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  ټول ټاکنې د نا آمنيو او نا هيليو په درشل کې
  

ز ودې او پرمختګ ثمره او السته که څه هم د افغانستان ولسواکۍ د افغان ولس د ټولنې د سياسی ، اقتصادی او ټولني
راوړنه  نه ده او د بهرنيو تيرو او السوهنوله خوا تپل شوی ولسواکۍ يوه سياسی بهير دی خوبيا هم د سياسی واک د 

ټاکنې د ولس واکۍ د بنسټيزه کولو دپاره يواځينۍ عا داله الره ده خو له  ټول. بدليدلو دپاره غوره سياسی او ټولنيز الره ده
رغه  له يوې خوا په افغانستان او پښتونخوا کې د افراطی عربو او لويديځوالو ټوده جګړه روانه ده او د بلې خوا د بده م

کرزی د سياسی واک موده پای ته رسيدلې ؤ نو د نوی سياسی واک د ټيتګښت دپاره يواځينۍ غوره الره هم دغه 
که څه هم ټول ټاکنې د افغانستان د سياسی . ر سيورې تر سره شوهولسواکي بڼسته ټول ټاکنې وه چې د نا آمنيو او نا هيلو ت

شخړو او جکړو د حل الره نه ده خو د کرزي د سيا سی واک د تمديد ولو او يا د بل سړی د واک رسولو دپاره هم بله 
 ماته ورکړي او په افغانستان کې جګړه هغه مهال پای ته رسيږي چې لويديځوال او يا افراطی عرب يو بل ته. الره نه وه

يا سره روغه وکړي او امريکا منځنی ختيځ خوشې کړي نو هغه مهال دی چې طالبان او د کابل حکومت په رښتيا سره د 
 .            خبرو اترو په ميز سره کيني نو نو هغه مهال دی چې په افغانستان او پښتونخوا کې د جکړو ټغر ټوليږی

                                                                
طالبان د افغانستان په پښتني سيموکې د امنيت او هوسايی کړی په پښتون ولس باندې سخته تنکه کړه خو پښتنو په 

نړيوال افغانان وستايل . زړورتيا په ټول ټاکنو کې برخه واخسته ځکه چې د سياسی واک د بدلوولو دپاره بله الره نه وه
په کابل او واليتونو کې د   تونزو سره سره د رايو ورکولو د صندقونو په لوري وخوځيدل سره له دې چېچې له امنيتي س

مخامخ جګړو څخه نيولې د ځانمرګو بريدونو، راکيټي بريدونو او د مخکې له مخکې ځای پر ځای شويو چاودېدونکو 
طالب وياند ذبيح اهللا مجاهد ادعا . سيدلي ديموادو د چاودنو د ستونزو تر څنګ د تخنيکي ستونزو هم راپورونه را ر

کړې ده چي نن د رايه اچوني په ورځ يې په ټول افغانستان کي بريدونه کړي دي او په سلګونو د رايه اچوني مرکزونه 
يې تړلو ته مجبوره کړي دي ، نوموړی وايي چي په ځينو نورو سيمو کي يې انتخاباتي مرکزونو ته تللي الري تړلي چي 

مله يې خلکو رايه نه ده اچولې که څه هم حکومتي چارواکي د مرګ ژوبلې له ښودلو ډډه کوي خو عيني شاهدان له ا
په افغانستان کې د ولسمشرۍ او واليتي  نو له دې کبله. وايي چې تر ډېره پورې برېدونه له ځان سره مرګ ژوبلې لري

په افغانستان کې اولس ميلونو کسانو د  . سره په مخ روان ؤشوراګانو دټاکنو بهير له ګڼوامنيتي او تخنيکي ستونزو سره
رايې اچونې کارتونه اخيستی او په لسګونو زره کسان ددې ټاکنو امنيت نيسي خو بيا هم ګڼو ستونزو روانې ټاکنې تر 

 .    پوښتنې الندې راوستلی شي
                          

څه هم د ټول ټاکنې پيسې او امنيتی چارې د امريکا په مشری د ملګرو ملتونو او اروپايی ټولنې له خوا برابر شوې ؤ که 
خو ايران يواځنۍ بهرنی هيواد ؤ چې سم دم د شمالی تلوالې د ګوداګۍ عبداهللا عبداهللا په ګټه پيسې وکارول او نړيواله 

 د بلې د ټول ټاکنو په بهير کې ډيرې درغلی وشوې د بيلګې په توګه د .ټولنه او د کرزی حکومت خپلې سترګې پټي کړې
انتخاباتو کميسون له مخکي ډاډ ورکړی و چي په انتخاباتو کي به له داسي رنګ څخه کار اخلي چي تر يوې اوونۍ به له 

 رايه لپاره ګوتي نه پاکيږي ، خو د رايه اچولو په لومړيو ساعتونو کي داسي شکايتونه ترالسه شوي دي چي د
کاريدونکی رنګ په ډيره ساده توګه پاکيږي ، دا ډول شکايت کانديد ډاکټر رمضان بشردوست هم کړی دی ، نوموړي 
خپله رنګ شوې ګوته د انتخاباتو کميسون مسول ته ښوودلې چي څنګه له رنګه پاکه سوي ده ، د نوموړي دوو 

 د ټاکنو د خپلواک کميسيون د داراالنشاء مرستيال زکريا خو .مرستياالنو له ګوتو هم رنګ په اساني پاک سوی دی
سياسي  .بارکزي بيا دغه ادعا رد کړه او وويل چې دا ډول ستونزې موږ ته هم رسېدلې دي، خو دومره جدي نه ده

ره، شنونکي او د افغانستان د ټاکنو يوه نړيواله ټولنه وايی چې دستونزو سره سره او د خلکو له لږ ونډې اخستو سره س
 .ټاکنې بريالۍ بولي او زياتوي چې ټاکنې ښې ترسره شوي

  
د جمهوري غوښتونکي دنړيوال انسټيټيوټ استازي ريچارډ ويليم سن چې له ټاکنو يوه ورځ وروسته يې په کابل کې 

          خبرياالنو ته خبرې کولې وويل چې په ټاکنو کې يو شمېر امنيتي او تخنيکي ستونزې موجودې وي                
ريچارډ ويلم سن وويل چې  .خو زياته يې کړه چې که ټاکنې دويم پړاو ته غزېږي نو دغه ستونزې بايد راغبرګې نه شي

ددغو ستونزو له امله ميليونونه خلکو ونه شو کوالی چې خپله رايه وکاروي نوموړي وويل چې دولسمشرۍ په دغو 
ښکاری  چې په ټولټاکنو کې د ولسمشرۍ دوو کانديدانو حامد  داسې.  کړټاکنو کې دتيرو هغو په پرتله لږو کسانو ګډون و

کرزي او ډاکټر عبداهللا تر ټولو زياتې رايې اخيستي وي که څه هم کرزی ګټونکې ښکاري خو بيا هم له بده مرغه په 
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ايلې افغان ولس دې کې شک نشته چې د ټاکنې پ.افغانستان کې د يوه باثباته حکو مت جوړيدو د امکان څخه لرې ښکاري
او نړيوالې ټولنې ته مشروعيت لري خوله بده مرغه ټول ټاکنې د افغانستان د جکړې د پای ته رسيدو او د ملی واکمنۍ او 
حپلواکې د ټينګښت د حل الره نه ده او هم که بهرنيو ځواکونه ووځي د هغوی ځای به د ايران او پاکستان ګودګيانو به 

 په درنښت. تاريخ جبر او ربړ بولی چې پر افغان ولس چليږيډک کړی او د غه حالت ته د 
 

  تل دې وي آزاد دې وي آباد دې وي ګران افغانستان
 


