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 ناذا وخته بې ده د او عوامل ناکامۍ د عبدهللا عبدهللا،  د
 

 شو   پېښ زمري په ، کړو یې ښکار  ګیدړو د
 و ش  ښ ـېـپ ريـل ه ــپ ،روان سېـ پ ريــب هــپ

 
 

  د  څخه، څښتن  له رمې د  وزو د چې شپون وه، کړي ماته ېپر یې پښه  او  ویشتلي تیږه په وزه یوه شپون چې وایي
 .کړي نه ګوته په یې ته څښتن څو تر وکړې زارۍ یې ته وزې ؤ، کې ویره په کبله له عمل کړي خپل

  ده  د ناکامی عبدهللا عبدهللا، د کې ټاکنو په ولسمشرۍ د وایي. حال پښه ماته دا زما  وایم ونه حال زه که وویل: وزې
  وړاندې  بدرګه،   په  غلو  څلوېښتو  خپلو  د   عبدهللا  کله  چې  داسې  ښکاري  څخه  څېرې  ډکې  له  خفګانه  له  او  ګرن  سپیره  له
 چې چرګ) لکه ؤ اعالن داسې دا وکړ، اعالن بري خپل د شي وشمېرل خوا له کمیسیون ټاکنو د رایې چې هغې له
 بدو د نو وکړي اذان وخته بې چرګ چې کله دي، ګروهه دې په خلک کې سیمه په زموږ وکړي( اذان وخته بې

 اذان  وخته  بې  عبدهللا  چې  اوس  حاللوي.  چرګ  هغه  شي،  نه  ته  رامنځ  پېښه  بده  کومه  چې پاره  له  دې  د  راوړي،  زېری
 . شي هګوت په دې دالیل او عوامل ناکامۍ د ده د چې دي دا ځپل نوموړي د شي، ځپل ودې  دی کړی
 لکه  وو  نیولي  یې  رنګونه  پیکه  او الوتي  داسې  ورکولو،  خبر  بریالیتوب  خپل  د  انډیواالنو ده  د  او  عبدهللا  چې  مهال  هغه

 ،ل،۵۱۳۷) کال په  چې وه ورته ته  خبرو هغو لهجه خبرو د  عبدهللا د  خوا بلې له وي.  کړي روان چې یې ته اعدام
 په سره سي بي، بي، له ؤ، ویاند ټلوالې د مهال هغه چې عبدهللا او ړلهوش څخه کابل له ټلواله شمالي طالبانو کې (ل

 .کولې خبرې کې حالت په منډې د او وارخطایۍ
 برعکس کې حقیقت په نوموړی چې شوو پوه ورایه له نو واوریدې څخه تلویویزون له خبرې عبدهللا د کله چې موږ

  رنګونه  یې ولې چې ؤ نه پام مو  اړه په  رنګونو  پیکه او روسپی د یارانو او  عبدهللا د  خو کوي اعالن ماتې خپلې د
 نور  عطامحمد ملګري  سرپرېګړي  او سنګره  هم  خواني په  یو  عبدهللا د  ته  رنګونو سپیرو  دوی  د  دي،  تت  او پڅ  داسې

 دي: لیکلي یې داسې ؤ  شوی ورفکر
 و رنګ با ام، دیده را ست شک تکرارا   من ګاهی مبارزه سال چهل در چون است سخت خیلی شکست  تحمل میدانم»

  اماده  انتخابات  با  بعد  سال پنج در چهارم بار برای  لطفا   عجب؟ هستیم  پیروز ما میګویند: غم  از افګنده های چهره
 « دارد. نه  را خیابانها به  برآمدن  حوصله ملت  دیګر اجرایه ریاست  ګرفتن برای  بیازماید. را خود بخت  و  ګرفته ګی

 وړاندې  پر  ده  د  امله  له  نااهلۍ  د  عبدهللا  د  مهال  اوس  ملګري  همسنګره  عبدهللا  د  ډېر  نور  شان  په  ده  د  او  نور  محمد  عطا 
  د  عبدهللا  د دی، مرستیال لومړی غني اشرف ولسمشر د چې صالح امرهللا کس مهم یو څخه ډلې دې د چې دي والړ

 وویل: کې غبرګون په اعالن
 «. ... کړي نه اعالن باید بریا  خپله کې کوڅو په څخه اعالن له کمیسیون د ټاکنو د »وړاندې

  په  او  ؤ شوی ناکام هم  وړاندې پر کرزي حامد ولسمشر د بلکې دی  ناکام کې ټاکنو  اوسنیو په چې یوازې نه عبدهللا
 ډېره او  ؤ  ناکام وو( مالتړي یې کسان مهم چې دې له  )سره کوله سیالي یې سره غني ولسمشر د  چې کې ټاکنو تېرو
 بریالی غني او ناکام عبدهللا چې کړه اعالن شمېره رایو د نورستاني ښاغلي رییس کمیسیون د ټاکنو د وروسته موده

 . ؤ
 بریالی عبدهللا چې کې  ټاکنو اوسنیو دې په خو وو نور عوامل هغو د شو ناکام عبدهللا چې کې ټاکنو ځلې دوه تیرو په
 :دي دا یې عوامل ناکامۍ د شو نه
  نوموړی   وکړي،  کار  شل  کې  سلو   په  چې  کړی  شول  ونه  یې  کې  ریاست  اجرایه  په  حکومت  د  کې  کالو  پنځو  تیرو  په  ــ۱

 .دی شخص نااهله او کمزوری ډېر کې کړنو په چې وپېژاند چا  هر

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Asar_a_bewakhta_azan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Asar_a_bewakhta_azan.pdf


  

 

 2تر  2 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 یې وړاندې پر چې ځکه  کړای شوې  نه ترسره درلودله هیله ترې پلویانو ده د چې غوښتنې قانوني غیرې هغه  ــ۲
 پر بلکه واخیست، الس یې څخه عبدهللا له یوازې نه پلویانو سرسختي هغه ده د چې هو وجه همدا ؤ، والړ ولسمشر
 .وکړ مالتړ یې څخه ولسمشر له او ودریدل یې وړاندې

 پښتون ځان نوموړي وه. نسب جعلي پدري( )دو هغه د خبره( په صاحب هاشمیان مرحوم )د ماتي یوه عبدهللا د ــ۳
 له نوموړی او کړه ورنه یې نتیجه کړ، پښتون پښتون، ځان یې څو هر که ؤ، تاجیک پنجشېری کې اصل په خو ګڼلو

 ( شو  سادین د نه  شو دین د  پرېښوده،)نه ډګر په ټولو کبله له دروغو خپلو د تاجیک، نه شو  پښتون نه ووت.  دواړو
 یې سره معشوقو خپلو له چې وې بدفعلی او بداخالقۍ ده د شو مخ ورسره عبدهللا چې ماتي سخته څخه ټولو له ــ۴

  بېلګه  یوه )چې دي راپرځولي پاچاهان کې ټولنه سُنتي په زموږ تورونو  ډول دا شول خپاره کې ټولنه په انځورونه
 خپاره کې  ټولنه په او مونتاژ خوا له انګرېزانو د چې  وو انځورونه جعلي ثریا  ملکې  د هللا  امان شاه د  مرغه بده له یې

 (ورکړه. السه له پاچاهي افغانستان د پاچا  میین هیواد په شان په خان هللا امان د او شول
 خپل امله له پېژندلو د شخصیت ضعیف د عبدهللا د ځل دا وې ورکړي رایې ته عبدهللا یې خوا په چې کسانو هغو ــ۵

  په هغه شمېر یو او ورکړې رایې ته ولسمشر ځای پر عبدهللا د بیا  نورو ځینو او کړل نه مخ سره خطر له ځانونه
  شوي  اغېزې بې او  کمزوري کې سیمو خپلو په مهال اوس وکړ مالتړ یې څخه عبدهللا له چې کسان مخور خواني
 .دی کسان

 ولسمشر د به عبدهللا چې ده دا پوښتنه اوس شته. نه اړتیا ډېره یې ته یادولو چې لري هم عوامل نور ناکامي عبدهللا د
 ؟کړي ښکاره غبرګون ډول څه پروړاندې غني

 ستېر د ولسمشر که خو وکړي پرزې غورې څه لږ موخه په کولو ترالسه وزارت نیم یو د به پلویان ده د او عبدهللا
 ولسمشر وي، اولس افغان او ده د به بری نو وکړي مشوره سره کسانو وړو له مني، ونه ځان خپل د یوازې شان په

 توګه  ځانګړي  په (بَْینَُهمْ  شُوَرى   َوأَْمُرهُمْ ) وکړي  مشوره  باید  ولسمشر  کړي،  ونه  پریکړې  بېړنۍ څېر په  خوا په  د  باید
 نه کس خوانی په هغه صالح امرهللا پوهېزم زه چې هغې  تر سره، کسانو پوهو نورو او صالح امرهللا مرستیال خپل د

 دي، خلک کار د وزیران اوسني وزارتو امنیتي د شي، کولی توپیر بدو او ښو د دی افغان رښتنی یو نوموړي دی
 .پوهیږي نه څوک بل پوهیږم زه یوازې وایي: چې شي رتې څخه دریځ دې خپل له ولسمشر چې دي بایده
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