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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  
 مه ۴ اګست د کال ۴۱1۲ د                           مرادزی سرلوڅ

 

 ! کې منګولو په ګروفتن د عبدهللا

لکه څنګه چې عبدهللا د خپلې کورنۍ په اړه زغرده او څرګنده خبره نه شي کوالی، د خپل بیولوژیک پالر له راپېژندلو 
ډاریږي او غواړي هغه، له افغانانو د ابهام په وریځو او لړو کې پټ وساتي، دغسې په ټولنیز او سیاسي ډګر کې هم 

از » ه داسې طرحو او لید لورو ډده لګوي چې هغو ته تاویلی ماویلی یاعبدهللا څرګنده دریځ او روښانه تګالر نلري او پ
 اصطالح کارولی شو!« هر دهن سخن

موږ په روستۍ هغه غوغا کې چې د عبدهللا پر چورلیځ لکه بړبړکۍ راتاویږي، د هغه کومه خپله طرحه او تګالر نه 
و د جهادي مافیا د لنډه غرو غومبر اورو چې هلته د وینو، خو د هغه پرشاوخوا د یوشمېر سولېدلو، مټکورو ،عقده منو ا

موجود او راتلونکې واکمنۍ په وړاندې له موازي حکومته نیولې د افغانستان له نوم ، جغرافیه، تاریخ او ملي هویت 
 سره ښکاره دوښمني چلیږي!

یا د مړغونجا  په بڼه او څېره، یو ښه فتنګرو ته د افغانستان په روانو کړکېچنو پېښو او په تېره بیا په ټاکنو کې د عبدهللا
 په الس ورغلی چې څنګه یي غواړي هغسې یي نڅوالی او لوبوالی شي!« ګل مرجان » رسنیو په وینا 

لکه څنګه چې مخکې یاده شوه عبدهللا خپله کومه ټولنیزه ، سیاسي، علمي او ملي څېره نه ده او نه هغه دداسې کوم ګوند 
یواد د روانو ستونزو د حل لپاره علمي او عملي تګالر ولري، خو نوموړی د هغو طرحو یا سازمان مشر دی چې د ه

او لیدلورو د پلیتابه لپاره چې د هیواد د ویجاړۍ او د افغانانو د سپکاوۍ او وراکاوۍ لپاره په پام کې نیول شوي، وړ 
 کس یا نانځکه ګڼل کیدای شي.

نیزو مناظرو کې د بحث څخه د عبدهللا تېښته او نه ګډون دی. عبدهللا په د پورته ادعا د ثبوت لپاره ښه بېلګه، په ټاک
ټاکنیز کمپاین کې حتی د یوې ستونزې د حل په اړه هم، افغانانو ته وړ مالومات ورنکړل او نه یي ټیم هیوادوالو ته 

پرې کړي او زیار یي کومه تګالر په ګوته کړه. پر دې سربېره، عبدهللا او ټیم یي لمسونکې او پارونکې شبنامې خ
 وییست د خپل سیال ټیم سره د سالمې او دیموکراتیکې سیالۍ پرځای، ولس کرکې او نفرت ته وهڅوي!

د عبدهللا شا ته جمعیتي اخوانیانو، ستمیانو، شغله یانو او د کارمل یو شمېر پلویانو ځاله جوړه کړېده. یادې کړۍ د 
وریک لحاظ خړوبوي او سمبالوي. دغه کړۍ که څه هم خپلو کې یو نه دي عبدهللا ډله ) نظارشورا ( په نظریاتي او تی

 او بېال بېلې طرحې او لیدلوري لري، خو د افغانستان د تاریخ او ملي هویت په وړاندې د ورانکارۍ ګډ دریځ لري!

په ورځ د هیواد په ددغو ډلو لیکواالن، سیاستوال او رسنوال په بریښناپاڼو، ورځپاڼو، تلویزیونو او راډیو ګانو کې ش
 نوم، تاریخ او نورو ملي ارزښتونو ملنډې وهي او په ټاکنو کې د عبدهللا د بریالیتوب لپاره ګریوانونه څېروي.

په ټاکنیز کمپاین کې هم دغو ډلو ځاله جوړه کړې او زیات وخت داسې طرحې او وړاندیزونه تراشي چې عبدهللا یي 
د ناپوهۍ په المل، نه شي ارزوالی. عبدهللا په رسمي ویناوو او د رسنیو مخ کې د ګټه او تاوان یا د نه پاملرنې او یا 

هیواد ملي ګټو او ملي یووالي ته ځان ژمن بولي، خو د هغه پر محور راټول کسان بیا له پنجاب او تهران زیات د 
 افغانستان د بربادۍ او ورانۍ لیوال دي.

او هر کس ناکس غواړي د عبدهللا پر ټغر، له هغه سیاسي ګټه واخلي  داسې ښکاري چې له عبدهللا څخه ورخ اوبو وړی
یمو کلونو کې، د برهان الدین رباني سره هم د اهل حل عقد شورا په جوړیدو  ۰۱او هغه بیا بیا خرڅ کړي. تېرځل په 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

رته نور څه په او د کورنۍ جګړې په پیلېدو کې یادو کړیو ورته چلند کړی وو چې رباني ته یي له تاریخي بېشرمۍ پ
 لمن کې نه دي اچولي!

مه، د لویي جرګې خیمه کې هم د موازي حکومت طرحه د ځینو نورو قومندانانو سره د  1۱کال د چنګاښ په  13۰3د 
زموږ »بلخ د برحال والي عطامحمد نور لخوا طرحه شوې وه. په دې اړه فضل احمد معنوي نیویارک ټایمز ته ویلي:

د ننوتو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د بریالیتوب سند ته اړتیا نه لرو. په خپله ارګ ته  قومندانان وایي، ارګ ته
 «تلالی او هغه نیوالی شو. که عبدهللا امر کړی وای د ولسمشرۍ د ماڼۍ په شمول مو څو والیتونه نیولی شول.

صالح خپله فیسبوک پاڼه او هم په » له دې ورځې مخکې هم امرهللا صالح ویلي وو چې موږ به ارګ په زور ونیسو.
خصوصي مجلسونو کې په زور د ارګ د نیولو او لسو زرو وسله والو کسانو خبرې کړي چې دده تر قومانده الندې 

 «دي، که وغواړي ډیر ژر به پر ارګ ور واوړي.

و الندې نیول کیږي او په دې تړاو د ارګ په نیولو کې د عبدهللا د پاتې راتلو په اړه هم ، هغه ) عبدهللا ( د نیوکو تر سوټ
 د عبدهللا تیوریکي تفسیروونکي، هغه نه بخښي!

اشتبا » د عبدهللا د تیوریکې اوثقاالنو په منځ کې یو یي هم د محمد سلیم رحیمي په نوم، په خاوران بریښناپاڼه کې د
صابر شاه کابلی پسر » یکنه کې لیکيتر سرلیک الندې، خپله یوه ل« تاریخی و غیر قابل جبران ډاکټرعبدهللا عبدهللا 

از کابل بود که مورد احترام قبایل قندهار قرارداشت. این شخص برخواست و احمد خان ابدالی را ” الیخوار“متصوف 
به صفت شاه انتخاب کرد و خوشه گندمی را به کاله او نصب کرد. خان ها نیز خواسته و نخواسته مجبور به اطاعت و 

سال دوام کند و آهسته  ۴5۱یک حرکت سبب شد که حکومت خان های قندهار و اسالف شان حدود بیعت شدند و همین 
 آهسته دعوای مالکیت به کشوری به نام افغانستان را نمایند.

 1۱۰۱تاریخ میرفت تا یکبار دیگر تکرار شود و طلسمی که در سال  13۰3سرطان  1۱اما در خیمه لویه جرگه در 
 « بشکند و فقط ابراهیمی میخواست تا تیشه بردارد و بت ها را بشکند. ۴۱10بسته شده بود در سال 

رحیمي او د رحیمي پشان نور الپوان او د تاریخ جعل سازان، پر عبدهللا ځکه په قهر دی چې هغه د حضرت ابراهیم 
نیولی او بي ایماني یي خلیل هللا پشان چې د کعبي بتان یي مات کړي وو، د کابل ارګ پر زور ونه نیو او یایي ونه شو 

 وښوده!

دلته هم لیدل کیږي چې عبدهللا په ټاکنو کې خپله سناریو یوڅه بیانوي، خو د هغه د هر چم ) کلی( پلویان او یاران 
نورې سناریوې مخکې لري. د مجیب الرحمان رحیمي په نوم د عبدهللا د ټیم ویاند چې ټاکیزکمپاین لپاره تازه له لندنه 

 فغانستان نوم، تاریخ او هویت نه مني خو ټاکنو کې غواړي عبدهللا ته د افغانانو رایي وګټي!راغلی، هم د ا

 نن بیخي څرګنده ده، د عبدهللا پر ټغر راټولو لنډه غرو لږ تر لږه په الندې ټکو کې سره ګډ دریځ ښودالی دی:

 افغانان نه منم، خو د هغو رایی مې پکار دي!

 حکومت پرې وکړم!افغانستان نه منم، خو غواړم 

 د افغان په نوم تذکره نه اخلم، خو غواړم چې د افغان په نوم له امتیازونو څخه برخمن واوسم!

 د افغانستان تېر شوي ملي اتالن او ملي څېرې نه منم، خو زما مشهور غل او لنډه غر به ملي څېره او اتل وي!
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او نه منم، ترڅو چې غل او ډاکو سقاو د ملي اتل او ملي څېرې د افغانستان د خپلواکۍ ګټندوی غازي امان هللا نه پېژنم 
 پتوګه ونه پېژندل شي!

ټاکنو کې یوازې ددې لپاره برخه اخلم چې سل په سلو کې بریالی شم او خپله ملي ضد سناریو پلې کړم، که نه ټاکنې 
 رڼې نه دي او پایلې یي نه منم!

زاحمت پېښوم چې ټاکنې بې حیثیته او ناکامې شي خو دیموکراسۍ ته ټاکنې به تر هغې غځوم او د تفتیش بهیر ته به م
 ژمن یم!

 اوس دا حقیقت ټولو افغانانو ته څرګند دی چې عبدهللا او ډله یي د تاریخ، سیاسي بدلمنې ده!
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