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  ٢از  ١ :تعداد صفحات
 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين ش

  .ما ارسال بداريد خود را بعد ازغور کامل بخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 م٢٧/٠٨/٢٠٠٩                                                                 مرادزئ
 
 

 عبداهللا غواړي ټاکنو کې خپله ماتې له کرزي سره
   په اتالف کې جبيره کړي

 
خه ډده نه کوي  ه پ. عبداهللا او ډله یي ارګ ته د رسېدو لپاره ، له هي ډول درواغ ویلو ، چلوټو ، توطيو او درغليو 

خه په وارو وارو زیاتې ټ او درغل کړې ، خو دا چې خپله ماتې حتمي  ټاکنو کې د عبداهللا ډلې د کرزي او نورو 
ه او . ویني غواړي د خپل بام واورې پر نورو په تېره بيا پر کرزي ورواچوی  خه نن دلته زما موخه له کرزي 

خه پرده پورته کول مالتړ نه دئ بلکې د عبداهللا په مشرۍ د غلو د یوې بلې  ډلې د سياسي کرغېړنو موخو او درغليو 
  .دي 

ې   په نورو هېوادونو کې هم په ټاکنو کې الندې باندې خبرې وي ، خو کله چې یوه سياسي ډله بریالئ شي او ټاکنې و
خه مالتړ اعالموي  دې الرې هغه هېوادونه چې غواړي دیموکراسي پلي کړي له . ټولې ماتې ډلې له بریال ډلې 

  .پرته بله الر نشته 
و محدودو والیتونو له قسمي مالتړ پرته چې هغه هم په ژبنيو ، سمتی او  عبداهللا او ډله یی د هېواد په شمال کې د 

 ومو کلونو کې د رباني له حکومته ٩٠دوی په . قومي توپيرونو والړ دئ ، د هېواد په کچه کوم مالتړ نه لري 
و نورو والیتونو کې هغه رانېولې بيا د کرزي د وا ېرمه په یو  کمن تر اتو کلونو پورې یوازې د پنجشېر او هغه ته 

دوی د خپلو پلویانو همدغه ډل د . هم خپلو سياسي او په نورو درغليو کې ورسره ککړو پلویانو ته خدمت کړئ دئ 
ای  شميري  ای د خپلې همدغه ډل مالتړ د رسنيو ، د ميلونونو افغانانو د مالتړ پ. افغانستان د پراخه ولسونو پر ر

  . بهرنيانو او افغانانو پر مخ باسي 
ه کې په بېشرم او سپين ستر سره د عبداهللا  پا ان ازاد خبریال هم بولي په خاوران بری عبداهللا حارث پنوم چې 

ليونی از تنها کاندید شایسته مردم شجاع شمال با رفتن در پای صندوق های رأی وحمایت مي« : عبداهللا په اړه ليکي 
مردم غيور جنوب اما » « .مردم افغانستان داکتر عبداهللا بر حکومت قاچاق مواد مخدر و آلوده به فساد نفرین فرستادند

 اسد با سکوت و نرفتن به پای صندوق های رأی کينه و نفرت خود به حکومت ٢٩افغانستان بویژه قندهاردر انتخابات 
  . » مخدر کرزی نشان دادندفساد و قاچاق مواد

که د هغه په اند  ه رایي وړي دي  ،  کاره کوي چې عبداهللا یوازې په شمال کې یو  ه  اغلې حارث دا خبره  دلته 
لکه ( نو چې جنوب په ټوله کې چا ته رایي نه دي ورکړي . سویل په تېره بيا کندهار چا ته رایي نه دي ورکړې 

ه نو بيا عبداهللا) حارث چې وایي  ن مردم افغانستان کې خو د هېواد . شو ) تنها کاندید شایسته مردم افغانستان ( 
ي  ي او د نور افغانستان په . جنوب هم را ان یوازې د شمال  خو حارث او دهغه وړ نوماند عبداهللا او دهغه ډله 
  .قصه کې نه دي 

ي ، که د افغانانو د پراخه ولسونو په نيت او خبره ، وي  اغلئ حارث او د عبداهللا د غلو نوره ډله باید په دې وپوهي
ي دېته چې  ه رسي رخي زندان او یا دهاګ محکمې ته ورننه ایستل شي ،  ای د پل عبداهللا او ډله یي باید د ارګ پر

  .ونومول شي » تنها کاندید شایسته « 
 اعالن شویو رایو کې عبداهللا خپله ماتې وليده ، دا ماتې هغه د خپلې روست حتمي ماتې پيالمه ٪١٧ ټاکنو اوس چې د

وسې رسنيو ته راویستل  ون ې ادارې په جوړولو کې    .بولي ، نو یي د رسنيو له الرې له کرزي سره د اتالفي او 
ودۍ د جوړولو خبرې کړې وي او عبداهللا او ډلې یي په ټاکنو کې د ماتې په صورت کې پخوا رس نيو ته د زور او 

وري  ل له هغه واریانت سره سره د اتالفي ادارې په اړه هم چنووهلو ته تياري . اوس به هم د هغو پایلو ته  خو دا 
  . نيسي 

ل هم خپله ادار ایه او زیانمنو مصلحتونو والړه ده ، دا  ې له مخې چې پر بې ایي خ ه د عبداهللا کرزئ به هم د خپلې 
ون ضمه وهلې او د عبداهللا او . او د هغه د غلو ډلې سره شریکه کړي  و غلو ته خو یي پخوا په ادراه کې د  یو 

ت غلو اداره بشپړه شي  لوی   .  دهغه د ډلې په راتلو سره به د علي بابا او د هغه 
ای ونه ې ترړې کوم  اکنو په نوم د افغانانو من کارې چې د ټول  نيسي او د پخوانو غلو اداره بيا د ټاکنو تر داسې 

ي    .چتر الندې په افغانانو تپل کي



 
 

 

  ٢از  ٢ :تعداد صفحات
 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیالئامليت سئوم: نوت 

ينني  ه کاله نور دغسې ادارې ته په تمه ک واکونه باید پين له همدا . د افغانانو روڼ اندې ، د بدلون او پرمخت 
تلي او پياوړي اپوزیسيون د جوړولو لپاره تياري ونيسي    . اوسه د یوه غ

  
  پای

      
  

     
   


