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 ،ټیمونه ساتل
 

 ؟کوم ټیم معیاري دی
 
 

د افغانستان ولسمشرۍ ټاکنو لپاره که څه هم کابو سلو تنو معلوماتي بستې له ټاکنو کمېسیون څخه اخیستې وې خو د 
افغانستان په تېرو درې واړو تنو ځانونه نوماندان کړل. په دې کې داسې څېرې هم شته چې د  ساتل ولسمشرۍ لپاره

ځلونو ټاکنو کې نوماندان پاتې شوي او ناکام شوي دي خو بیا هم د څلورم ځل لپاره یې ځانونه نوماندان کړي او خپل 
  .بخت ازمایې. همداشان داسې نوماندان هم شته چې دوه یا درې ځله یې ځانونه نوماندان کړي

په تېرو درې واړو دورو کې یې ځان نوماند کړی خو ناکام شوی دی او دا ښاغلی عبدهللا عبدهللا هغه نوماند دی چې 
ځل یې بیا هم ټاکنیز ټیم جوړ کړی دی. همداراز عبدالطیف پدرام، زلمی رسول، حکیم تورسن او ځینې نورو هم په 

ېر کې ناکام تېر کې ولسمشرۍ ته نوماندي تجربه کړې او په کې یې د ناکامۍ خوند څکلی دی. خو دا چې دا ځل په ت
شویو نوماندانو یو ځل بیا ولې ځانونه نوماندان کړي دي؛ بېالبېل عوامل لري خو لوی باور دا دی چې ممکن د ځان 

  .د مطرح کولو او بیا د څوکۍ لپاره له بل نسبتاً بریالي ټیم سره د یو ځای کېدلو لپاره وي
پر اساس  وسې دي چې د شخصي، ګوندي او قومي ګټنوماندانو جوړښت ته که وکتل شي؛ ډیری یې دا ساتل د اوسنیو

رامنځته شوي دي. په دوی کې داسې خلک هم شته چې په تېر کې یو د بل کلک مخالفان و او حتی د یو والیت د 
سقوط کولو تورونه هم پرې ولګېدل، د داعش او طالب د مالتړ تور یې پرې لګولو خو نن په هماغه ټیم کې دی او 

  .که ټیم یې بریالی شي نو دی به صدراعظم ټاکل کیږيپه دې تمه دی چې 
سر له اوسه یې په اساسي قانون معامله شروع کړې ده. سر له اوسه د اساسي قانون  همداشان داسې کسان هم شته چې

ټیمونو له جملې ډیری یې  ساتل خالف د ولسمشر لپاره د درېیم مرستیال د رامنځته کولو یادونه کړې ده. همداشان د
اساسي قانون خالف د صدارت څوکۍ رامنځته کول غواړي، د ځینو خو آن داسې غږیز کلیپونه هم راووتل چې د  د

اساسي قانون پر سر د معاملې او د صدرات څوکۍ رامنځته کولو پر سر یې د ولسمشرۍ له نوماند سره پټ تفاهم 
  .لیکونه السلیک کړي دي

ي چې د افغانستان د ښې راتلونکې لپاره هیڅ ځانګړی پالن او برنامه نه د ولسمشرۍ نوماندانو لویه برخه یې داسې د
په دغو  .لري، یواځې د خپلو شخصي، ګوندي او قومي ګټو پر اساس راټول شوي او یو ټاکنیز ټیم یې جوړ کړی دی

ه د ټولو کې یواځینی ټیم چې باور پرې کېدلی شي او د جوړښت له مخې هم د تخصص او تجربې لرونکې دی؛ هغ
  .اوسني ولسمشر غني ټیم دی

 

 :ېد ولسمشر غني د ټاکنډلې ځانګړتياو
 

که څه هم د ټولې نړۍ په ټاکنو کې هیڅ داسې نوماند نه پیدا کیږي چې سل په سلو دې کامالً ټول ولس ته د منلو وړ 
ي نو پالر یې واوسي. ځکه په یوه کورنۍ کې هم چې ډېر اوالدونه ولر  وي او یا دې سل په سلو روغ سالمت ټیم

ټولو اوالدونو ته یو شان ګران نه وي. خو ځینې د اشرف غني ټیم ځانګړتیاوو ته په کتو دغه ټیم د نورو په پرتله 
  .د هیواد اوسنیو شرایطو ته په کتو وړ ټیم دی. دلته یې فقط ځینو لویو ځانګړتیاوو ته اشاره کوو قوي، تخصصي او

 

 :بلومړی؛ تخصص او مسلکي تو

نومرو د  وړپه لو ېپوهنتون ک يیکایپه امر روتید ب ېدي چ ېته معلوم ولوټ ړېد ولسمسر غني تخصص او زده ک
 کاید امر ېپه برخه ک کوړیا والوړید ن یې ريټده، دوهمه ماس ېستیاخ ۍرټاو ماس سانسیل ېعلومو په برخه ک اسيیس

د دوکتورا ترالسه  ېپه برخه ک ېپوهنګړد و ېک پوهنتون ادیپه  یېاو وروسته  ړېتر السه ک خهڅپوهنتون  ایله کولمب
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افتخاري  ېدو خهڅپوهنتونونو  لفګله  اډاو د کانا نټله سکران کاید امر ېکلونو ک الديیم۲۰۰۸او  ۲۰۰۷ده. په  ړېک
کال لپاره د نبوي  وهید  یې ېک ارونوښاو الهور  ۍدي. دغه راز د پاکستان په کراچ ړېهم تر السه ک ېدوکتوراو

 . یمدیر د هښسیاست مدار او  هښغني یو  ېشو چ یویال ېک ولهټدي. په  يړهم ک ړېزده ک رتیس

ده،  رهڅېطالب ضد  ،یفارغ د ګېانڅامرهللا صالح هم د تاجکستان پوهنتون د سیاسي علومو له  ېمرستیال ی ړیلوم
د پاکستان ضد  ېدا ده چ ېی نهګړانځ هښ ولوټ. تر ید ړیکار ک ېی وکیوڅ وړلو لوېالبېپه ب ېد افغانستان په نظام ک

 . ید یاو د پراخو استخباراتي معلوماتو لرونک ید

 ريټماس ېپه اسالمي فقه او معارف ک ،یقانون پوه د ،ید تنڅښ وړزده ک وړسرور دانش هم د لو ېمرستیال ی دویم
په نورو  ګنڅتر  ۍد مرستیال ېدور ې. د ولسمشر د یوید ړیک ېلیسانس ی ېلري، د حقوقو او اسالمي معارف ک

هم د مجاهدینو په لیکو  ېد جهاد او مقاومت په دوره ک ېی ګنڅ. او تر ید ړیکار ک ېی وکیوڅ وړدولتي لو لوېالبېب
 . ید یرول درلودل هښ ېک

   :قومي اعتدال دويم؛

 ینیول شو ېقومي اعتدال هم په نظر ک ېپه ک ؛ید یمټیو علمي او تخصصي  ېچ ګنڅتر  ېد د یمټولسمشر غني  د
 ګۍکوي، د تاجک قوم په نمایند يګقومونو نمایند ولوټد نورو  ګنڅستر قوم تر  تونښ. پخپله محمد اشرف غني د پید

لري، د ترکمن قوم  یاځسرور دانش  ېپه ک ګۍمایندد هزاره قوم په ن ،ید یشو لړورک یاځامرهللا صالح ته  ېپه ک
هم په  ېد هیواد نور کم نفوسه قومونو استازي ی هګارناو همد ید یشو لړورک یاځثریا دلیل ته  ېپه ک ګۍپه نمایند

 . ینیول شو ینه د ېپه نظر ک ولډدا ان ېک ونوټکټپه نورو انتخاباتي  ېچ ېحال ک ې. په داسيږلیدل کی ېک مټی

  :تجربه يم؛ېدر

 وکڅمرستیاالن هم هغه  ېی ګنڅتر  ،ید یشو ېدخیل پات رهډېتر  ېخپله ولسمشر غني د افغانستان په سیاست ک په
د کورنیو  ېی هګلېب هښبریالي دي.  یرهډتر  ېدي او په ک يړاجرا ک ېدند ېی وکیوڅپه مهمو دولتي  ېک رېپه ت ېدي چ

شو. د غني نور سیال  یاصالحاتو راوستل یادول خواد امرهللا صالح ل ېچارو وزارت پر مهال په دغه وزارت ک
د  ېچ ومرهڅبریالي نه دي لکه  ېلري خو دومره په ک ېترسره کولو تجرب ېدد دن ونوټهم په حکومتي پوس یمونهټ

 بریالي دي.  يړغ یمټاشرف غني د 

 پای
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