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 باشد ینم نیماً نظر افغان جرمن آناللزو سندهیدٔه نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 ۱۹/۰۶/۲۰۱۸                                                                اندړ شفیق

 اپوزیسیون هدفه بې
 

اوازه ده چې جنرال دوستم راځي او له محقق، عطانور، همایون ، ضیا مسعود ، انوارالحق احدي، ظاهر قدیر او چا او 
 چا سره د ولسمشر په خالف ایتالف جوړوي.

 داسې به وګڼو چې دا اوازه رشتیا شوه خو اساسي سوال دا دی چې بیا؟ 
 په افغانستان کې د ګڼو سیاستوالو مشکل دا دی چې د مخالفت لپاره مخالفت کوي.

د ظاهر شاه په وخت کې به د سلطنتي نظام مخالفت کیده او باالخره هغه نظام رانسکور شو خو داوود خان چې پنځه  
ه کول بلکې حقیقت دا دی کاله ولسمشر و، په دې قادر نه شو چې انتخابات وکړي. وجه دا نه وه چې هغه انتخابات ن

چې انتخابات اسانه هم نه و. افغانستان د سولې په دوران کې د ولسي جرګې انتخابات تجربه کړي وو مګر د 
 ولسشمري انتخابات ورته اسانه تجربه نه وه.

انېده چې د ډاکتر نجیب په دوران کې د مجاهدینو تلوسه دا وه چې نجیب ژر تر ژره نسکور کړي او شمالي ټلواله وتو 
نجیب باالخره نسکور کړي، خو بیا؟ وجه دا وه چې زموږ سیاستوالو ړنګولو ته پالن درلود مګر بیا جوړولو ته یې 
پالن نه درلود. جوړولو ته پالن ځکه سخته وي چې یوه ودانۍ په څو ثانیو کې ړنګېدای شي خو بیا جوړول یې 

 میاشتې او کلونه غواړي.
جوړېدونکی ایتالف هم له ټولو قراینو ښکاري چې د غني د حکومت د ختمولو کوښښ  د ډاکتر غني د حکومت خالف 

 به کوي مګر دې پوښتنې ته به ځواب نلري چې بیا؟
اکثره صاحب نظران په جوړېدونکي ایتالف باندې دا نیوکه کوي چې د واقعي ایتالف بڼه به خپله نکړي، خکه ذکر  

 عطا محمد نور له والیته لرې شوی دی او له غني او عبد هلل سره شوی هر شخصیت خپله شخصي اجندا لري. مثال
مخالفت کوي او ډاکتر احدي وایي چې انتخاباتو کې یې د غني حمایت کاوه نو باید وزارت ورکړ شوی وای. ظاهر 

 قدیر به شاید په ننګرهار کې ځینې امتیازات غواړي او ضیا مسعود هم خپلې غوښتنې لري.
چې دغو کسانو واقعي ایتالف وکړ، یعنې یو مشر یې وټاکه او هغه کس یې واقعا د خپل مشر په  خو که داسې وګڼو 

 توګه ومانه، بیا به څه وشي؟
د دغو کسانو او ګڼو نورو افغان سیاستوالو ستونزه دا ده چې د هیواد د ستونزو لپاره واقعي پالن او پروګرام نلري.  

ګلبدین حکمتیار تر ډیره د پالن او پروګرام سړی دی. البته، دا بیله خبره ده چې البته، په سیاستوالو کې فرق دی. مثال 
د عملي کیدو امکان کم وي، مګر په هر حال په موضوعاتو معموال غور کوي او یوه حل الره   ډیر ځله یې د پالنونو

 ورته راباسي. خو برعکس، زموږ اکثره سیاستوال صرف سبا ویني او بل سبا نه ویني.
ورځې له مخه ګڼو ګوندونو وویل چې د انتخاباتو روان بهیر دې په ټپه ودریږي او چارې دې له سره پیل شي. د  څو 

شفافیت لپاره خو د دوی وړاندیز منطقي وو مګر هغه اداره چې په څو کلونو کې یې د خپلو پولیسو د بایومتریک کار 
ونونو کسانو د بایومتریک کار پای ته ورسوي؟ له بلې نه دی تر سره کړی، کوالی شي چې په څو میاشتو کې د میلی

خوا همدا د تذکرو او سیټکرو خبره خو تیر کال له اوږدو مشورو وروسته سره غوټه شوه، نو که دا طریقه ډیره بده 
وای، تیر کال یې باید مخالفت شوی وای؟ او ال مهمه دا چې د جنګ او بحران په حالت کې خو په هیڅ وجه دلخواه 

 خابات نه کیږي. نو چې حقایق داسې دي بیا د خیالي حل الرو وړاندې کولو ته څه اړتیا ده.انت
که راشو بیرته جوړېدونکي احتمالي ایتالف ته، نو باید ووایو چې د ایتالف هر شریک خپل بیل او تقریبا شخصي  

له   له موضوع، د سولې مقصدونه لري او په دې یې غور نه دی کړی چې د ملت اساسي ستونزې لکه د بیوزلۍ
 موضوع سره به څنګه چلند کوي؟  موضوع او له نړیوالو سره د روابطو له

زه دا نه وایم چې زموږ حکومت سپین باز دی او عیبونه نلري. عیبونه یې کم نه بلکې زیات دي، مګر د حکومت د  
باتو ته څو میاشتې پاتې دي. پکار دا تضعیف لپاره هر اقدام ملت او مملکت کمزوری کوي. هسې هم د ولسمشرۍ انتخا

ده چې هر ګوند او هر سیاستوال د حکومت د کمزوري کولو په ځای د عادالنه انتخاباتو د تر سره کولو لپاره د 
حکومت مالتړ وکړي. اوس که فرضا د ذکر شویو ښاغلیو د ایتالف په مټ د قیصاري غوندې غیرمسوول وسله وال 
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دا به له عادالنه انتخاباتو سره مرسته وکړي او که به د قانون حاکمیت نور هم کمزوری له بندونو راخالص شي، ایا 
 کړي؟
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