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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

  
  

  2۰1۲/ ۰۰/ ۰۳                سرلوڅ مرادزی
 

 !عبدهللا ټیم کودتا ادامه لريد  ټاکنو په وړاندې
 

ترالسه  د لومړي پړاو په توپیر لږې رایي کې به دوهم پړاوچې د ټاکنو  له دې اټکل روسته عبدهللا ډلې عبدهللاد 
په نښه  امرخېل الحقءمشر ښاغلی ضیا ءد خپلواک کمیسیون د داراالنشا د ټاکنو، د ټاکنو په وړاندې خپله کودتا کړې

ناقانونه لیږد پلمه رامنځته کړه د  سروبي ولسوالۍ ته د امرخېل په امر د سپینو رایپاڼو لومړی یی .کولو راپیل کړه
د  او هغه درلوددوی الس نه پېښې په رامنځته کېدو  دې د ګنې وځلوله چې په رسنیو او غونډو کې داسېاو بیایي 

  !کشف کړهله ښه بخته په ناڅاپي توګه او  ظاهر ظاهر په نوم د پولیسو یو جنرال
اکو کمیسیونو په حقوقي او قانوني بهیر او بلخوا د ټاکنو د خپلو د ټاکنو داو بې له ځنډه  مهال له پېښې سره هم خو

او د یو شمېر ناقانونه شرطونو وړاندې کول او په لویالس له یوې کوچنۍ  نیول او توند دریځ سخت د وړاندې
دفي پېښه نه د جنرال ظاهر لخوا د امرخېل په نښه کېدل کومه تصاچې  څرګنده کړه، ستونزې لویه شخړه جوړول

به او پلمه  کومه بله پېښه، داسې رامنځته شوی که دا پېښه هم نه وای چې الن شوې دسیسه وههغه دمخه پ بلکې ،وه
 !وای زیږول شوی

یون کې ستار سادات چې وار یي ال پاتې دی، له د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې امرخېل او د شکایتونو په کمیس
 .مخکې د نظارشورا د ښکار الندې راغلي وو

غږ امرخېل د د  یی د چلوټو په زیرمتون کې نښه پرځای ولګېده، ،په اند کله چې د عبدهللا د ټیمروسته  خو له دې
نور  خپل درې ورو ،یي ورو بیا ،بازار ښه تود شو مټ پرکړ او کله چې د ثبت شوی غږ ثبت هم ورسره مل 

 :ون ته مخکې کیښودلکمیسی خپلواک د ټاکنو یي او روسته ته راوویستل رسنیولومړی هم شرطونه 
 :شرطونه داسې وودرې دا 
 ترسره کېدلــ د هیواد په ځینو سیمو کې د ټاکنو  1
ېل د درغلیو د پالنونو له امله کنو په دوهم پړاو کې د ښاغلي امرخــ د هغو اضافي محلونو د رایو باطلول چې د ټا 2

 رامنځته شوي
 ــ د شکمنو مرکزونو څېړل ۳

یي د ټاکنو د خپلواک  شرطونه دي، درېواړه د کودتا لومړۍ چې د ټاکنو په وړاندې د عبدهللا پورته درې مادې
امرخېل د کودتا د شنډولو په موخه، مخکې له  ښاغلي شرط په اړه یي ځواب او د بل توګه منطقيپه کمیسیون لخوا 

 .مخکې استعفا وړاندې کړه
د ولسمشرۍ د ټاکنو د بیا ترسره کولو لپاره قانوني »دغو شرطونه په اړه داسې ویلي دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د

په غوښتنه اضافي محلونه او مرکزونه زیات شوي وو او د تصویب شوي نوملړ  ونشته، د دواړو نوماندانصراحت 
 «مخې د شکمنو مرکزونو د رایو څېړنه کیږي له

شریفو او  په لومړي سر کې د هېواد د»واییکې  په یوه برخه وینا په اړه، داستعفا  خپلې ښاغلي امرخېل دبلخوا 
 ټاکنو په لومړي او دویم پړاو کې یې په بې ساري ګډون سره د زړه له تله مننه کوم چې دنجیبو ولسونو نه د 

هغه با غیوره،  خپلواک کمېسیون د نو دټاک ورپسې د.بریالیتوب تر سرحده ورسوله ولسواکۍ دا مهمه پروسه د
نه ستړي کیدونکو هلو ځلو څخه د زړه له تله مننه کوم چې په  په هېواد مینو او غښتلو ځوانانو د مخلصو، صادقو،

 ې په ټاکنو کې خپل ناپیلتوب وښودټاکنو زمینه برابره او په حقیقي بڼه ی هېوادوالو لپاره د سختو شرایطو کې یې د
افغان  سیاسي ګوندونو، ځوانانو او په ټوله کې د نهادونو، رسنیوو، مدني ټولنې، لو او کورنیونړیوا همدارنګه د

ټاکنو ملي پروسې په بریالیتوب کې یې هڅې  بې ساري ګډون او مالتړ څخه خاصه مننه کوم چې د ولسونو د
 «وکړی

د  ، هغه بهاو سړی چوپ پاتې شي یادونه ونه شي په باره کېد ځانګړې سرښندنې او هیوادپالنې دلته که د امرخېل 
 عبدهللا د توطیي د شنډولو په موخه عبدهللاامرخېل د هغه قربانۍ په اړه چې د ټاکنو د بهیر د ژغورون او بلخوایي د 

 . وي ، لویه جفاکړهله ځانه ښکاره 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Moradzai_s_takno_Pe_abdullah_kodata.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Moradzai_s_takno_Pe_abdullah_kodata.pdf
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ا کې وایي، کومه تعفا په وینامرخېل د ټاکنو په وړاندې لګه څنګه چې د خپلې اس بل پلو دا هم باید هېره نکړو چې
د سروبي ولسوالۍ او یا د کومې بلې سیمې  ګي شوي وي، ایا خو بیا هم خدای مکړه که داسې ټ نه ده کړې، ټګي

ټولې ترپوښتنې الندې رایي په دومره کچه دي چې د ټاکنو ټول بهیر او په ټاکنو کې د افغانو دومره سرښندنې، 
 ه د ټاکنو برخلیک بدل کړي؟ په کچ د هیواد یوازې ځان په دومره ټګي کوالی شي چې؟ ایا امرخېل راولي

عبدهللا ډلې  ترسره کړه، د د شنډولو لپاره روسته چې هغه د ټاکنو په وړاندې د عبدهللا کودتا یامرخېل له استعف د
چې کودتا یي لومړۍ ثمره ورکړه، نو یي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وړاندې د خپلو شرطونه بله  داسې وانګیرله

 .ټولګه رامخکې کړه
او روسته شپږو ته راټیټ شول، دوه شرطونه داسې هم دي چې لومړی د ټاکنو له  12دې شرطونو کې چې لومړی 

ټاکل شي او یا دې د امرخېل پرځای د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه دې واک واخیستل شي، بل کمیسیون دې و
دریم ځل  دې په دې سربېره په یو شمېر پښتنو والیتونو کې. معنوي، کېنول شيفضل احمد کمیسیون پخواني سرخېل 

 .ټاکنې ترسره شيټول
. او باید ړنګ شي نه مني ،نهنوکمیسیو دواړه یوه تازه مرکې عبدهللا وویل چې دوی د ټاکنو نن په رسنیو کې پخپلې
ټاکلي دي او ( ولسي جرګې او مشرانو جرګې) دواړو جرګو ملي شوراد دا دواړه کمیسیونونه په داسې حال کې چې 

 !خو عبدهللا یي غواړي په یوه پف سره یي له منځته یوسي هیڅوک یي د ړنګولو حق او واک نلري،
( زیږولي پخپله چې هغه هم دوی)شوې ستونزې  رامنځتهود بیا وایي یوازې ټاکنې، احمدولي مسعپه ورته وخت کې 

. وکارول شي ید تر پام الندې ونیول شي اوتوافق نورې الرې هم با د رضا او نه شي حل کولی بلکې د دوی ټیم
 ! بډوهلې ديرا داسې ښکاري چې نظارشورا پخپل ټول ځواک د ټاکنو کمیسیونو سره د شخړې لپاره مټې

 ، ټاکنې ماتېدوه ګونو کمیسنونو په بې اعتباره کولو سره، په ټوله کې ټاکنې بې اعتباره کړي دوی غواړي د ټاکنیزو
 .ملنډې ووهي او د ټاکنو دیموکراتیک بهیر  شنډ کړي کارول شویو رایو په د افغانانو کړي او سره مخ

خارجه آلمان با انتشار خبرنامه  زارتو» رااخلمازه خبر چې جدي ګڼل کیږي دلته یو ت د ټاکنو د پایلو په اړه بلخوا
مایکل کوچ نماینده آلمان با هردو نامزد انتخاباتی افغانستان درمورد راه حل بحران انتخاباتی گفتگو کرده ، ای نوشت

  است
نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نباید کاری کنند که این کشور با ، مایکل کوچ تاکید کرده است

دو نامزد باید از فرصت کنونی استفاده کنند و از اقداماتی که :"مایکل کوچ گفتبزرگتری رو به رو شودت  مشکال
 «نمایند شود و برای طالبان فرصت دوباره مساعد میسازد خودداری سبب بی ثباتی افغانستان می

 :کې کې ویلي ووپخپل الندې شعر  د عالمه قیام الدین خادم ارواښا دې تازه خبرې پشان، ډېر پخوا دد مایکل کوچ 
 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
 کړېاسمان دواړه د بال په خوله کې ور

   بال دواړه ریز مریز، زیر وزبرکړې
او  پاتیږيورته ته  او غرهار دا هڅې په بې وریځې اسمان باران ډبل عبدهللا د ډیری افغانان په دې اند دي چې اوس

 د خپلواک کمیسون اوس پکار دې چې حق ته غاړه کیږي او د ټاکنو. دي کنې او هم سیاست دواړه بایلليټانوموړي 
 !لتون او شقاق المل نه شيافغانانو منځ کې نور د بیپریکړه ومني او د 

 
 پای


