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 ۱۸/۰۴/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 پاره د غني غوره اقدامه د ښې حکومتولۍ ل
 

راپورونه وایې په چې په ښې حکومتولۍ او اصالحاتو کې د ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود د اشرف 
وی چې په خپلو کارونو غني په امر له دندې ګوښه شوی دی. ارګ وایي چې ضیا مسعود په دې خاطر ګوښه کړای ش

کې ناکام و. احمد ضیا مسعود د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولسمشر غني له ټیم سره ملګری شو او ولسمشر ورته په 
ښې حکومتولۍ کې د ځانګړي استازي څوکۍ ورکړل. خو نوموړي د غني د هیلې خالف له تیرو دوو کلونو راهیسې 

نو اعتراض کاوه. نژدې دوې اونۍ وړاندې یې وویل چې د ولسمشر په بیا بیا ځلي د ملي وحدت د حکومت پر کړ
 .استازیتوب دا مانا نه لري چې له ملي ګټو او خلکو به تیریږم

نن ښاغلي ضیا مسعود د یو خبري کنفرانس له الرې حکومت ته مستقیم اخطار ورکړ چې که نوموړی په خپل او یا 
شي. داسې معلومیږي چې ښاغلی مسعود غواړي که دی په قدرت بل پست ونه ګوماري نو کورنۍ جګړه به رامنځته 

کې وي او جیب یې ډک وي نو په افغانستان کې خیر او خیریت دی، او که ترې د قدرت ګډۍ اخیستل کیږي نو نو بیا 
 .به غرو ته خیژي او حکومت نسکوروي

 

 :په ښې حکومتولۍ او اصالحاتو کې د ولسمسر ځانګړی استازی
 

ې اساسي کلمات )ښه حکومتولي، اصالحات، د ولسمشر ځانګړی استازی( شته چې غواړم معلوم په دې جمله کې در
 کړم چې آیا ضیاء مسعود په یاد پوست د دغه درېو اصطالحاتو مطابق څومره عمل کړی دی؟

 آیا د ښې حکومتولۍ لپاره چې ښاغلی مسعود په یاده څوکۍ ناست و؛ څومره یې ښه حکومتولي ترسره کړې ده؟ په
حکومتي چارو کې د اصالحاتو راوستلو لپاره ځانګړې کومه څوکۍ چې ضیاء مسعود ته ځانګړې شوې وه؛ کوم 
اصالحات یې رامنځته کړل؟ او لکه څنګه چې یې یاده څوکۍ د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه اشغال کړې وه؛ 

 رښتیا هم د ولسمشر استازولي یې وکړله؟
 

 تولي څه ته ویل کیږي؟راځو لومړی دېته چې ښه حکوم
 

د یو هیواد د قوانینو د چارچوب سره سم، له فساد او تبعیض پرته د حکومتي چارواکو لخوا دندې سر ته رسولو ته 
ښه حکومتولي ویل کیږي. همدارنګه د ولس د لومړنیو اړتیاوو لکه پاکې اوبه، سالم خواړه، روغتیایي خدمتونه، تعلیم 

او روڼتیا رامنځته کولو ته هم ښه حکومتولي ویل کیږي. ښه  او تربیه، پوښاک او سرپناه او داسې نورو پوره کولو
حکومتولي ولس ته الرښوونه کوي څو پوه شي چې په واک کې خلک، ګوند او یا ائتالف د اقتدار په وخت کې څومره 

ځې د قانون حاکمیت ته ژمنتیا لري. آیا حکومتي چارې د عدالت، وړتیا او پوهې معیار په نظر کې نیولو سره پر مخ 
 .که یا؟ حکومتي پریکړې څومره رڼې دي او ولس ترې څومره رضایت لري

اوس که د ښې حکومتولۍ همدغې تعریف سره د ښاغلي ضیاء مسعود د تیرې دوه کلنې دورې کړنې پرتله کړو، نو 
 .په ډاډ سره ویلی شو چې دوه سلنه هم د دې معیار برابر کار نه دی شوی

 

 ؟لي ترسره کړې دهضیاء مسعود څومره یې ښه حکومتو
 

که څه هم ارګ له دندې د ضیاء مسعود د ګوښه کیدلو دلیل په خپلو چارو کې د نوموړي ناکامي او نه اغېزمنتیا یاده 
کړې خو په همدې اړوند بیالبیل نظرونه هم شتون لري. ځینې وایې چې ضیا مسعود د ولسمشر له لوري په وروستیو 

 صالح لپاره د نوي څوکۍ د رامنځته کولو قرباني شوی دی. ځینې بیا وایې کې د ملي امنیت د پخواني رییس امرهللا
چې ضیاء مسعود پتیلې وه چې د راتلونکې ثور میاشتې په اتمه نیټه پر شوروي پلوه حکومت د مجاهدینو د بري د 

دې چې ضیا ورځې په پار جوړو شویو مراسمو کې خپله استفا وړاندي کړي، خو ولسمشر پرې خبر شو او مخکې له 
 .استعفا وکړي؛ د غني لخوا له دندې ګوښه شو

 

خو د دې ټولو تر څنګ یو بل لوی دلیل هم شتون لري، او هغه دا چې ضیاء مسعود په وروستیو کې خپلې پښې له 
بړستنې ډیرې د باندې ویستلې وې او غنې هم ترې بړستنه لرې کړه. په دې معنا چې ضیاء مسعود په حکومت کې 
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مت منتقد و. نوموړي په داسې حال کې چې معاش، موټر او امتیاز د دولت اخیستو خو کړنې او څرګندونې دننه د حکو
چې په وروستیو کې خو یې آن دا هم وویل چې د ولسمشر استازیتوب  یې د حکومت پر کړنو نیوکې وې. حتی تر دې

 .دا مانا نه لري چې له ملي ګټو او خلکو به تیریږم
 

نوموړي د ګوښه کولو خبر ورکړی دی نو ستر المل یې همدا کیدلی شي چې ښاغلي ضیاء اوس چې ارګ ماڼۍ د 
مسعود د حکومت دننه د حکومت د پنځم ستون په صفت کار کولو او هغه مسولیت چې ورته سپارل شوی و؛ نه دی 

لس هیله لري ترسره کړي. نو ویلی شو چې د ضیاء مسعود په شتون کې خو ښه حکومتولي ترسره نه شوه نو اوس و
چې د دا ډول اشخاصو او چارواکو په ګوښه کولو سره به ښې حکومتولۍ او د ولس او دولت تر منځ د سالمو اړیکو 

 .رامنځته کیدلو ته فرصت په الس ورشي
 

اوس که نوموړی حکومت ته هر څومره اخطارونه ورکوي او ننګوي یې نو حکومت دې پرې خپل غوږ نه خوروي، 
ل د واک دوره کې ولس ته دومره څه نه دي کړي چې تر شاه یې ودریږي. ضیاء به اوس خپل ځکه نوموړي په خپ

زړه په کنفرانسونوتشوي خو هیڅ یې هم په الس نه ورځي. داسې اخطارونه په افغانستان کې ډیر ورکړل شوي دي 
 .خو پایله یې منفي ده او هیڅ یې هم نه دي ترالسه کړي

 

 ایپ
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