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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 

  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 2102اول سپتمبر             نجیب منلی

 د ولس غږ
 

له څو اونیو را په دې خوا د هېواد په بېالبېلو ولسوالیو کې د ولسي پاڅونونو په ترڅ کې، په هغو سیمو کې چې 
. کړۍ یوه په بلې پسې ماتېږي« راج»حکومتي ځواک یا نه شته، او یا د نشت په حساب دی، د دولت د مخالفینو د 

ه کله د دغو پاڅونونو خبر له دولتي رسنیو افغان حکومت لکه خوب چې وړی وي، یوازې همدومره کوي چې کل
ولسي جرګه، چې د ډېرو غړو له پاره یې د مشروعیت د تللو د مقیاس . څخه، د یوې عادي پېښې په توګه خپروي

. پاڅونونو د مشروعیت په اړه شکونه څرګندوي او تر شا یې نور السونه ویني« غیر ډالري»واحد ډالر دی، د دغو 
ځواکونو دسیسه ګڼي، یا یې بې اهمیته بولي  نړیوالوفین بیا دغه پاڅونونه د دولت او وال مخال د افغان حکومت وسله

 . کار وایي« اربکیانو»او یا ورته د 
 .داسې ښکاري چې دغه نوي تحول د هرې خوا سیاسي پوهه له ننګونو سره مخ کړې ده

والیت نورو ولسوالیو او ورپسې نورو والیتونو ته ، بیا د هغه ه چې د غزني په اندړو کې پیل شولکه اوسني پاڅونون
وغځېدل او نن یې له کندهاره تر ننګرهاره، له غزني تر لوګره او له کونړه تر لغمانه، له پکتیا تر سمنګانه او له 
وردګو تر پروانه لمن غوړېدلې، له هغه حالت سره پرتله کړو چې پینځلس، شپاړس کاله پخوا د طالبانو د حرکت د 

 .شېبې وې یو څه ورته والی او ګڼ توپیرونه په کې وینو پیل
ورته والی یې همدومره دی چې د وخت حکومت یې په رامنځ ته کولو او اداره کې هېڅ نقش نه لري او د یوې ابن 

د و باله او نن « حرکت خود جوش مردمي»برهان الدین رباني دا خوزښت  مرحومالوقتي انګېزې له مخې هغه مهال 
په دې باندې چورت وهي « روشنفکري کړۍ»وایي خو په اصطالح « ولسي پاڅون»غلي کرزي حکومت ورته ښا

یو بل ټکی هم د هغه پاڅون او د دغو پاڅونونو تر منځ شریک دی او هغه . چې د دغو حرکتونو تر شا به څوک وي
ړی و، حکومت د خلکو د سر او مال له عاملینو د خلکو ژوند تریخ ک« شر او فساد»دا چې هغه مهال، لکه نن، د 

 .ساتلو عاجز و او خلک دې ته اړ وو چې ځانونه په خپله وساتي
کال د طالبانو حرکت د  ۳۱۳۱که توپیرونو ته یې ځیر شو نو کېدای شې چې تر ټولو لوی توپیر یې دا وي چې د 

اوسنی پاڅون د . کنۍ ساحه پراخه کړههېواد په یوه مشخصه سیمه کې راوټوکېد او د یو سېالو په څېر یې خپله ځم
هېواد په بېالبېلو سیمو کې، چې نه له جغرافیایي لحاظه سره تړلې دي او نه له سیاسي لحاظه په کې د یو مشخص 

د طالبانو حرکت د وخت د چارواکو پر قرارګاوو یرغلونه کول او خپل . سیاسي جوړښت اغیز شته، وده موندلې
اوسني خوزښتونه، په خورا کمو امکاناتو، له . ي ځواکونو د ځپلو له الرې برابروللومړني تجهیزات یې د حکومت

هغه مهال د سیمي یو بهرني . سیمې څخه هغه ډلې او بانډونه شړي چې د دوی ورخنی ژوند یې مختل کړی دی
ناولسي ځواک او یوې نړۍوالې تجارتي کمپنۍ په دغو حرکتونو کې خپله ګټه لیدله خو په دغو پاڅونو کې د 

د تمویل په برخه کې یې هم د یوه یوګوني سیستم نشتوالی یو مهم . جوړښتونو د ګټو څرک تر اوسه نه لیدل کېږي
د طالبانو د تحریک د تمویل له پاره د بهرني مالتړ تر څنګه، د دولتي تاسیساتو لوټل او له عامو وګړو . توپیر دی

رې وې خو اوسني خوزښتونه، چې په څو کلو پورې محدود دي څخه د ټوپک په زور د مرستو تر السه کول عمده ال
او پراخه سیاسي اجندا هم نه لري، له یوې خوا ډېرو مالي امکاناتو ته اړتیا نه لري او له بل لوري د سیمې شتمن 

تر دې وراخوا، د طالبانو . خلک په داوطلبانه ډول، د ال سترو ګواښونو د شنډولو په هیله، ورسره مرسته کوي
دا بیا بېله خبره ده چې طالبانو په درواغو )تحریک د وخت حکومت ړنګول او پر ځای یې د بل نظام ټینګول غوښتل 

خو اوسني ( لومړی د محمد ظاهر شاه د بیا راوستلو ژمنې وکړې او چې واک ته ورسېدل پر کړیو ژمنو وختل
 .پاڅونونه د افغانستان منتخب حکومت خپل ګڼي او حمایت یې غواړي

حکومت پینځه سترې دندې لري چې که په دغو دندو کې یې یوه هم ترسره نه کړه، په ریښتینې مانا حکومت نه شي 
 :بلل کېدای

 ،(داخلي او خارجي امنیت)د بهرنیو او کورنیو ګواښونو څخه د متبوع ولس د سر او مال ساتل : الف
 (د کار او بار او اقتصادي فعالیت تنظیم)ینه برابرول د ولس له پاره د ژوند د امکاناتو د پیدا کولو له پاره زم: ب
 (عدلي نظام)د ټولنیز نظم د تامین په موخه د خلکو تر منځ د روابطو تنظیمول : ج
د ولس په ګټه د هغو چارو سر ته رسول او د هغو اسانتیاوو برابرول چې چې ټول ورته اړتیا لري او هېڅوک یې : د 

 (عام امنفعه چارې)وړای په یوازې سر الس ته نه شي را



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

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

د ټولنیزو ناخوالو او طبیعي آفتونو پر مهال د ولس د ستونزو حل کول او د بشري کرامت د ساتلو له پاره الزم : هـ
 (ټولنیز امنیت)تدابیر نیول 

هېواد د افغانستان حکومت د خپل قلمرو په ګڼو سیمو کې دغه وظایف په سمه توګه سر ته نه دي رسولي خو بیا هم د 
له همدې امله، . حکومت او دولت، مشروعیت نه ردويد نړۍوالو پولو دننه پراته ولسونه ، په خپل پراخ اکثریت د 

سره له دې چې حکومت د خپلو وسله والو مخالفینو پر وړاندې د ګڼو سیمو د خلکو په خوندي کول کې پاتې راغلی 
 .ت مالتړ ته سترګې پر الر ديدی، خلک د مخالفینو پر ضد پاڅون کوي او د حکوم

د اندړو پر لومړي پاڅون میاشتې واووښتې خو د ښاغلي کرزي حکومت ال تر اوسه په ازادو شوو سیمو کې نه د 
حکومتي تاسیساتو د بیا راژوندي کولو په موخه کوم کوټلی ګام اخیستی او نه یې هلته د بیا رغونې کومه پروژه 

ۍ سره یو ځای، د دې پر ځای چې په افغانستان کې د قانونیت سرچینه، ملي د حکومت له ناکام. تطبیق کړې ده
پارلمان، د ولسونو د پاڅون مالتړ وکړي، حکومت او نړۍواله ټولنه دې ته راوبولي چې د پاڅون کوونکو مشروعو 

و پر پاڅون غوښتنو ته بیړنی او مناسب ځواب ووایي، په همدغه پارلمان کې داسې غږونه راپورته کېږي چې د خلک
له مدني ټولنې او د هېواد له روڼ اندو هم د . اندېښنې څرګندوي او، په یو ډول، پاڅون کوونکي په پردیو پورې تړي

 .دغه نوي حالت پروړاندې الر ورکه ده او ټول داسې چوپ دي چې ته وا هېڅ هم نه دي شوي
ېواد کې دننه او له دغه هېواد بهر ګڼې داسې کړۍ په یو هېواد کې چې د ټولنې یوه برخه پاڅون ته اړه شي، په دغه ه

د سیمې استخبارات الس تر زنې نه دي ناست چې . وي چې غواړي چې دغه نا ارامي په خپله ګټه و څرخوي
وګوري چې ولسمشر کرزی به چاته د ملي امنیت واک ورسپاري، چا ته به د ملي دفاع کونجي په الس ورکوي او 

خلک هم چې د مخالفینو له ډول ډول جفاوو څخه تر . ایي ډنډو پر برخلیک حاکم کويڅوک به د پولیسو د برېښن
سپېږمو رسېدلي وو او باالخره یې خبره تر پاڅون بورې ورسوله، د خپلو بې شماره ستونزو حل غواړي او په سیمه 

له پاره دا نوي حاالت  ییزه کچه ګڼ د زور او زرو خاوندان دې ته په څو ناست دي چې د راتلونکو سیاسي میعادونو
 .په خپله ګټه و کاروي

 .:د ولسي پاڅونو په اوسني پړاو کې هېواد د یوې نوې تاریخي دوه الرې په منځ کې دی
د دې له پاره شرایط په کافي اندازه اماده دي چې که حکومت مسووالنه عمل وکړي، ولسمشر یو ځل بیا دغه تاریخي 

یو قرباني نه کړي، په هغو سیمو کې چې د ولسي پاڅون له الرې د افراطیت فرصت د لنډمهالو سازشونو او جوړجاړ
د څو اونیو په ترڅ کې ټول حکومتي اورګانونه  -که نه کېږي –ټغر ټول شوی دی، په پیړني ډول، د څو ورځو یا 

 فعال کړي، تړل شوي ښوونځي او کلینیکونه پرانیزي، سوي او ړنګ شوي تاسیسات ډېر ژر له سره ورغوي،
نو نه یوازې به دغه سیمې  –که په لنډو حکومت د حکومت وظیفه ادا کړي  –پراختیایي چارو ته لومړیتوب ورکړي 

په دوامدار ډول د مخالفینو له ولکې ایستل شوې وي بلکې دې ته به هم زمینه مساعده شي چې د نورو سیمو وګړي 
 .ورته اقدام وکړي

چې خپله وظیفه و پېژني، د مدني ټولنې فعالین، سیاسي ګوندونه او روڼ  چېرې حکومت په خپله دا وړتیا نه لريکه 
اندي  باید د یوه بیړني او ځواکمن کامپاین له الرې حکومت ، نور دولتي اورګانونه او نړۍواله ټولنه د شرایطو 

 .حساسیت ته متوجه کړي
ي حرکتونه، د زورواکانو او بهرنیو که دا یو هم نه کېږي نو باید دې ته په تمه و اوسو چې دغه خودجوشه، مل

و په داسې شرایطو کې به هغ. استخباراتو په الس کې په داسې یو زماني بم بدل شي چې بیا به یې کنټرول ناشونی وي
، د مدني ټولنې فعالینو او شتمنو افغانانو ته چې له هېواد بهر د سر پنا کولو ځای حکومتي چارواکو، د پارلمان غړو

یه دا وي چې پر خپلو جونګړو ګوتې ووهي او ښاغلي ولسمشر ته به مې مشوره دا وي چې هڅه دې لري زما توص
وکړي چې د ډاکټر نجیب اهلل په برخلیک وا نه وړي چې د کوم جنرال یا مارشال کسان یې د کابل له هوایي ډګره 

 .راوګرزوي ځکه چې اوس د ملګرو ملتونو پر دفتر هم چندان باور نه دی په کار
 

 پای
 


