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ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درغان جرمن آنالين اف  de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخ، دليکنې د ليکنيزې ب ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي   ئکې په 

  ٢٠٠٩نوامبر،١٢                                 عاليه راوی اکبر
 

 صدارتی نظام پلويان ناکام  شول
  
  
د شمال تلوالې د ولس مشريز نوماند او د نظار شورا پخوان وياند عبداهللا عبداهللا د بايللو له ويری نه د دې ته حاضر ب

و يلنه شو چې د  ياکنې په دوهم دور کې سربيره پر دې چې سخت  ون وک ار کاوه  تل چې د . ن نوموړېِ غو
وي ين ای صدارتی  دا جوته نه ده چې . بری د ترالسه کولو وروسته به د افغانستان رياستې نظام بدلوي او دهغه پر

ت چې د دايرکت ديموکراس يا سيده ولسواک پربنست  ته ده چې د افغانستان رياستی سياسی جوړ ه  د عبداهللا 
ای پارلمالی نظام چې د غير مستقيم ولسواک يانې ولس والړه ده او و اکي د هغه پر  ي سم دم خپل ولس مشر 

اکي ي د اکثريت راې په اساس و ې د غ سته او . خپل مشر د ولس جر په داسې حال کې چې په افغانستان کې پراخ ب
ه شونې ده چې پارلمانی ن وندونه نشته نو  د بلې خوا تراوسه .  نظام من ته راشيافغانستان شموله سياسی سياسی 

و ترخې خاطر د افغانانو په ياد کې پاتې دي) يس او صدراعظمئد جمهور ر(پورې د ربانی او د حکمتيار  . د ج
وس سلنه  لی نشي خو په آئتالفی يا د تلوالي په نظام کې بيا به عبداهللا پن يتوب  جوته خبره ده کې چې عبداهللا په يوا

ي او په پاې کې د. تلې شي  بلې خوا عبداهللا غواړی چې د صدارتی نظام له الرې د فدرالي نظام د پاره الره هواره ک
ه يوسي  ه له من ي او افغان د افغانستان د ولس ملي هويت به تو دا د شمال د . د افغانستان په شمال خراسان جوړه ک

ان ې دي چې د هغوی د الس ته راوړلو د پاره د هر کورن او تلوالې بيان شوې او نا بيان شوې سياسی هيلې او آرزو
ي خه به خراسان يا آريانا جوړه ک ي چې د افغانستان  ای کي من سره په دې هيله يو  . بهرن افغان او افغانستان د

واب دیٔ  ان وي تل و چې پاتې يو افغ( خو د شمال تلوالې په وړاندې او د صدارتي نظام پلويانو ته د افغان ولس يو 
  ).به دا افغانستان وي

و له مجرمو ډلو د مشرانو له جملې ١٩٩٦-١٩٩٢عبداهللا بايد په دې باندې پوه شي چې د   کلونو تر من د کورنيو ج
ي ل کي خه په . خه  ه درلوده او د روسيی او ايران  و کې مستقيمه ون عبداهللا د طالبانو په مهال په کورنيو ج

عبداهللا د افغانستان د موزيم او د افغانستان د سفارتونو په چور او چپاول کې .  پيسې ترالسه کولکاره ډول وسلې او
ي ل کي تونخوا په سيموکې چې . مجرم کس  وک دې چې کله امريکايی الوتکې د افغانستان د پ عبداهللا هغه 

تنو د طالب په ن ول پ تل چې  پل شيبمباری کولې چک چک کاوه عبداهللا هغه وخت غو وک . امه و عبداهللا هغه 
تانه په افغانستان کې    فيصده ده  او نبايد د افغانستان په دولتي ٣٨دی چې د بن به کنفرانس کې شهادت ورکاوه چې پ

رو ملتونه هم د عبداهللا سره ومنله او اود من  ل شي او مل ت کې تر اته ديرش فيصده ډير برخه ورته ورک جوړ
تن ت پ همهالې په جوړ تون شو. و ته اته ديرش فيصده برخه ورک ې عبداهللا يو دم پ      خو اوس دا سپين ستر

  .)لعنت اهللا اللکاذبين(
يی او له کرزي سره په ائتالف کې خپل ناکامی  ت و اکنو د بايلو سره سره خپله ماته کم ارز عبداهللا غواړي چې د 

ي البته دلته اسناد شته چې سر بيره پر دې ک و جبران ک ې چې عبداهللا ائتالفی حکومت ردوي خو کم ترکمه د پن
ه او ترقوماندې  کليدي وزارت خانو او د بلخ او پنجشير او درې نور شمالی والياتو کې تل پاتې د شمال تلوالې په 

، له هي ډول درواغ ويلو ، چل ولو ، توطيو او درغليو عبداهللا او ډله يي ارګ ته د رسېدو لپاره  .الندې واليان غواړي
و د افغان او افغانستان کلمه  ای شي تر  منه سره يو  خه ډده نه کوي او د هره شيبه حاظر دی چې د هر افغان د

ي دا په دې مانا نه ده چې موږ د عبداهللا پسې تبلغ کوو موږ د دريش کالو راهيسې د نظار شورا سره  .کمزوره ک
لوی لروپ   .يژند 

ه او مالت نه دی بلکې د عبداهللا په مشرۍ د شمال د تلوالې د يوې مخ کش مشر  خه نن زما د ليکنې موخه له کرزي 
خه پرده پورته کول دی نو موخو او درغليو    .د سياسي کرغې

ې د حلولو د پاره نه کرزی د حل الره ده او عبداهللا خو په  هي صورت کې د افغانستان البه د افغانستان د سياسی شخ
و د حل الره نه ده ونو د وتلو د پاره مهال ويش . د شخ ې له الرې د بهرنيو پو زه په دې باوريم چې د لويی جر

وی او افغان  ين ي چې د بهرنيانو د وتل د مهال ويش تر پايه پورې اور بند به  اکل شي او طالبانو هم ژمنه وک و
ي په هم اردو د مکلفيت په اساس بيرت که چې هر کله چې په موجوده اردو کې امريکا تنخوا بند ک ه ورغول شي 

ي له بده مرغه چې کرزی داسې مشر نه دی چې بيله ائتالفی نظام بل شی هغه زده وي . هغه ورځ اجير اردو به ختمي
وند ، د دوستم جنايت کاره ډله او د  نظار شوراد بد نام مشر موجوده حکومت هم آئتالفی ده او په هغه کې د وحدت 

ه اويا فيصده برخه ولري  فهيم قسيم تر من ويشل شوي دي خو د شمال تلواله غواړي  چې د عبداهللا په مشری پکې پن
تني ولسواليو واليتونه شي ول غير پ وب د عطا د کورنی دپاره موٍرثی شي او  او د لوي . او د بلخ واليت والي
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تنو د پاره ي خه پ و چپن او يوه قره قولی خولی پاته شي او افغانستان رسمآ فارسی ژبې خراسانی آريايی افغانستان 
ه هم کرزی ويلې. دا هغه ولس واکې نظام دی چې امريکا پرافغانان تحميلوی. هيواد عالن شي چي په راتلونکي  که 

ای ونلري خو دا ډير سخت دی چې افغانان د کرزی  سره دا ومني چې کرزی د دوره کي به يې په فساد کک کسان 
ي  خه الس واخلی او په افغانستان کې اداری فساد به ختم ک ساالرانو  ي(جن اوبه له سره ( ،)اوسپنه پر اوسپنه ماتې

ې دي له  )خ ي(که چې رشيد دوستم د کرزي مالوت چې خپل د ولس مشری ) هغه مال مت شي چې دوستم يی وت
ي او پيل ک   . دوهم پ

ت   په درن
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


