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

 
            

 

 ۱۰/۰۴/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 بوسو الندې اوبه؛ تر
 

 ؟ئکه نه یې ترسره کوټاکنې نه ترسره کیږي او 
 

په داسې حال کې چې د حکومت اجرایه ریات ټینګار کوي چې په روان کال کې د ټاکنو له ترسره کیدو پرته بله الر 
نشته؛ د افغانستان د آزادو او عادالنه ټاکنو بنسټ فیفا وایې په روان کال کې د ټاکنو په ترسره کیدو باوري نه دي. فیفا 

لخوا د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د یو ځانګړي پروګرام نه شتون او په چمتووالي کې خنډ له وایې د ټاکنو کمیسیون 
امله؛ دا احتمال شته چې پارلماني ټاکنې بل کال ته وځنډیږي. دغه بنسټ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سل کاري ورځو 

په روان کال کې د ټاکنو د ترسره کولو  د کار په ارزولو سره زیاتوي چې دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانیدلی څو
لپاره یو اساسي پروګرام جوړ کړي. د فیفا د مسولینو په وینا؛ په ټاکنو کمیسیون کې بې برنامه ګي د دې باعث شوې 

 .چې د ټاکنیزو اصالحاتو روند له پلي کیدو پاتې شي او پر دغه کمیسیون د خلکو بې باوري له منځه والړه نشي
 

د حکومت اجرایه ریاست وایې چې دوی د ټاکنیزو اصالحاتو اړوند خپلو غوښتنو ته رسیدلي او په روان بل لور ته بیا 
کال کې د ټاکنو له ترسره کیدو پرته بله الر نشته. د ملي ارمان ورځپاڼې د راپور له مخې د اجرایه ریاست ویاند 

عبدهللا خپلو غوښتنو ته رسیدلی دی. رحیمي ویلي مجیب رحیمي ویلي؛ د ټاکنیزو اصالحاتو په برخه کې ډاکټر عبدهللا 
عبدهللا عبدهللا چې د ټاکنیزو اصالحاتو په برخه کې حکومت ته کوم شرطونه ایښي و؛ پوره شوي دي. د نوموړي په 
وینا د رایه ورکوونکو د نومونو ثبتول؛ یو له اړینو شرطونو څخه و، او د ټاکنیزو حوضو مشخص کیدل هم هغه بحث 

وسمهال د ټاکنو کمیسیون د وظایفو په الیحه کې قرار لري. نوموړي ټینګار وکړ چې په دواړو برخو کې هم دی چې ا
 .د ټاکنو په قوانینو او هم په مدیریت کوونکو بنسټونو کې بدلون راغلی دی

 

رایطو ته په اوس اساسي پوښتنه دا ده، چې آیا د هیواد اوسني شرایط دا ایجابوي چې ټاکنې دې ترسره شي؟ اوسنیو ش
کتو د ټاکنو ترسره کیدل اړین دي که نه ترسره کیدل؟ او په داسې حال کې چې د ټاکنیزو اصالحاتو لپاره ټول شرطونه 

 هم پوره شوي وي نو بیا په روان کال کې د ټاکنو د نه ترسره کیدو اندېښنه د څه لپاره ده؟
 

ې دې ترسره شي؟ که له یوې خوا له وسله والو طالبانو راځو دې ته چې آیا اوسني شرایط دا ایجابوي چې ټاکن :لومړی
د روسیې او ایران ښکاره مالتړ او په مسکو کې د طالبانو څو غونډو او له بلې خوا د افغانستان امنیتي حاالت په داسې 

ابوي حال کې چې پسرلی دی او د وسله والو طالبانو د جګړو موسم دی؛ نو پرته له شکه چې اوسني حاالت دا نه ایج
چې په افغانستان کې دې سراسري او افغانستان شموله ټاکنې ترسره شي. ځکه افغانستان له یوې خوا له طالب او 
داعش سره په جګړه کې دی او له بلې خوا حاالت داسې دي چې په سیمه کې د لویو قدرتونو په ځانګړې توګه د 

 .چې د روسیې او امریکا تر منځ د سیالیو ډګر به افغانستان ويروسیې او امریکې تر منځ توده سیالي روانه ده. ګمان کیږي 
په داسې حال کې چې د ټاکنیزو اصالحاتو لپاره ټول شرطونه هم پوره شوي وي نو بیا په روان کال کې د ټاکنو  :دویم

لسمشر او د نه ترسره کیدو اندېښنه د څه لپاره ده؟ د ملي یووالي حکومت له جوړیدو د حکومت د دواړو شریکانو )و
اجرایه رییس( تر منځ ټاکنیز اصالحات راوستل یوه جنجالي موضوع وه. په دغه برخه کې د ټاکنیزو کمیسیونو د 
اصالحاتو لپاره بیالبیل کمیسیونونه هم جوړ شول، ریسان او مرستیاالن یې وټاکل شول او په رسنیو کې پرې بحثونه 

کې په اصالحاتو د ولسمشر او اجرایه ریاست تر منځ د اختالف  هم وشول خو څه موده وروسته به بیا په دغه برخه
ګونګوسې خپرې شوې. بالخره وروسته له ډیرو ناندریو په ټاکنیزو کمیسیونو کې افراد بدل شول، کمیشن کاران یې 

 .نوي شول، رییس یې نوی شو او اوس د اجرایې ریاست د ویاند په وینا چې د دوی شرطونه ټول پوره شول
 

 .اوس فیفا وایې چې امکان لري چې په روان کال کې هم پارلماني ټاکنې ترسره نشي؛ دوه دلیلونه لريدا چې 
اول: داسې احتمال شته چې د ملي شورا لخوا دې په ارګ او سپیدار ماڼۍ او ددوی لخوا دې په ټاکنو کمیسیون فشار 

ندې د امنیتي ارګانونو د مشرانو د استیضاح راوړل شوی وي څو په روان کال کې ټاکنې ترسره نه کړي. څه موده وړا
اړوند ملي شورا ته د ولسمشر د ګواښ خبرونه خپاره شول چې وروسته بیا ارګ رد کړل، نو همدغو اخطارونو ته 
په کتو داسې معلومیږي چې اوس ممکن ملي شورا، ارګ او سپیدار ماڼۍ سره معامله کړي وي څو په روان کال کې 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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
 

دویم: دا احتمال هم شته چې ممکن د ټاکنو مرستندویه موسسو هغوی چې د ټاکنو د ترسره کیدو  ترسره نه کړي. ټاکنې
لپاره مالي له افغان حکومت سره مرستې کوي؛ ممکن دوی خپلې مرستې د دهغوی د غوښتنو منلو سره مشروطې 

نه د اصالحاتو وړاندې کړي وي. داسې انګیرل کیږي چې ممکن د ټاکنو مرستندویه بنسټونو حکومت ته ځینې شرطو
کړي وي خو حکومت تر اوسه نه وي ترسره کړي نو په همدې خاطر به مرستندویه بنسټونه مرستې نه کوي. نو کله 
چې د ټاکنو د ترسره کیدو لپاره مالي امکانات نه وي نو ټاکنو کمیسیون به څنګه د ټاکنو د ترسره کیدو لپاره چمتووالی 

 ونیسي. 
 پای
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