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  عبداهللا او ډله يي د ماتې په صورت کې اړودوړ ته تيارئ نيسي
 

اکنو  ول و او صفا  ه نه ده چې چې په ر کله ددې جو لواله پخپل رسوا او بدنام شاليد سره هي عبداهللا او د هغه شمال
ي کې د ا ي ترالسه ک ي او د ديموکراتيک بهير په م د دولتي واک وا   .فغانانو د ډېرکي ووټ و

لورو مياشتو  ون له مخې پر افغانستان د دولتمشرۍ د  ور ت لوالې تېر تاريخ ته په کتو سره ، مال رباني د پې د شمال
ې وران  ای د خپل واک پير ، د هېواد او په تېره بيا د کابل د بشپ لورو پر ولوژنې په بيه هغه تر   او د کابليانو د 

اوه  ېل چلېده ، د افغانانو ملي يووالئ تس نس . کالو پورې وغ لوالې په خر په دې ناقانونه واکمن کې چې د شمال
سون لپاره لمن ووهل شوه . شو  د افغانانو ترمن ه مات شو او . د قومی ، ژبنيو ، سمتي او مذهبي توپيرونو د پ
ودل شوه . له بله سره وينو ته کينول شول يو ه پيل او د روان ناورين د بنست ډبره کې ه کورن ج   .يوه بشپ

لوالې او په تېره بيا د نظارشورا او اسالمي جمعيت ، د  د بن له کنفرانسه روسته هم ، په تېرو اتو کلونو کې د شمال
ود  ولو ته پرين و ل ولو اوس چې مل او غل د. کرزي دولت پ واړه ناري وهي چې د کرزي دولت د خدمت په 

واکونو پرغاړه ده  ې زياته او پوره برخه د همدغه  لواله چې .  برخو کې افغانانو ته پاتې راغلئ دئ ، ددې پ شمال
ې وهې    . له نيمايي زيات دولتي واک له دوی سره و او اوس هم ورسره دئ ، هم  دولت چلوي او هم د دولت پ

لوال ولئشمال ئ له خپلو اوږو نه شي غور کرزئ او . ه په هي شان د کرزي د واکمن د پاتې راتلو او بدنام پې
ه دي  لواله دواړه افغانانو ته پ   .       شمال

يخورو ، تېرې نادودې به د  ايي ددې س يري چې  اکنو په روان کمپاين کې نظارشورا او جمعيت داسې ان ول د 
ي افغانانو له ياده وتل اکنو کې به د دوی پر درواغجنو ژمنو باور وک ول ي او په  . ې وي او افغانان به پر دوی تېرو

ه مار ، ډاکوان ،  پال ، ج لوي چې ، د نظارشورا او جمعيت مسولين نور بنس عبداهللا په خپلو خبرو کې داسې 
لې ديمو ماران نه دي او د امريکی د خيراتي او رالي کراس په خم کې يي غوپه خوړلې او صفا قاچاق وړونکی او لو

ان او ديموکراتان راوتلي دي    .ترې سپين چر
اکنيز کمپاين پر مخ وړي  ول ه ، په سپين ستر د ايران او نورو بهرنيو زيرمو په مالي مالت خپل  د . دوی همدارن

ونه ي شار ور سمبال شوي  ی ، ينو افغاني تلويزيونو په حواله ، د عبداهللا په ان  او بنيانونه په ايران کې جوړي
ونه  وانان خپل وو ی چې د هغو په وړيا ترالسه کولو سره افغاني  ارونو ته استول کي هرات او د افغانستان نورو 

ي    .عبداهللا ته ورک
وری  ه  لو موخو د پليتابه د يوې وسيلې پتو اکنو ته د خپلو ناملي او چ ول اکنې دوی . بلخوا دوی  ول ته حتمي که 

ت نه ورکوي  ندې ماتې په وخت هم ، . برئ رانه وړي ، دوی هغو ته يو توت ارز ر کاري چې دوی به د  داسې 
اکنو پايلې ونه مني  ول   . له دې کبله د نظارشورا او جمعيت نورې الرې هم تر پام الندې دي . د 

يني افغاني تلويزيونونه خپروي چې په پجنشير وري اوس هم   ، پروان واليتونو او يو شمير نورو ولسواليو داسې ډن
ې په رامن ته کولو  اکنو کې دوی پاتې راشي ، خپله ماتې به د يوې شخ ول ي او که په  يني کسان وسلوال کي کې 

ي  ه ک   .سره پ
ه د افغانستان يا چې په ايراني ليد تو و کې لکه تاجيک مي ناپا ينو بري ه  کرزئ «  په چارو قضاوت کوي ، همدارن

يرند  اکنې د » بايد از سقوط نجيب اهللا درس ب ول ي ، که  واښ کي تر سرليک الندې يوه ليکنه کې تلويحآ افغانانو ته 
ي    . دوی له هيلو او پالن سره سمې پايلې ونه لري ، په شمال کې به د تېر پشان يو بل شرغوبل او  اړودوړ پيل ک

ت او پرمختيا په خوا ، لورئ نيسي د کابل يا په نظارشورا او جمع ين ې د مرکزي ملي دولت د  يت تل ، کله چې پې
ه کاروي  واښ د يوې وسيلې پتو « په پورته ياده شوې ليکنه . بله ژبه د مرکزي دولت په وړاندې د هېواد شمال د 

يرند  واښ د کابل مرک» کرزئ بايد از سقوط نجيب اهللا درس ب ي کې هم ،  اکنو ( زي حکومت ته کي که په راروانه 
  .  ، که نه د کرزئ حکومت خو د نظارشورا او جمعيت خپل حکومت دئ ) کې چيري رامن ته شو 

کله هم د نظارشورا او  ېره او مرکزيت ولري ، هغه به هي و ته ژمن وي ، ملي  د کابل حکومت چې هغه ملي 
ور نجيب اهللا نظار شورا ته . جمعيت لخوا ونه منل شي  اد دوک دا توپير نلري که دداسې حکومت مشري پخوا اروا

ي  ای ( کوله ، اوس يي کرزئ وک ي ) چې يي ونه شوه ک   . او سبايي اشرف غني او يا کوم بل افغان وک
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نو رامن ته ش اکنو کمپاين د هغه حکومت او ادارې د بسيا لپاره کوي چې هغه د مسعود په اندي ول دلته . ي عبداهللا د 
و او موخو ته ژمن وي او مرکزيت  ي ، ملي  ولو افغانانو استازيتوب وک ه حکومت چې هغه د  هغه پراخ بنس

کر کوي    .ولري ، د عبداهللا له خيالي حکومت سره ، 
اکنې د دوی په خير تمامې نه شي ، موخه يي ول نو پر بنس والړ حکومت غواړي ، که   عبداهللا چې د مسعود د اندي

ايونو کې د اړودوړ پيلول دئ  ينو نورو    .بيا په کابل او 
نده شي چې ، اوسنئ افغانستان د  ر ې ډلې نظارشورا او جمعيت ته   ١٩٩٢دلته يوه خبره بايد عبداهللا او د هغې مالت

لور کال هېواد نه دئ  چې هلته رباني د پاکستان د ای ــ اس ــ ای ، روسيي او نورو په م د يوه لن پير  يوازې 
  .  مياشتو لپاره د کابل واکمن شو او بيايي د واک د اوږدولو لپاره اړودوړ پيل ک 

  .فکر کوم د سقاوي اړودوړونو مهال نور په افغانستان کې پای ته رسېدلئ وي 
  

  پای
          

  


