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ډاکټر نبي مصداق

د ګډ حکومت لومړی کال
د  ٢٠١۴کال د ټولټاکنو لپاره ولسونه په ډٻر شوق او عالقې سره را ووتل؛ خو دا چې په لومړۍ دوره
کې ،د کرزي له پالن سره سم )چې شپږ تنه پښتانه يې د اشرف غني په مقابل کې ودرٻدو ته تشويق
کړل( ھيچا  ۵٠+١رايې ترالسه نه کړې .ډاکټر عبد Aعبد Aاو ډاکټر اشرف غني چې له نورو
نوماندانو نه ډٻرې رايې وړې وې ،دوھم دور ته والړل .په دې دوره کې په راييو او دا چې چا
څورمه رايې وړي وې ،تاوده تھمتونه ،په يوه او بل لوري ولګٻدل .برسيره د څو خوښکړو واليتونو د
راييو په شمٻرنې سره د ډاکټر عبد Aد اصالحات او ھمګرايي ټيم اطمينان حاصل نه شو اوبال خره
ډاکټر غني وويل چې بايد ټولې رايې له سره وشمٻرل شي.
د دې تفتيش لپاره  ٣٠٠بھرنيان او  ١٧٠٧تنه د دواړو ټيمونو )تحول او تداوم ،اصالحاتو او
ھمګرايي( له لوري مؤظف شول چې په درٻو مياشتو کې ټولې رايې )چې ھيچٻرې ھم داسې کار نه
دی شوی(له سره وشميرل شوې ،که څه ھم پايله دواړو مشرانو ته معلومه وه؛ خو سره له دې ھم
ډاکټر غني د ډاکټر عبد Aغوښتنه ومنله چې يوازې ګټونکی دې اعالن شي ،چې ډاکټر غني وو؛ خو
يو کال او درې مياشتې وروسته د ټاکنو د خپلواک کمٻسيون مشر ،ډاکټر نورستاني ،ناڅاپه د ټولټاکنود
نتيجې اعالن وکړو چې ډاکټر غني  ۵۶٪او ډاکټر عبد ۴۴٪ Aسلنه رايې چې  ٢٠٠٧کسانو
وشمٻرلې ،وړې وې .برسٻره په دومره تفاوت چې د ګټونکي او بايلونکي په منځ کې وو ډاکټر غني،
حکومت  ۵٠-۵٠له ډاکټر عبد Aسره شريک کړ چې دا له لومړۍ ورځې نه يوه ناکامه تجربه وه او
ځکه يې ھم تر  ٩مياشتو پورې ،دواړو په کابينې سره موافقه نه کٻدله ،ھمداسې په واليانو ،سفيرانو،
معينانو او نورو حکومتي لوړ پوړو مقرريو.
اوس چې نږدې يو نيم کال د ګډ حکومت له جوړٻدونه تٻر شوی او د پوستونو په چڼو وھلو باندې د
دواړو ډٻر وخت ضايع شو ،د ډاکټر غني مخالفې رسنۍ  ،ټوله مالمتيا بې له دې چې ووايي ډاکټر
عبد Aھم  ۵٠په سلو کې مالمت دی ،په اشرف غني ٻې اچوي ،حال دا چې برسٻره د پوستونو په سر
له مخالفت نه چې تر اوسه ھم روان دی ،ډٻرې پروژې ،که د لنډې مودې دي او که د منځ يا لرې
مودې ،ټولې د ډاکټر غني له خوا وړاندي شوې دي او اشرف غني ډٻرې السته راوړنې لري چې
غواړم ځينې يې د دې ١٣٩۴کال په پای کې ياد کړم.
د ډاکټر غني پالنونه او الس ته راوړنې په دې يو نيم کال کې په درٻو برخو غواړم وويشم.
لومړی د سولې لپاره د ھغه سفرونه چې د غني په اولويت کې ؤ ،سعودي ،پاکستان ،چين او امريکا
ته چې ھريو په پاکستان باندې فشار را وستلی شي اوپايله يې روانې څلور اړخيځې غونډې دي چې د
افغانستان ،پاکستان ،چين او امريکا په ګډون روانې دي او تر اوسه يوازې حکمتيار او مال محمد
رسول خبرو ته لٻوالتيا ښودلې او ښکاري چې پاکستانيان په مالمنصور او حقاني ډلې باندې په کار
کې وي چې ھغوی ھم د سولې په خبرو کې شامل شي.
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څرنګه چې په افغانستان  ۴٠کاله ،جنګونه او نا امنۍ شوي دي ،نو سوله به ھم تدريجي وي او په څو
غونډو کې ،بر سٻره د نړۍ د دوو لويو طاقتونو ،لکه چين او امريکا په کډون به ،تر السه نه شي؛ خو
د ټولو افغانانو ،په شمول د ناټو غړي ھٻوادونه ،امريکا او چين،چې ھر يو د خپلو ګټو په اساس ھم،
په افغانستان کې سوله غواړي او  Aدې دا سوله ،په ھمدې  ١٣٩۵کال کې زموږ د بې وزلو او ځپل
شوو افغانانو په نصيب کړي.
ډاکټر غني دوھمه السته راوړنه ،د جنګ وھلي او ھٻر شوي افغانستان لپاره د نړۍ د دې برخې ،چې
د ټولې نړۍ نٻږدې نيم نفوس دلته ژوند کوي ،د يو مرکزي موقف السته راوړنه ده .د غني د منځ
محال پروګرام په اساس افغانستان به دال جورد ،د اورګاډي پټليو له الرې له مرکزي آسيا ،قفقاز
ھٻوادونو او باالخره اروپا سره ونښلوي او زموږ د وارداتو د ترانسپورت بيه به خورا ټيټه شي .په
ھمدې ډول د لومړي ځل لپاره به افغانستان،بحرتھالرھپيداکړي .دچابھار د بندر له الرې چې د ھند په
مالي مرسته جوړٻږي او بيا به د اورګاډي په وسيلھله ھرات ،بلخ ،کندز او ھمازبکيستان او ترکمنستان
سره وصل شي .د ټاپي د نل ليکې غځول چې ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان او ھند  ٣٠کالنه پروژه
دھاو افغانستان برسيره په کلني ماليه او غاز ،په ھغو څلورو د ترميم او څارنې په مرکزونو کې چې
په افغانستان کې به وي ښارکونه او مارکيټونه ھم جوړ شي.
د اوبو ښه مديريت  ،چې کار ورباندې روان دی،افغانستان له ګاونډيو ھيوادود سره وصل کړی .په
دې دول افغانستان به د نړيوالو قوانينو په اساس ،د ھغو نه زمونږ د حقوق په اساس چې په وچه محاط
ھيواد يو ،او د ترانزيت حق لرو پاکستان ،ايران او د شمال ھٻوادونه سره د قراردادونو او معاھدو له
الرې ،يوې دايمي پرٻکړې ته ورسٻږو.
د ھغو سفرونو چې اشرف غني زموږ د سيمې ھٻوادونو ته کړي ،ده تل داسې طرحې وړاندې کړي
چې دا ټول ملکونه ،که غواړي چې په سوله او وروګلوی سره ژوند وکړي ،نو يو له بل سره تړلي
دي.داسې نه چې روان جنګ يواځې د افغانستان غميزه ده ،په دې جنګ کې د مثال په توګه ټولو
شاوخوا ھيوادو ته نا امني روانه ده.
د ډاکټر غني دا پراخ ديد د دې ټولو ھٻوادونود مشرانو له خوا په قدر سره ليدل شوی دی؛ ځکه چې
ډاکټر غني په جغرافيايي ،اقتصادي سياسي او کلتوري لحاظ ھغوی قانع کړيدي،چې ھرملک ددې
سيمې يوه کوچنۍ برخه جوړوي اود ټولو خير د دې سيمې د صلحې او امن په نظر کې نيولوسره دی.
د ډاکټر اشرف غني درٻيمه السته راوړنه د افغانستان لپاره ،د ټاکنو د وعدې سره سم د افغانستان په
داخل کې السته راوړنې دي :لکه په سعودي عربستان کې د سل زرو کارګرو منل ٣٠٠ ،نورو په
قطر؛  ۵٠٠ميګا واټه برٻښنا له ترکمنستان نه ٢.۵ ،مليارډه ډالره له امريکا نه بر سٻره د ھغو په ۴.۵
مليارډه ډالره ،د اردو او پوليسو لپاره؛ د ګمرکاتونه د لومړي ځل لپاره  ٢٠په سلو کې زيات عايد چې
بايد نور ھم زيات شي؛ ځکه ھلته له غلو نه د نورو عايداتو ګنجايش ھم شته.
ښځو ته د حکومت په ھره برخه کې د کار ضمينۍ برارول،په روان جنګ پوليس او اردو شھيدانو ته
لس زره کورونه جوړول،د ښونوکو لپاره ځمکه او کور ،د اوبو د  ٢١بندونو او برٻښنا کوټونو
جوړول؛ د کرھڼۍ ،لبنياتو او چرګانو د غوښې له لورې تر څلور راتلونکو کالو پورې خود ګفايي ،د
سړو خونو جوړول چې مٻوې او سابه ،د يو فصل نه تر بل فصل پورې وساتل شي او ھم د ھغو
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صادرات چين ،مرکزي آسيا ،قفاز او اروپا ته.
له بلې خوا ډاکټر غني ھغه توری پيسې چې له ارګ نه ځينو رسنيوته ورکول کٻدې لغوه کړې،پخواني
قراردادونه چې تر  ۴٠٠ميليونو ډالرو نه زيات اختالس يواځې په يوه برخه کې شويبندکړل ،او په
مقابل کې د السي قراردادونو په منظور د ملي تدارکاتو د کمٻسيون له الرٻچې د ولسمشرٻې په راس
کې دی اوس نظر تير کال ته په ھماغه قراردادونو کې ،په مليارډونه افغانۍ سپما شوې ده.
وزيرانو ته يې سل ورځې وخت ور کولچې په ھرو سلو ورځو کې په خپلو راتلونکو السته راوړنو
باندې کار وکړي او که د  ۶٠فصيدو نه لږه السته راوړنه ولري ،د دوی د بې کفايتۍ په معنا به وي.
په خپله ډاکټر غني  ١۶ساعته کار کوي او دی د افغانستان د ټولو مشرانو نه ډٻر زحمت کښ ،پاکنفسه
او افغانستان ته زړه سوانده مشر دی.
د ھمدې له امله له يو ميليون زيات خلکو د ھغه شخصي فيسبوک او ټويټر کې ورته "اليک" يعنې زما
د خوښې ،ايشارې ور کړٻده؛ خو ھغو کسانو چې دا فيسبوک او ټويټر چلوي ،د سلګونو وطنوالو،
تبصرو ته ،ځواب نه ليکل کٻږي او نه ھم د ډاکټر غني مالتړې ،رسنيو ته ورځي چې د ھغه له
پالنونو او کارونو نه مالتړ وکړي او ملت ته يې څرګند کړي.
ځکه ھم ځينې اوس دا حکومت د کرزي له حکومت سره پرتله کوي چې په ھيڅ صورت ،د کرزي د
ملکې له کومې وړتيا سره که موجوده وي پرتله نه شي .کرزي په  ١٢کاله حکومت کې ،د ګوتو په
شمٻر پروژې او پالنونه نه لرل؛ خو په ھغه وخت کې يو نيم لک بھرني عسکر ،څلور لکه
قرارداديان وو چې ھغو ته ،اوبه ،ميوه او د ژباړې او دفتري کارونو لپاره په لکونو خلک مصروف
ساتلي وو .حال دا چې د دې حکومت په راتګ سره ھغه منابع وچې شوې .د ډالرو باران چې د يولک
په شمير افغانان يې د ډالرپه حساب ميليونران کړل ،نور ھغسې پيسې نشته .که اوس حکومت  ۶٩په
سلو کې بھرنيو مرستو ته ضرورت لري د کرزي په وخت کې  ٩٢په سلو کې پرديو مرستو ته اړ
وو.
په دې کې شک نشته چې ګډ حکومت ،يو ګډ غم دی چې د اشرف غني غاړې ته ور لوٻدلی دی او په
ځينو برخو کې لکه بيکاري ،خپلې وعدې په وخت سرته نه رسول ،پاکستان سره د نرمې او په پوله
باندې تيريونه د ګذشت حوصله او ډير ځلې نا شايسته کسانو ګمارل په کارونو باندی او داسې نور د
مايوسۍ وړ دی؛ خو نٻږدې او منځ محاله پالنونه شته دي چې په راتلونکو درٻو کلونو کې به ډٻرې
ھغه وعدې چې غني کړې دي تر سره شي .افغان ملت چې څلور لسيزې نا ارامي ٻې ليدلی دي ،ډٻر
صبور او با حوصلې ،خو ميړنی ملت دی؛ خو بايد د مغرضو ھٻوادونو او کسانو السونه ،چې په
ھٻواد کې بې اتفاقۍ او خود سرۍ ته لمن وھي او پو ھيږي چې بل قانوني بديل نشته ،د قانون په
چوکاټ کې ،د ھغو مخه ونيول شي.د مليشو د جوړولو پر ځای ھغوی له پوليسو او اردو ځوانانو سره
يوځای شي ،د نظام يا حکومت د سقوط پرځای چې قانوني به نوي او  ١٩٨٠لسيزې بې بندوباري ،او
قتلونو سبب به غير ،بل څه به نويله حکومت سره يوځای شي او بې له کوم قصد او عناده ،افغانستان د
ترقې او تعلې لوری ته بوځي.
و من  Aتوفيق
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