه، مالي او بشري امکانات په سین الهوشول او د افغانانو بېوزلۍ او بېوسۍ ته 
 ډېر لږ پام وشوو.

ی ټیم به د ملي یووالي حکومت چې د دوه ټیمونو څخه په ګډه جوړ شوی وو، موخه داوه چې په ټاکنو کې پاتې راغل 
د اپوزیسیون پرځای، بریالي ټیم سره ګډ او یوځای کار کوي. په ټاکنو کې د عبدهللا په مشرۍ پاتې راغلی ټیم به خپل 
ځواک د حکومت د تخریب پرځای، د مرکزي حکومت د ټینګولو او پیاوړي کولو لپاره کاروي. هغه انرژی چې د 

 هېواد په ودانۍ او د افغانانو په سوکالۍ کې لګیږي.حکومت په تخریب کې ضایع کیږي، هغه به په ګډه د 
خو له بده مرغه داسې ونه شول، حکومت سره یوځای شوي ټیم دوه مخې لوبه وکړه. که څه هم عبدهللا او پلویان یي 

ډله هم په حکومت کې پاتې شوه سخت دریځه مرکزي حکومت سره پاتې شول، خود عطا نور په سرخېلۍ د جمعیت 
 .هړوویلوبه پرمخ  د اپوزیسیونیي او هم 

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  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

 

وو. د ولسمشر غني په مشرۍ  البته په ټاکنو کې دواړه ټیمونه نګه او سوچه نه وو او له بېالبېلو سیاسي ډلو ټپلو جوړ
غوښتنو ، خپلو شخصي  شا کړه د غني سیاسي تګالر او عملي کړنالر ته ،له بریا وروسته ېبرخ ېد ټاکنیز ټیم یو

ډلو د موقت حکومت او لویي جرګې  غوالر یي بېله کړه او اشرف غني یي په سپین میدان پریښود. د، هشو نهته ست
د دې . خو ه نه کړلسچې هلته هم مات شول او څه یي ترال حکومت په وړاندې سنګر ته ودانګلمنتخب  له الرې د

او  وي، نظام سره ديبیا هم د هېواد سالمتیا، ملي هویت، تاریخ، ملي ارزښتونو او ګټو ته ژمنې  هر څه سره سره
 ه د اختالفاتو په دایره کې ښکېل پاتې شوې.یوازې حکومت سر

د عبدهللا عبدهللا ټاکنیز ټیم چې د اسالمي جمعیت، نظار شورا، د ارغندیوال په مشرۍ اسالمي ګوند، د محقق وحدت 
ګوند، د زلمي رسول له ډلې او یو شمېر نورو څخه جوړ وو، د اسالمي جمعیت سخت دریځه برخه او نظارشورا 

پشان د مرکزي حکومت سره په تربګنۍ او د ملي ارزښتونو او ګټو سره په دوښمنۍ کې مخې ته یي د پخوا او تل 
کار په توپیر، د عبدهللا عبدهللا او ارګ سره په ګډه یتالف نورې برخې د عطا نور د څرګندونو د دې ټاکنیز ا .هوالړ

، مرکزي حکومت سره د ټکر او ډغرو کوي نور یي اوس مشري د جمعیت سخت دریځه ډله چې عطا کوي.
سره حساسیت او دوښمني  ، د افغان او افغانستان له نومکويسربېره، په تذکرو کې د افغانیت او اسالمیت مخالفت 

، په اساسي قانون کې د تسجیل شویو ملي ارزښتونو او ملي ترمینالوژي سره مقابله کوي او د افغانستان له پالي
 تاریخه انکار کوي.

نه یوازې په افغانستان کې د مرکزي حکومت او نظام سره مخالفت ته ادامه ورکوي، ډله دا  د عطا نور په سرخېلۍ
، سخت دریځه طالبانو قا ته له داعشدا ډله د افغانستان حیثیت او ب ملي ګټو او ارزښتونو په نوم څه نه پېژني.بلکې د 

 نه ده. او نورو تروریستي ډلو کمه
په درواغو سره ځان مزاریانو ته  ننۍ وینا کې مزار ته د داعش د راتګ په پلمه غواړي خپله نه پعطا نور 

ونکو خبرو څخه د هغه موخه، خپله چوکۍ او ، په داسې حال کې چې د دې ترییستځلويوږی او مدافع وخواخ
لې او امن عش او طالب سره یوشان د ولسونو، سودا د اسالمي جمعیت سخت دریځه ګروپ، د شتمني ساتل دي.

 دوښمن دی!
خپل قوت د زیات ځالوي تر اغیز د پروپاګند، مانور او هېواد دوښمنه ډلې د دې  چې يرکزي حکومت ته پکار دم

 الندې رانشي.
 په عمده توګه به د ولس او حکومت ترمنځ رامنځته شوی واټن چېد دې سړیخورې ډلې په وړاندې غوڅ اقدام 

 !نان به له پخوا زیات پر مرکزي حکومت راټول کړي، پایته ورسوي او افغاهمدې ډلې زیږولی
 یاپ
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