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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 ۱۵/۰۷/۲۰۱۸ خوشحال آصفي

 

 لړناهيلي ک ېد کرزي ياران ي ه؛ېړپڅد احزابو پر مخ د اشرف غني 
 

وروسته له هغې چې یو شمېر احزابو او سیاسي جریانونو د رایه ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې د باطلېدو غوښتنه 

داسې ځواب ورکړ چې پوره منطقي او پر واقعیتونو والړ و. تېره ورځ د  ته وکړه؛ نن ورځ ولسمشر غني دوی

 شورا رهبري د ثبات او حراست د رباني، الدین صالح مشر اسالمي جمعیت دحزب اسالمي مشر ګلبدین حکمتیار، 

 محاذ د محقق، محمد مشر اسالمي وحدت د دوستم، باتور استازیتوب په ګوند اسالمي جنبش د قانوني، یونس غړي

یوه ګډه غونډه وکړه  مقبل احمد ضرار استازیتوب په کرزي حامد ولسمشر پخواني د او ګیالني حامد سید مشر ملي

 او له حکومته یې غوښتنه وکړه چې د ټاکنو د نوملیکنې بهیر دې ژر تر ژره باطل اعالن کړي. 

 بایومټریک له کې پروسه ځلي بیا په ورکوونکو رای د باطلول، پروسې د ورکوونکو رای د بدلون، نظام ټاکنیز د

 مهمې جریانونو سیاسي او ګوندونو دغه د ونډه ځانګړې ته احزابو سیاسي کې انتخاباتو په او استفاده تکنالوژۍ

 دوی ګواښ هم وکړ که یې په یوه اونۍ کې دننه دننه غوښتنې ونه منل شي نو په خپل ټول توان به د .دي غوښتنې

 .کړي ډب مخه وکېد ترسره د انتخاباتو

دا چې د دوی غوښتنې څومره ملي دي او څومره د ولس غوښتنې دې؛ دا بېله مساله ده، اما دا چې څومره یې 

 غوښتنې د منلو وړ دي؛ باید روښانه شي.

 د نومليکنې د باطلېدو طرحې تر شاه

هغه طرحه چې تېره ورځ د احزابو جمع سیاسي جریانونو لخوا حکومت ته نوملیکنې د بهیر د باطلېدو او په ټاکنو 

حکومت ته وړاندیز شوله؛ کامالً په شخصي ګټو والړه او د روان کې سیاسي احزابو ته د ونډې ورکولو په خاطر 

 سیاسي وضعیت سره مطلقاً په ټکر کې ده. 

ه طرحه پایداره او د خلکو په غوښتنه ځکه نه ده چې د خپل منځي متخاصمو احزابو لخوا لومړی خو دا چې یاد

وړاندې شوې ده. یعنې طرحه د داسې احزابو لخوا ورکړل شوې چې په تېر کې خپله جنګي او د دښمنۍ سابقه لري 

څنګه کیدلی شي چې او آن اوس هم عمالً یو د بل مخالف دي. کله چې د طرحې طراحان سیاسي اختالف ولري نو 

د ټولو احزابو لپاره د منلو وړ وي. کله چې په خپل منځ کې احزاب پرې یوه خوله نه وي نو څنګه به طرحه دې 

 پرې ولس قانع کړلی شي؟

دویم دا چې دا طرحه یوه بهانه ده او اصلي د پردې تر شاه د اشرف غني د ننګولو، د روان حکومت د ناکامۍ او د 

شفافو ټاکنو لپاره نه بلکې د شخصي عقدې پاللو لپاره  ېدو سناریو روانه ده. یاده طرحه دموقت حکومت د جوړ

د دغو ټولو ډلګیو جوړه شوې ده. د طرحې تر شاه ټول هغوی دي چې په یو نه یو ډول له حکومته بېزاره شوي دي. 

تر شاه پخوانی ولسمشر حامد کرزی والړ دی چې ظاهراً پټ خو په حقیقت کې د موقت حکومت د سناریو 
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او ډله یې غواړي ولس ته اوسنی حکومت ناکام وښیې او اولس اړ کړي څو له دوی جوړوونکی دی. حامد کرزی 

 سره د موقت حکومت طرحې غږ پورته کړي. 

 طرحه څومره عملي ده؟

که څه هم په طرحه کې ځینې داسې موارد هم شته چې واقعاً ولس یې غوښتونکی دی لکه د ټاکنو د نوملیکنې بهیر 

الکترونیک کول، خو د عملي کېدو لپاره یې ډېره ناوخته شوې ده. د نوملیکنې بهیر ځکه بایو مټریک کیدلی نشي 

ی دی او باطلول یې نه د ولس او نه د حکومت چې اوس د نوملیکنې په بهیر حکومت میلونونه افغانۍ مصرف کړ

په خیر دي. همدا ډول امنیتي شرایط هم دا نه مني چې ګویا ولس دې یو ځل بیا خپل سرونه په خطر کې واچوي او 

یو ځل بیا دې د ټاکنو لپاره له سره نوملیکنه وکړي. په ټولو والیتونو خلکو په ډېرو سختو امنیتي حاالتو کې د ټاکنو 

نوملیکنه کړې ده او ولس د بیا ځل لپاره دومره حوصله نه لري چې یو ځل بیا خطر په سر واخلي او په ټاکنو لپاره 

 کې نوملیکنه وکړي.

بله دا چې ټاکنو ته یواځې شپږ میاشتې وخت پاتې دی او په دغو شپږو میاشتو کې په هیڅ صورت امکان نه لري 

 ومټریک شي.چې د هیواد په شرایطو ټول برابر کسان دې بای

 د طرحې طراحانو ته د اشرف غني ځواب او چلينج

ځینو سیاسي احزابو د ټاکنو نوملیکنې د بهیر ولسمشر غني د شنبې ورځ د یو خبلاير د دې پوښتنې ځواب کې چې 

باطلیدو غوښتنه کړې او له سره یې په بایومټریک سیستم ترسره کول غوښتي، امکان لري چې ترسره شوې 

له اعالن شي، ځکه احزابو ګواښ کړی که یې غوښتنې ونه منل شي نو ټاکنې به تحریم کړي؛ اشرف نوملیکنه باط

 غني یې په ځواب کې وویل:

دا سیاسیون څوک دي چې د ولس په استازیتوب غږیږي، چا انتخاب کړي دي، څو فیصده رایې یې ګټلي دي، څه 

 وکړي؟ وخت ولس دوی ته واک او اختیار ورکړی چې د ولس استازیتوب

زه د افغانستان د ولس ولسمشر یم، د ولس په رایو دلته ناست یم، نه مې زور درلود او نه مې زر درلود یواځې په 

 خپلې پوهې او د ولس په مالتړ تر دې ځایه راغلی یم. راشئ په انتخاباتو کې شرکت وکړئ او خپل ځان ثابت کړئ.

نیوکو او غبرګونو ته په ځواب کې وویل: په ملیاردونو خلک او سیاسیونو د اشرف غني پر دې د ځینو خلکو 

 ښکنځلې کوي، کومه ده د دوی طرحه چې په حکومت د نیوکو کولو تر څنګ د ستونزو د حل لپاره یې ولري؟

ولسمشر غني په حکومت نیوکه کوونکي پخواني جهادي او سیاسي مشران او منتقیدین چې د کرزي د واکمنۍ پر 

است و؛ هم بې ځوابه پرېنښودل او ورته په اشارې یې وویل: څلوېښت فیصده چارې د دوی په الس مهال په څوکیو ن

 کې وې )یعنې په اوسني حکومت نیوکه کوونکي څلوېښت فیصده د پخواني حکومت چارواکي دي( دوی څه وکړل؟

آزاد بحث لپاراه چلینج غني د خبرو په دوام کې د حکومت منتقدین او د کرزي د ډلې چارواکي له نوموړي سره د 

که غواړئ او د صالحاتو غوښتونکي یاست نو یو آزاد بحث ته راشئ او طرحې مو » کړل او زیاته یې کړه 

وړاندې کړئ. دا چې زه حوصله لرم نو په دې مانا نه ده چې زه ډار لرم، زما حوصلې نه دې خلک ناوړه استفاده 

 او خلکو واکدار دی.نه کوي چې هر څوک راشي او ووایې د دې هیواد 
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غني د حکومت منتقدینو په ځانګړې توګه هغه سیاسي احزابو ته چې د نوملیکنې د بهیر د باطلېدو غوښتنه یې او د 

غوښتنې د منل کېدو په صورت کې یې د ټاکنو د تحریم کولو ګواښ کړی و؛ وویل چې که د نوملیکنې په باطلېدو یا 

او بحران رامنځته شي، دوی )سیاسي احزاب( یې ځواب راکوي؟ دوی څوک د ټاکنو د تحریم په صورت کې فاجعه 

 دي چې ټاکنې تحریموي؟

ولسمشر غني د احزابو د هغه غوښتنې په ځواب چې په ټاکنو کې د پراخې ونډې او واک غوښتونکي دي، وویل: 

غوی چې وسله لري هغوی چې مسلح قواوې لري، ځان ته څنګه سیاسي احزاب وایې؟ ولس باید فیصله وکړي او ه

باید سیاسي احزاب ورته ونه ویل شي. د غني اشاره د جنبش ګوند ته وه چې په وروستیو کې یې یو قوماندان د 

کومانډو ځواکونو لخوا الس تړلی کابل ته راوستل شو. یواځې جنبش ګوند نه بلکې جمعیت اسالمي، حزب اسالمي 

ي چې وخت ناوخت په شمالي والیتونو کې خپل منځۍ نښتې هم او وحدت اسالمي ګوندونه هم وسله والې ملېشې لر

 کوي.

غني د کرزي د ډلې چارواکي هم ناهیلي کړل او ورته د پیغور ورکولو په توګه یې وویل: په کوم ډول حالت کې دا 

که نه، د  وطن ما ته په میراث راغی، نړیوال ټول له افغانستانه په تېښته کې و او که نه، د دولت خزانه خالي وه او

امنیتي قواوو د مالي تمویل لپاره مو د نړیوالې مرستې ترالسه کړې وې که نه، اوس چې ما تر راتلونکو شپږو 

 کلونو لپاره د افغان امنیتي او دفاعي قواو د تمویل لپاره نړیوال قانع کړل؛ فکر کوئ دا آسانه خبره ده؟

ې وویل: ولې د افغان سولې لپاره په هغه مهال نړیوال غږ غني د کرزي واکمنۍ پر مهال د سولې پروسې ته په اشار

 او نړیوال فتوا راپورته نه شوه؟ دلته باید خلک عادالنه قضاوت وکړي.

ولسمشر غني د کرزي او عطامحمد نور په شمول ټول هغو کسانو ته هم واضحه ځواب درلود چې د موقت حکومت 

ګوي. غني وویل: د حکومتولې نورې الرې تجربه شولې یا نه، نغاره یې غاړې ته اچولې او په هر بحث کې یې ډن

، نتیجه یې څه وه؟ یواځې بحران. آیا د بحران پسې موقت حکومت مو تجربه کړ یا نه، دکتاتوري تجربه شوله یا نه

 بحران غوائ؟

انو ستونزو د رو په ځواب کېلخوا د نوملیکنې د بهیر د باطلېدو د غوښتنې غني په ټوله کې د سیاسي ګوندونو 

 یواځینی حل ټاکنې او په کې د خلکو پراخ ګډون یاد کړ.

 خبرو ته ډېر تند غبرګون هم وښیې. دغو د اشرف غنيسیاسي احزاب او د کرزي شاوخوا ډلې ممکن 
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