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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 
 

   ۲۰۱۹/  ۰۲/  ۰۴         سرلوڅ مرادزی
 

 کودتا که ،خبرې سولې د

 مرکزي فغانا د ځانونه چې کړی میلمانه افغانان هغه شمېر یو او طالبان مه ۶ او مه ۵ په فبرورۍ د ماسکو
 ورسیږي ته واک که»ورځي سره شعار یی کودتا دې خپل د ته اسکوم طالبان .بولي ضیانانار او مخالفین حکومت

 ولسي پهي چې داسې خبرې هغه څوک کو ،«کړي منحل به امنیت ملي او پولیس ملي اردو،، کلنه ۱۷ افغانستان د
چې کودتا هم د لیږد همداسې  ډډه لګوي سرتمبګۍ زور او الرو د واک په لیږد باور نه لري او یوازې په قانوني او

 یوه ناوړه وسیله ده.
 کودتاچیان پخواني زیات مایيین له دي روان ور ته ماسکو چې هم کې ناراضیانو او مخالفینو په دولت د همداراز

 د ته حکومت افغان ؛پرځای اترو خبرو د سولې د به کې غونډه یاده په ماسکو د چې شي ویلی سړی دلته. دي
 غونډه جوړه کودتاچیانو دکه دې غونډې ته  ،وي غښتلي روحیه پریکړو وزمه کودتا او تاوتریخوالي ګواښونو،

 .ووایو، ډېره به له حقیقته لیري نه وي
 هغه ټولو په ماسکو. لري مخینه اوږده کودتاګانو د کې افغانستان بیا تېره په هېوادو درېیمو په نړۍ د ماسکو

 د ښکاره په یی یا ؛لرلی الس بڼه بله یا یوه په شوې، ترسره کې لسیزو پنځو تېرو په کې افغانستان چې کې کودتاګانو
 !دي کړی برابر وسایل اړین او کاناتما ورته پټه په یایی او کړی مالتړ او السنیوی هغو

 شي نه هغه او لري اندیښنه چلوي، تګالر خپلواکه چې څخه حکومت مرکزي داسې د کې افغانستان په ماسکو
 !زغمالی
 په رباني د ته ماسکو او خوریی رباني الدین برهان مشر مړه د جمعیت اسالمي د ،فاضل الرحمان فضل ښاغلی

 سره روسانو او مجاهدین کې ماسکو» ګډونوال پالوي د مجاهدینو د نېټې ۲۴ ــ ۲۰ د لړم د کال ۱۳۷۰ د مشرتوب
 :لیکي کې مخ ۲۰ او ۱۹ په رپوټ خپل د الندې سرلیک تر« اترې ېخبر
 جمهور رئیس معاون روتسکوی الکساندر ګرقته، تماس( نجیب رژیم.. بساط برچیدن) مورد در رباني الدین برهان»

 حجته  ) ربانی الدین برهان از بعد. (کنید همکاری مورد در باید شما میګوید ،ساخته طبرامخا روسیه فدراسیون
 هیئت در ایران مقیم مجاهدین هیئت رییس که ،(اسالمی وحدت حزب سخنګوی مرتضوی هللا رحمت سید االسالم
 را ما دل تیوق شما)میګوید چنین زمینه در ساخته، مخاطب را روتسکوی خویش صحبت ضمن بود، نیز مجاهدین
 صاحب مولوی به نوبت او تعقیب به(. اریدبرد میان از نمیخواهد، انرا ما ملت که را کابل رژیم که اورید می بدست
 از جهت در روسیه از)میګوید چنین التماس و تضرع با او ،میرسد اسالمی انقالب حرکت امیر محمدی نبی محمد
 مداخله کابل امور در ما که نشود ګفته طور این باید. نشویم یدامنا باید و ارزومندیم کابل، رژیم برداشتن میان

 «شود نمی ګفته مداخله کار این... ،نمیکنیم
 چارو کورنیو په هېواد د ته، تیري او السوهنې ،پاکستان لکه وهېواد ونور او ماسکو د چې نشته شک کې دې البته
 کې هېواد زموږ ولې ،پتوګه ګاونډي یوه د سیمې د هم ماسکو خو الرهواروي، افغانان شوی خرڅ شمېر یو خپله کې

 !؟ويواچ الس ته کودتاوو او السوهنو
 یو حکومته مرکزي له افغانستان د به ۶ ــ ۵ په فبرورۍ د چې کړه اعالن کچه حکومتي په لومړی ماسکو

 کلکو د رسنوالو او الوسیاستو د یي وروسته خو بلي، ته ماسکو لپاره خبرو سولې د طالبان او افغانان شمېرناراضه
 به غونډه دا چې ده څرګنده او ورکړ رنګ االفغاني بین یي ته هغې او کړ لیری نوم رسمي دغونډې ،مخې له نیوکو

 «!نیسي نهو موږک لپاره خدای د پیشو» لکه هم روسان به هلته او کیږي ترسره ترشا دروازو پټو د
 وسې او واک له« ټولنې افغان» کومې د غونډه جوړېدونکې ماسکو د چې دي اند دې په سیاستوال او رسنۍ ډیری
 د او سفارت روسیي د کې کابل چې پوهیږي ټول هم دې په .کوي خبرې اړه په یي ماسکو چې ده خبره پورته

 .دي کړې توی خولې ډېرې کې تیارولو په غونډې دې د ځمیرکابلوف استازی ځانګړی پوتین د لپاره افغانستان
خالفینو او به م کې غونډه دې وي،ک ستانکزی عباس شیرمحمد یي به يمشر کیږي اټکل چې پالوی طالبانو د

 مشرۍ په خلیلزاد زلمي د یي کې دوحه پالزمینه په قطر د چې کړي تکرار بیا دریځ ههغ طالبانو دناراضیانو ته 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sarlus_muradzay_dawlati_terrorism_eslaama.pdf


  
 

 

 2تر 2 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 

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

 

 ۱۷ افغانستان د کړي السه تر واک طالبان که »ول ویلي او کړی، څرګند وروسته خبرو تر سره پالوي امریکایی
 «کړي منحل به امنیت ملي او پولیس ملي دو،،ار کلنه
 او مخالف دولت افغان د او کړې جوړه لپاره ښودلو زبرځواک یاد د لبانوطا د غونډه دا ماسکو چې ښکاري داسې

ماسکو غواړي په دې توګه افغان دولت وډاروي چې  .دي بللي هلته لپاره نندارې د ځواک دې د یي افغانان ناراضي
 .و ته غاړه کیږديغوښتنوزمو انو کودتاییبد طال
 د کې ټکو صفا په ،«کړي منحل به امنیت ملي وا پولیس ملي اردو،، کلنه ۱۷ افغانستان د» وایی انطالب چې دا

 .نشته خبره سولې د کې برخه هیڅ په پریکړې دغې د کوي، خبرې کودتا
 له دوی د چې نظام هغه غواړي دوی بلکې دی، نه کول لیری واکه له غني ولسمشر یوازې موخه طالبانو د

 ټوله هېواد افغان د کې نظام په. کړي ړنګ شوی جوړ کړاوو او زیار په افغانانو د وروسته، کاله ۱۸ نسکورېدو
 منځته له به ډلې ټولنیزې او سیاسي ټولنې، مدنې ؛نړیږی به دولت ؛يړنګیږ به حکومت. راځي شتمني او هستي
 رادیو او تلویزیون کیږي؛ تړل به پوهنتونونه او ښوونځي کیږي؛ مهرالک کې کورونو په به نجونې او ښځې ځي؛
 اثار ټول تمدن او ژوند د خرڅیږي؛ به کې یی منډه الهور د او کیږي پرې به مزي بریښنا او تلیفون د اعدامیږي؛ به
 !چلوي واک هدیرو او کنډوالو په به جان طالب او میراتیږي به
 پخوانی بلخوا او استازی ګوند اسالمي د سربېره، غرو لنډه پر شمالټلوالې د کې ډله په ناراضیانو او مخالفینو د

 د چې ول ویلي مخکې ورځې څو یوازې حکمتیار مشر ګوند اسالمي د .لري ګډون هم تڼي وازشهن کودتاچي
 دا حکمتیار. وراوښتي تاوان ډېر ته پاکستان کې جګړو په پلو بل او دی المل جنګ د کابل او ارګ پرځای پاکستان
 ملي او پولیس ملي ردو،،ا کلنه ۱۷ افغانستان د ورسیږی ته واک که»وایی طالبان چې کوي مهال داسې په خبرې
 .کړي منحل به امنیت

 وسایل پوځي او الوتکې ټانکونه، انتافغانس پاتې د او اردو قول د ننګرهار د یي کال ۱۹۹۲ په چې هیروي حکمتیار
 کې کال همدې په مجاهدینو .کړل خرڅ بیه په اوسپنې عادي د یي هلته او وچلول ته پاکستان پشان مجاهدینو نورو د
 الر یي ته جګړو یوکورن او کړه ړنګه وو، شوی کار پرې څخه وخت له عبدالرحمان امیر د چې اردو تانافغانس د

 .کړه هواره
افغان دا نه مني  ېڅه» وویل غني ولسمشر مهال په لېدنې د سره کورنیو شویو وژل د کې ارګ په نن دلیل همدې په
 دا .ل شيېږث ولیوادونو ته د داغمجاتو په حېنورو ه شوي، ړه جویپه ب ېنید و ېواکونو امکانات، چځد افغان  ېچ

سوله  ېکله به هم داس ېڅه ېچ ړار وکګنټیي ړي. نوموېږر، عقل او منطق کیسوله په تدباسي یس کړه زیاته هغه راز
 «BBC.يېږواکونو ته صدمه ورسځد افغانستان ملي  ېپک ېونه مني چ

 پای
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