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 ۱۰/۱۱/۲۰۱۵                         آصفی خوشحال
 

 سالکاران خواره مفت حکومت ګډ د
 

دولت او ادارې په جوړولو سالکارانو  د وه، چې داکرزی پر اداره تر ټولو مهمه نیوکه حامد ولسمشر  پخواني د
معاش او دولتی امکاناتو  يراوستل او په ښه ډالر به یې مصلحتی کسان و.سره یې، تشکیالتی تورم رامنځته کړی 

خلکو د نوي حکومت په جوړیدو سره هیله درلوده چې دتیر حکومت نیمګړتیاوې په ختمې  ه.سره به یې سالکار ټاک
د ولس په رایه معامله وشوه او د ملي وحدت تر نامه الندې د غني او عبدهللا شي او ژوند به یې ښه شي خو کله چې 

ګډ حکومت جوړ شو نو نه یوازې دا چې د تیر حکومت نیمګړتیاوې یې ختمې نه کړې بلکه په خپله د ډیری ستونزو 
ې یې د ګډ حکومت مشران او شریکان هم د تیر حکومت په ناروغۍ اخته شول او له هغ د زیږیدو سبب شو.

ناروغي زیاته شوه. دلته د ګډ حکومت د یو کلنې دورې په ټولو نیمګړتیاوو نه غږیږو خو د نمونې په شکل یې 
 یوازې د مفت خورو، بې سواده او کم تجربې سالکارانو نیمګړتیاو ته اشاره کوو.

 لوړ؛ په میاشتني ډول تر دوه سوه زره افغانیو له اتیاوو اوړيچې شمیر یې  سالکاران او اجرایوي ریاست ارګ د
هغوی وړتیا ته په کتو  د مالیې وزارت چارواکي وایي چې دغو سالکارانو ته میاشتنۍ حقوق د .معاشونه اخلي
هر ولسمشر قانوني حق لري چې د چارو د ال سمون لپاره سالکاران وټاکي اما قانون دا سمه ده چې   .ورکول کیږي

که  ، او ي، که وزیر و يانسان هغه که ولسمشر و يوړ او مسلک استعداد لرونکی،هم ښودلی دی.  بیا ورته معیار
له بده مرغه چې د ګډ حکومت په سالکارانو کې دا اصل تر شا ي ؛ معین او رییس ، ډیرو کمو سالکارانوته اړتیا لر

پام کې نیول شوی. هغه کسان چې په ټاکنیز کمپاین کې یې ونډه اخیستې کمپاین معیار په  د غورځول شوی او یوازې
سالکاران دغه  .سالکارانو په توګه ټاکل شوي دي د ګډ حکومت د شریکانو د له هر ډول مسلکي معیارونو پرته

نه یی تشکیل او نه هم حاضری یواځی د معاش په ورځ یی سر او صورت را  معلوم دیچی نه یی کار  داسې دي
سالکاران ؛ خپل بنډار انډیواالن  هم خپل دحکومت کی اجراییه ریاست  ګډپه  وي.او نور یی درک نه  ږيیدا کیپ

ي ټاکل ځانونو ته سالکاران ډار انډیواالنبنهر یو محمد محقق او محمد خان هم د  ومرستیاالن يد نوموړ ټاکلي دي.
 چې د ملت پر وړاندې ستره جفا یې ګڼلی شو. څخه اجرا کیږی ېبدن يچی معاشانونه یی د دولت د مالدي 

 
ارګ او اجرایه ریاست په بیالبیلو نومونو خپل د کمپیان غړي او نور ملګري د خپلو سالکارانو په نامه په لوړو 

د اقوامو او قبایلو په  ،له نشه یي توکو سره د مبارزې په چارو کې سالکارامکاناتو او امتیازاتو ګمارلي دي لکه 
دقومونو په چارو کې ،  د شخړو د اوارۍ چارو کې سالکار،  په مطبوعاتي چارو کې سالکار،  سالکارچارو کې 

د سرحدونو په چارو کې ،  په ټولنیزو چارو کې سالکار،  د سیمه ییزې حکومتولۍ په چارو کې سالکار، سالکار
په علمي ،  په چارو کې سالکارد ځوانانو ،  په دیني چارو کې سالکار،  په خصوصي برخه کې سالکار، سالکار

، د جهادي د مخابراتو او مواصالتو په چارو کې سالکار،  د کوچیانو په چارو کې سالکار،  چارو کې سالکار
دغه سالکاران یوازې د خپل معاش او امتیاز په غم کې دي او  امورو سالکار او داسې په لسګونو نور سالکاران.

 ي. د دغو سالکارانو ګټورتوب له الندې تحلیل ښه څرګندیږي.بس؛ نور په عملي ډګر کې هیڅ نه د

 د اقتصادي برخې سالکاران
به مثبت بدلون راولي، خو دا  افغان ولس په دسترخوان کې د ژمنه کوله چېغني به د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال 
همدا اوس له السه ورکړه چې خپل دسترخوان پر سر وچه ډوډۍ هم له  د خبره هم برعکس شوه او ګڼو افغانانو

دلته د ولسمشر اقتصادي مشاورینو څه  .یو میلیون کسانو وزګارېدل یې ښه بېلګه ده دهیواده د کاري ځواک تیښته او 
اداري پړسوب او فساد به له ولسمشر ژمنه کړې وه چې وکړل د ولس دغم خوړلو لپاره یې کومه مشوره ورکړه؟ 

منځه وړي خو دا دی په دې برخه کې لسګونو مشاورینو یې کوم داسې مشوره ورکړه چې ګویا د فساد مخنیوی 
 وکړي؟

 د حقوقي برخې سالکاران
جوړونې وزارت د محکمې د پریکړې پر خالف د کابل بانک په دوسیه کې د د ښار تیره ورځ د غني په الرښوونه؛ 
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کړی وو، چې پر اساس به یې د نوموړي پر  السلیکلومړی درجې تورن خلیل هللا فیروزي سره یو هوکړه لیک 
. دا هوکړه لیک چې د ښارجوړونې وزارت لخوا د اشرف غنی ځمکه د سمارټ سیټي په نامه یو ښارګوټی جوړیږي

وق العاده استازی احمد ضیاء مسعود ، د مشرانو جرګې د مرستیال، د ولسمشر د حقوقي سالکار او نورو لوړ د ف
پوړو دولتي چارواکو په شتون کې السلیک شوې وه ؛ هغه وخت لغوه اعالن شو کله چې د ګډ حکومت شریکان د 

قي سالکاران هم تر پوښتنې الندې راځي ولس او نړیوالو له کلک غبرګون سره مخ شول. نو دلته بیا د ولسمشر حقو
چې ولې یې د یو مجرم سره چې الهم په بند محکوم دی؛ قراردار السلیک کړ؟ که د ارګ سالکاران په خپل 

 مسولیت پوهیدلی نو هیڅکله به یې غني ته دا ډول شرمناکه مشوره نه ورکوله چې وروسته بیا پرې پښیمانه شي.
 د امنیتي برخي سالکاران

، د امنیت د ټینګښت او په لمنځه وړلو د موازي ادارو د خپل کار له پیل څخه د ملي وحدت حکومت د ه دېسره ل
هیواد کې د سرتاسري سولې سینه ډبوله؛ په وروستیو کې د کندز والیت او د یو شمیر والیتونو د ولسوالیو د سقوط 

ې پاتې راغلی بلکه د ژمنو خالف یې پیښې ددې ګواهي ورکوي چې ګډ حکومت په خپلو ژمنو کې نه یوازې چ
ترسره کړي دي. که چیري د امنیتي برخې سالکاران یې مسلکي، پوه او تجربه کاره سالکاران وای نو نن ورځ به 

 په ولس دغه بدمرغي نه راتله.
 د بهرنۍ پالیسۍ او سیاسي برخې سالکاران

په سیاسي برخه کې هم د ارګ او اجرایه ریاست سالکارانو خپل مسولیت نه دی ترسره کړی، تاسې وګورۍ تر 
اوسه مو په هیواد کې د کومو سیالو هیوادونو تر منځ په اړیکو کې انډول په نظر کې نیولی دی. اصالً دغه 

 سالکاران د دیپلوماسۍ او سیاست په معنې نه پوهیږي.
 یزې برخې سالکاراند فرهنګي او ټولن

همدا څه موده وړاندې ولسمشر غني د عاشورا په مراسمو کې د ګډون پر مهال، لفظي اشتباه وکړه او د رسول 
وباله. له دې تېروتنې وروسته په خواله رسنیو « خدای لمسی»)صلی هللا علیه وسلم( لمسی، امام حسین )رض( د 
مله یې غني خدایه او ولس بخښنه وغوښته. دلته هم د ولسمشر د کې پر اشرف غني پراخې نیوکې وشوې چې بیا له ا

فرهنګي او ټولینزې برخې سالکاران تر پوښتنې الندې راځي چی ولی دغو سالکارانو ولسمشر خپلې دغسې اشتباه 
 ته متوجه نکړ. 
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