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  2015 یوالج 02 افغانستان ټول

 ته ولس اړه په ډیپو د وسلو د کې پروان په باید یسئر اجرایه
 ورکړي معلومات

 
په پروان کې د جمعیت اسالمي د یوه قوماندان په کور کې په لویه کچه د وسلو شتون که له یوه لوري خلک اندېښمن 

 غبرګون د هغه په اړه پوښتنې رامنځته کړې دي. رئیسکړي، له بل لوري د وسلو پر له منځه وړلو د اجرایه 
نه چې د دې زېرمې له منځه وړلو خواشینی کړی غواړي، چې د وسلو  رئیسد چارو شنونکي او خلک له اجرایه 

 سرچینه او د ساتلو موخه روښانه کړي.
، د بهرنیو چارو له وزیر، د بلخ له سرپرست والي او یو شمېر نورو رئیسسیاسي کتونکي همدراز وایي له اجرایه 

وښتل شي، چې دوی ولې د وسلو له منځه وړلو خواشیني کړي او احمد خان نومي لوړو پوړو چارواکو باید وپ
 قوماندان دغه وسلې له کوم ځایه ترالسه کړې وې.

په همدې حال کې داسې رپوټونه شته چې دغه وسلې تازه له ایران څخه راغلې وې او په شمال کې پر هغه کسانو 
 م د راپورته کېدو په حال کې دي.وېشل کېدې چې د داعش پر وړاندې د مبارزې په نو

کله چې وړمه شپه بهرنیو ځواکونو د پروان والیت په بایان سیمه کې په ځانګړو عملیاتو کې د احمد خان په نوم د 
جمعیت ګوند د یو قوماندان په کور کې سلګونه میله سپکه او درنده ناقانونه وسله له منځه یوړه د جمعیت ګوند او 

 رګون یې را وپاراوه او پرون ددغه ګوند ټول لوړ پوړي غړي د احمد خان کور ته ورغلي وو.تند غب رئیساجرایه 
بیا وړمه ورځه د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل، د مجاهدینو سپکاوی ورته د زغملو نه دی او  رئیساجرایه 

 هېچاته به اجازه ورنه کړي چې د مجاهدینو پر وړاندې توطیه جوړه کړي.
ست والي عطامحمد نور بیا په پروان کې د احمد خان په کور کې ویلي، چې د احمدخان په کور کې د د بلخ سرپر

 وسلو له منځه وړل د مجاهدینو سپکاوی دی.
نور پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، چې مجاهدینو خپلې وسلې ډایاګ او ډي ډي ار پروګرامونو ته تسلیم کړې، د 

نلې او د خپلو ملګرو له واکه ګوښه کېدل یې هم و زغمل؛ خو نه پوهیږي چې حکومت مالتړ یې وکړ، ټاکنې یې وم
 بهرنیان څه ترې غواړي؟!

نور په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی چې مجاهدینو خپلې وسلې د بې وسلې کولو پروګرامونو ته وسپارلې، نو د 
 قوماندان احمدخان په کور کې دومره وسله له کومه شوه؟

 ر فیض محمد ځالند وایي، دغه وسلې د وژنو، غال او سړي تښتونو لپاره ساتل کېدې.سیاسي کارپوه ډاکت
نوموړي سرنوشت ورځپاڼې ته وویل، کوم کسان چې تېره ورځ په پروان کې د یوه قوماندان په کور کې را ټول 

ته ایران یا هغوی په سیمه او افغانستان کې د روسیې د ګټو ساتونکي دي او ښایي دغه وسلې هم ور شوي وو، 
 روسیې ورکړې وي.

دی وایي ددې پر ځای چې په حکومت کې دننه د نظار شورا غړي د ناقانونه وسلو په اړه ولس ته معلومات ورکړي 
او یا ځان ته د خټو پزه جوړ کړي؛ ال یې غیرقانوني کړنو ته زور ورکړ او په پروان کې یې د ناقانونه وسلو په له 

 منځه وړلو غبرګون وښود.
وموړی زیاتوي، هغه کسان چې د وسلو د زېرمو په له منځه وړلو خواشیني دي خپل سیاسي ژوند په وسله کې ن

 ویني او وېرېږي، چې ولس یې پر وړاندې راپورته نشي نو ځکه وسله د ځان اړتیا بولي.
کړي چې دغه وسلې پوځي کارپوه جنرال عتیق هللا امرخېل وایي په ټوله کې باید د ملي یووالي حکومت دا واضحه 

 دلته چا او څنګه رسولې وې؟
نوموړي سرنوشت ته وویل، د قانون له مخې د ناقانونه وسلو ساتل جرم دی؛ خو دا چې حکومت مشران خپله بقا په 

 زورواکۍ کې وینې، نو ځکه د هغه وسله والو مالتړ کوي، چې په ناقانونه توګه وسلې ساتي.
ه خپریږي، چې د اکثریت غالوو، وژنو او سړي تښتونو او د کندز د دوه له شمالي والیتونو تل داسې رپوټون

 ولسوالیو د سقوط عاملین غیر مسوول وسله وال وي.
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د شنونکو په باور د عطامحمد له څرګندونو هم برېښي چې د احمد خان کور ته دغه وسلې تازه راغلې وې، ځکه 
وسپارلې، نو چې پخوانۍ وسلې یې حکومت ته تسلیم  نوموړي ویلي چې دوی خپلې وسلې ډایاګ او ډي ډي ار ته

 کړې وې طبیعي خبره ده چې د یاد قوماندان کور ته وسلې تازه راغلې وې.
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