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واحد فقیري

د افغان کشاله او د امریکا د پخواني سفیر سوچونه
ښاغلی رونالډ نیومن په افغانستان کي له  ۲۰۰۵څخه بیا تر  ۲۰۰۷پوري سفیر وو .د ښاغلي نیومن فقید پالر هم
په افغانستان کي یو وخت سفارت کاوه .سفیر نیومن پدې وروستیو کي کابل ته یو سفر کړی دئ ،هغه د دې سفر
خاطرات او برداشتونه زموږ سره په نشینل انټریسټ کي د ډسمبر پر  ۵مه داسي شریکوي .باید ووایم چي دا مقاله
زیاته اوږده وه ،خو ما ښه رالنډه کړې ده.
متن:
که څه هم پارلماني انتخابات تېر سوي دي ،خو د نتایجو اعالمول به ئې زیات وخت ونیسي .پارلماني انتخابات له
زیاتو ستونزو سره مل ول ،او د یوه تخمین پر اساس  ٪ ۴۰فیصده رایه ورکونکو برخه پکي اخیستې وه .که څه هم
اشرف غني او عبدهللا څلور نیم کاله وخت الره چي د دې انتخاباتو لپاره چمتووالي ونیسي ،خو هغوی پدې کار سخت
پاتي راغلل ،او د انتخاباتو سمبالول واقعا یوه فاجعه وه .حتی په کابل کي هم ګډوډي او بې نظمي وه .ډاکټر عبدهللا د
خپل نوم د پیدا کولو لپاره نیم ساعت انتظار وایست .د بایومټریک وسایل یا کافي نه ول او یا ئې خلګ په کارولو نه
پوهېدل.
له پارلماني انتخاباتو راوروسته ،اشرف غني له سیاسي لحاظه خورا زیات کمزوری سوی دئ .په هیواد کي حکومت
او ښه حکومتوالي تر پخوا ډیر خراب سوي دي .په بل عبارت ،د اشرف غني د حکومت بېړۍ غرقېږي .پخواني
یارانو ئې ورته شا کړې ده ،او یو په بل پسې له حکومته وځي.
په کابل کي ،اکثرو افغان سیاستوالو راته وویل چي اشرف غني باید د دوهم ځل لپاره جمهورریس نه سي .ځکه د
غني په دوره کي قومي او فرقوي نفاق ال ژور سوی دئ .یوه افغان هزاره راته وویل«،غني زموږ سره خیانت وکړ».
خو لدې منفي ګرایشاتو سره سره ،موږ باید د اشرف غني سیاسي فاتحه وا نه خلو ،ځکه موږ واقعا د عامو افغانانو
په نبض نه پوهېږو .زموږ دپلوماتان په سفارت کي کال بند دي ،او له افغانانو سره تماس نه لري .د اشرف غني اکثره
مخالفان مبهم شهرت لري .تر اوسه پوري په مخالفان کي د یوې متحدي جبهې د جوړولو ښکاره عالیم نه لیدل کېږي.
ښایي ځیني مخالفان د یوه مقام په اخیستلو راضي سي .خو په اوسني کاندیدانو کي حنیف اتمر مخکښ کاندید بلل
کېږي ،اما د مخالفانو تر مینځ ال سخته سیالي روانه ده.
االن مخالفان د یوه ستر سیاسي ایتالف پر جوړولو باندي بحث کوي .که چیري دا ایتالف واقعا شکل ونیسي ،او متحد
پاته سي ،ښایي اشرف غني په انتخاباتو کي مات کړي .خو افغان تاجکیان غواړي چي خپل کاندید مخته کړي .که
چیري دا کار وسي ،قومي او سمتي اختالفات به زیات سي .په هغه صورت کي به د غني الس قوي سي .لنډه دا چي
هیڅوک باید پر غني باندي چلیپا راکش نه کړي.
بلخوا ،زیاتره خلګ ډار لري چي ښایي د  ۲۰۱۴د پراخ تقلب کانه بیا تکرار سي .اکثرو افغان سیاستوالو په انتخاباتو
کي د امریکا د مداخلې سره عادت نیولی دئ .خو ښایي دا ځل امریکا د پخوا په شان عمل و نه کړي ،او د هغوی د
نجات لپاره هلي ځلي و نه کړي .بل پلو ،که چیري ټرمپ غواړي چي له افغانستانه ووځي ،په هغه صورت کي به د
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افغان انتخاباتو یوه بله رسوایي ټرمپ ته د دې سیاسي جرات ورکړي چي افغانستان یو دم خوشي کړي ،او دا به
ووایي چي افغانانو ته نجات ورکول ناممکنه دي.
یوه بله مفکوره دا ده چي د سولي د مذاکراتو لپاره باید انتخابات وځندول سي ،او یو موقتي حکومت جوړ سي .خکه
که چیري انتخابات وسي ،بیا به د سیاسي مصالحې لپاره زمینه ډیره تنګه سي .ویل کېږي چي خلیلزاد غواړي چي
انتخابات وځڼډوي ،او موقتي حکومت جوړ کړي .خو االن د خلیلزاد کوښښ دا دئ چي د افغان حکومت د سولي لپاره
یو معتبر او جامع هیات وتاکي .دغه راز ،خلیلزاد له طالبانو څخه هم غوښتي دي چي یو با اعتباره هیات وټاکي .خو
یوه اساسي بېره دا ده چي باید عجله و نه سي .اکثره خلګ وایي چي بل قالبي انتخابات به وضع ال بحراني کړي ،او
هر څه به په ټپه ودروي .هغوی وایي چي اول باید یو موقتي حکومت جوړ سي ،څو د سولي کارونه مختي بوزي،
او بیا د بن د کانفرانس غوندي یو بل کانفرانس تشکیل سي ،مګر دا ځل به طالبان هم برخه پکي ولري.
خو دا مفکوره هم د مشکالتو سره مخامخ ده .ځکه هله ایران ،روسیه ،او پاکستان همکاري کوله ،خو اوس حاالت
بدل سوي دي .االن په افغانانو کي هم زیاتي سیاسي ډلي ایجادي سوي دي .تر ټولو مهمه خبره دا ده چي په حکومت
کي د طالبانو پر شمولیت باندي موافقه تر السه کول به ډیر ګران وي .اما دا خبره هم باید په یاد ولرو چي سولي ته
د رسېدولو لپاره د افغانانو اراده تر پخوا قوي ده.
مګر تر بل هر شي مهمه موضوع امنیت ده .اوس هم په افغانستان کي القاعده فعاله ده .او داعش په ځینو ځایونو کي
حضور لري .که څه هم داعش افغاني رنګ لري ،خو خارجي عناصر په ګډیږي ،او که چیري امریکا ووځي ،د
داعش د پراخیدو امکانات ال ډیرېږي.
هر څوک پوهېږي چي امنیت ورځ په ورځ خرابېږي .په کابل کي ،هر افغان له بې امنۍ څخه شکایت راته کاوه.
طالبان په زیاتو سیمو کي حاکم دي .څه موده مخکي طالبانو د غزني ښار ونیو .په دفاع او داخله وزارتونو کي
اصالحات نه دي راغلي .پولیس فاسد او کمزوري دي .که څه هم افغان عسکر په شهامت جنګېږي ،خو د مشرتابه
سیاسي بې کفایتي او رشوتخوري ئې موثریت ور کم کړی دئ .په پولیسو او اردو کي خویشخوري او اداري فساد
موجود دئ.
په پای کي ،په افغانستان کي ساده او اسانه حل نسته .که څه هم په ځینو برخو کي اصالحات روان دي ،خو په عمومي
توګه دا اصالحات ال تر اوسه صرف یوه ارزو ده نه واقعیت .اصلي خبره دا ده چي په افغانستان کي به پرمختګ
ډیر سوکه وي .د مسلې همدا اوږدوالی به اکثره خلګ دېته وهڅوي چي د ژر راوتلو طرفداري وکړي .مګر اساسي
ټکی دا دئ چي له یوې خوا القاعده او داعش په افغانستان کي فعاله دي ،او له بلي خوا ،خلیلزاد نوي مذاکرات شروع
کړي دي .نو لهذا دا به له وخته مخکي وي چي د مبارزې میدان همدااوس خوشي کړو.
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