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سرلوڅ مردازی

عبدهللا عبدهللا د هر مثبت ګام په وړاندې خنډ
شیطاني مثلث
عبدهللا عبدهللا چې د نظارشوورا او اسوالمي جمتیوت پوه سیکااریسوتي او اخووان روزنیوزه او جګوړه یوزه
مدرسه کې لوی اوروزل شوی ،هېواد او سویمه کوې د پېښوو پوه وړانودې د همودېې مدرسوې لوه لیودلور
دریځ نیسي او د څو لسیزو وروستني حاالت هم په  ۹۰یمه لسیزه کې د اسوالمي جمتیوت او نظارشوورا
د مطلقه او انحصار واکمن له عینکو ویني.
دا مهال ،نه  ۹۰لسیزه ده او نه په کور دننه او بهرني حاالت هغوه څوه توه ورتوه د چوې عبودهللا عبودهللا
یې په چاپېلایر کې لووی شووی او نوه د اسوالمي جمتیوت زړې نسوخې او تګوالرې د پلیتووب وړ د چوې
مخینې یې هم د ناورین پرته ،هېواد ته بل څه نه درلودل!
اسالمي جمتیت چې  ۹۰لسیزه کې یې برهان الدین رباني مشر کولوه او هغوه مهوال یوې هېوواد لپواره د
افغان حکومت او ملګرو ملتو د سولې تګالر شنډه کړه ،نن چې عبودهللا عبودهللا یوې اسوتازولي کوو  ،پوه
ورتووه دریووځ ېووواړ د ولسمشوور ېنووي پووه مشوورڅ د سووولې هڅووې او تګووالر سووبوتا کووړ او د  ۹۰یمووې
لسیزې پشان دوه لسیزې وروسته هم افغانستان په بل او نو ناورین ورګډ کړ .
ولسمشرېني تېره میاشت طالبانو سره د سوولې لپواره خپلوه اووه مواده یوزه تګوالر اعوالن کوړه او طالبوانو
سره یې د یوې میاشتې اوربند ،تر هر ډول مذاکراتو مخکې ،د دې تګالرې اصلي شرط وګاڼه.
ویل کېدای شي د دې طرحې ان لومړیو شېبو کې ،هېواد کې دننه او بهر پوه پراخوه کچوه هرکلوی وشوو.
ولسمشوور موواڼ د ال اېیزمنتوووب لپوواره پووه نوموووړ تګووالر کووې د هېوادوالووو د جوړونکووو وړانوودیزونو
کړک پرانیستې پریښوده ،خو عبدهللا عبدهللا له لومړ سره او تر هر چا مخکې د هغې د سوبوتا لپواره
خپله خوله پرانیسته .نوموړ د نومبر په پنځمه د فرانسي خبرې ا انس سره په خبرو کې د دې تګوالر
اهمیت او جد والی تر شک الندې ونیو او زیاتو «هیچا دېه طرحه د یووه پروګورام پتوګوه جودی نوه
ده نیولې  ...دېه طرحه له بل هر څه د هیلو یو لیست دی .هیڅوک دېه طرحه جود نوه نیسوي نون نوه د
افغانستان خلک او نه بل څوک ،ازاد راډیو»
البته عبدهللا عبدهللا پوه خپلوه پورتوه پریکوړه کوې ،ځوان هوم د حکوموت د برخوې ،هوم د اپوزیسویون ،هوم د
طالوب ،هووم د افغانسووتان د خلکوو (عبوودهللا د افغووان کلمووې پووه ځووای ،د خپلووو پالنونووو لووه مخووې د افغانسووتان
خلووک کووارو او هووم د نړیوالووه اووولنې اسووتازی راپې نووي او د دوی پووه نووابللي اسووتازیتوب وایووې چووې
«هیڅوک دېه طرحه جدی نه نیسي» !
خو که له نوموړ وپوښتل شي چې که ستاسو پوه موزاج برابور د هیڅووک پرځوای هور څووک ،یوانې هوم
افغان حکومت ،هم طالب ،هم افغانان او هم نړیواله اولنه کومه طرحوه لور او هغوه د عبودهللا پوه خبوره
جد ګڼل کیږ  ،هغه به کومه طرحه و  ،عبدهللا به څه ځواب ولر ؟
د حکومت په طرحو نېوکه او هغه هم د سبوتا په موخه او بلخوا خپله طرحوه نوه وړانودې کوول ،یوا نوه
لرل ،د جګړې په درېدو او سولې ته په رسېدا کې ،څه مرسته کالی شي.

د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د ولسمشر د سولې په اووه ماده یزه طرحهه ېهېم مټکی ها طالوهاټو سهره اوروټهد دا او دا کم هه ی ها
دا چههې شههیطاټم مث ههب وههدهللا او د ده لټهه ه ههر  +طالوهها + +پاېسهه اټم الټههرا  +او )ISIم یههې پههه
وړاټدې خټ وټه الوړوي.
دل ه واید کېره ټهه ېهړوم د وهدهللا لهه لهه کهر یهه زیهاو لهه اوروټهده اریه ي .یهوه میاشهو اوروټهد چهې
طالوههاټو سههره د خوههرو د پیههد لپههاره د ح ومههو لخههوا پههه پههاا ېههې ټېههود شههوام وههدهللا وههدهللا او د ک ههه
الګړه مار سخو کوروي!
د جګړې دوام د عبدهللا او د هغوه د ډلوې لپواره لنګوه ېووا ده .کوه جګوړه جوار و  ،مرکوز او ېښوتلی
دولت نه شي جوړېدای او دا هغه څه دی چې د عبدهللا د لنډه ېرو د موخو منځړی جووړو  .پوه جګوړه
کې د جګړه مارو ډلو چې د عبدهللا پرشاوخوا رااول د د وسلو ،تاریاکو او هر څیز ښوه سووداګر او
تجارت روان دی .که جګړه جار و د عبدهللا د ډلې د و نو ،قتلونو ،ېوالوو ،چوور او تواالن پوښوتنو
تووه فرصووت نووه پیووداکیږ  .لکووه څنګووه چووې تېوورو څووو لسوویزو وښوووده ،کمووزوری حکومووت د افغانووانو او
نړیوووالې اووولنې چووور شوووې پیسووې ،د دې ډلووې لووه لنووډه ېوورو نووه شووي اخیسووتالی .دلتووه هووم بایوود حکومووت
کمزوری وساتل شي او جګړه باید په ېرېنډو و .
د مرکز حکومت له پیاوړتیا څخه نه یوازې په کور دننه نظارشورا ،اسوالمي جمتیوت او نورلنوډه ېور
ریږد  ،بلکې بهر کې  ISIاو د پنجابي پوځ لنډه ېر هم خپله اینده تیواره وینوي ،نوو ځکوه د اسهما اوهادم
طالواټو او د ودهللا د لټ ه رو مث بم د اوربند مخالف او د جګړې د دوام المل ګڼل کیږ .
تېر ځل هم د روان کال د ېوایې میاشتې په  ۱۸مه ،د سولې د مشوورتي لوویې جرګوې پوه توړاو ،عبودهللا
عبدهللا پوه ترکیوه کوې د دېوه هېوواد لوه دولتوي انواتولي خبور ا انوس سوره مرکوه کوې ویلوي ول« د لوویې
جرګې د تر سره کېدو پرمهال د دولتي او اقتصاد فتالیتونو د بندېدو ترڅنو ،،خلکوو توه د درنوو موالي
زیانونو په رسېدو سره زموږ د هېواد په اړه نوې السته راوړنې نه لرلې»
لومړی عبدهللا او ااکنیز ایم یې لویه جرګه تحریم کړه او وروسته یوې د هغوې د پریکوړو پوه اړه انواتولي
ا انوس سوره یوواده مرکوه وکوړه .دېووه جرګوه کوې د افغانسووتان د اولوو والیتونوو  ۲۳۰۰تنووو اسوتازو ګووډون
کړی وو چې  ۳۰سلنه یې مېرمنې وې .د جرګوې ګوډونوالو د یوادې جرګوې پوه پنځموه او وروسوت ورځ
سولې ته د رسېدو لپاره په  ۲۳مادو کې خپل وړاندیزونه ،نظرونه او ېوښوتنې لوه افغوان حکوموت سوره
شریکې کړې.
پاکستاني خبلایر سلیم ساپي په پاکستان جن ،ورځپاڼوه کوې لیکوي «خلیول زاد طالبوانو سوره منوه کوړې
چې د دې ډلې  ۵۰۰۰ېړ له بنده خوشې کړ  ،خو ولسمشر ېنوي دا طرحوه نوه ده منلوې او ویلوي یوې
د چې امریکا کوالی شي هغه طالب بندیان خوشې کړ چې د دوی په زندانونو کې بنود د  .افغوان
دولووت د سووولې مشووورتي لووویې جرګووې د پریکووړې لووه مخووې د ښووه نیووت څرګنوودولو پووه موخووه ،یووو شوومېر
محدود بندیان خوشې کړل ،خو د سراسر اوربند پرته به هیڅ بند خوشې نه کړ ».
خو عبدهللا عبدهللا بیا د لړم میاشتې پوه  ۹موه ،خلیول زاد او طالبوانو توه پوه ېووړه موارڅ کوې وایوې«کوه د
طالبانو خوشې کېدا(هغه هم د دوه تنوه امریکایوانو پوه تبادلوه کوې ،لیکوونکي سوولې سوره مرسوته کووالی
شي ،باید تر سره شي .که چیر دلته بندیان و  ،د خالصون لپاره یې باید کار وشي»
عبدهللا عبدهللا داسې خبرې امریکا او طالبانو ته په ېوړه مارڅ سربېره ،پر ولسمر ېني د فشوار اچولوو
لپاره کو  .ایا عبدهللا د دې تضمین کوالی شي چې د دوه تنه امریکایې استادانو په تبادلوه کوې د ۵۰۰۰
تنو طالبانو خوشې کېدل ،چې هغوو کوې د طالبوانو سوړیخواره والیوان او قومنودانان شوامل د  ،اوربنود او
سولې سره مرسته کوالی شي؟
حکومت د ښه نیت لپاره څو ځلي د طالب بندیان خوشې کړل ،ایا په جګړه کې سړښت راېی؟
عبوودهللا او خلیوول زاد ېووواړ  ،جګووړه بایوود توووده وسوواتل شووي .هووره پلمووه بایوود وکوواریږ چووې د مرکووز
حکومت د سولې کارنده طرحې تر پلي کېدا مخکې سبوتا شي.
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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افغانان باید د عبدهللا د لنوډه ېورو پوه ګوډون پوه دولوت کوې دننوه د اوربنود او سوولې مخوال ین تور طالوب او
داعووش کووم ونووه ګڼووي .بایوود د مرکووز حکومووت پوور شوواوخوا رااووول واوسووو .حکومووت یوووازې د ولووس پووه
مالتړ د اوربند او سولې تګالر پلې کوالی شي.
پای
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