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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۸/۰۵/۲۱

نظرمحمد مطمئن

د راتلونکو ټاکنو تت او تیاره انځور
د  ۲۰۰۴کال ولسمشریزې ټاکنې په بشپړ ډول د امن فضاء کې تر سره شوې ،او د توقوع پر خالف ډیرو خلکو
پکې برخه واخیستله .ولي د  ۲۰۰۹کال ټاکنې ډیرې نا امنه او خونړۍ پیښې وشوې ،د مخکیني ولسمشر حامد
کرزي او ډاکټر عبدهللا تر منځ ناندریو زور واخیست ،او د نړیوالي ټولنې ځینو هیوادونو هڅه کوله چې ډاکټر
عبدهللا واک ته ورسیږي.
د  ۲۰۱۴کال ولسمشریزې ټاکنې په بشپړ ډول تیروتنه وه ،موږ د  ۲۰۱۰کال ولسی جرګې او  ۲۰۰۹کال
ولسمشریزو له فساد څخه ډکو ټاکنو تجربه مخکې درلودله ،بل داچې دا تجربه هم وشوه چې ټاکنې د افغان جګړې د
حل الره نه ده ،په کار وه چې د  ۲۰۱۴کال ټاکنو پر ځای د داسي حکومت لپاره کار شوی وای چې افغان شموله
او سولې ته د رسیدو څرک پکې لیدل کیدای.
که ټاکنې د افغان کشالې د حل الره وي ،بیا خو ښه ده چې په قوت سره خلک پکې برخه واخلي ،که د ټاکنو د الرې
موږ سولې ته رسیدالی شو ،بیا باید په ټاکنو کې خلک په قوت سره برخه واخلي ،ولي تیرو تجربو وښودله چې نه
یوازي د حل او سولې ته رسیدو الره نه ده ،بلکې پراخ فساد پکې کیږي .او د ټاکنو پر مهال هر نوماند د سولې
شعار مخکې کوي ،سوله د سیاست قرباني کوي.
اوس چې د ولسې جرګې د ټاکنو لپاره نوم لیکنه جریان لري ،او د نوم لیکنې بهیر کې د خلکو ګډون ډیر کم رنګه
دی ،ځکه افغان ولس په ټاکنو باور د السه ورکړی دی.
تیر ځل چې د  ۲۰۱۴کال ولسمشریزې ټاکنې وشوې ،هغوی چې د خپلو مړو جسدونه یې په کور کې پټ وساتل او
د ټاکنو مرکز ته والړل خپلې رایې یې وکارولي ،هغوی چې د خپلو مړو فاتحې اخیستل یې وځنډول او د رایې
ورکولو مرکزونو ته والړ ،هغوی چې د رایې ورکولو له امله یې د السونو ګوتې پري شوې ،هغوی چې له بهر
څخه د خپلې رایې د حق کارولو لپاره راغلل ،د ټولو رایې هدر او په سپکه ورته وکتل شول ،هغوی چې ډاکټر
غني ته یې رایه ورکړې وه چې ولسمشر شي ،او هغوی چې ډاکټر عبدهللا ته یې رایه ورکړي وه چې ولسمشر شي،
د هیچا رایې ته د هغه د حق په سترګه ونه کتل شول ،پایله دا چې د هغه وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان
کیري د ډاکټر عبدهللا او ډاکټر غنی ترمنځ د ګډ حکومت جوړولو پریکړه وکړه ،او دواړو د خپلو خلکو د رایو سره
جفا وکړه.
دا چې ټاکنې د سولې بدیل نه دی ،او ټاکنې په لوی الس بحران لور ته روانې دي ،ځینې الملونه یې داسي ښکارې
چې امریکا او افغان حکومت هم د ټاکنو لپاره منظم پالن نه لري ،او ځینې کړۍ په لوی الس هڅه کوي چې ټاکنې
بحرانې شې ،پرته له دي چې طالبان یې مزاحمت وکړي ،په کور دننه د ټاکنو لپاره د بحرانې کیدو کمپاین روان
دی ،ولي د بحراني کیدو پړه به بیا هم افغان حکومت او نړیوال پر طالبانو ور اچوي.
 - ۱مخکې له دي چې د  ۲۰۱۸کال د ولسي جرګې د ټاکنو وخت د ټاکنو کمیسون لخوا اعالن شي ،په بېالبېلو
وختونو کې د ځینې بېالبېلو حکومت پلوه آدرسونو څخه دا خبره ډنډوره کېدله چې طالبان به دا ځل ټاکنې تحریم
کړي ،او دا به طالبان په خپله ګټه وبولي .په لوی الس د ټاکنو مقابل کې د طالبانو هڅولو ته هڅه کیدله.
 – ۲د و لسي جرګې ټاکنو لپاره د نوم لیکنې لپاره دوه میاشتې وخت ورکول شوی وو ،په داسي حال کې چې پر
تذکرو به سټیکر هم نښلول کیږي ،چې دومره لنډ وخت کې نوم لیکنه شونې نه ښکاري .که څه هم وروسته وخت
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یوه میاشت تمدید او کیدای شي نور هم تمدید شي ،خو لومړی ځل دوه میاشتې اعالن په دی معنی چې د ټاکنو لپاره
سم پالن او هوډ شتون نه درلود.
 – ۳په ټاکنو کې د نوم لیکنې کم رنګه ګډون اړوند د ډاکټر غني او ډاکټر عبدهللا څرګندونې چې په خپلو څرګندونو
کې یې روښانه کړه چې د خلکو ګډون د نوم لیکنې پروسې کې کم دی ،د دوی څرګندونو پر ولس نور هم منفي
اغیر وکړ ،په کار وه چې دوی دا ډول وضاحت نه وای کړی ،بلکې خلک یې باید هڅولي وای ،او د نوم لیکنې
پروسه یې سمه او کامیابه ښودلې وای.
 – ۴د نوم لیکنې لپاره یې د تذکرو لپاره سټیکر اړین وګاڼه ،خو لږ وروسته یې د بریښنایې تذکرو د ویش لړۍ د
ډاکټر غني لخوا پېل او د اجرائیه مشر ډاکټر عبدهللا له خوا یې مخالفت وشو .که رښتیا هم د بریښنایې تذکرو د ویش
هوډ دوی درلود ،باید د نوم لیکنې د بهیر سره سم یې د تذکرو ویش پېل کړی وای ،او په تذکرو د سټیکر لګولو
اړتیا به هم نه لیدل کېدالی.
 – ۵د ټاکنو د خپلواک کمیسون او ټاکنو د شکایتونو د کمیسون مهمو غړو د دارالنشاء رئیسانو استعفی ،ځکه چې د
حکومت لخوا یادو کمیسونو ته الرښوونه شوې وه چې د تذکرو په کاپي باندي د سټیګر نښلول ومني ،او د دواړو
کمیسونو د داراالنشاء رئیسانو او دوو نورو غړو یې مخالفت وکړ.
 – ۵په کابل او ځینو والیتونو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د ټاکنو پر مرکزونو بریدونه ،داسي بریدونه چې ډیره
مرګ ژوبله له ځان سره لري.
پورته او ځینو نورو مواردو ته په کتلو داسي ښکاري چې د ټاکنو لپاره رڼه تګالره شتون نه لري ،دا ټاکنې به
بحراني کیږي ،جنجالي کیږي به او بیا به د  ۲۰۱۹ز کال ولسمشریزو ټاکنو الره ډب کیږي ،تر څو نړیوال او
افغان سیاستوال د اوسني حکومت پر اوږدیدو غور وکړي .د اوسني حکومت چارواکي به هم هڅه کوي چې د
خپلې واکمنۍ د  ۵نورو کلنو د دوام لپاره پرته له ټاکنو کومه الره پیدا کړي.
د فبروري ۶مه  ،۲۰۱۸مسیر ورځپاڼې راپور ورکړ " :امریکا غواړي له ولسمشریزو ټاکنو پرته د ګډ حکومت
موده پنځه کاله نوره اوږده کړي .د همدې فورمول د تطبیق لپاره مهمو امریکایي استازو د تېر جهاد له ځینو
مشرانو او سیاسي مخکښانو سره لیدلي دي.
امریکایانو دوی ته ویلي ،چې غواړي «قیادي شورا» جوړه کړي او همدا شورا به د دوی د فورمول تائید او له تطبیق
سره به یې سره خوځوي.
ورځپاڼه کاږي ،امریکایانو له پخواني ولسمشر حامد کرزي ،عبدالرب رسول سیاف ،ګلبدین حکمتیار ،انوارالحق
احدي ،کریم خلیلي ،حامد ګیالني او ځینو نورو مشرانو سره لیدلي دي.
امریکایانو دوی ته د دې هوکړي په بدل کې لوی امتیازات منلي ،خو له یادو کسانو ځینو انکار کړی او ځینو
ورسره په مشروط ډول د هو سر ښورولی.
پای
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