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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

ددې څېړنې  ديوې برخې لګښت د آزادې ټولڼې انستیتوت د بنیاد )FOSIA( لخوا برابرشوی دی.

نوح کاوبرن په کابل کې د متحده اياالتو د سولې د انستیتوت يوټولنیز کلتوري وګړ پېژندونکی دی. نوموړی د باسټن له پوهنتون 

سره چېرې چې هغه په افغانستان کې د ځايي سیاسي جوړښتونو، جګړې او ډموکراتیک کولو په هکله خپله دوکتورا بشپړوي، د 

رياست د مرستیال په توګه هم کار کوي. نوموړی د نیويارک د کولمبیا له پوهنتون څخه خپله ماسټري ترالسه کړې. 

لیکوال  له هغو ټولو کسانو څخه چې په دغه څیړنه کې يې برخه اخیستې وه د زړه له کومې مننه کوي .  هغه همدا راز د څیړنې ډلې هر 

يو محمد حسن وفايي، فريد احمد بیات، صديق صديقي، يحیی  رحیمی ، ظاهر صديقي، سمیرا ابراهیمي او انیسه نزهت  څخه د 

دوی د ارزښتناکو مرستو له کبله  کور ودانۍ وايي . په پای کې هغه له میرمن پاوال کانتور او جې لمې څخه چې خپل وخت او مرسته 

يې ددغې  توضیحي پاڼې  په برخه کې نه ده سپمولې    د زړه له کومې مننه څرګندوي. 
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د مشروعیت له السه ورکول؟ د دولت ، نړيوالې ټولنې، او د ۱۳۸۸ کال ټولټاکنو په اړه د ځینو افغانانو نظريې

سريزه
دغې  د  چې  وه  حده  هغه  تر  اندېښنه  سمالسي  ټولنې  نړيوالې  د  وروسته،  پايلې  څرګندې  نا  له  ټولټاکنو  د  کال   ۱۳۸۸ د  افغانستان  د 

بهیر له امله  د افغان حکومت مشروعیت  ته سخت زيان ورسید. د متحده ايالتونو او د اروپا د څو هیوادونو مامورينو د طالبانو په 

وړاندې جګړه کې د حامد کرزي او د هغه د حکومت اغیزمنتیا ، د هغه بی ثباتۍ په اړه چې څه نا څه له درغلیو څخه ډکه ټاکنیزه پروسه 

کې د حکومت الس لرل په ګوته کوي او د کمپاين په بهیر کې د بدنامه  کسانو سره د حامد کرزي د ائتالف  په اړه لیوالتیا په خصوصي 

او عامه ډول تر پوښتنې الندې ونیوله . خو پوښتنه دا ده چې د ۱۳۸۸هـ ش. کال د ولسمشرۍ ټولټاکنو تر کومې اندازې د افغانانو په 

نظرکې د حکومت مشروعیت زيانمن کړ؟ آيا د افغانانو چال چلند په ريښتنې توګه د دولت او ټاکنیزې پروسې په اړه بدلون وموند؟

په ساده توګه دا چې ټولټاکنو د کرزي د حکومت ظاهري بڼه او تفسیر د ځینو ريښتینو پیچلتیاوو له کبله چې د ټولټاکنو له بهیر څخه 

رابرسېره شوې غیر مشروع کړ:

د افغان رايه ورکوونکو په آند د “مشروعیت ” حقیقي مفهوم څه دی  ؟	 

څوک او څه د ۱۳۸۸هـ ش کال د ټولټاکنو له کبله غیر مشروع شو؟ 

آيا د کرزي شخصي شهرت زيانمن شو يا په عمومي ډول حکومت؟	 

څوک په درغلۍ کې ګرم دي؟ نوماندې؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون)IEC(؟ نړيواله ټولنه چې له دغې پروسې سره يې مرسته او 	 

له هغې څخه يې مالتړ کاوه؟

آيا د افغانانو په ذهن کې بدلونونه چې د رايه ورکونې د لومړي پړاو د بی نظمه اوونیو له کبله رامنځته شوې، په افغانستان کې 	 

د سیاسي پروسو او نړيوالو هڅو لپاره به اوږدمهالې پايلې ولري؟ 

دغه توضیحي پاڼه په پام کې نلري چې وروستني ځوابونه وړاندې کړي او د “افغانانو د نظريو” د وړاندې کولو ادعا هم نه کوي) که 

چیرې داسې يو واحد شی موجود وای(. که څه هم چې دغه رپوټ د هغو تمايالتو په اړه چې له افغانانو سره په ګڼ شمیر مرکو کې په 

او ارزونې د ادارې د څېړونکو لخوا د څو میاشتو په  ډاګه شوې، ځینې غبرګونونه وړاندې کوي. دغه مرکې د افغانستان د څېړنې 

بهیر کې په دريو ځايي ټولنو کې ترسره شوي چې د رايه ورکونې د لومړي پړاو د زمري )اګست( د میاشتې  څخه وړاندې او وروسته 

او همدارنګه د لیندۍ)نومبر (په میاشت کې د ټولټاکنو د دوهم پړاو د نه ترسره کېدو څخه وروسته ترسره شوې. همدا راز دغه رپوټ 

په افغانستان کې د استازيتوب او سیاسي ۱پروسو په هکله  د يو لړ نورو څیړنو پر بنسټ والړې دي او د ۱۳۸۹ کال د پارلماني ټاکنو 

او له هغې وروسته پړاو په اړه ځینې پوښتنې وړاندې کوي.

د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې دوه مخکینیو رپوټونو د کابل واليت په دريو ځايي ټولنو کې د ۱۳۸۸ کال پر ټولټاکنو تمرکز 

له  شوراګانو  واليتي  د  ورکوونکو،  رايه  د  څېړونکو  ده.2  سیمه  ښاري  يوه  چې  برچي  دشت  او  ولسوالۍ  باغ  قره  او  استالف  د  درلود: 

نوماندو، د ټاکنیزو مبارزو له کارکوونکو، او د ځايي ټولنو له مشرانو سره کابو ۱۵۰ مرکې هغه مهال ترسره کړې چې د رايې ورکولو 

۱ د يوې افغاني ډموکراسۍ په لور؟ د انا الرسن لیکنه، چې په افغانستان کې دډموکراسۍ مفهوم را سپړي ) کابل: دافغانستان ډڅیړنې او ارزونې اداره ۱۳۸۸ کال( او د افغانستان نوې 
سیاسي ګوندونه:  ډ موکراسۍ لپاره يوه وسیله؟) کابل: د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره ۱۳۸۸ کال( 

2  مالتړ، چال چلند، دنده او وګړ پیژندنه: ولې افغانانو په ۱۳۸۸ کال کې رايې ورکړې” د انا الرسن او نوح کاوبرن لیکنه وګورئ، او ګډه رايه ورکونه: ولې د افغانستان د ۱۳۸۸ کال ټول 
ټاکنې ناورين وو)او نه وو() کابل: د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره،۱۳۸۸ کال( د انا الرسن او نوح کاوبرن لیکنه. 
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

۵۰ نورې مرکې ترسره شوې. د امکان په صورت کې څېړنیزه  ډله  به له  چارې روانې وې، او له هغې وروسته په څو نورو اوونیو کې 

هغو کسانو سره چې مخکې د ټولټاکنو په اړه ورسره مرکې ترسره شوې وې، بیا به مرکه وکړي  ترڅو جوته کړي چې آيا ټاکنیزبهیر د 

هغوې په درک کې بدلون رامنځته کړی که نه. 

دغه رپوټ د دوهم پړاو مرکو پر بنسټ والړ دی  او موخه يې په افغانستان کې د مشروعیت او ټاکنیزبهیرپه اړه د عامه خلکو د درک  

په هکله د ځینو لومړنیو افکارو وړاندې کول دي. دغه رپوټ په ځانګړې توګه استدالل کوي چې مشروعیت ډير لږ د لويديځ په بڼه 

واليتي  د  کې،  حقیقت  په  لري.  يې  افغانان  چې  لپاره  کولو  پرځای  د  غوښتنو  ټاکلو  هغو  د  نسبت  دی،   اړه  په  بريالیتوب   د  ټولټاکنو 

شوراګانو ټاکنې )چې د ولسمشرۍ له ټولټاکنو سره سم په الره واچول شوې( د خلکو لپاره يې دځايي سیاسي انديښنود څرګندولو 

لپاره ناسته  برابره  کړ او په نتیجه کې رايه ورکوونکو څرګنده کړه چې هغوی په راتلونکي کال کې د ملي شورا ټولټاکنو کې د ګډون 

لپاره لیوال دي. په پايله کې، سره له دې چې د ټاکنو مبهمې پروسې د کرزي د حکومت يا هغه مفاهیمو لکه “استازې حکومت” په اړه 

له عامه نظر سره لږه مرسته وکړه، خو د ځواب ويونکو په منځ کې تر ټولو روڼ د نظر يوالۍ د ځینو خلکو لپاره ښايي حیرانوونکی 

وبريښي: دغې پروسې په افغانستان کې د نړيوالې ټولنې مشروعیت يې زيانمن کړ.

نه يو واحد نظر
د  کې  حقیقت  سره،په  سره  هڅو  ډيرو  د  لپاره  کولو  دوړاندې  لنډيز  د  نظريو  د  افغانانو  د  چې   دي  مهم  خورا  کول  ډاګه  په  ټکې  ددې 

بهیرڅخه  دغې  “له  دوی   چې  کړه  څرګنده  کسانو  شويو  مرکه  ډېری   . کړه  ته  مینځ  را  يې  لړۍ  پراخه  يوه  نظريو  د  بهیر   بشپړ  ټولټاکنو 

ټولو  ددې  وې”.   نه  څه  بل  پرته  څخه  نندارې  يوې  له  ټولټاکنې  ولسمشريزې  ويل “چې  نورو  چې  کې  حال  داسې  په  وو”،  خوښ  خورا  

لړيوسربیره، دلته ډير مهم ټکې دا وو چې رای ورکوونکې ټولټاکنې څه ډول تعبیروي.  چې تر ټولو روښانه يې  د کرزي او د هغه سیال 

ډاکټرعبداهلل عبداهلل د پلويانو تر مینځ بیلوالۍ وو. د کرزي پلويانو د ټولټاکنو بهیر او په هغه کې ښکیل کسان لکه د ټاکنو خپلواک 

نه وو.  په همدې توګه، د  له ټولو اړخونو سره موافق  )IEC( ستايلو، په داسې حال کې چې د عبداهلل پلويان د دغې بهیر  کمیسیون 

ښاري سیمو اوسیدونکې،چیرې چې امنیت ښه وو او دولت په ټولیزه توګه ښه خدمتونه چمتو کړي ؤ، د ټاکنو په اړه يې د کلیوالي 

سیمود اوسیدونکو په پرتله چیرې چې څیړونکو موندلې وو چې د سرغړونو او درغلیو په هکله ډيری شکايتونه له دغو سیمو څخه 

ؤ، ډير مثبت او ښه نظر درلود.

ورکوونکو  رايه  ښاري  ډيرو  کړې.  ډاګه  په  انګیرنې  راز  راز  يې  اړه  په  ټولټاکنو  د  بیلوالۍ،  مینځ   کلیوتر  او  ښار  د  توګه   عمومي  په 

ټولټاکنې يې يوه رڼه ډموکراټیکه  سیالي ګڼله. په داسې حال کې چې په کلیوالو سیمو کې مالتړ او شهرت خورا مهم رول لوبولو. ، په 

ځانګړې توګه   په درغلیو کې د کرزي ښکیلتیا تصور ،سم ؤ. څرنګه چې يوه کلیوال رايه ورکوونکې وويل چې “ماته شرم دی چې په 

لومړي پړاو کې ما د کرزي څخه مالتړ وکړ، ځکه چې خپله کرزي هم په ټاکنو کې په خپله  ګټه د درغلیو تورونه منلې دي، کله چې د 

درغلیو په پايله کې کرزی وړونکی شو، دا په دې مانا ده چې زما رايه هم د کرزي لپاره يوه درغله رايه وه” چې د شهرت پر بنسټ رايه 

ورکونې  ته  اشاره زياتره د کلیوالو سیمو ځواب ورکونکو  ځانګړتیا وه

جوړيدو  د  جرګې  لويې  د  کې  استالف  او  باغ  قره  په  ورکونکو  رای  شمیر  ګڼ  کیده  سترګو  تر  کې  سیمو  کلیوالي  په  چې  موضوع  بله 

غوښتوونکې وو، چې په څو تاريخي پړاوونو کې د باچا د ټاکلو په موخه په کارول شوې ده او تر ټولو وروستۍ يې په  ۱۳۸۳  کال 

کې د اساسي قانون د تصويب  لويه جرګه وه.   چې ددوی په آند لويه جرګه د واحد نظر دتر السه کولو او نوې حکومت ته د مشروعیت 

ورکولو کړندود دی .  هیڅ يوه رايه ورکونکې دا ونه ويل چې  لويه جرګه دې د ټاکنیز بهیر ځای نیونکې وي، خو کله چې دا څرګنده نه  

وه چې آيا  د ټاکنو دويم  پړاو به تر سره شي، ډيرو خلکو د يوې رڼې ټول ټاکنې پورې او د ټاکنو ددوهم پړاو د ځای نیونکې په توګه د 
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د مشروعیت له السه ورکول؟ د دولت ، نړيوالې ټولنې، او د ۱۳۸۸ کال ټولټاکنو په اړه د ځینو افغانانو نظريې

يوې انتقالي ادارې د را مینځ ته کیدو د نظريې مالتړې وو. داسې استدالل هم  کیدو چې  يوه څرګنده او آزاده غونډه به ترهغې خبرو 

اترو څخه ډيره ښه وې چې  د تړلو دروازو تر شا د نوماندو،  د ټاکنو خپلواک کمیسیون  او نړيوالو چارواکو تر مینځ تر سره کیږي چې 

ګڼ شمیر ځواب ورکونکو ترې  خپله نا رضايتې څرګندوله.   د پام وړ ټکۍ دا دی ،  سره له دې چې د دشت  برچې په ښاري سیمه کې 

چیرې چې د نوې ډموکراټیک بهیر په اړه د خلکو نظر مثبت وو، خو هیڅ يوه ځواب ويونکې  د نوې ادارې د رامینځ ته کیدو په موخه 

يې دداسې يوې ناستې وړانديز  ونه کړ. 

ټول ټاکنې او مشروعیت:
“مشروعیت”  هغه څه ؤ چې اکثرًا په کورنیو او نړيوالو رسنیو کې ددغو ټاکنو په هکله  بحثونو کې را تلل، چې نوموړې خبرو اترو 
ډير ځله به يې په ټولیزه توګه د حکومت په اړه  دافغان رايه ورکونکو درک څرګندولو چې يو له بله يې ډير لږ توپیر درلود. څرنګه چې 

ګڼ شمیر ځواب ورکونکو دا په ډاګه کړه،  چې د ډيرو رای ورکوونکو په آند مشروعیت پر حکومت باور او د ټاکلو غوښتنو په اړه 

رضايت دی. د ټاکنو مشروعیت د درغلیو د تورونو له کبله  تر پوښتنې الندې ندی راغلی، خو د ډيرو خلکو له نظره مشروعیت تر ډيره 

حده  د ټاکنو د پروسې نه بلکې د ټاکنو د پايلو په اړه وو، او د کرزي د نوې ادارې  مشروعیت په هغه څه کې نغښتی دی چې هغه به 

يې د دندې له پیلیدو څخه وروسته ترسره کړي نه په دې کې چې هغه څرنګه د چارو واګې يې تر السه کړې دي . د ځواب ويونکو لپاره  

په خپلو نیوکو کې د دولت  يا ټاکنو په اړه د مشروعیت د کلمې کارول  غیرمعمولی خبره وه. خو بل څه چې د خلکو له خوا به په پراخه 

توګه کاريده د با اعتبار  عبارت  وو.  هغه کسانو چې د ټاکنو پر بهیر يې نیوکې درلودلې ډير ځله يې  ويل چې هغوی پر کرزي  او د هغه 

پر حکومت يې خپل “باور له السه ورکړی دی”. 

نورو ځواب ورکونکو ويل چې په داسې يوه بی ثباته  هیواد کې چې د ټاکنو ډيره لږه تجربه لري  نړيوالو غوښتنو سره سم د رڼو ټاکنو 

ترسره کول له حقیقت څخه لیرې خبره ده. د دې بهیر له پیل څخه، دافغان څارونکوهیلې د نړيوالې ټولنې په پرتله خورا لږې وې.  څرنګه 

چې د يوې  ځايي ټولنې مشر څرګنده کړه “زه دا منم چې په ټاکنو کې درغلۍ شوي او د خلکو رايو ته درناوی نه دی شوی او نوماندې 

بدنامه شوې دي، خو بیا هم دغه حالت  او دغه حکومت ددغه هیواد د تیرو حکومتونو په پرتله چې موږ تجربه کړي ډير ښه او د منلو 

وړ دی”. يو بل سړي  زياته کړه، د “ د يرش کلنې  ورانۍ په ۸ کلنوکې نشي جوړيدای” دا د کرزي د پلويانو ځانګړی نظر هم دی. 

د مرکو په لړکې، داسې انګیرل کیده چې د حکومت مشروعیت کوالی شي د رای ورکونکو د غوښتنو د پوره کولو څخه تر السه شي. 

هغه کسان  چې لوړې غوښتنې لري او هغه کسان چې باور لري  چې په پای کې  ډاکټر عبداهلل او د هغه پلويانو ته په راتلونکې حکومت 

کې ثابتې ونډې ورکړل شي هغوی  دا ويل چې  پر حکومت او ټاکنويې له څو میاشتو مخکې خپل باور له السه ورکړی دی. د ډيرو رای 

ورکوونکو لپاره لويه انديښنه د  امنیت مسأله وه، او هغوی تل دا ويل چې په  ډموکراټیک بهیر کې د نیمګړتیاوو د په پام کې نیولو 

پرته له هغه حکومت څخه به مالتړ وکړي چې امنیت راولي.  

لکه چې د کابل پوهنتون يو تن استاد وويل “عادي خلکو ته دمشروعیت  يا د ټاکنو د بهیر روڼوالۍ د پام وړ موضوع نه ده، دهغوي 

لپاره هغه څه چې خورا ارزښتناک دي سوله، امنیت او دنده ده”. بل سړۍ په دې باور وو چې “ډموکراسي د خلکو دويمه اړتیا ده، په 

لومړي سر کې بايد امنیت تامین او د خلکو اقتصاد پیاوړی شي، وروسته بیا ډموکراسي پلي کیدای شي”.

بايد په ياد ولرو چې ځواب ويونکوډير لږ به يې  د مشروعیت  يو ساده  مفهوم وړاندې کولو، د رای ورکوونکو نیوکو په ځانګړو ډلو 

او کسانو  تمرکز درلود: په کرزي او د هغه پر حکومت، په ډاکټر عبداهلل ، د “ټاکنو” او “ډموکراسۍ” په مفهوم او نړيوالې ټولنې.
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

آيا  د کرزي حکومت  مشروعیت لري؟
ډير کم  بیا  درلودلې، خو  نیوکې  يې کلکې  ونډه   په  کرزي  د  درغلیو کې  په  ورځې  د  ټاکنو  د  پلويانو  د عبداهلل  چې  کې  داسې حال  په 

کیدای شي له هغې ونډې سره چې  کرزي درلودله موافق وي. ځینې په مستقیمه توګه کرزی تورنوي خو دټولو ځواب ويونکوتر مینځ 

يو ګډ ټکۍ د يو شمیر هغه کسانو يادول وو  چې د سیاسي بهیر د نیمګړتیا مسوولیت يې درلود، د ولسمشر لیوال پلويان چې د هغه 

له امر څخه پرته يې بهرنیو فعالینو ته کار کاوه داسې فکر کیده چې دغو کسانو د په دې بهیر کې “لوی الس” درلودلو.

له کبله  د کرزي اعتبار ته د هغه څه په پرتله چې دنړيوالې  له څیړنې  څخه څرګنديږي د ټول ټاکنې د نیمګړتیاوو  څرنګه چې دټولنو 

ټولنې په بحثونو کې ورته اشاره کیږي  ډير لږ زيانمن شوی دی.  د هغوځینو  تاجکانو  په استثنا چې مخکې يې کرزي ته رايه ورکړې 

وه چې بیا وروسته عبداهلل ته واوښتل، په ټولیزه توګه ښکاري چې د ټاکنیز بهیر  دمستقیمې پايلې په توګه د خلکو نظر د کرزي او د 

هغه د حکومت په هکله  ډير لږ بدلون موندلی. ډيری خلک  چې په اصل  کې يې  له کرزي څخه مالتړ کولو د هغه په هکله يې مثبت نظر 

درلود  او هغه خلک چې د هغه مخالف ؤ  په ټاکنو کې درغلي  يې د هغه په اداره  کې د نورو ستونزو د شتون په توګه  يادوله .

ډيرې نیوکې د کرزي په سیاسي متحدينو وې. څرنګه چې په قره باغ کې يوه رايه ورکوونکې وويل،“ د هغه ورور د قاچاق وړونکو 

مشر دی او د هغه لومړۍ مرستیال په افغانستان کې د مافیاد ډلې مشر دی”. يو بل زياته کړه، “يوه ډله خاينان، قاچاق وړونکي، مافیا 

او ډاره ماران  دافغانستان مشري کوي او اوس د هیواد برخه لیک ددوی  په الس کې دی”. کرزی هم د نړيوالې ټولنې سره د اړيکو له 

کبله  ، په تیره بیا دملکي خلکو د وژلو په وړاندې د هغه د کلک غبرګون نه ښودل، او پر محافظه کارو مذهبي مشرانو  د هغه د ځینو 

نیوکو له کبله، چې  د ګڼ شمیر خلکو په آند د نړيوالې ټولنې په غوښتنه تر سر ه شوې دي : “که چیرې کرزی خپله پخوانۍ تګالره غوره 

کړي او بهرني ځواکونه  د بی ګناوو افغانانو د وژنې  له کبله محکمې ته راکش نه کړي  او د القاعده شبکې مذهبي عالمان  مشروع 

وبولي ، د هغه حکومت به کمزوری شي”.

بله خوا، په دشت برچي کې بیا د کرزي او د هغه د حکومت په هکله خلکو مثبت نظر درلود. هغه په ځانګړې توګه په هیواد کې د نسبي 

ثبات د راوستلو، اقتصاد ي ودې او د قومي شخړو څخه د مخنیوي له کبله  ستايل کیده. لکه څرنګه چې يوه سړي وويل، “ډيرو خلکو 

... او هغه يواځینۍ کس دی چې  لپاره رايه ورکړه ځکه هغه د افغانستان د ټولو قومونو تر مینځ د يووالې سمبول دی  کرزي ته ددې 

کوالی شي هیواد ته سوله او امنیت راولي ځکه چې  هغه د افغانستان له ټولو قومونو سره اړيکې لري”. 

نور نوماندې د ټاکنو د بهیر د نیمګړتیاوو په اړه د خلکو له درک څخه ډير  زيانمن نشول. په خاصه توګه عبداهلل د خپلو پلويانو لخوا چې 

 )EEC(په دغه درغله لړۍ کې له دويم ځل ګډون څخه الس پرسرشو وستايل شو. هغوی په ډاګه کړه چې د ټاکنو د شکايتونو کمیسیون

د رپوټ پر بنسټ د هغه په پرتله د کرزي درغلې رايې زياتې وې. حتی ځینو رای ورکوونکوسره له دې چې د هغه مخالف هم ؤ د عبداهلل 

ددې کار چې د اقتصادي او بشري  ارزښت له کبله يې  د ټاکنو په دويمه دوره کې له ګډون څخه الس واخیست ستاينه وکړه.  په پای کې  

له هغه ځايه  چې مشروعیت د خلکو د هیلو د پوره کولو  سره تړلۍ دی، د کابینې د غړو ټاکل په سیاسي ډګر کې يو بل مهم ګام دی. 

په دشت برچي کې رای ورکوونکوهغوی چې د اوسنۍ اوضاع څخه خوښ ښکاريده ، خوکه  چیرې هزاره ګانو ته هغه څوکۍ کومې 

چې د ټاکنو په پړاو کې له  کرزي څخه د مالتړ په بدل کې د هغې وړ دي ورنکړل شي، ښايي دا خوښي په همدې توګه پاتې نه شي. همدا 

راز د عبداهلل د پلويانو په مینځ کې به دا نارضايتي نوره هم پراخه شي  که چیرې د تاجکانو ګډون په راتلونکې اداره کې کم رنګه وي.
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د مشروعیت له السه ورکول؟ د دولت ، نړيوالې ټولنې، او د ۱۳۸۸ کال ټولټاکنو په اړه د ځینو افغانانو نظريې

آيا په افغانستان کې ټاکنې “غیر مشروع ”وې؟
د اګست د میاشتې له رای ورکولو څخه وروسته  پیچلتیاوو په افغانستان کې د ټاکنو او ډموکراسۍ په هکله ستر بحثونه را وپارول.  

له ټاکنو څخه وروسته ځینو دا ويل چې نور هغوی د دا ډول موضوع ګانو په هکله بحثونو څخه ستړې شوې دي، خو ډير و په صراحت 

يې دا په ډاګه کړه  چې ټاکنې په  افغانستان کې د  حکومت داری  لپاره څه مفهوم لري. په افغانستان کې  ډموکراسي په  راز  راز  بڼو 

تعبیريږي، په ډيرو مواردو کې  د ډموکراسۍ مفهوم  د لويديځې  تعبیر شوې بدلمنۍ سره تړلۍ دی.  خو په عمومی توګه د ډيرو خلکو 

په آند ټاکنې په افغانستان کې  د حکومت داری يو مهم اړخ دی۳. 

په تیره بیا  د هغه کسانو په مینځ کې  چې په اوسني حکومت نیوکې لري وايي چې دا ټاکنې يواځې د پیسو او انرژۍ ضايع کول ؤ. يوه 

سړي وويل  “چې هغه نه غوښتل چې په ټاکنوکې ګډون وکړي، خو يواځې په وروستیو شیبو کې يې پريکړه بدله شوه، د رای ورکولو 

مرکز ته والړ او د خپلې خوښې نوماندته  چې د نورو په پرتله د لږ ې وړتیا  خاوند وو رايه ورکړه”. آن ځینې هغه کسان چې له دغې بهیر  

څخه  يې مالتړ کاوه  په دې آندوو  چې ټاکنې بايد ترسره نشي ځکه هغوی ډاډه نه دي. ځینو  دا استدالل درلو د  چې د  ۱۳۸۹ کال د 

ملی شورا  ټاکنو ترسره کول يو غیر ضروري  لګښت دی،  او  پارلماني، ولسمشريزې او د واليتي شورا ټاکنې بايد په يوه وخت ترسره 

شوې وای. 

د هزاره ځواب ورکونکو  په مینځ کې يو ګډ نظر دا وو چې دوی  د کرزي د حکومت په بهیر کې مهمې سیاسي او اقتصادي الس ته 

راوړنې لري  چې دا ټول د نوې ډموکراتیک سیستم له کبله دي. په نتیجه کې، ډير ځله  دوی  ددې لړۍ په هکله ډير مثبت نظر درلود. 

.... تیرو ټاکنو  څرنګه چې يوه زده کوونکې وويل، “اوس  خلک دي چې په حکومت کې د خپل ګډون سره هغه ته مشروعیت ورکوي 

کې د دشت برچې خلکو په  پراخه کچه ګډون کړی وو  ځکه دوی  فکر کولو  چې دوی کوالی شي چې د  سیاسي ګدون له الرې  خپل 

هويت يوځل بیا څرګند کړي. د تیرو حکومتونو په دوران کې  پر دوی ظلم شوی او د اوږدې مودې لپاره دوی له خپلو حقونو څخه بې 

برخې وو”.    

په داسې حال کې چې ال تر اوسه  ددغو ټاکنو په هکله د مثبتو نظرونو شتون  د يوه استازې حکومت د را مینځ ته کیدو ښه وسیله ده ،  

خو تر ټولو خپره  نظريه دا وه چې دا ټاکنې د بهرنیو فشارونو له امله زيانمنې شوې.  ګڼ شمیر ښاري او کلیوالو، لوستو او نا لوستو 

ګڼ  چې   وو  ښکارندوی  ې  د  د  شواهد  او  کړل،  وړاندې  نظريات   ډک  نه  بصیرت  د  يې  اړه  په  قانونیت  د  بهیر  دغې  د  ويونکو  ځواب 

شمیر رايه ورکونکو د رسنیو پوښښ يې  په ډيره لیوالتیا سره کتلو. دا معموله وه  چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون  ته  د ټاکنو د بهیر 

نه يم، ځکه د  د ګډوډونکې په توګه اشاره وشي،  لکه چې يوه سړي وويل، “زه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له پريکړې سره موافق 

افغانستان ولسمشر بايد د ټاکنو له الرې وټاکل شي، نه د يوې ډلې لخوا لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ”.  نو ر بیا داسې باور لري چې 

بايد د حکومت نورې ډلې په هغه کې ډير ښکیل وای: “کرزی او د هغه مالتړې بايد د سترې محکمې لخوا محکمه شي ځکه چې  دوی  

د افغانانو له رايو او برخه لیک سره لوبې کړې دي”. تر ټولو مهمې انديښنې دا وې چې افغانستان په باالقوه ډول له ډموکراسۍ څخه 

لیرې درومي  ، تیرې شاهي دروې ته ډير ځله ګوته ونیول شوه. يوه ځواب ويونکې وويل، “ د ټاکنو خپلواک کمیسیون په افغانستان 

کې ډموکراسي  يې خاورو ته وسپارله  او د افغانستان د خلکو غوښتنو د په پام کې نیولو پرته  يې بیا سلطنتي نظام را مینځ ته کړ”.

د ځینو دغو نیوکو سره سره، د دې ټکې  يادول  خورا مهم دي چې ډيری ځواب ورکونکو ويل چې دوی به د ۱۳۸۹ کال په پارلماني 

ټاکنو کې ګډون وکړي. په حقیقت کې، ګڼ شمیر خلکو ويل چې خلک به  د راتلونکو ټاکنو لپاره“ لیواله” وي او دا ځل به په ټاکنو 

کې “فعاله” ونډه واخلي. ډير په دې موخه په پارلماني ټاکنو کې ګډون کوي ځکه چې هغوی داسې  استدالل کوي چې  پارلمان ددولت 

۳  د ډموکراتیک کولو په اړه د افغانانو پر تعبیر د زيات پوهاوي لپاره، د يوې افغان ډموکراسۍ پر لور، د انا الرسن،  لیکنه وګورئ.  
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.  همداراز يو بل نظر دا دی چې پارلماني ټاکنې په سیاسي  په مرستوکې د ځايي ټولنو د الس رسۍ په تامینولو کې مهمه ونډه لري 

ډګر کې رغنده رول لوبوي او سیمه ايزې ګټې  به په نښه کیږي  او د رايه ورکونکو د پام وړ شمیر د تر السه کولو او راغونډولو له الرې  

سیمه ايز  فعالین خپل ځواک څرګندولی شي.   د مرکو په لړکې، مرکه کوونکو دا واضح کړه که څه هم چې  هغوی د ټاکنو دالرو چارو 

په هکله انديښمن ؤ، خو دا  يې په دولت کې د ګډون  او پرهغه د اغیزې تر ټوله مستقیمه  الره ګڼله4.

نړيواله ټولنه: رښتینې  تورن ؟ 
په داسې حال کې  چې د څیرو لکه د کرزي او عبداهلل عبداهلل  او سازمانونو لکه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون  د ونډو په هکله نظرونه 

وروسته  څخه  ورځې  له  ټاکنو  د  او  ورځې  د  ټاکنو  دواړو،د  په  اعتراضات  متحد  ډول  يو  اړه  په  رول  د  ټولنې  نړيوالې  د  وو،  ګډ  سره  

پړاو  په اړه موجود وو. د انديښنې وړ  موضوع دا وه ، د ټاکنو ددوهم پړاو د پیلیدو په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له اعالم څخه 

وروسته ځواب ورکونکو په ټاکنو کې د نريوالې ټولنې د درغلیوڅخه يادونه کوله.   ) داسې ويل کیدل چې دغه پرېکړې په پراخه کچه 

ګواکې د نړيوال فشار الندې شوې دي(

 “ دغه متصور دخالت په ټولیزډول د ټاکنو په اړه د پراخو منفي نظرونو د رامنځ ته کیدو المل وګرځید. يوتن رايه ورکونکې وويل: 

زه په خپله پوهیږم چې زما  رايه بی ګټې ده. که چېرې زه رايه هم ورکړم، زه يقین لرم چې هغه څه به کیږي چې د بهرنیانو پريکړه وي”.

تر ډيره  بايد دا يو واضح او ښکاره بالک وای، مګر دا  “نړيوالې ټولنې” اصطالح کارولې ده  چې په اصل کې  د  تر اوسه   دغه پاڼه 

حده د ډيرو ځواب ويونکوله نظره د نړيوالو ځواکونو، ديپلوماټانو، نادولتي ادارو او خصوصي شرکتونو تر مینځ  چې اوس مهال په 

افغانستان کې نړيوال  حضور لري،اختالط څرګندوي. کړه. ډيری ځواب ويونکو په ساده توګه دغه ډلې د خارجیانو په نوم يادولې. 

کله چې له ځواب ويونکو څخه د وضاحت لپاره وپوښتل شول چې د دوی مقصد له خارجیانو څخه څوک دي، دوی په ځانګړې توګه 

۳۸ هېوادونو يادونه  وکړه  چې په افغانستان کې حضور لري او دوی يې په ساده ډول  د امريکا متحده اياالت، د ملګرو ملتونو او 

)بهرني مامورين( ونومول. په زړه پورې خو دا وه چې، له ټاکنو څخه وړاندې او وروسته ځوابونو کې توپیر وو. په ډېرو مثالونو کې 

له ټاکنو څخه وړاندې د د خارجیانو د نفوذ خبره کیده، نو ځواب ويونکو به دافغانستان په کورنیو چاروکې د پاکستان او کله  چې 

کله د ايران الس وهنو ته ګوته نیوله. خو کله چې د خارجیانو موضوع د ټاکنو بهیر په پای کې به ياديدلو بیا ځواب ويونکو په دې اړه 

تقريبًا تل د امريکې متحده اياالت او ځینو به  د ملګرو ملتونو، بريتانیې  او فرانسې يادونه  هم کوله.

سره له دې چې کابو ټول ځواب ويونکې د ټاکنو په پروسه کې د نړيوالې ټولنې پر ناوړه ګډون يې باور درلود، خو په دې هکله چې   

نه وې. دا تورونه د نړيوالو څیرو په ځانګړې توګه د سناتور جان کیري د فشارونو  څرنګه دوی دا کار کړی منطقي  خبرې  موجودې 

له امله را مینځ ته شوو،  او آن په درغلیو کې  د هغوی مستقیمه ونډه ، لکه  د نړيوالو کارکونکو له لورې د رايو په صندوقونو کې د 

رای پاڼو اچولو ته هم اشاره کیدله. د نړيوالې ټولنې په درغلۍ کې د ککړتیا په هکله نظرونه او فکرونه غالبًا متضاد او يو له بل سره 

  “ يې توپیردرلود. د مثال په توګه، ځینې کسانو استدالل کاوه چې نړيوالې ټولنې نه غوښتل چې ډاکټرعبداهلل بريالی شي ځکه چې 

يو جهادي شخصیت دی نو د بهرنیانو لپاره مناسب نه ؤ او د کرزي په څېر ځواکمن نه دی” نورو، که څه هم  چې ډاکټر عبداهلل يې په 

” دی.  همداشان ډېرو داسې فکر کولو چې له  پیل څخه نړيوالې ټولنې دا  غوښتل چې کرزی  “  استازی  دې تورن کړ چې د لويديځ  

ګټونکۍ وي، په داسې حال کې ، چې نورو ځواب ويونکو بیا د نړيوالې  ټولنې ددرغلیو تورونو ته يې  ګوته نیوله کوم چې هڅه يې 

کوله چې کرزی ضعیف او کمزوری کړي. 

4 په دې هکله د ال ډيیرو معلوماتو لپاره د انا الرسن او نوح کاوبرن، ګډه رايه ورکونه وګورئ 
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د مشروعیت له السه ورکول؟ د دولت ، نړيوالې ټولنې، او د ۱۳۸۸ کال ټولټاکنو په اړه د ځینو افغانانو نظريې

کله چې په عمومي توګه د درغلۍاو فساد په اړه وپوښتل شول، ډېرو ځواب ويونکو دواړه افغانان او نړيوال  د ټاکنو د بهیر  په فساد 

او درغلیو کې ګرم وګڼل، ولې بیا ډيرو نورو داسې انګېرله چې ګواکې افغانانو د بهرنیو دولتونو لپاره کار کاوه. يو تن  په خپله سیمه 

۷۰۰۰۰۰ افغانۍ ورکړې او په پايله کې  ته  “ يوتن نوماند د ټاکنو دخپلواک کمیسیون يوتن کارکوونکي  کې فساد داسې بیان کړ: 

ګټونکی شو ...  ډيره درغلي، د لويديځ د ايجنټانو له خوا ترسره کیده څو د افغانستان نوم بد کړي. درغلي په خپله د نوماندو له خوا 

نه ترسره کیده”

بهرني فعالین په ځانګړې توګه په سیاسې بهیر کې د زمري د میاشتې له ټاکنو څخه  وروسته پړاوکې په الس وهنو تورن بلل کیدل. 

ځواب ويونکو ټینګارکاوه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اود شکايتونوکمیسیون دنړيوالې ټولنې له خوا کنټرول کیده. يوتن رايه 

ورکوونکي وويل: “ زه فکر کوم چې د ټاکنو دوهم پړاو به ترسره نه شي  ځکه نړيواله ټولنه نه غواړي چې د ټا کنو دوهم پړاو تر سره شي 

او دوی به يو څوک د ټاکنو له ترسره کولو څخه پرته وټاکي” په عمومي توګه، دوهم پړاو ته د ټاکنو غځول، ويل کیدل چې د نړيوالې 

ټولنې له خوا يو تپل شوی کار ؤ. په ځینو حاالتو کې ځواب ويونکو حتی ويل چې  په پای کې د کرزي د بريالیتوب اعالم  د نړيوالې 

ټولنې پروړاندې به يوه سر غړونه وي.  يوه  نارينه وويل:“خلک د ټاکنو له لومړي پړاو څخه خوښ وو، خو بهرنیانو غوښتل چې ټاکنې 

دويم پړاو ته وغځوي، مګر اوس خلک خوشحاله دي چې د ټاکنو دويم پړاو ترسره نه شو.” 

په   هم  يا  او  وغورځوي  پامه  له  انديښنې  افغانانو  د  اړه  په  ونډې  د  ټولنې  نړيوالې  د  بهیرکې  په  ټاکنو  د  چې  وي  کړې  هڅه  دا  به  ځینو 

ډيره ساده توګه  د بهرنیانو په وړاندې د نه باور په توګه يې توجیه کړي،  د دې ناخوښی څو مهمې سرچینې شته چې د مرکو په ترڅ 

کې رابرسېره شوې. خو د يادولو وړ ده چې دغه نیوکې په ښکاره ډول د درې میاشتو پرلپسی مرکو په ترڅ کې ډيرې زياتې شوې. د 

ټاکنوپه بهیر کې د نړيوالې ټولنې ښکیلتیا  په افغانستان کې د نړيوالې ټولنې د رول په اړه له  پراخوانديښنو سره تړاو لري. د ملکي 

خلکو  وژنه، هغه مسأله وه چې په وار وار  په مرکو  کې راپورته شوه، لکه دنړيوالو ځواکونو له خوا د افغانانو په ناقانونه توګه نیول 

او پلټل. د دغو څرګندونو په ډيرو برخوکې د ټاکنو بهیر يواځې د هغه سترو پالنونو يو اړخ وو چې نړيواله ټولنه يې د افغانستان لپاره 

لري. يو تن ځواب ويونکې وويل: “بهرنیانو په افغانستان کې ډېرې اقتصادي پانګونې کړي، او اوس غواړي چې دولتي چارې هم پر 

مخ بوځي.” په حقیقت کې، په کرزي باندې نیوکې په مستقیمه توګه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د کنټرول په برخه کې ،  د ده 

پر ناتوانۍ او بي کفايتۍ متمرکزې وې. يو سړي په استالف کې چې د کرزي مالتړ  کوونکی هم ؤ، وويل: “ ښاغلی کرزی هغه بهرني 

ځواکونه چې  د هیواد په لويديځ کې د بي ګناه افغانانو په  وژلو تورن دي بايد د قانون منګلو ته وسپاري. که چېرې دی دا کار ونه 

“ دلويديځ د استازو  ” په نورو قضیو کې خلکو  مشران  کړي، دی به د خلکو مالتړ له السه ورکړي او د ده حکومت به کمزوری شي. 

” په نوم يادول چې  دهغه  نه باور ښکارندوی وو چې افغانان يې پر خپلو مشرانو لري او دا د باور نشتوالۍ تر هغه حده وو چې  ګڼ 
شمیر خلکو دا سې انګیرله چې  د واک پرګدۍ ناست مشران هڅه کوي ترڅو خپلې ګټې خوندي وساتي. په نورو  ځوابونو کې، که څه 

هم  چې   دا  ښکاره ده چې  پر نړيوالې ټولنې د درغلیو تور په اصل کې د ټاکنو په بهیر کې پر ښکیلو افغانانو د تورونو لوری بدلوي.   

د مرکو په ترڅ کې، ځواب ويونکو د نړيوالې ټولنې د رول په اړه مثبت اړخونه به يې ډير لږ په ګوته کول. يو تن ځواب ويونکې اروپايي 

اتحاديه يې  د بهیر په لومړيو کې د درغلیو د بربنډولو په اړه وستايله، يو بل تن وويل چې هغه واوريدل چې افغانستان ته  د ملګرو 

ملتونو د خاص استازې کای ايدې  مرستیا ل په دې بهیر کې ډيره مرسته کړې )که څه هم چې هغه ته د پیټرګالبرډ نوم هم په ياد نه ؤ(. 

که څه هم  چې کیفي مرکې  عامه نظرونوکې د لږ بدلون د اندازه کولو لپاره  يوه غوره الره  نه ده، د نړيوال حضور په اړه له ټاکنو څخه 

وروسته  مرکو له پخوانیو مرکو  په پرتله  ډېره متخاصمه  بڼه يې درلوده. په داسې حال کې چې  ځواب ويونکو په لومړنیو مرکو کې 

تمايل درلود چې لږ تر لږه نړيواله ټولنه د پراختیايي پروژو له کبله  وستايي  او د ټاکنوڅخه وروسته مرکو کې دا ډېره معموله خبره وه 

چې نړيوالې ټولنې پروژې پیل کړې او “پانګونه شوې پیسې بیرته خپلو ملکونو ته وړي... دوی ډېر چاالک او هوښیار دي.”
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د بهیر سره مخالفه  پايله:
په ټولو ترسره شوو مرکو کې د يو داسې څه احساس هم کېده چې رايه ورکوونکو په خپلو ذهنونو کې يې  د ټاکنو پايلې ) يعنې کرزی د 

هېواد د مشر په توګه(  او د ټاکنوبهیر يې تجزيه کړی دی . ډير رايه ورکوونکې د ټاکنو په بهیر کې له ځینو پیښو څخه ناراضه وو،او 

دوی د افغانانو او نړيوالو فعالینو نفوذ او اثر بې ځايه او نامناسب ګڼلو، خو يو ستر اکثريت، د ټاکنوله پايلو څخه راضي ښکاريدل. 

۱۹۹۲ کال ائتالفي حکومت ته ګوته ونیوله چې دهغه حکومت په دې ونه توانید چې  ډيرو ځواب ويونکو بیا د برهان الدين رباني د 

هېواد يو موټی کړي، او هغه يې  د کورنیو جګړو مهم المل بللو. د ټاکنو د لومړي پړاو  او د ټاکنو د کمیسیون له لورې د کرزي د بريالي 

اعالنولو تر منځ پړاو کې داسې ګنګوسې وې چې همداسې يو حکومت به جوړشي چې دا  د ډيرو ځواب ويونکو لپاره د زيات خفګان 

وړ خبره وه. په پای کې  ډير خلک د ټاکنوله پايلې څخه راضي وو ځکه چې دوی د يو متحد او غیر ائتالفي حکومت څخه  يې د ثبات  

. دوی ناهیلې نه وو چې ټاکنې به زيان منې شي، د دوی لږ برخې طمع درلودله  چې ټاکنې  به رڼې او  د رامینځ ته کیدوهیله درلودله 

اغیزمنې وي.

ښه کیدالی  څرنګه  بهیر  ټاکنیز  چې  اړه  دې  په  نیولو پرته،   پام کې  په  د  د کچې   زدکړې  د  دوی  د  ورکوونکو،  رايه  په عین حال کې، 

.  دا ښايي له دې امله چې هغه سیمې چې مرکې او څیړنې په  شي، زياتې نظريې درلودلې او په ټولیزه ډول يې ښه معلومات درلودل 

۹۰ دقیقې واټن درلودخو په دې اړه د رسنیو رول  کې ترسره شوې که څه هم چې تر ټولو ډيرې لرې پرتې سیمې يې  له کابل څخه کابو 

ډير ارزښتناک ؤ. ځېنې ځواب ويونکو په ځینوځانګړوقضیو کې يې د رسنیو پر رول  نیوکې درلودلې،  ډيرو دا رسنۍ د ټاکنو په اړه  

د مهمو معلوماتو د  را ټولو په موخه کارولې. دهغه بحثونو په پايله کې   چې په ځايي کچه د ټاکنو په اړه تر سره کیده، ډيرو ځواب 

ويونکو وړانديزکاوه چې څرنګه کیدای شي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې بڼه غوره کړي چې د نړيوالې ټولنې د اغیزې  چانس 

کم او د ټاکنو بهیر ال زيات  اغیزمن کړي.

له دې وروسته الرې ؟ 
يو مهم ټکۍ چې د څیړنې په سیمو کې له ځواب ويونکو څخه  تر السه شو، هغه دا وو چې افغان رايه ورکوونکې د يو استازې حکومت  

چې د ټاکنو له الرې منځ ته راځي له نظريې څخه يې  مالتړ کاوه. ډيرۍ انديښنې  په دې اړه وې چې څرنګه داټاکنې د افغانانو او په تېره 

بیا د نړيوالو فعالینو د درغلیو او فساد  ښکار شوې. ډيرو ځواب ويونکو احساس کاوه چې د رايه ورکوونکو حضور به د ۱۳۸۹ کال 

په پارلماني ټاکنو کې خورا  زيات وي اوڅو محدودو ځواب ويونکو ويل چې د ۱۳۸۸ کال د ستونزو له کبله  ډير لږ احتمال لري چې 

دوی به  په ټاکنو کې برخه واخلي.  دا حقیقت چې ځايي انديښنې  به  په دغه  پارلماني ټاکنو کې به هم  مخ  رامینځ  ته شي  ) کومې چې  

دوالياتونو له خوا  تر سره  شوې نو له دې کبله يې  ډير سیمه ايز ماهیت درلود( او د يو داسې ډموکراټیک ډګر د را مینځ ته کیدو المل 
به شي چې ډير ځواب ويونکې به په کې د ګډون لیوالتیا ولري.5

د ډيرو رڼو ټاکنو د تر سره کیدو لپاره  دغوښتنو سره سره، ډيرو افغانانو  پر امنیت او با ثباته حکومت ټینګار کاوه . ښايي له دې امله 

دا روښانه وه چې د ټاکنو پر مهال  د کرزي او د هغه د متحدينو  په فعالیتونو نیوکې کېدې اوتر ټولو ستره انديښنه د اساسي خدمتونو 

هغه ځواب ويونکو چې د نورو نوماندو څخه يې مالتړ هم کولوال تر اوسه  هم د کرزي تر  په وړاندې کولو کې د دولت کمزوري وه ، 

بايد  چې  ټکۍ  مهم  هغه  پردې،  بیره  سر  وو.  الر  په  سترګې  او  لیوال  ته   حکومت  ائتالفي  غیر  او  پیاوړې   متحد،  ديو  الندې  مشرۍ 

يادونه يې و شي دادی چې د کرزي پرحکومت  کابو ټولې نیوکې ،  په يو ډول له هغو انديښنو  سره چې څرنګه نړيوالې ټولنې د حکومت 

په چارو کې السوهنه کوله تړاو درلود. په ځانګړې توګه، ځواب ويونکو دا جوته کړه  چې د کرزي حکومت کمزوری او غیر موثر ؤ دا 

5  دا د هغې پايلې پر بنسټ والړ دی چې د انا الرسن او کاوبرن له په ګډه رايه ورکونې څخه اخیستل شوی.  



۱۱

د مشروعیت له السه ورکول؟ د دولت ، نړيوالې ټولنې، او د ۱۳۸۸ کال ټولټاکنو په اړه د ځینو افغانانو نظريې

ځکه چې د امريکا د حکومت غوښتنه وه چې د کرزي حکومت بايد کمزوری او غیر موثر وي. د ملکي خلکو وژنه په افغانستان کې د 

نړيوالې ټولنې پر وړاندې د ژور  شک او مخالفتونو د  را مینځ ته کیدو المل دی . 

که چېرې نړيواله ټولنه  غواړي  چې افغان رايه ورکوونکې په هیواد کې د دوی د حضور څخه ، او په ځانګړې توګه د افغانستان په 

ټاکنیز بهیر کې ددوی له  شاملیدو څخه په دوامداره توګه مالتړ وکړي ، نو دډيرو بدلونونو را مینځ ته کیدل اړين بولي.  د نوې ادارې د 

جوړولو او د ۲۰۱۰ کال پارلماني ټاکنو ته د چمتو والې لپاره د ډيرو مهمو ګامونو اوچتولو ته اړتیا ده چې ټاکنې د يو داسې بهیربرخه 

و ګرځوي چې د يو ډير ډموکراتیک او روڼ حکومت مالتړ کوونکی وي.

د ټولټاکنوخپلواک کمیسیون او د شکايتونو دکمیسیون د زيات  خپلواک کولو لپاره بايد اړين ګامونه واخیستل شي. اساسي 	 

قانون او د ټاکنو د قانون په پام کې نیولو سره چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون اداره کوي،  په دې ډله کې بدلون را وستل  به 

لږ  اړيکې لري به يو ستر ګام وي. دا  ګران کار وي،  خو د هغو افغانانو راوستل چې ګمان کیږي د نړيوالې ټولنې او کرزي سره 

په دې معنا ده چې افغانانو ته  د ټاکنوپه بهیر کې زياته ونډه ورکړل شي، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او نړيوالې ټولنې تر منځ 

تعامالت چې  ددوی په پريکړو کې د الس وهنې څرګندونه کوي  محدود شي. ) د بیلګې  په توګه، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 

ټاکنو پايلې په داسې وخت کې اعالم کړې چې فکر کېده چې د پايلواعالم به دعبداهلل د پلويانو ترمنځ نا کرارۍ کمې کړي او د 

ټاکنو د خپلواک کمیسیون لوړ سیاسي ماهیت يې  ډيرو  افغان څارونکو ته په ډاګه ګړ.( 

نړيواله ټولنه بايد چې په  افغانستان کې د ډيپلوماسۍ او هغو  تګالرو  په اړه  چې د ډموکراتیک کولو په اړه ددوی انديښنې 	 

څرګندوي له سره غور وکړي. ځینې هغه فشارونه چې نړيوالو مشرانو پر ښاغلي کرزي د ټاکنو  په وروستي بهیر  کې راوړل او پر 

هغه يې د ولسمشر  په توګه تر ټاکل کېدو وروسته نیوکې، له ډيرو اړخونو زيان اړونکې وې. ډېرو افغانانولپاره، دا ثابته شوې 

بد ګمانی د  ته يې اجازه ورکړې چې دغه  برحال  حکومت  او  ټولنه په ډ موکراتیک بهیرکې  سیاسی السوهنه کوي   نړيواله  چې 

لپاره وکاروي وکړي. د کرزي حکومت هڅه کړې څو داشان نیوکې ددې ادعا سره چې  حساب ورکوونکې تګالرې څخه د ډډې 

ګواکې نړيوالې ټولنې  سهوه کړې لوری بدل کړي ،  او له مرکو څخه دا څرګنده شوه چې ډير افغان رايه ورکوونکې له دې استدالل 

نه قانع وو. 

له هغه ځايه چې د ټاکنو د پروسې په اړه تصور دهغه حکومت سره چې ددې په پايله کې به رامینځ ته کیږي کلکه اړيکه لري، ددې 	 

به د ټاکنو لړۍ تر هغه مهاله پای ته نه وي رسېدلې، څو چې د کرزي له خوا  ټکې يادونه خورا مهمه ده چې ډيرو افغانانو لپاره 

نوې کابینه او والیان معرفي او د پارلمان له خوا داعتماد رايې ترالسه کړي. ډيرهغه رايه ورکوونکې چې اوس مهال د ټاکنو له 

پايلو څخه راضي دي، که چېرې د دوی د هیلوسره سم د دوی د سیمې مشران لوړو پوستونو کې ونه ګمارل شي دوی به نا راضه 

شي. سر بیره پر دې، که چېرې ډير رسوا او بدنامه کسان د قدرت په ګدۍ پاتې او د افغانستان سیاسي چارې او مهم لوړ مقامونه 

په انحصار کې ولري دا به د افغانانو لپاره  په هېواد کې د قانون د حاکمیت  د کمزورتیا  او په ډموکراټیک بهیر کې به دفساد 

ښکارندوی وي.

د ۱۳۸۸ کال د جمهوري رياست او د واليتي شورا ګانو د ټاکنو په اړه  لګیدلې تورونه بايد په کلکه  وڅېړل شي. د نړيوالې ټولنې 	 

ځینې غړې هڅه کوي څو له دې پايلو څخه په ګټې اخیستنې سره پرمخ والړ شي، خو که چېرې په سختو درغلیو ککړ  کسان خپله 

سزا ونه ويني، د راتلونکو ټاکنو بهیر کې به دلږ فساد  د شتون تضمین کم کړي، او په حقیقت کې به د راتلونکو ټاکنو پروسه هم 

د دې په شان وي.  سره له دې چې ډيرو افغانانو دا هیله نه درلودله  چې دا ټاکنې به له درغلیوڅخه پاکې وي، د تورنو کسانو بښل 



۱2

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

او د قانون منګلوته يې نه سپارل به په افغانستان کې د ټاکنو د پروسې پر اوږد مهاله پايښت اوثبات بده اغیزه وکړي او له ګواښ 

سره به يې مخامخ کړي.

په پای کې، نړيواله ټولنه بايد د ۱۳۸۹ کال د پارلماني ټاکنو لپاره ډير اړين او مهم تخنیکي او لوژستیکي مرستې برابرې کړي 	 

وي چې  به د دې ښکارندوی  وي  ځکه دا شان مالتړ  به ستونزمن  تر حده   دوی شفاف دي. دا کار  ثابته کړي چې د امکان  او دا 

نړيواله ټولنه د ټاکنو د يوې مناسبې او رڼې پروسې مرسته کوونکې ده او د کوم ځانګړي لويديځ  پلوه نوماند لپاره کار نه کوي. 

ايز  به په پراخه کچه په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې د پارلماني سیاست د سیمه  شواهد څرګندوي چې افغان رايه ورکوونکې 

۲۰۱۰ کال په ټاکنو کې بیا ولیدل شي  او نړيواله ټولنه په دارنګه په  ماهیت له کبله به ګډون وکړي. که چېرې فساداو درغلي  د 

الس وهنو کې ښکیل وي، دا نظر به  ال هم پیاوړی کړي چې په افغانستان کې  قانون ددوی د غوښتنو پر بنسټ والړ دی.

د پیغور خبره خو دا ده چې،  سره له دې چې ډير نړيوال څارونکې له دې امله انديښمن  دي چې په افغانستان کې حکومت او ډموکراټیک 

بهیر خپل مشروعیت له السه ورکړی دی، د ډيرو افغانانو په نظر دا نړيواله ټولنه ده چې خپل مشروعیت يې له السه ورکړی دی. ځینې 

امريکايي چارواکي په ښکاره ډول  خپلې انديښنې څرګندوي  چې ګواکې کرزی د دوی يو ښه او) لیوال همکار( نه دی، مګر د ډيرو 

د  ويونکو،  ځواب  شمیر  ګڼ  دي.   نه  همکاران   لیواله  او  ښه   توګه  زياتیدونکې  په  مخ  په  افغانان  چې  شوه،  ښکاره  کې  ترڅ  په  مرکو 

۱۳۸۸ کال ټاکنې يې د افغانستان په تاريخ کې د يوخورا مهمې پیښې  په توګه يادې کړې. چې دا به  ولیدل شي، مګر دا ټاکنې به د 

ډموکراټیک کولوپر لور د يو لومړني مهم ګام ، يا  دهغه شیبې په توګه   چې په افغانستان کې د نړيوال حضور په وړاندې   د خلکو 

باور بدلون مومي، به په ياد وسپارل شي. 


