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 Political  سياسی

  
  نظرمحمد مطمئن:ليکوال او شناند

   ٢٠١٦ فبروری ٢٠
 

 د ګډ حکومت د سقوط ځينې عوامل
 دا  لو رسنيو کې اوريدل کيږي،نږدې يوه مياشت کيږي چې د ګډ حکومت د زوال او نړيدو خبرې په کورنيو او نړيوا

  .خبرې سياستوال، د استخباراتو کارکوونکې او خپله لوړ پوړې حکومتي چارواکې ھم کوي

 د حکومت کومې ناسمې تګالرې دي چې حکومت د  غواړم په لنډ ډول د حکومت د نړيدو پر ځينو عواملو بحث وکړم،

  .پاڼ پر څوکه دروي

 اوس ھم د ولسمشر، د  رمخ تللو اړوند د يو منظم سيسټم له پاره کار نه دی کړی،حکومت د نظام د چلولو او پ  ګډ-  ١

 ملکي، قضايې، اجرايه، مقننه او امنيتي برخو کې پراخه  ولسمشر مرستياالنو، اجرايوي رييس او دھغه مرستياالنو،

 د رييس له امله سپکاوی، د  روښانه مثالونه يې په کندھار کې ولسمشر ته دھغه د تشريفاتو .ګډوډې تر سترګو کيږي

  ولسمشر په ښه حکومتولي کې سالکار چې د جګړې له پاره ځوانان ھڅوي او د سولې اړوند د سرپرست والي

  عطامحمد نور شرايط وړاندي کول او داسي نورې ګډوډۍ تر سترګو کيږي

 ز کال پورې ٢٠١۴کال بيا تر  ز ٢٠١٢ د افغانستان د حاالتو اړوند دروغجنې او مبالغه اميزه څرګندونې، له -  ٢

 ٢٠١۶ ز کال افغانانو ته د يوې لويې بال په ډول انځور شوی و، خو موږ وليدل چې ھغه ډول نه وه، اوس ھم ٢٠١۴

 ګاونډيو او نړيوالو ته ترسيم کيږي او يا خو د   امنيتې ځواکونو، ز کال له خپل اصلې حالت څخه ډير بيرونکی ولس،

  .ونه بيرويپالن له مخې په ګډه ولس

د داعش شتون په افغانستان کې نه وو محسوس شوې مګر امنيت شورا او ولسمشر د دغې ښکارندې څخه نړيوال او 

  .افغان ولس ھومره ويراوو چې بايد امنيتې ځواکونه مورال د السه ورکړي

ې ھغوی جګړې ته د امنيتې ځواکونو له پاره يې دعلماو، روحانيونو، قومې مشرانو او لوبغاړو څخه وغوښتل چ

وھڅوې، مګر مشران يې داسي څوک ورته ټاکلي چې تر الس الندي عسکر يې پر وړتيا او لياقت د شک ترڅنګ پر 

  .تعصبې چلند ھم نيوکه لري

 امنيتې ٣٨٠٠٠د امنيتې ځواکونو خيالي شمير چې د مثال په ډول يې ھلمند يادو، رسمې شميرې ښيې چې ھلته 

  . ته رسيږي١٨٠٠٠يکې شتون يې نږدې  مګر فز ځواکونه وجود لري
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 په بٻالبٻلو   د حکومت دننه په لوړو کړيو کې د سقوط او ځان ساتلو ذھنيت حتی د اردو او پوليسو په ليکو کې،-٣

وختونو کې د حکومت د سقوط څرګندونې کوي او د ځان ساتلو اړوند فکر کوي که نظام بدلون مومې چې دوی پکې 

  .راتلونکې موقف غم اخيستې ديپاتې شي تر ډيره د خپل 

ليت نه احساس، د ګډ حکومت ھر لوړپوړی او منځ پوړی مشر په خپل سر حرکات او و نه ھمږغې او د مسؤ- ۴

. اجرات کوي، د غني له خوا ګمارل شوې د عبدهللا او د عبدهللا له خوا ګمارل شوې د غني او دوستم اوامر نه پلي کوي

  .ې د شخصې او سياسي روابطو له مخې په دندو ګمارل شوېليت احساس ځکه نه کوي چود مسؤ

 د سيسټم د   ډير لوړپوړي مشران په ملکې او امنيتې برخه کې يواځي د امتياز اخيستلو په غم کې دي، کار نه کوي،- ۵

لو کوالی، موږ وليدل چې د کندز د جګړې د بايل سم روانولو او پرمخ بيولو فکر ورسره نشته او يا خو يې نه شي

 يواځي د امنيت ټيټ پوړي کسان له  الملونه او د کندز د سقوط عاملين نه معلوم شول او نه ھم څوک مجازات شول،

  .دندو وشړل شول او بې سرنوشته شول، چې ممکن دا يو بل سر درد راتلونکې کې افغان حکومت ته جوړ کړي

 پاره نه، بلکې د امتياز ترالسه کولو له پاره ھمدا  افغان سياستوال چې د حکومت پر کړنو نيوکې کوي د اصالح له-  ۶

 د نظام د سيسټم د جوړلو له پاره کار   بيا ستونزه نه لري، او په لوړو دندو وګمارل شي کار کوي، که امتياز ورکول شي

  .نه کوي

چې تر ډيره  لري   ګډ حکومت ھوايې ځواک ځکه نه لري چې نړيوال يې پر ميکانيزم باور نه لري، ھغوی ويره - ٧

به د ناسمو استخباراتي معلوماتو پر بناء بمبارد کوي، لکه چې ناټو ته ھمدوی ډير ځله ناسم معلومات ورکړي او ملکي 

بې ګناه خلک بمبارد شوې او په ځينو مواردو کې ناټو قصدا پر ملکې اھدافو بمبارد کړی لکه په کندز کې د بې پولي 

 ممکن حکومت کې دننه د بٻالبٻلو  ره داويره ھم شته که ھوايې ځواک ورکړيناټو س. ډاکټرانو پر روغتون بمبارد

 لکه د درنو توپونو ځينې مثالونه چې   او قومي تعصب پکې وپالل شي  او يا ممکن سميٻز  .جھتونو اھداف په نښه شي

  . کې ګورو  ميدان وردګ او ډنډ غوري موږ په سنګين،

 سرچينې وايې چې د راتلونکي پارلماني او ولسواليو شوراګانو له پاره ګډ UNAMA د ملګرو ملتونو دفتر يوناما -  ٨

او عبدهللا پلی نه  حکومت ته بوديجه نه ورکول کيږي، کله چې پارلماني ټاکنې ونه شي او دوه کلن ھوکړه ليک د غني

 نظام   په صدارتياو رياستي نظام به شي چې د ګډ حکومت د پٻل څخه په دوه کلونو کې به پارلماني ټاکنې کيږي

 ډول ھوکړه ليک غير   په اتوماټ بدليږي، پارلمان به په قانوني ډول د صدراعظم چوکۍ مني، کله چې داکار ونه شي

چې  او يا دواړه لوري راضي شي نو اوس ھم عبدهللا خفه ښکاري  نافذ کيږي، او که چيرته د ھوکړه ليک تمديد وکړي

  .واکونه يې محدود دي

 تر بلې کمزوری کيږي، سيمې د السه ورکوي، بيا  پارلماني ټاکنو له پاره بوديجه نه وي، حکومت ورځ کله چې د -  ٩

 چې دوه کاله وروسته دغه نظام نور  به پرې فشار وي چې استعفی ورکړي، فکر کوم نړيوالو ھمداسي پالن جوړ کړي

 نو د حکومت واګې ممکن د  ني سنا موجود وي، پارلمان او نه ھم قانو  کله چې نظام ړنګيږي، نه به قانوني ړنګ شي،

  . چې دا په خپل ذات کې بال نورې ستونزې زيږوي امنيت شورا مشر حنيف اتمر ته وسپارل شي،

 پوځي او نظامي واحدونو څخه يواځي يو واحد يې ١٠١ ته د ناټو د راپور له مخې د ټول افغانستان د شپيګل - ١٠

مسلکي او د کار وړتيا لري، کله چې پوځ کې دومره لويه ستونزه وي نو بيا که اوسنی ګډ حکومت او يا بل څوک په 

البانو سره جګړه کې پرمختګ پر ځای به نورې سيمې ھم له السه راس کې راځي ورته مشکل به وي چې د ط

  .ورکړي
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 کلونو په ٢٠١۵ او ٢٠١۴د تيرو  زيات امنيتې کسان وژل کيږي او ٢٠د پټ راپور له مخې ھره ورځ تر  ناټود 

  .پرتله د امنيتې ځواکونو مرګ ژوبله زياته شوې

ژوبله او له جګړې سره نه مينه ھم راپور شوې او د طالبانو د پرمختګونو خبر يې  دا ډول د پوځيانو زياته مرګ 

  .ورکړی دی

 کال ٢٠١۵ د راپور له مخې چې طالبانو په شبکې تحليلګرانو افغانستاند طالبانو چټک نظامي پرمختګ د  -  ١١

  ولسوالۍ۴ ز کال کې يې يواځي ٢٠١۴ په داسي حال کې چې په   ولسوالۍ تر خپل کنټرول الندي راوستي دي٢۴کې 

  .نيولي وي

 کچه ډيره ټيټه ده د اسيا فونډيشن د سروې له مخې چې يوه امريکايې اداره ده او د محبوبيتد ګډ حکومت د  -١٢

 سلنه ده پداسي حال کې ۵٧.٨ز کال کې ٢٠١۵ په کچه محبوبيت د حکومتلوی کوي ھغوی منلي چې د حکومت پ

 ٣٠که رښتونې سروې وشي ممکن د ګډ حکومت د محبوبيت کچه تر .  وه٧۵.٣ کې دغه سلنه  ز کال٢٠١۴چې په 

  .سلنې وانه وړي

 ز کال ٢٠١۶ نو  وايې چې که له حکومت سره د بھرنيو پوځيانو مرستې او شتون زيات نه شي  خپله ولسمشر غني-١٣

 ٢٠١۶ وايې چې افغانستان به د جيمزت مشر دا ډول د امريکا د کورني امني. تر پايه به د حکومت بقا ستوزمنه وي

  .سياسي سقوط کوي کال په اوږدو کې 

 عسکر د بغالن جګړه کې محاصره شوې  اوره دي،د اردو د جنراالنو او مشرانو ويناوي چې پر حکومت بې ب - ١۴

چې وايې په جګړه کې له طالبانو سره زخمې شوم  پوليسچې خپلو مشرانو ته سپکاوی کوي، جرمني ته يو تښتيدلې 

څلور مرمۍ مې په بدن کې ولګيدي دوه ورځې په دوه سوه بستر روغتون کې درمل نه راکول کيدل ډاکټرانو ويل چې 

 ولي موږ بيرته افغانستان ته درغواړئ،  ې چې تاسياو عبدهللا ته واي ستا دوسيه نه ده ثبت شوې، ھغه ولسمشر غني

  .تاسي غواړئ چې موږ په طالبانو مړه کړئ، او ستاسي زامن او لورګاني خپله په بھر کې دي

 حتی ھغه کانفرانسونه چې په پټ ډول په لويديځو ھيوادونو کې د افغانستان اړوند   نړيوال کانفرانسونو کې- ١۵

 ګډ حکومت دوام نه شي  نظر دي چې  بھرني څيړونکي او تګالره جوړونکي په دي  جوړيږي ډيری مسايلو باندي

 نظر لري چې    ھغوی کوالی، لويديځې نړۍ کې ھغه حلقات او اشخاص چې د افغانستان اړوند تګالرو باندي کار کوي

  .ه سوله ده يواځنی د حل الر د حکومت پاتې کٻدل ستونزمن دی او وايې چې غير اخالقي ده چې دوام وکړي،

 بستريز روغتون په حويلۍ کې د پوليس ميرمن ۴٠٠ د امنيتې ځواکونو د کارکونکو سره ناسم چلند چې د - ١۶

  .زيږون کوي مرسته يې څوک نه کوي د پوځ په ليکو کې منفي تاثير لري، برعکس د مخالفو وسلوالو مورال لوړوي

 وه اوس ستونزې لري، کندھار له کلونو راھيسې برٻښنا نه  د ډاکټر نجيب هللا وخت کې دکابل ښار برٻښنا سمه- ١٧

  .لري، د حکومت پر وړتيا د ولس کلکه نٻوکه ده، اقتصادي رکود او د افغانۍ ارزښت مخ په کښته روان دی

 مګر د پاکستان اړوند د ګډ   د امنيت د مشر نبيل استعفی چې د سيمې د استخباراتي لوبو سره بلد شوی و،-  ١٧

 داډول د امنيت د مرسيتال اديب فھيم استعفی او په  تګالرو يې نيوکه درلودله چې دده پر استعفی منتج شوه،حکومت پر 

  ويل کيږي چې علومي خپله استعفی وړاندي کړي. وروسته وخت کې د کورنيو چارو د وزير علومي د استعفی اوازې

غه د ځای ناستي ستونزه وه، که دفاع او داخله حالت کې قرار لري، بيا به دھ وه مګر داچې ګډ حکومت په بحراني

 دھغه استعفی ونه  چارو وزيران دواړه سرپرست شي نو پر حکومت نيوکې نورې ھم توندې کيږي، ځکه خو غني

   .منله
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 ځوانان ٢٨٠٠٠٠ له ھيواد څخه اروپا او نور ھيوادونو ته د ځوانانو تٻښته، په تيرو دوه يا دريو کلونو کې - ١٨

 ځوانان له ھيواده تٻښتې ته مجبور شوې، د ١۶٠٠٠٠ ز کال کې نږدې ٢٠١۵يوادونو ته تښيدلې دي او په اروپايې ھ

  .او کسان په دندو نه دي ګمارل شوي  بستونه خالي پاتې دي۵٠٠٠٠فساد او اختالس له کبله د حکومت نږدې 

او الھم مخ   شمير تر درې ميلونه اوړيد نشيې توکو د کښت او قاچاق زياتوالی، دا ډول په نشيې توکو د روږدو - ١٩

  .په ډيريدو دی

 د حکومت   پراخ سياسي مخالفت د حکومت پر وړاندي چې ممکن نه ده چې د ھيواد دننه سياسي مخالفين دي- ٢٠

  .مخالفت ممکن ونه شي منالی او نړيوال دومره پراخ سياسي مالتړ وکړي،

 د غني د  ييس رحيمي، د پخوانيو کمونسټانو او پخوانيو مجاھدينو،د دفتر د ر  د امنيت شورا او د ولسمشر غني- ٢١

 د عبدهللا او شمال ټلوالي د نورو مشرانو ترمنځ د واک پر سر ناندرۍ د حکومت د  اوسني ټيم، کمپاين کوونکو او غني

  .ړنګيدو له پاره د اوسپنيزې ارې په څير ده

 وخت ته ورته بې نتيجې او ناکامه ھلې ځلې او بې نتيجې  يد سولې اړوند د توقع څخه لوړې وعدې او پخوان -  ٢٢

  .څلور اړخيزه ناستې

 د ګاونډيو ھيوادو سره په اړيکو کې تعادل نه ساتل او په ځانګړې ډول له پاکستان سره ډيپلوماټيک او د - ٢٣

 او د پاکستان سره  کول، ندي پوځيانو له خوا د ډيورنډ کرښه ال ګاونډيتوب کرښې ماتول، په ځينو ځايونو کې د پاکستاني

  .ځوړنده امنيتې ھوکړه ليک

   د پاکستان په تګالره کې بدلون د ملکې او پوځې حکومت بٻالبٻل مواقف، دا چې د سعودې او امريکا تر منځ-  ٢۴

چې له طالبانو سره اړيکې  ستونزې ورځ تر بلې زياتيږي او دامريکا نږديوالی له ايران سره سعودي مجبوره کوي

ر ي کې د طالبانو اړوند تغي ې کړي، د سعودي او پاکستان اړيکو ته په کتلو سره ښکارې چې د پاکستان په دريځسم

راغلی، ھغه وعدې چې پاکستان له افغان حکومت سره کړی وي يو خو داچې پر طالبانو يې نفوذ او کنټرول نه درلود 

  .يبل داچې اوس به وھم نه غواړي چې پر طالبانو فشار زيات کړ

  

  د ستونزې مھم اړخونه طالب او امريکا دي

ځينې سرچينې وايې چې د   نور ھم ډير کمزوری او يا له منځه والړ شي،  ګډ حکومت ممکن تر اکټوبر مياشتې پورې

او عبدهللا ته په کار ده چې د  ګډ حکومت وخت د نړيوالو د پالن سره سم د اکټوبر مياشت کې پوره کيږي، نو بيا غني

  . پاره رښتونې ھڅې وکړيسولې له

او دافغانستان جګړه بامسؤليته ختمه .  امريکا بايد مسؤليت ومني امريکا د افغان مسئلې برخه ده مګر ځان باسي ،

، اوس وخت کې د امريکا له پاره ھم  کړي، داچې د امريکا د واک د انتقال وخت دی، ھلته به ولسمشريزې ټاکنې کيږي

ز کال کې به واګې په الس کې اخلي ھغوی به د ٢٠١٧يکا نوی حکومت چې په  ښکارې چې د امر مشکله ده،

  .افغانستان اړوند ټاکونکې پريکړه کوي

اوباما اشاره کړې وه که د بھرنيو پوځيانو وتل د سولې پروسې برخه وي خبره پرې کيدای شي او امريکايې تحليل 

 نو ښه داده چې افغان چارواکې د  يانو شتون ستونزه ده، چې په افغانستان کې د بھرنيو پوځ ګران ھم په دي نظر دي

  .بھرنيانو د شتون د زياتوالي او غځيدو له پاره خپل ټينګار پريږدي

د طالب پٻغام واضح دی چې بھرنی شتون نه مني مګر امريکا ځان شاته کوي او يو وخت به داکار کيږي امريکا به 

ز د امريکا څخه د حل او اولې کرښې کې راتلل توقع نه شي کيدای ٢٠١۶مخامخ د ستونزې د حل له پاره عمل کوي، 
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او يا ھم نظامي اوله کرښه  ز کې خپلې تګالرې ټاکې، امريکا به باالخره يا په سياسي٢٠١٧، طالب او امريکا به په 

  .حل کوالی کې راځي، افغان حکومت ستونزه نه شي

ريکا ته په کار ده چې د جګړې پر ځای د سولې تګالره په پای کې وايم چې جګړه ستونزه نه شي حل کوالی، ام

  .غوره او خپلې مرستي افغان حکومت او پاکستان ته د سولې اړوند مشروط او محدودې کړي

  

 

 

 
 


