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شیر محمد امیني ستانکزی

یو هېواد او دوه ولسمشران!!؟؟
زموږ د هېواد نظام چې جمهوري دولت دی او ولسمشر یې د خلکو په رایو ټاکل کیږي ،خو بیا دلته خبره ده ،چې
ځیني کسان د زورواکۍ نه کار اخلي او د هېواد اساسي قانون او د نورو قوانینو پروا هم نه کوي او نقض کوي یې
یوه ځغلنده کتنه تیرو  1۳۹۳ټاکنو ته اړین ګڼل کیږي؛ په همدې کال ټاکنې وشوې ،ورستۍ پایلې چې اعالن شوې،
یو نوماند هم ونه شو کړای چې پنځوس جمع یو سلنه پوره کړي؛ خو ټاکنې دویم پړاو ته الړې ،دویم پېر ټاکنې د دو
مخکښو نوماندانو محمداشرف غني او ډاکتر عبدهللا عبدهللا ترمنځ وشوې .
د لومړنیو پایلو د اعالم له مخې پاتې نوماند؛ دټاکنو خپلواک کمېسیون او ګټونکی نوماند یې په درغلیو تورن ول ،خو
څو ځلې د پاتې نوماند د څارونکو په شتون کمېسیون رایې وشمیرلې ،ولې بیا هم یاد نوماند کړکېچ ته مخه کړې وه
او نه یې غوښتل چې وروستۍ پایلې د محمد اشرف غني په ګټه اعالم کړي .
بالّخره د دواړو نوماندانو ترمنځ د زیاتو ناندریو په رامنځته کیدو؛ د امریکا بهرنیو چارو وزیر جانکیري په
منځګړیتوب د ملي یوالي په نوم حکومت رامنځته شول ،چې محمد اشرف غني د قانون له مخې ولسمشر او ډاکتر
عبدهللا عبدهللا ته یې د اجرایې ریاست څوکۍ ومنله ،خو بیا هم د ځینو خلکو په خبرو دوه سرې حکومت جوړ شو،
چې په دې پنځو کلونو کې د حکومت مشرانو د واک په ویش نه جوړیدل او دغه لړۍ په خپلمنځي جنجالونو همداسې
روانه وه .
دسږنۍ ټاکنو پایلې هم جنجالي شوې او د ټاکنو کمېسیون ته ګواښونه کېدل ،چې پایلې دې دهغه چا په ګټه اعالن نه
کړي ،چې ډېرې رایې ګټلي دي ،دا خو ټولو ته څرګنده خبره ده ،چې زورواکي او له قانون نه سرغړونه جرم ده،
خو ځیني د قدرت او څوکۍ تږي چې دي ،دوی نوبیا د ولس او د هېواد د ملي ګټو څه پروا لري؛ بلکې خپلې ګټې د
قدرت په ترالسه کولو کې ګوري .
د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې مراسم د کب  1۹نیټه وټاکل شوه ،ولې تر نورو مخکښ نوماند چې په دویم کته
ګورۍ کې ځای درلود په ډاګه ویل ،چې که ولسمشر لوړه وکړي ،موږ هم دټول ګډون ( همه شمول) حکومت رامنځته
کولو لوړه کوو.
ولسمشر محمد اشرف غني د هېواد او ولس د خیراو فالح لپاره غوښتل چې هېواد له جنجالي بحران نه وباسي ،د
خلیل زاد په منځګړیتوب ډاکتر عبدهللا عبدهللا ته په حکومت کې  ۴۰سلنه ونډه ورکول کېده ،خو عبدهللا عبدهللا ونه
منله او په یو وخت کې د ځان منلي ولسمشر په توګه لوړه وکړه .
اوس اوس نو سیاسیون دې خپل نظرونه څرګند کړي ،چې آیا داسې هېواد کې چې په ډیر حساسو شیبو کې شتون
لري ،نو څنګه یو زورواکی چې د ولس په سر لوبې پیل کړیدي ،د هېواد اساسي قانون او نور نافذ شوي قوانین تر
پښو الندې کوي!؟
یو هېواد دوه ولسمشران ،یوه پالزمینه دوه څوکۍ او یو ارګ بل سپېدار! دا خو د حیرانتیا خبره ده ،چې اوس نو د
والیتونو حکومتي ادارې د چا احکام ومني؟
ټولو ولسونو ته څرګنده خبره ده ،چې اشرف غني د هېواد ولسمشر دی او په رسمي توګه ټاکنو خپلواک کمېسیون ده
ته د ولسمشرۍ ملي وثیقه ورکړې او د خلکو په رایو ګټونکی ولسمشر اعالم شویده.
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اوس پکار ده ،چې ډاکتر عبدهللا عبدهللا دې دهمدې نظام ترسیورې الندې کار وکړي ،ځان منلی ولسمشر نه دې تیرې
شي ،ولس نور د ناندریو نه ستړي شوي ،پکار ده ،چې له ولسمشر محمد اشرف غني سره دې د سولې ملي پروسې
کې برخه واخلي او د ولس هېلو ته کار وکړي؛ نه دې د قدرت او څوکۍ تږی واوسي .
حکومت دې اوس نو قانون یو شان په ټولوپلې کړي ،د حکومت په وړاندې د زورواکانو دریدل دادبغاوت او یاغیتوب
څرګندویي کوي ،که د دوی مخه ونه نیول شي ،خدای مه کړه ،په هېواد کې به یوځلې بیا د تیرو وختونو چې ځینو
دقدرت غوښتو په سر د ولس پروا یې هم ونه کړه او خلک یې په ویر کېنول ،دجګړو شاهدان واوسو.
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