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سرلوڅ مرادزی

ټاکنو په وړاندې د عبدهللا ټیم کودتا ادامه لري!
د عبدهللا عبدهللا ډلې له دې اټکل روسته چې د ټاکنو دوهم پړاو کې به د لومړي پړاو په توپیر لږې رایي ترالسه
کړې ،د ټاکنو په وړاندې خپله کودتا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د داراالنشاء مشر ښاغلی ضیاءالحق امرخېل په نښه
کولو راپیل کړه .لومړی یی سروبي ولسوالۍ ته د امرخېل په امر د سپینو رایپاڼو د ناقانونه لیږد پلمه رامنځته کړه
او بیایي په رسنیو او غونډو کې داسې وځلوله چې ګنې د دې پېښې په رامنځته کېدو دوی الس نه درلود او هغه د
پولیسو یو جنرال د ظاهر ظاهر په نوم په ناڅاپي توګه او له ښه بخته کشف کړه!
خو له پېښې سره هم مهال او بې له ځنډه د ټاکنو د حقوقي او قانوني بهیر او بلخوا د ټاکنو د خپلواکو کمیسیونو په
وړاندې د سخت او توند دریځ نیول او د یو شمېر ناقانونه شرطونو وړاندې کول او په لویالس له یوې کوچنۍ
ستونزې لویه شخړه جوړول ،څرګنده کړه چې د جنرال ظاهر لخوا د امرخېل په نښه کېدل کومه تصادفي پېښه نه
وه ،بلکې هغه دمخه پالن شوې دسیسه وه چې که دا پېښه هم نه وای رامنځته شوی ،داسې کومه بله پېښه او پلمه به
زیږول شوی وای!
د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې امرخېل او د شکایتونو په کمیسیون کې ستار سادات چې وار یي ال پاتې دی ،له
مخکې د نظارشورا د ښکار الندې راغلي وو.
خو له دې روسته کله چې د عبدهللا د ټیم په اند ،نښه پرځای ولګېده ،د چلوټو په زیرمتون کې یی د امرخېل د غږ
ثبت هم ورسره مل کړ او کله چې د ثبت شوی غږ پر مټ بازار ښه تود شو ،بیا یي ورو ،ورو خپل درې نور
شرطونه هم لومړی رسنیو ته راوویستل او روسته یي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مخکې کیښودل:
دا درې شرطونه داسې وو:
 1ــ د هیواد په ځینو سیمو کې د ټاکنو ترسره کېدل
 2ــ د هغو اضافي محلونو د رایو باطلول چې د ټاکنو په دوهم پړاو کې د ښاغلي امرخېل د درغلیو د پالنونو له امله
رامنځته شوي
 ۳ــ د شکمنو مرکزونو څېړل
پورته درې مادې چې د ټاکنو په وړاندې د عبدهللا د کودتا لومړۍ شرطونه دي ،درېواړه یي د ټاکنو د خپلواک
کمیسیون لخوا په منطقي توګه ځواب او د بل شرط په اړه یي ښاغلي امرخېل د کودتا د شنډولو په موخه ،مخکې له
مخکې استعفا وړاندې کړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغو شرطونه په اړه داسې ویلي دي«د ولسمشرۍ د ټاکنو د بیا ترسره کولو لپاره قانوني
صراحت نشته ،د دواړو نوماندانو په غوښتنه اضافي محلونه او مرکزونه زیات شوي وو او د تصویب شوي نوملړ
له مخې د شکمنو مرکزونو د رایو څېړنه کیږي»
بلخوا ښاغلي امرخېل د خپلې استعفا په اړه ،د وینا په یوه برخه کې وایی«په لومړي سر کې د هېواد د شریفو او
نجیبو ولسونو نه د زړه له تله مننه کوم چې د ټاکنو په لومړي او دویم پړاو کې یې په بې ساري ګډون سره د
ولسواکۍ دا مهمه پروسه د بریالیتوب تر سرحده ورسوله.ورپسې د ټاکنو د خپلواک کمېسیون د هغه با غیوره،
صادقو ،مخلصو ،په هېواد مینو او غښتلو ځوانانو د نه ستړي کیدونکو هلو ځلو څخه د زړه له تله مننه کوم چې په
سختو شرایطو کې یې د هېوادوالو لپاره د ټاکنو زمینه برابره او په حقیقي بڼه یې په ټاکنو کې خپل ناپیلتوب وښود
همدارنګه د نړیوالو او کورنیو نهادونو ،رسنیوو ،مدني ټولنې ،سیاسي ګوندونو ،ځوانانو او په ټوله کې د افغان
ولسونو د بې ساري ګډون او مالتړ څخه خاصه مننه کوم چې د ټاکنو ملي پروسې په بریالیتوب کې یې هڅې
وکړی»
دلته که د امرخېل د ځانګړې سرښندنې او هیوادپالنې په باره کې یادونه ونه شي او سړی چوپ پاتې شي ،هغه به د
امرخېل د هغه قربانۍ په اړه چې د ټاکنو د بهیر د ژغورون او بلخوایي د عبدهللا عبدهللا د توطیي د شنډولو په موخه
له ځانه ښکاره کړه ،لویه جفا وي.
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بل پلو دا هم باید هېره نکړو چې امرخېل د ټاکنو په وړاندې لګه څنګه چې د خپلې استعفا په وینا کې وایي ،کومه
ټګي نه ده کړې ،خو بیا هم خدای مکړه که داسې ټګي شوي وي ،ایا د سروبي ولسوالۍ او یا د کومې بلې سیمې
رایي په دومره کچه دي چې د ټاکنو ټول بهیر او په ټاکنو کې د افغانو دومره سرښندنې ،ټولې ترپوښتنې الندې
راولي؟ ایا امرخېل دومره ټګي کوالی شي چې په یوازې ځان د هیواد په کچه د ټاکنو برخلیک بدل کړي؟
د امرخېل له استعفی روسته چې هغه د ټاکنو په وړاندې د عبدهللا کودتا د شنډولو لپاره ترسره کړه ،د عبدهللا ډلې
داسې وانګیرله چې کودتا یي لومړۍ ثمره ورکړه ،نو یي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وړاندې د خپلو شرطونه بله
ټولګه رامخکې کړه.
دې شرطونو کې چې لومړی  12او روسته شپږو ته راټیټ شول ،دوه شرطونه داسې هم دي چې لومړی د ټاکنو له
خپلواک کمیسیون څخه دې واک واخیستل شي ،بل کمیسیون دې وټاکل شي او یا دې د امرخېل پرځای د ټاکنو د
کمیسیون پخواني سرخېل فضل احمد معنوي ،کېنول شي .په دې سربېره په یو شمېر پښتنو والیتونو کې دې دریم ځل
ټولټاکنې ترسره شي.
نن په رسنیو کې پخپلې یوه تازه مرکې عبدهللا وویل چې دوی د ټاکنو دواړه کمیسیونونه ،نه مني او باید ړنګ شي.
په داسې حال کې چې دا دواړه کمیسیونونه د ملي شورا دواړو جرګو (ولسي جرګې او مشرانو جرګې) ټاکلي دي او
هیڅوک یي د ړنګولو حق او واک نلري ،خو عبدهللا یي غواړي په یوه پف سره یي له منځته یوسي!
په ورته وخت کې احمدولي مسعود بیا وایي یوازې ټاکنې ،رامنځته شوې ستونزې (چې هغه هم دوی پخپله زیږولي)
نه شي حل کولی بلکې د دوی ټیم د رضا او توافق نورې الرې هم باید تر پام الندې ونیول شي او وکارول شي.
داسې ښکاري چې نظارشورا پخپل ټول ځواک د ټاکنو کمیسیونو سره د شخړې لپاره مټې رابډوهلې دي!
دوی غواړي د ټاکنیزو دوه ګونو کمیسنونو په بې اعتباره کولو سره ،په ټوله کې ټاکنې بې اعتباره کړي ،ټاکنې ماتې
سره مخ کړي او د افغانانو په کارول شویو رایو ملنډې ووهي او د ټاکنو دیموکراتیک بهیر شنډ کړي.
بلخوا د ټاکنو د پایلو په اړه یو تازه خبر چې جدي ګڼل کیږي دلته رااخلم« وزارت خارجه ﺁلﻤان با انﺘﺸار خﺒﺮنامه
ای نﻮشﺖ ،مایکﻞ کﻮﭺ نﻤایﻨﺪه ﺁلﻤان با هﺮدو نامﺰد انﺘﺨاباتی افغانﺴﺘان درمﻮرد راه حﻞ بﺤﺮان انﺘﺨاباتی ﮔفﺘﮕﻮ کﺮده
اسﺖ
مایکﻞ کﻮﭺ تاکﯿﺪ کﺮده اسﺖ ،نامﺰدان دور دوم انﺘﺨابات ریاسﺖ جﻤهﻮری افغانﺴﺘان نﺒایﺪ کاری کﻨﻨﺪ که ایﻦ کﺸﻮر با
مﺸکالت بﺰرﮔﺘﺮی رو به رو شﻮدمایکﻞ کﻮﭺ ﮔفﺖ":دو نامﺰد بایﺪ از فﺮصﺖ کﻨﻮنی اسﺘفاده کﻨﻨﺪ و از اقﺪاماتی که
سﺒﺐ بی ثﺒاتی افغانﺴﺘان میشﻮد و بﺮای ﻃالﺒان فﺮصﺖ دوباره مﺴاعﺪ مﯿﺴازد خﻮدداری نمایند»
د مایکل کوﭺ د دې تازه خبرې پشان ،ډېر پخوا ارواښاد عالمه قیام الدین خادم پخپل الندې شعر کې کې ویلي وو:
دوه مرغۍ شوې پاس په ونه کې په جنګ
دواړه غبرګې کلوله شوې په دا رنګ
د پونډوسکې غوندې الندې ولویدلې
پیشو ټوپ کړ دواړه یي غبرګې ونیولې
چغ وپغ ،شور وفریاد یي وکړ ،ډېر
ولې څه کېده چې وخت وو ،ځینې تېر
اسمان دواړه د بال په خوله کې ورکړې
بال دواړه ریز مریز ،زیر وزبرکړې
اوس ډیری افغانان په دې اند دي چې د ډبل عبدهللا دا هڅې په بې وریځې اسمان باران او غرهار ته ورته پاتیږي او
نوموړي ټاکنې او هم سیاست دواړه بایللي دي .اوس پکار دې چې حق ته غاړه کیږي او د ټاکنو د خپلواک کمیسون
پریکړه ومني او د افغانانو منځ کې نور د بیلتون او شقاق المل نه شي!
پای
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