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  ۵۲/۰۹/۲۰۱۹                  ړآڅ  محمد انور
 

 ؟یپېژن ډاکټر عبدهللا، عبدهللا
 

 ()پنځمه برخه
  

  :عمل ېترهګریز او ېځل ېهل ټاکنیزې بازاري خبرې؛  د ډاکټر عبدهللا
 

ولري، ښه ژبه ور او د هر ډول خبرو، په  تِعف د هیواد ولسمشر یا سیاستوال باید لومړی د کالم وپوهیږ لکه چې
قي خبرې وکړي، په سیاست، علمي منط ؤتړا ځانګړي توګه د مناظرې په فن باندې پوه وي، د اړونده موضوع په

په بنسټیزو ټکو باندې تر یوې کچې خبر وي او د خپل دین د وجایبو او اصولو  وادیان اقتصاد، نظامي چارو او د لویو
نه  ېځانګړتیاو پوه وي ... خو له بده مرغه چې په ډاکټر عبدهللا کې دا ډول بزیا  څخه ۵۰په اړه لږ تر لږه له ٪

رو مهمو غونډو کې بازاري خبرې کوي چې د ده خبرې او د یو کوڅه ډب خبرې ډېر ، نوموړی په ډېيکیږ لیدل
، کله چې هدرلودل کې یې له ولسمشر اشرف غني سره مناظره نتلویزیو ا آریان توپیر نه لري، څو شپې وړاندې چې په

ه مخکې له سالم او کالم  ولسمشر د ځینو عواملو له کبله مناظرې ته حاضر نه شو نو ډاکټر عبدهللا د کوڅه ډبو په ژب
، بې شک.« دا یوه بېلګه ده چې د عبدهللا خبرې او وال کابل بې شک ممرد هګفت شک، به ېوویل:»ب څخه داسې

  .سره ورته دي تقریباً  د زوی خبرې ؤسقا  د
ي، سوال ځواب لکه څه ډول چې باید ځواب ش څهې دغه شان چې په هر ځای کې له عبدهللا څخه پوښنه شوي ده، ده د

خبره یې ترې جوړه کړي ده چې  وهزارګان دی او هغه د یغږیدل معقول ځواب نه دی وړاندې کړی تل بې ارتباطه
  (.همخوان زچی مه هدمبور ،مموگو زچی ما ):يوای

که بد، داسې چې څو ورځې د مخه  يوای چې ښه يپوهیږ  او نه يپوهیږ له بلې خوا عبدهللا، عبدهللا په ښو او بدو نه
په موخه د کابل په ښار  د دغې ورځې د لمانځنې ولنډغړ بانډ تجمعی مه چې د شهیدانو ورځ یې بولي د۱۸ ېسنبل د

په ډزو کې څو تنه   ولنډغړ یې کولې او سړکونه یې بند کړي وو، د دغو ېډز کې د )خرو منډیي( جوړه کړي وه
بې وسلې  رلنډغ یو تن سرتېرې شهید کړی شو، په غبرګون کې امنیتي ځواکونو نوګارنیزی او د نټپیا  نښاریا  کابل

د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړي چې د فتنه ګرو مخه یې نیوله ده، پر  عبدهللا ځپل، د دې پرځای چې عبدهللا ېوی او
خبرې د هغه ناپوهي، ناولی او غیر مسلکي( وبللې!! چې بیا هم د عبدهللا دا ډول  يناانسان)وړاندې یې د دوی کړنې 

 .څخه حمایت ښکاره کوي وجنایتکاران توب او له
 

 : او ترهګرې کړنې ې ځل ېهل ټاکنیزې
 

ښکاره کوي خو په اصل کې په دیموکراسۍ باور نه  تدموکرا ،تدموکرا ځان عبدهللا هسې خو عبدهللا
نه شي تر السه کولی، غواړي چې له ولسمشر سره په واک کې ځان شریک  يرای چې په ټاکنو کې يپوهیږ لري

ته   ؤپړا کړي، په تیرو ټاکنو کې یې لومړی د ولسمشر کرزي پر وړاندې له امریکایانو سره الس یو کړ او ټاکنې دویم
، دوتښتی والړ وواو عبدهللا سره له دې چې امریکایان ورسره   هودرید والړې خو ښاغلي حامد کرزي دویم ځل ټاکنو ته

ویل: که واک ته ونه رسېږم  ېوی بل ځل یې د ولسمشر اشرف غني پر وړاندې ډول، ډول ناوړه کړنې ترسره کړي،
غره ته به پورته شم وسله واله جګړه به وکړم، خلکو یې په ځواب کې ویل چې په غرونو کې هم طالبان دي هلته دې 

ارو وزیر ته په خورا شرموونکي غوړه مالۍ او ټیټ سرۍ باندې زارۍ هم ځای نه شته. بیا یې د امریکا د بهرنیو چ 
څخه  وتلویزیونون پر وړاندې افغانانو له يکیر د تحرکا  او غالم ډوله ۍچاپلوس وکړې )کله به چې د ده ۍپلوسا چ  او

کومت په له ولسمشر غني څخه ح  يکیر پایله ښه وه ځکه چې جان ۍغالم ( د عبدهللا دوشرمیدل لیدل، موږ ټول به
ته کړ چې  ځرامن منځ نیم کړ او د افغانستان اساسي قانون یې تر پښو الندې کړ، د ملي وحدت تش په نوم حکومت یې
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ورانه شوه او په زرګونو بې ګناه افغان ولس ووژل شو او دا لړۍ همداسې روانه   ېالپس په نتیجه کې امنیتي وضع
  .ده

وزن  يانتخابات لومړی مرستیال انجنیر محمد خان   پوه شو چې د ده عبدهللا دا وه چې کله عبدهللا هجالب په تیرو ټاکنو کې
نه شي ترالسه کولی نو د ده د ترور ناکامه هڅه یې ترسره کړه، ده غوښتل د محمد خان پر ځای  ېرای نه لري او

په کابل دوبۍ هوټل کې  يسنګ ویانو د کوټهد خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړي. عبدهللا او د ده پل فسیا  استاد
وکړه، الندې مکتوب د ملي امنیت    یې د ملي امنیت ځایي ادارې پلټنه ؤتړا خپل ترهګریز عمل ترسره کړ چې په

    یې کاپي خپره شوي ده. ټانټرن پایله ده چې په وپلټون د
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 (ګوري هغمز خبرو ته حیران پاتې دی او عبدهللا یې د ناز په يکیر اشرف غني د ) ولسمشر

 
 نور بیا

  
  
  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

