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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  
  

   ۴۵1۱/ ۵۰/ 1۱  سرلوڅ مرادزی

 

 !محور عبدهللا پر زلمی رسول د
 

هغه ته باید د یوه داسې کس پتوګه وکتل چې ټاکلو . عبدهللا نن یوازې د یوې څیرې او وګړي پتوګه نه شو ګڼالی
شمیرکسانو چې د هیواد د تیر او راتلونکې په اړه ځانګړې اندیښنې او ټاکلې موخې لري، رامخته کړی کړیو او یو 

بلخوا دا کړۍ او کسان هم په یوه ورځ نه دي ټوکیدلي، بلکې په . او د چارو کنترول یي هم د دوی په الس کې دی
دوی د عبدهللا په جوړېد او تر دې ځایه . رامنځته کیدو کې یي ډېرو کورنیو او بهرنیو فکټورونو ونډه اخیستې ده

رسیدو کې له مرستې سربیره ، خپل اوږد شالید لري او هیواد کې یي د پیښو بهیر پر څرنګوالي هم ژوراو شوم 
 !اغیز پریستی دی

همداراز عبدهللا اوس ددغو کړیو او کسانو په مټ، ځان د هیواد د وګړو د یوې برخې د استازي پتوګه، ټاکنو ته 
ولی اوغواړي له دې الرې ارګ ته په رسېدو سره، د داسې کړیو ځانګړې اندیښنې او موخې، ګام په ګام پلې در

 .کړي
بلخوا د عبدهللا او د هغه شریکباڼو تګالر، موخې او د دوی د څو لسیزو کړنو شالید، د رسنیو د پراخې جالګې او د 

دلته د عبدهللا او د هغه د زړو او نویو . افغان څخه پټ نه ديافغانانو د عمومي ویښتیا په برکت اوس له هیچا او هیڅ 
 .یارانو ګټې او غوښتنې د ماضي او راتلونکې، سمت، هیواد او سیمې په کچه، په څو بېالبېلو برخو ویشالی شو

که لومړی د ترکیب له مخې د عبدهللا مالتړي وکتل شي، دې ترکیب کې هغه کسان راټول شوي چې د هیواد د ملي 
و سراسري ګټو او ارزښتونو پرځای سیمه ایزه، سمتي، ژبنۍ او سازماني ګټې غوره بولي او ددغو ګټو بوالله تل ا

 !توده ساتي
دوی د جهاد او ملي مقاومت نوم هم چې هرځل یي د افغانانو پرمخ راباسي، د خپلو سیکټاریستي ګټو او موخو د 

د دوی په اند افغان ملت باید د عمر ترپایه د دوی د ځانګړي جهاد او . پټولو لپاره د یوه السپاک پتوګه کاروي
 ! نان، دوی ته باج ورکړيمقاومت پوروړي او منندوی اوسي او ددې په بدل کې باید افغا

د عبدهللا مالتړي د افغانستان د اساسي قانون په اړه چې د متن په برابرولو کې یي غوښنه ونډه او برالس درلود، 
د قانون هغه احکام چې د هیواد ملي او سراسري ګټې بیانوي، له . اوس نوی اوخپل ځانګړی تفسیر وړاندې کوي

قانون کې د تسجیل شوي ریاستي نظام په اړه، شک او .  په المل، نه مني سمتي او ځانګړو ګټو سره یي د ټکر
که ټاکنو کې بریالي شي، غواړي له ټولو مهمو دندو مخکې . بدګمانۍ ته لمن وهي او په وړاندې یي خلک راپاروي

کې الر د دې سره په تړاو دا هڅه هم کیږي چې په بل ګام، هیواد . سمالسي د خپلې خوښې پارلماني نظام ورغوي
خپلې خوښې فیډرالي نظام ته اواره کړي او که فیډرالي نظام کې هم د دوی سیکټاریسټي موخو لپاره بسیا ونکړي بیا 
به د هغو پټو ژمنو پر بنسټ چې د سیمې ځینو هیوادو او کړیو سره یي لري، هیواد د تجزیي په لور ورسم کړی 

 !شي
د . خوښه تفسیروي، بلکې د هیواد تېر تاریخ هم پخپله خوښه بیانوي بلخوا دا کړۍ نه یوازې اساسي قانون په خپله

د . د هیواد ملي ورځې په رسمیت نه پیژني. هیواد تېر ملي او ویاړلي شخصیتونه، نه مني او هغوی بیا بیا ښکنځي
. بولي ملي سرود، ملي اصطالحاتو او نورو ملي ارزښتونو په نوم څه نه مني، پر هغو ملنډې وهي او بابیزه یي

دوی غواړي د هویت له تذکرو څخه د افغان کلمه ایسته کړي او افغانان په نړۍ او سیمه کې بې تاریخه، بې هویته، 
د ډیورنډ د تپلې او استعماري کرښې د منلو په اړه پنجاب ته شنه او سپین څراغونه بلوي او . شاړ او شډل وځلوي

 !نجاب مالتړ ترالسه کړيغواړي ددې کرښې د منلو په بیه په ټاکنو کې د پ
په ټوله کې دوی غواړي دهیواد تېر تاریخ، ویاړنې، ملي او سراسري ګټې او ارزښتونه سرچپه تفسیر کړي او د 

 !افغانانو راتلونکې له ماضي سره پرې کړي
سې اوس پوښتنه داده چې زلمی رسول، شیرزی او سردار نعیم د ډبل عبدهللا او د هغه د سیکټاریستو مالتړو ددا

اندیښنواو غوښتنو له شالید سره سره ، ولې او د څه لپاره پر داسې محور راغونډیږي او څنګه پر دې محور ځان د 
 افغان ملت د ملي ګټو او ارزښتونو ساتندوي او د افغانانو د خدمت جوګه بولي؟
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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

 

خکې کرښو کې اشاره وشوه، ایا دوی به د عبدهللا او د هغه د سیکټاریستي مالتړو هغه تګالر چې ځینې ټکو ته یي م
 پلې کوي او که له دې پرته، دوی هم خپله کومه  تګالر لري؟

که ټاکڼې دویم پړاو ته » یوازې دا ویلي په جوړې شوې غونډې کېزلمي رسول، عبدهللا سره د ایتالف په مهال  
 «.کوي غځېږي او که نه، دواړه ډلې به سره یو موټي وي او د خپلو تگالرو د پلي کولو هڅه به

دلته پوښتنه دا ده، که دواړه ډلې د زلمي رسول په وینا خپلې بېال بېلې تګالرې پلي کوي، څنګه به دا ډلې سره یو 
 موټی وي؟ که تګالرې بېلې وي، په څه شي کې او څنګه د یوموټیتوب خبره کوالی شو ؟

دا دواړه ډلې به په یوه تګالر ځي او هغه به هم د عبدهللا او د هغو د ! زلمی رسول په دې توګه ملت ته درواغ وایی 
 !سیکټاریستو مالتړو تګالر وي

زلمی رسول او هغه سره یو څوکندهاري وروڼه به د ډبل عبدهللا پر محور تاویږي او د نظارشورا لپاره به قرصک 
 !کوي

ن سره، د زلمي رسول او شیرزي د یوځای کېدو په اړه، په یوه تبصره کې چې نظارشورا ته وګورۍ عبدهللا ځا
عبدهللا عبدهللا نیز در این نشست خبری با تاکید به اینکه » خواخوږي بریښناپاڼې اریایی خپره کړې داسې وایي 

تیم انتخاباتی نیستیم، بلکه یک تیم  3گفت ما  سواالت بسیاری درباره رفتن احتمالی به دور دوم انتخابات وجود دارد،
 « خواهیم بود
 !« ډاکتر عبدهللا= اجماع قندهار وپنجشیر » :صبح خپرونې په یوه برخه کې، لولو ۸همدارازد 

د زلمي رسول، شیرزي او نادر نعیم په اند چې اوس د نظارشورا د توطیو ښکار شوي او ددوی په دام کې نښتي، په 
و د ټولو تاجکو په استازیتوب یوازې د نظارشورا ډلګۍ ده چې که دوی ورسره د ټولو افغانستان کې د پنجشیر ا

پښتنو په استازیتوب د دوی په باور، ملګرتیا وکړي، افغانستان به له روان ناورین څخه چې په رامنځته کېدو کې یي 
 !نظارشورا، کرزي او ددوی حواریونو پوره ونډه درلوده، وژغوري

ښکاري او ددوی په اند کوالی شي د ( جسدونه» ارشورا ته نور افغانان هسې، بې اروا پږي د کرزي ډلګۍ او نظ
 !هیواد برخلیک یوازې دوی وټاکي

خو ټاکنو کې د افغانانو پراخ ګډون وښوده چې هیڅوک له دې روسته د هیواد او افغان ملت په برخلیک لوبې نه شي 
ایو پوښتنه او ساتنه وکړي او هم به د هیواد په برخلیک کې پراخه کوالی او ولس به په ټاکنو کې د خپلو کارولو ر

 !ونډه ولري
 ! په دوهم پړاو کې د تحول او تداوم ټیم په بري

  :  یادونه
کله چې زلمی رسول د ټاکنو په احتمالي دوهم پړاو کې له عبدهللا څخه د مالتړ په غونډه کې، د هغه تر څنګ، بوڅ 

 .ابا دا تاریخي کیسه چې ارواښاد بینوا رااخیستې، رایاده شوهبوڅ کېده، ماته د خوشحال ب
 :  ارواښاد بینوا وایی

د هند د مغلو په بند ورکړ، نو مغلو دی د سردارۍ « اشرف خان » کوم وخت چې بهرام خان خپل  مشر ورور » 
 «خوشحال خان داسې پیغور ورکوي. په نامه سرلوړی کړ

 
 مــهرابـهـزده،  نــهر د سردارۍ هـنـتا 
 مــهړه بدناکــرداري دې پخپل دور ســ

 
 وېشـ بــالره لــ نــیخېلخا مـیم تماهــ

 مــهرجافـره بال شوې بدلـهم خپل ځان 
 

 ، ته خاني کړيدې په زندان کړمشر ورور 
 مـهراحـورې پـدا خاني دې شه په ځان 

 
 مه شه شمارزویو په نور دې نوم زما د 

 مــهدا تما پـه یـنـاو "خوشحال خټک"د 
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 :یوه زیاتونه
 .بهرام خان او اشرف خان هجري دواړه د خوشحال بابا زامن دي

 
 پای

 
 

 


