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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 : یادښت 

 

                                                       
 12/۰۴/2۰1۴                         رلوڅ مرادزیس

 

 د ټاکنو د پایلو په وړاندې د کرزي او نظارشورا توطیه
 

په پراخ او مې نیټې ټولټاکنې چې د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره، د افغانانو  1۱کال د وري د  1۱۳۱د 
بیساري ګډون او د امنیتي ځواکونو د ویاړمنو سرښندنو په بیه ترسره شوې، اوسي یي پایلې د نظارشورا او رسول 

 کرزي په سرخیلۍ د واکمنې مافیا لخوا له سترو ننګونو او ګواښونو سره مخ دي!

نه ده چې د ټاکنو رڼې او  داسې ښکاري چې دا دواړه ډلې او ددوی پر محور راټوله مافیا په هیڅ صورت چمتو
 شفافې پایلې ومني او د هغو په وړاندې د درناوۍ سر ټیټ کړي!

دا ځل د تیرو ټاکنو په توپیر، افغان ولس ټاکنو کې ځکه پراخه برخه واخیسته چې غواړي د ټاکنو له الرې خپل 
 ته تلپاتې بڼه ورکړي. برخلیک خپله وټاکي او د ټاکنو په مټ خپل ژوند کې بدلون او تحول راولي او هغه 

که ټاکنو کې د اشرف غني په مشرتوب د بدلون او تداوم ټیم چې ځوان او کمپیوټري پښت یي د مالتیراو د افغاني 
ټولنې نور بدلونپال ځواکونه یي تنسته او بوده جوړوي، ګډون نه وای، افغاني پرګنو به د کرزي او نظارشورا د 

 کې  دومره  پراخې ونډې ته زړه نه وای ښه کړی!مافیایي ټیمونو په پار، دې ټاکنو 

کال  ټاکنو کې چې هلته کرزی او نظارشورا په ظاهره، یو د بل په وړاندې ښکر په ښکر  2۰۰۳تیرځل په  
ودریدل، افغانانو پخپلې د مخنۍ پوهې او بېسارې نهیلۍ چې له دغو دوو ډلو څخه د هرې ډلې بریا، د ولس برخلیک 

شي راوستالی، په تېرو ټاکنو کې پراخه ونډه وانه خیسته او خورا کمو افغانانو یا د اوسنیو ټاکنو کې مثبت بدلون نه 
 نیمایي برخې افغانانو پکې ګډون وکړ.   

خو دا ځل په اوسنیو ټاکنو کې د ولس پراخ ګډون هم، ښکاري چې د یو لړ توطیو قرباني شي. د پرګنو دې پراخ 
سیکټاریسټي ډلې ټپلې او بلخوا د زلمي رسول کرزي پرمحور د واک زوړپاله او ګډون یوخوا د نظارشورا پر محور

سنتي کړۍ او دولتي مافیا، راوښوروله او تر ګنګل الندې ویده یږګان او خوګان یي راویښ کړل چې که ټاکنو کې د 
ۍ په مټ د ولس د بېساري ګډون مخه لکه څنګه چې ولیدل شول، نه شي ډب کوالی، نو په رایو کې به د درغل

 ولسي رایو پایله د ځان په ګټه سرچپه راوباسي! 

په  په ترڅ کېد ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمېسیون مشر ستار سعادت پرون په کابل کې دیوې خبري غونډې 
 .تر اوسه ددغو شکایتونو په اړه ورته څه دپاسه درې زره شکایتونه شوي دي » ډاګه کړه

 .کنو کې پراخه درغلي او ناقانونه کړنې شوې ديهغه زیاته کړه، چې په دې ټا

راغلي ، چې که څه هم دا ټاکنې د تېرو  هم د افغانستان د ازادو او عادالنه ټاکنو بنسټ )فیفا( د څارنې په راپور کې
ټاکنو په نسبت رڼې وې، خو د رایې ورکولو صندوقونو د ډکولو، د ښځو پرځاى د نارینه وو د رایې ورکول او د کم 

 .زره موارد یې ثبت کړي دي 11کسانو د رایې ورکولو په ګډون د ټاکنیزو درغلیو ه رعم

پژواک خبري اژانس داسې شواهد ) ویډیو، انځورونه( ترالسه کړي، چې پکې د رایو لسګونه پاڼې سوځول، شلول 
 «.غورځول شوې دي بېځایهشوي او 

په چور کې برالس لري په خوست ، پکتیا او نورو  همداراز که په هرات او د هیواد شمال کې نظارشورا د رایو
 سیمو کې د زلمي کرزي ټیم له نظارشورا هم پښه اړولې ده.

ډیری افغانان له لومړي سره پوهېدل چې ارګ کې د کرزي او نظارشورا ) حامد کرزي او له مرګه مخکې قسیم 
دلون او پایښت ټیم په وړاندې لومړی تش په فهیم ( پر محورراټوله مافیا غواړي، ټاکنې داسې پالنیزه کړي چې د ب

نوم، څو نوماندان رامخته کړي چې یو خوا ددی نوماندانو په مټ  د ولس رایي وویشي او که له دې سره سره بیا هم 
د بدلون ټیم ډیری رایي یوسي، د پراخې درغلۍ په مټ دا رایي تاال ترغۍ کړي چې د ټاکنو په لومړي پړاو کې دا 

 رایي پوره نه شي کړای.(  1+  ۰۰ټیم ) 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پته په درښت تاسو همکارۍ تهافغان جرمن آنالین 

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

هم دغه پالن شوې توطیه نن سبا د ولسي رایو د پراخې درغلۍ په پړاو کې روانه ده، خو چې کله مافیا په دې ډاډه 
شي چې د بدلون او پایښت ټیم د رایو چور بشپړ شو او خپلمنځو کې یي ددې ټیم د رایو ویش تمام شو او په لومړي 

رایو له پوره کولو محروم کړاو همداراز په دې بریالي شول چې ټاکنې خامخا (  1 + ۰۰پړاو کې یي دا ټیم د ) 
 دوهم پړاو ته رسیږي، نو بیا به د توطیي دوهم پړاو راپیل کړی. 

د توطیي دوهم پړاو کې به د بدلون او پایښت ټیم په وړاندې د ډبل عبدهللا او زلمي رسول له ټیمونو سربېره، نورې 
 اني پر یوه ټغر سره راټولې شي.پټې او ښکاره بالګ

ما له زلمي سره سره د خبرو » بېځایه نه ده چې ډبل عبدهللا لومړي پړاو کې له خپلې ماتې په مایوسۍ سره وایي 
غوښتنه وکړه. موږ ښې خبرې وکړې. نه غواړم چې تفصیل یې ووایم خو تصور کولی شئ چې په دې پړاو کې 

نه کوو. موږ پخوا په یوه حکومت کې وو، د ډېرو کلونو لپاره ملګري وو.  موږ په )خو او که چیري( باندې خبرې
دا زموږ د شخصي ژوند برخه ده. پر دې سربېره زموږ خبرې د ځانګړو هدفونو او پالیسیو په اړه زموږ له ګډ 

 «تاند تفاهم سره تړلې دي.

د نظارشورا او د زلمي رسول کرزي د ډبل عبدهللا خپلو پورته لنډو څرګندونو کې نه یوازې د راتلونکې په اړه 
کلونو کې د نظارشورا او کرزي ترمنځ د هیواد د ملي او  1۱زیانمنو پالنونو څخه پرده پورته کوي، بلکې په تېرو 

سراسري ګټو پر وړاندې د ترسره شوې توطیو بېال بېل اړخونه هم افشا کوي! دا چې نوموړی په زیات ډاد سره 
، د دا راز پالنونو یوه و هدفونو او پالیسیو په اړه زموږ له ګډ تفاهم سره تړلې ديزموږ خبرې د ځانګړوایي، 

 بېلګه ګڼل کېدای شي. 

څو ورځې مخکې د زلمي رسول د ټاکنیز ټیم  ویاند ډاکټر طوفان وزیري وایی چې ددوي ) د زلمي رسول ( ټیم به 
 صورتونو کې د ډبل عبدهللا ټیم سره ملګری شي.  د ټاکنو په دوهم پړاو کې د اشرف غني د ټیم پر وړاندې په ټولو

وزیری وایی، که په دوهم پړاو کې اشرف غني او ډبل عبدهللا سره مخامخ شول، ددوی ټیم به له عبدهللا څخه مالتړ 
کوي او که د زلمي رسول ټیم د اشرف غني له ټیم سره مخامخ شو نو ډبل عبدهللا به ددوی له ټیم سره مرسته او 

 ي. مالتړ کو

کلونو کې پخپل غوښن واک، هر ډول  1۱دلته یوځل بیا څرګندیږي، لکه څنګه چې دولت کې، دواړو ډلو په تېرو 
بدلون او پرمختګ  ډب کړ، دا ځل هم دواړه ټیمونه کلک هوډ لري، په هره بیه چې کیږي د بدلون او تداوم مخه 

 ونیسي. 

یم سره چې ځوان پښت یي ترشا والړ دی او د افغانستان په پوښتنه داده چې د زلمی کرزی ټیم، ولې د اشرف غني ټ
شرایطو کې یوه علمي او عملي تګالر لري، ګډ نه ځي او د هغه پرځای نظارشورا سره چې د افغانستان د ویجاړۍ 

 زره کابلیانو قاتالن ګڼل کیږي، اوږه پراوږه او ګام په ګام ، یوځای روان دی؟  ۰۰او د افغان ولس او د 

کال د ټاکنو د پایلو په اړه روانه توطیه، یو ځل بیا ښۍ چې د نظارشورا سیکټاریسټي ډله لکه څنګه چې  1۱۳۱د 
جنرال دوستم ویلی وو چې له دې ډلې سره یی خپل پخواني ایتالف ځکه مات کړ چې دوی غوښتل هیواد وویشي او 

روازو تر شا د معاملو او سازشونو او د بلخوا د زلمي رسول کرزی ټیم چې هیواد کې د فساد، بې قانونۍ، د پټو د
 پریوتې سنت پالنې وارث دی، د افغانانو په وړاندې د هر راز پرمختګ، سولې او سوکالۍ د الرې خنډ دي.   

خو دا ځل به افغانان او په تېره بیا ځوان پښت په ټاکنو کې د هیچا درغلي ونه مني. په ټاکنو کې د ولس پراخ ګډون 
پلو رایو پوښتنه وکړي. نظارشورا او د زلمي کرزي ټیم باید په دې پوه شوی وي چې ټاکنو کې ښۍ چې ولس به د خ

د ولس پراخ ګډون نه ددوي په پار او نه ددوی د ناکامو تګالرو، موخو او نیتونو د پلیتابه په موخه وو، بلکې ولس د 
 خپل برخلیک د مثبت بدلون او د هغې تداوم لپاره رایه ورکړې ده.

 پای
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