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 50/50/4512 شاه ولی آرین
 

 دواک د مثلثي ویش
 او یا اضطراری حالت د منځ ته راتلو هلی ځل

 
دلته د ټاکنو روانې ناندرې او د پایلو ځنډول له یوې ورځی نه بلې ته دڅه دپاره؟  دا هغه څه دی چې غواړم 

 .هیوادوالو ته د تیرو ټولټاکنو او روان بهېر، تری راپاتی کرکیچ او نورو ورستیو پایلو په هکله خپل اند شریک کړم
آیا ښاغلی حامد کرزی د هیواد جمهور رئیس د ټاکنو د پیل نه بیا تر اوسه بی پری و او که د کوم خاص نوماند  -

  مالتړ یې کاوه او یا کوی یې؟
واک کمیسون او همدا ډول د ټاکنو د شکایتونو کمیسونونه ریښتیا هم خپلواک وو او یا خپلواک پاتي د ټاکنو خپل -

  شوول؟
د ټاکنو د دوم پړاو د لومړی ورځی د پیل نه بیا تر ننه د ښاغلی عبدهللا عبدهللا او د هغه د ټاکنیز ټیم دریځ د هیواد  -

  په ګټه دي؟
د والو په ټاکنو کې ګډون درلود؟  ټولو هیوادوالو ته لکه لمر روښانه ده چې میلیونو په شاوخوا کې هیوا 0آیا د -
نوماندانو ګډون چې خورا ډیر شمیر یې د ښاغلی کرزی صاحب د شخصی او دولتي 13کال په ټاکنوکې د  13۳3د

. وټاکې ټیم غړی وو، په خپله ددی مانا لرله چې د ټاکنو لومړی پړاو به ونه شی کوالی راتلونکۍ جمهور رئیس
سره له دی چې کرزی غوښتل د زلمی رسول د ټاکنیز ټیم پرشا و خوا دا نورنوماندان را ټول کړی او د پردی تر 
شاه د مدنی ټولنو ګاونډیو هیوادو او بین المللی نهادونو مرستی دخپل د خوښی نوماند د بریا له پاره ترالسه کړی، 

کله چې یې د . هم شرائط داسی و چې دا غوښتنه یې عملی شېخونه یې د خوښی نوماند داوړتیا درلوده او نه 
د دوم پړاو د ټاکنو د وخت : لومړی پړاو لوبه وبایله بیایې په ډیراحتیاط د دوم پړاو د لوبی ستراتیژی داسی پیل کړه

او کله چې یې ولیدل هغه ترکیب . یوڅه ځنډ او د دواړه وړونکو ټیمونو سره د سهامی شرکت د جوړولو هلی ځلی
پروګرام چې د ښاغلی اشرف غنی ټیم یې درلودونکی وو د کرزی غوښتنی په کې ناشونی وی، نو د خپل د ټیم 
ماتونوماندانو ته یې د زلمی رسول په ګډون دنده ورکړه چې د داکتر عبدهللا د ټیم سره یوشې، دا ځکه چې د هغو 

سیاف او د کرزی ورور له ډاکتر عبدهللا سره پروتوکولونو پر اساس چې ګل آغاشیرزی، زلمی رسول، عبدالرسول 
خو د پالن بله برخه . السلیک کړی وو د ښاغلی کرزی ونډه دهغوی په خیالی حکومت کې ترعبدهللا درنه ښکاریده

ښاغلی کرزی د پورتنۍ لوبی په سرته رسولو کې هم پوره په صداقت . یې په خورا مهارت له نظره نه وه غورزولی
 ۰5یو دا چې که د داکتر عبدهللا ټیم په ټاکنو کې بریالی شې نو تر. چې دوي موخې یې درلودیګام نه اخیست ځکه 

او که . سلنی نه ډیرواک په دده وی او په راتلونکی نظام کې به له خپلو ټولو امتیازاتو سره پاتی او خوندی وی
همدالوبه چې له مخه یې پالن چیری برعکس د ښاغلی ډاکتر اشرف غنی احمدزی ټاکنیز ټیم ټاکنی ګټی بیا به 

 .جوړو، او اوس روانه ده په کار اچوی چې ددی لوبی د ستراتیژی څو اساسی ټکوته د لوستونکو پام را اړوم
 .د انتخاباتو د ټاکنو د یو ضعیف او ناتوان خپلواک کمیسون  تاکنه له سره د کرزی له خوا –
کیدل چې د چور، چپاول، ټوپکماریو، وژنی د هیوادوالو د ټاکنیز ټیم سره یوځای ( ګډوډ)د داسی یو متجانس  –

مادی او معنوی ارزښتونو د غصب او وژنونه یې پرته دی هیواد ته بل څه نه دی ورکړی او تیار دی چې تل د 
 .حق، عدالت او ولسواکی په وړاندی ودریږی

وهنه د ټاکنو په چاروکې د دواړو د دولت عالی رتبه ملکی او نظامی چارواکو مستقیم او غیر مستقیمه الس  -  
نوماندانو په ګټه ترڅوکه په ټاکنوکې د دوی نوماند بریالی نه شی د ټاکنو مشروعیت تر پوښتنو الندی راولی او د 

  .بحران زمینه برابره کړی
میسونونو په ډیر مهارت سره د ښاغلی کرزی او ډاکټر عبدهللا د ګډو هلو ځلو په نتیجه کې د انتخاباتو د دواړو ک -

حقوقی اړخ کمزوری او تر پوښتنو الندی راوستل او پرځای یې سیاسی، دولتی او نورو غیر قانونی مراجعود 
مداخلی او الس وهنو د پاره زمینه سازی کول ترڅو د یو اړخیز فشار په نتیجه کې د ښاغلی اشرف غنی احمدزی 

نه د کار اخیستو اوعملی کولو په الر کې بیاهم کرزی د پورتنیو الملونو. ټیم د ایتالفی حکومت جوړیدو ته اړکړی

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arian_shahwalli_de_waak_de_mosalasey_wish.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arian_shahwalli_de_waak_de_mosalasey_wish.pdf
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دوه اساسی موخی لرلی یوه داچې د روانو ټولو هلو ځلو بین المللی ګواښونو او فشارونو په نتیجه کې یو ایتالفی، 
مصلحتی ناکام دولت د یوه مثلث په جوړیدو چې ډ اکتر اشرف غنی یې مشر او د مثلث دوه برخی نوری د ډاکتر 

بله دا چې عمأل همدا اوس داسی بریښی چې ډاکتر .  او ښاغلی کرزی د ډلو په ګډون حکومت راجوړل دیعبدهللا
عبدهللا د ټاکنو د دواړو قانونی نهادونو سره پریکون اعالن کړی، پرته له دی چې د ټاکنو پایلی او د شکایتونو د 

هیواد د ورتګ ګواښونه ورکوی، دهیواد امنیتی  کمیسون پریکړو ته انتظار وباسی، د یوه بحران او غمیزی لور ته د
نهادونه یې په ښکاره او پټه په واک کې دی، چې د تیلیفونی مکالیمو اسناد تر السه کول او د دولتی قانونی مراجعو 

نو ځکه کرزی نور هم داکتر عبدهللا د پردی . چوپتیا ددی غیر قانونی عمل په مقابل کې یې ښکاره بیلګی یادولی شو
اه دی ته هڅوی چې فضا نوره هم خړه کړی، مظاهری دوام پیدا کړی، او دغه حرکتونه په تاو تریخوالی ترش

واوړی او کرزی ته د اضطراری وضعیت د اعالنولو شرائط برابر او خپل واک نورهم ددوه دری کلونود پاره 
 .وغزوی

 
جنګ ځپلی وی اوټوله مادی اومعنوی  په دی کې شک نه شته داسی یوه ټولنه چې څه دپاسه دری لسیزی نامشروع

شتمنی یې له منځه تللی اوپه بیاجوړونه کې یې مافیایې کړی برالسی چورچپاول، رشوت اواداری فساد ددولت 
ددستګاه شعاروی څه تمه به وی چې دتاکنواوشکایتونوکمیسونونه دی خپلواک وی،د ټاکنوپه لومړی پړاو کې دبی 

دکمیسون دکارکونکواودولتی ارګانونوله خوا او په مقابل کې ددغوخپلواکوکمیسونونه شمیره درغلیواو هغه هم دټاکنو 
چوپ پاتی کیدل په خپله ددی کمیسونونواستقاللیت اواعتبارته سترزیان ورساوه، همدا ډول دټاکنودنتیجوپه وخت نه 

مشروعیت تر سوال اعالنول ددرغلګروتبرته الستی ورکول اودغیرمشروع غوښتنو دپاره الره هوارول اوخپل 
اوس هم بی وخته نه ده چې دشکایتونوکمیسون دخپل . الندی راوستل وچې ددغوکمیسونونوله خوا تر سره شول

زما په اند دغه دواړه . قانونی صالحیت نه کار واخلی، شکایتونه وڅیړی او خپلی څیړنی هیوادوالوته په ډاګه کړی
نوځکه نه . مسؤلیت لری او راتلونکی تأریخ به پری قضاوت کویکمیسونونه تربل هرنهاد نه دافغانستان ولس ته 

داکمیسونونه باید . هرهغه څه چې دچاحق وی باید په درنښت ورته وسپارل شې.باید زور ته تسلیم شې او نه زروته
په دی پوه شې چې ددوی په چاروکی السوهنه دهیواد اساسی قانون اوهویت ته سپاکوی اوسترکواښ دی نوځکه باید 

تولو . دغه دواړه خپلواک کمیسونونه خپل قانونیت اومشروعیت ترسوال الندی رانه وړی او هیچا ته تسلیم نه شې
هیوادوالوته جوته ده چې دښاغلی ډاکټرعبدهللا ټاکنیزټیم په کوموشرائتواوجوړښت بنیاد شوی اودهغوډلو نه جوړدی 

نه هیواد هغه پخوانۍ هیواد دی او نه افغان ولس هغه اوس .چې دخپل منځیوجګړواوهیواد ورانونو پوره پخوانۍ لری
 .پخوانی ولس

 
د ټاکنو په لومړی پړاو کې هم ډاکتر صاحب عبدهللا د درغلیو چیغی ووهلی حال دا چې د درغلیو ډیره پراخه برخه 

څه ټول هیواد  خپله دده ټیم او پلویانو کړی وه مګر کله چې لومړنۍ پایلی یې په ګټه وی بیا نه درغلی وه او نه بل
د دوم پړاو د ټاکنو خود سره . ګل او ګلزار وو، ټاکنیز کمیسونونه قانونی او دده د قناعت وړ وو، هیڅ ستونزه نه وه

ځکه چې د دریوو نورو نوماندانو سره یې هم د هیواد د حاکمیت د څوکیو د ویښ . نور ورسره تشویش نه و
کسان ټاکنو ته نه دی والړ بلکه یوازی دوه نوماندان،  11دا وار مګر خبر نه و چې. پروتوکولونه السلیک کړی وو

تبلیغاتی کمپاینونو دغه څیری هره ګړی د . چې اوس نو افغان ولس ښه قضاوت کوالی شې چې چاته رأی ورګړی
هیواد والوته د دوی د تیرو کړووړوانځورونه په سترګو، عقل او شعور کې ښه . ولس مخ ته کته او پورته کړی

نور نو هغه چا چې . نور نو د دوم پړاو ټاکنو د لومړی پړاو د ټاکنو سره بیخی توپیر درلود. څرګندی شوی پوره
زلمی رسول، سیاف او ګل آغا شیرزی ته په لومړی پړاو کې رأی ورکړی وی د هغوی په نا مشروع اتحاد ښه پوه 

د . ارزښت درلود نه د لومړی پړاو ملګرتیاشوی وو، اوس نو هغوی ته د نوماندانو څیرو، برنامو او پروګرامونو 
خو مقابل ټیم ددی . لومړیو ټاکنو پایلو او ګټلو د ښاغلی عبدهللا ټیم مغرور او ډاډمن کړ چې دوهم پړاو به هم ګټی

فرصت نه په استفادی خپلی تاکنیزی هلی ځلی نوری هم ګړندی کړی، د ښځو د کمپاین او دینی علماوو د کمپاین د 
جوړولو یې د هیواد په ټولو والیتونو او په خاص ډول پښتون میشتو والیتونو کې ولس دی ته وهڅوه ګروپونو په 

چې په پراخه کچه په ټاکنو کې ونډه واخلی چې همداسی هم و شول، ښاغلی ډاکټرعبدهللا چې د هیواد د ټولو 
ی یې بایللی دی په همغه مازیګر یې والیتونونه د خپلو نظارتی غړو راپورونه ترالسه کړ او په دی پوه شو چې ټاکن

ناری او سوری پیل کړی چې په ټاکنو کې پراخی درغلی شوی او د ټاکنو د خپلواک کمیسون په رئیس یې دا تور 
 0حال دا چې د . میلیونو په شاوخوا کې کسانو په ټاکنو کې برخه اخیستی ده 0ولګاوه چې له کومه خبر شو چې د 
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میلیونونه زیات کارتونه د ټاکنو د کمیسون له خوا ویشل شوی وو چې دا په خپله د ټاکنو د خپلواک کمیسون د رئیس 
 .د ادعا حقانیت و

 
زما په اند ددغه بایلونکی ټیم غیرقانونی حرکتونه ، نه ددوی په ګټه دی او نه دهیواد،ددوی دغه ناکامه هلی ځلی 

ونکی حاکمیت کې یې دڅواوسنیو واکمنوشتون خوندی پاتی شې اوڅو والیتونه یوازی ددی دپاره دی چې په راتل
باید وویل شې چې ددی ډلی دغیر قانونی چلند دوام . اویونیم وزارت ورته امتیاز ورکړل شې اوبس

ددووحلقواوکړیوپه ګټه دی چې یویې دکرزی مافیایې ټیم اوبل یې دهغواجیروخرڅ شوووسلوالوډلوچې دهیواد 
 .دپاره دپردیوپه چوپړکې دیدورانولو

 
ددغه . کال ټاکنیزبهیرډیری زیاتی السته راوړنی لری13۳3له دی نه هیڅوک سترګی نه شې پټولی چې د

بهیردنوماندانو دټاکنیزوکمپاینونودهلوځلونه رانیولی بیادهیواددولتی اوشخصی جمعی اطالعاتواورسنیودفعالی ونډی 
یوادوپه کچه ترسره شو افغان ولس یې الپسی هوښیار، ویښ اودخپل حق اخیستوپه نتیجه کې چې دنړی دپرمختللوه

د نوماندانو وار وارمناظرو د برنامو او پروګرامونو . اومکلفیت د پیژندنی پر اصولو او معیارونو آشنا کړ
ری څرګندوالی د هیواد په هرګوټ کې د هیوادداوسنی تکنالوژی په مټ درادیو، تلویزیون اومبایل ټلیفون له ال

.  هیوادوال دی ته وهڅول چې په ټاکنوکې ونډه واخلی چې دا دهیوادپه تأریخ کې ستره الس ته راوړنه یادولی شو
زماپه اند که چیری دانتخاباتوکمیسون دهیواددامنیتی ځواکونوسره په کره تفاهم اوهم غږی کې الزم امکانات په 

په خاص ډول په دوهم . و په ټاکنوکې برخه اخیستی وایمیلیونو په شاوخواکې هیوادوال۳نظرکې نیولی وای ممکن د
پړاوکې، ځکه چې په دوهم پړاو کې هر هیوادوال پوهیده چې داځل یونوماند ګټونکی دی اوددواړو 
نوماندانوانځوراوددوی دډلو ترکیب اوتیری کړنې اودسیاسی څیرودشتون نه پوره معلومیده چې چاته بایدرای 

میلیونونه زیاتو کسانو دټولو ګواښونو سره سره په 0دلی وو، اوهمدا المل وچې دنور نوولس بدلون مون.ورکړی
دټاکنوخپلواک کمیسون او د شکایتونو . ټاکنوکې برخه واخیسته اودښاغلی اشرف غنی احمدزی تله یې درنه کړه

سرښندنو اوهغوپری  کمیسون، امنیتی نهادونه اوپه خاص ډول ټاکنیز نوماندان اوټیمونه یې باید دافغان ولس د داسی
شوو ګوتو درناوی وکړی چې دولسواکی دارمان په خاطریې په ډیرشهامت په ټاکنوکې ګډون کړی اوقربانی یې 

هغوی  چې دخپلوشخصی اوګروپی ګټودالسته راوړلوپه خاطرددی میړنی اوپه هیواد مین ولس د . ورکړی دی
دوال به لعنت پری ووایې اودهیوادپه تأریخ کې به قربانیو درناوی نه کوی او په سپکه سترګه ورته ګوری هیوا

 .خوار ذلیل او شرمنده وی
 

 پای


