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 2۰1۰۱1۰۱۰2          آصفی خوشحال
 

 والیان ګډوډ حکومت ګډ د
 

 د تلې د 1۱۳۱ د بولي؛ حکومت سری دوه یې افغانان چې حکومت ګډ الندې نامه تر والی یو ملي د کې افغانستان په
 اساس په مصلحت او پریکړې سیاسی د بلکي نه، کې نتیجه په پایلو د ټاکنو ولسمشریزو د نېټه اوومه په میاشتې

 او ګټونکی یې هم چې وي حکومت لومړنی پرمخ نړۍ د مخې له نوعیت خپل د حکومت ډول دا ښایي. شو جوړ
 دواړو د حکومت د سره لومړي له. دي شریک نیمه په نیم کې واک په دواړه هم او دي معلوم نا دواړه بایلونکی
 کلیدي چې غوښتل به ښاغلي یو هر نو وکړ پیل جوړولو په کابینې د چې کله خو وې روانې ناندرۍ منځ تر مشرانو

 عبدهللا د نوماند شوی معرفي لوري له ولسمشر د به وختونه ځینې چې کړي معرفي وزیران خپل خپل ته وزارتونو
 کشمکش همدغه. کیده رد لخوا غني اشرف د وزیر نوماند لوري له عبدهللا د به وختونه ځینې او کیده رد لوري له

 کشمکش همدغه په. شول پیدا نظرونه دوه ځای پر نظر واحد د کې مسایلو ملي په او کړ روان الرو دوه په حکومت
 ۵۰ په چې وکړ اعالن غني اشرف ولسمشر حکومت وحدت ملي د کې حالت النجمن شخړې سر پر واک د او

 حکومت وحدت ملي د چې شوه جوته دا خوبالخره کوي معرفي ته جرګې ولسي کابینه به کې ورځو څلویښت
 ته جرګې ولسي کابینه کې موده دې په چې توانیدل ونه او شوه اوږده النجه ویش په چوکیو د ترمنځ مشرانو
 هغه وو ټاکلی وخت میاشتې 2 یې لپاره وزیرانو سرپرست د او کړی پاس جرګې ولسي چې قانون هغه.وپیژني

 مرستیال وزارتونو د یې پرځای او ګوښه وزیران سرپرست حکومت یوالي ملي د تیریدو په میاشتو دوو په او نقض
 په بلکه نه ټاکلو په وزیرانو د یوازې النجه منځ تر مشرانو د حکومت ګډ د. وټاکل وزیران سرپرست وزیران
 د چې غوښتل به ښاغلي یو هر. و ناست کې مورچه په ته وبل یو هم والیانو په والیتونو د یحت او ریسانو معینانو،
 شمیر یو د حکومت ګډ هم بیا سره سره جنجالونو د بالخره. کړي زیاته او بارزه ونډه خپله کې ټاکنه په والیانو

 حکومت تیر د یې ځینې چې دي او و شامل هم افراد دغسې کې والیانو دغه په. وګمارل والیان نوي لپاره والیتونو
 یې ځینې ده، پورې ټولګي دولسم تر یې کچه کړې زده د چې دي داسې یې ځینې ورهاخوا دې له. دي شوني پاتې

 ځینې لري، نه پوهه نظامي او پوهیږي نه صالحیتونو او مسولیتونو معنې، په مقام والیت د آن چې دي کسان داسې
 لسګونو په یې ضد پر چې دي نه وړ منلو د ته خلکو والیت اړوند د او نلري نفوذ کې خلکو په چې دي داسې یې

 پردیو د او شوي پلورل هیوادونو نورو په چې دي هم داسې بیا یې ځینې دي، شوي لخوا ولس د هم الریونو
 .دي السپوڅي

 د ننګرهار د نو دی شوی ګمار توګه په والي د ننګرهار د چې ورځې کومې له وګورۍ والي ننګرهار د تاسې
 انجونې کیږي، تړل امله له ناامنیو د ښوونځي زبیښي، وینې ولس عام د ورځ هره داعش ده، شوې بده ورځ ولسونو

 په ږیري سپین کیږي، څیري پړکه دوه منځ په کوچنیان زیږیدلي نوي کیږي، زورول نومونو بیالبیلو په میرمنې او
 کومه ننګرهاریانو د والي ننګرهار د چې ووایاست تاسې. غوځیږي سره یې ځوانانو له او کیږي الوزول بمونو

 کړیده؟ هواره ستونزه
 ورځ ډاډمنه او ښه کندوزیانو ننه تر نیولی کیدو ټاکل له توګه په والي د کندز د چې وګورۍ والي کندز د ډول همدا
 بیګه لویه کیږي،او وژنې هدفي کیږي، وژل نومونو بیالبیلو په ځوانان دی، سقوط ولسوالیو د ورځ هره لیدله، ونه
 .ورغی ته الس طالبانو د او وکړ سقوط مرکز بشپړ والیت د چې ده پیښه ډکه شرمه له ورځې تیرې د همدا یې
 رڼا په بدتریږي، بلې تر ورځ پخوا له حالت غزني د یې سره راتګ په چې وګوره والي غزني د څنګ تر دې د

 ځوانان او مشران قومونو بیالبیلو د نومونو بیالبیلو په کیږي، وژل او کیږي کول ښکته موټره له خلک ورځ
 .کولی نشي بار کارو خپل زړه ډاډه په خلک او کیږي، اختطاف
 او دوام په حکومت اوسني د چې ولس لري، نه رضایت خلک څخه دورې کلنې یو د حکومت ګډ د چې دا خالصه

 اروپایې او کوي ښه زړه ته تیښتې هیواده له هیوادوال سلګونو په مو ورځ هره خو ځکه نو لري نه باور بقاء
 .وړي پناه ته هیوادونو

 

 ولري؟ ځانګړنې کومې باید والي پیاوړی او غوره یو چې دیته راځو
 .ولري معلومات کې برخه نظامي په لږه تر لږ وي نه کس نظامي که باید والي غوره یو •
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 .ولري نفوذ ټولنیز کې منځ په خلکو د باید والي غوره •
 .وي وړ منلو د ته خلکو وړاندې له ال او وي لرونکی تجربه باید والی غوره •
 .ولري شهرت ښه او نیک باید والي غوره •
 ستراتیژیکو په باید لپاره ساتنې د خلکو د او وپیژني موقعیتونه ستراتیژیک ټول والیت اړوند د باید والي غوره •

 .ولري کمربندونه امنیتي کې ځایونو
 .ولري والی چمتو الزم یې اړوند په او ولري معلومات اړه په پیښو احتمالي د باید والي غوره •

 پای


