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د لیکوال په اړه
اشلی جکسن یوه خپلواکه څیړونکي او لیکونکي ده .هغي له  ODIانسټیتیوټ سره په لندن کی ،په اکسفام  ،او په افغانستان
کي د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی سره دنده ترسره کړي ده.

د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد په اړه
د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد په کابل کې میشته یوه خپلواکه څیړنیزه موسسه ده .ددې ادارې دنده د لوړ څرنګوالې
درلودونکو او پالیسۍ پورې اړوندو څیړنو له الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې دي ،او همدا راز نوموړې اداره په
افغانستان کې د څیړنې او زده کړې د کلتور د ودې په موخه  ،د څیړنې پایلې په چټکه توګه خپروي .دې موخې ته د رسیدو
لپاره له خپلو څیړنو او کتابتون څخه د ګټې اخیستنې دترویج په موخه له پالیسي جوړوونکو ،مدني ټولنې ،څیړونکو او زده
کوونکو سره ددوی د څیړنېزې وړتیا د پیاوړي کولو په موخه ښکیل ده څو په دې توګه وکړای شي شننو ،غبرګونونو او خبرو
اترو ته الره هواره کړي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ ( )AREUپه  ۲۰۰۲کال کې په افغانستان کې د نړیوالې مرستندویې ټولنې په همکارۍ
جوړ شو .دغه بنسټ د مشرتابه یو بورد لري چې د مرستندویو ادارو ،ملګرو ملتونو او نورو ګڼ اړخیزو ادارو او نادولتي
ټولنو استازي پکې ګډون لري AREU .اوسمهال د خپلو مرستو ډېره برخه د فیلنینډ له سفارته ،د سویډن د بهرنۍ پرمختیا د
مرستندویه ادارې ( )SIDAاو د پرمختیا او همکارۍ لپاره د سویس له ادارې ( )SDCڅخه تر السه کوي.
په  ۲۰۱۴کال کې د دغه بنسټ د ځانګړو پروژو مالتړ د اروپايي کمېسیون ( ،)ECد پرمختیا او همکارۍ لپاره د سوېس ادارې
( ،)SDCد نړیوال پرمختګ انسټیټیوټ ( ،)ODIد ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې ( ،)UNDPنړیوال بانک ،د منځنۍ
اسیا پوهنتون ( ،)UCAد امریکا د سولې انسټیټیوټ ( ،)USIPد نړیوالې همکارۍ لپاره الماني ټولنې ()GIZ)، (GmbH
او د فیلینډ د سفارت لخوا تر سره کېږي.

د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد

لندیز:
د افغانستان حکومت ډېری وخت نازک او ویشلی بللی شوی .خو له دې سره سره ،مرکزي حکومت په دې کې پاتې راغلی ،چې په
ډیرو برخو کې اغیزناک اقدامات وکړي .په ځانګړي ډول ،له پالزمینې ور هاخوا په والیتي کچه نظم هغسې چې الزم دی ،نشته.
په دې څیړنه کې هغه پروګرامونه او کړنالرې (پالیسۍ) څیړل کیږي ،چې پرمټ یې د نړیوالې ټولنې د حکومتولۍ او خدمتونو
نظریې رامخ ته کیږي او په ورته وخت کې د خپلو پلټنو له مخې په والیتي او سیمه ییزه کچه د واک ترمنځ ټکر(تصادم) ته هم
پکې کتنه کیږي.
له درېیو بېلګو نه په لومړۍ بېلګه کې ،دافغانستان د څېړنې او ارزونې اداره او د پرمختګ د څار بنسټ او د معیشت د پلټنې
کنسرسیوم د یوې برخې په توګه هڅه کوي چې سیمه ییز سیاسي تحرکات او حکومتولي روښانه کړي .ننګرهار ځکه غوره شوی،
چې په ختیځ کې خپل مرکزیت لري ،دیوه ځانګړي هویت په ډول په سیمه ییزه کچه د واک مرکز دی ،له جغرافیايي پلوه خورا مهم
او پاکستان ته نژدې پروت والیت دی او باالخره له دې امله هم مهم بلل کیږي ،چې له  ۲۰۰۱میالدي کال را پدې خوا پکې په پراخه
کچه امریکايي ځواکونه میشت وو او غوښنه برخه مرستې هم ورته رسېدلي دي.
د دې څیړنې موخه دا ده ،چې سیمه ییزې حکومتولۍ او د عامه خدمتونو السرسي ته کتنه وکړي .د نړیوالې ټولنې دحکومتولۍ
اجنډا پرلپسې په دې کې پاتې راغلې ،چې په مناسب ډول د افغان حکومت بنسټونو ته ،چې داړیکو پر بنسټ والړ دي ،پام
وکړي او کارونه یې وګوري .نارسمي شبکې او ټولنیزې اړیکې په مسلسل ډول په دولتي او نادولتي ادارو کې -سرچینو او
واک ته په اسانۍ السرسی پيداکوي .نو باید هڅه وشي ،چې په عملي ډګر کې د واک د اړیکو په اړه معلومات ترالسه شي ،ځکه
همدغه اړیکې د دې سبب ګرځي ،چې د نړیوالې ټولنې له خوا د رامنځ ته شوي حکومت کړنې له هغه څه بیلې کړې چې یوحکومتي
سیستم یې باید وکړي.
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والیتي سیاست او حکومتولي
په ننګرهار کې د اړیکو پر بنسټ جوړ شوی حکومت ال هم په پراخه کچه د مجاهدینو دمشرانو تر اغیز الندې دی .د دغو مجاهدینو
مشران د ارساليي کورنۍ غړي دي ،چې له  ۲۰۰۱میالدي وروسته په ختیځ کې سیاسي نفوذ لري .د ننګرهار پخوانی والي حاجي
دین محمد ،د ولسي جرګې غړی حضرت علي او نور مشران په دغه والیت کې د ګل آغا شیرزی پروړاندې یو شوي وو .د بن له
سیاسي پریکړو وروسته ،همدغو کسانو یا هم د انتخاباتو له الرې او یاهم د انتصاب له الرې په حکومت کې ځانونو ته پوستونه
پیداکړل .دوی د خپلو نارسمي شبکو په اډانه کې د خپلو پوستونو د خوندي ساتلو لپاره دولتي سرچینې تر السه کړې.
هغو کسانو ته ،چې د جګړې له الرې یې واک ترالسه کړی ،د بن پریکړې یواځې دیوې سترې معاملې په ډول ښکاري .وروسته
همدغه د بن پریکړې د ولسواليو او والیتونو په کچه د معاملو په ډول وغځیدې.
که د افغانستان په تیرو دریوو لسیزو تاوتریخوالو کې بیال بیلو طبقو ته وګورو ،نو د کلیوالو سیمو پخواني مشران په اغیزمن
ډول بې ځایه شوي او واک ترې اخېستل شوی دی .د دوی ځایونه پخوانيو قوماندانانو او پیاوړو خلکو نیولي او خپله واکمني
یې پکې چلولې ده .د طالبانو د واکمنۍ له را پرځیدو وروسته ،د لومړنیو کلونو په تاوتریخوالي کې د دغو کسانو انحصار
دې ته الره اواره کړه ،چې واک ترالسه کړي ،سرچینې ونیسې او خپل ځانونه په حکومت کې وګماري .نو په دې ډول ،دوی
د  ۲۰۰۴او  ۲۰۰۵کال په ټاکنو کې خپل رول ولوباوه .د  ۲۰۰۹او  ۲۰۱۰کال د والیتي او ملي شوراګانو په ټاکنو کې دوی وټاکل شول
او په دې ترتیب یې والیتي سیاستونه تر اغیز الندې راوستل ،چې ښه بېلګه یې ظاهر قدیر او جمال قدیر دي.
په  ۲۰۰۵کال کې ګل آغا شیرزی د ننګرهار والي وټاکل شو او په بشپړ ډول یې هلته موجود دغه ډول نظم ګډوډ کړ .سرچینو ته
یې په رسمي او نارسمي ډول د السرسي او په سیاسي مانورو کې دسیالیو او جوړ جاړیو نوي چوکاټونه را منځ ته کړل .شیرزی،
چې تازه له کندهار تللی و ،مجبورو چې سیمه ییز مالتړ را جذب کړي .هغه د خارجي سرچینو په ګډون ،د شیرزي صندوق په نوم
پيسې ،چې په سرحد کې اخیستل کیدې ،هم ټولولې .هغه دا کار د دې لپاره کاوه ،چې د بیارغونې په نوم پراخ کمپاین وکړي او
د دې کمپاین لپاره یې مرکزي بودجه خپل والیت ته کمه بلله.
له کلیوالو مهمو مشرانو سره د هغه اړیکو دې ته زمینه برابره کړه چې د نړیوالو اساسي غوښتنې پلې کړي ،چې بیلګه یې
د کوکنارو د کښت له منځه وړل وه او په مقابل کې یې امریکايي پوځ مالتړ کاوه .شیرزي د امریکايي ځواکونو له مالتړنه
دخپلو سیاالنو په ګواښلو کې ګټه اخیسته او په دې ډول یې له والیتي بیارغونې ډلې -پي آر ټي نه مالي او نورې امنیتي ګټې
تر السه کولې .
د شیرزي دغې تګالرې دخلکو ژوند ته هوساینه ورکړه ،ځکه داسې ناروښانه تګالره یې رامخ ته کړه ،چې په سیمه ییزه کچه د
حکومت پوستونه او ادارې په غیرې ارادي ډول توانیدې چې په ملي او محلي کچه د جوړ جاړیو خبرې اترې وکړي.
په نظام کې اداري فساد ،د حکومتي بودجي له حده ډیر مرکزي کیدل او قدرت د دې المل ګرځیدلي ،چې د شیرزي په څیر
اشخاص ،چې له نظام څخه بهر پراخو سرچینو ته السرسی لري او غواړي قانون پلی کړي ،بې واکه شوي دي.
خو د ځانګړو اشخاصو او کارکوونکو له خوا دغه ډول د عامه خدمتونو وړاندې کول په ننګرهار کې دخپل ځآن لپاره کیدل .کله،
چې په حکومتولۍ او یا هم دخدمتونو په وړاندې کولو کې پرمختګ کیږي ،او مشري یې هم دشیرزي په څیر چارواکي پر غاړه
وي ،نو سم السي لومړی پکې خپلې ګټې را نغاړي او د حکومتي بنسټونو پر اړیکو تکیه کوي.
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  په ختیځ کې دشیرزي واکمنۍ ،په دغه سیمه کې د امریکايي ځواکونه شته والي او د نړیوالې ټولنې له خوا د هغو سرچینو د
تر السه کولو لپاره د مشرانو ترمنځ سیالي هم رامنځ ته کړې ،چې د امنیت د ټینګښت او د اپینو د له منځه وړلو لپاره په پام کې
نیول شوې وې.
امریکايي پوځ او هغه ډیرې پیسې چې دوی راوړې وې ،په ختیځ کې یې داسې یو سیستم رامنځ ته کړ ،چې د سیاستوالو ترمنځ
یې بیلوونکی اوګټونکی پيدا کړ .شیرزي دخپل حکومت په لومړیو کلونو کې د امریکايي ځواکونو پر مالتړ تکیه کوله او د
حضرت علي په څیر نورو زورواکانو بیا هڅه کوله چې له سیاالنو سره د خپلې سیالۍ لپاره دامریکايي ځواکونو له اغیز نه کار
واخلي ،خو له دغه اغیز نه برخمن نه شول.
حضرت علي پر امریکايي ځواکونو له خپل اغیز نه کار واخیست او دا یې ډاډ منه کړه ،چې په والیتي کچه په امنیتي ځواکونو
کې ده ته وفادار کسان جذب کړي او دارنګه یې په شخصي امنیتي کمپنیو کې هم خپل کسان وګمارل.
د ګل آغا شیرزي تګالرې د یو څه وخت لپاره کار وکړ خو په واک دهغه پاتې کیدو په ختیځ کې دهغو کسانو له خوا ،چې ځانونه
مجاهدین بولي له  ۲۰۱۰کال وروسته وننګول شو .د شیرزي دوه اصلي رقیبان د ارساليي کورنۍ وروڼه وو .ظاهر قدیر ،چې
په ۲۰۱۰کال کې ولسي جرګې ته وټاکل شو او د هغه ورور جمال قدیر چې په ۲۰۰۹کال کې یې والیتي شورا ته الر پيدا کړه .دوی د
شیرزي پرضد نیابتي جګړه پيل کړه ،پر هغه یې دځمکې دغصب تورونه پورې کړل او پالزمینه کابل کې یې ظاهرا دهغه پرضد
سیاسي الریونونه هم را پورته کړل .جمال قدیر او د هغه پلویان پر شیرزي د بریدونو لپاره په دې بریالي شول ،چې والیتي شورا
تر خپل اغیز الندې راولي او دې ته الره اواره کړي ،چې په دغه والیت کې پر سرچینو ال ډیره خیټه واچوي .دغو تکتیکونو ،په
ننګرهار کې مخ په ډیریدونکو ناارامیو او د کوکنارو د کښت زیاتوالي په بشپړ ډول په دغه والیت کې د والي په صفت د هغه
پوست سخت زیانمن کړ .د  ۲۰۱۳کال په اکټوبر کې هغه له والیته استعفا ورکړه ،چې د  ۲۰۱۴کال د ټاکنو لپاره ځآن کاندید کړي.

موندنې او سیاسي سپارښتنې
په  ۲۰۰۵کال کې ،د ننګرهار د والي په صفت د ګل آغا شیرزي ټاکل کیدو دا ذهنیت ښه روښانه کړ ،چې پياوړي خلک د بنسټ
دپخولو لپاره له عامه خدمتونو څه ډول کار اخلي .دا یوه ځانګړې بیلګه کیدای شي ،چې له بل ځایه راغلی شخص د دغو تکتیکو
په مرسته څنګه کوالی شي ،محلي نظام رامنځ ته کړي .شیرزی ،چې له کندهاره راغلی و او هیڅ ډول سیمه ییز مالتړ یې نه الره ،اړ
و چې د خلکو په منځ کې مالتړ پيدا کړي .د شیرزي فساد یواځې تر هغه مهاله دمنلو و ،چې په منظم ډول یې اداره کوالی شوای.
کله ،چې امنیت ورځ تر بلې په خرابیدو شو ،عامه ذهنیتونه د نړیوالو ځواکو پرضد شول او د ظاهر قدیر په مشرۍ د ده مخالفان
راپورته شول ،نو د ګل آغا شیرزي سیاسي واک او شهرت ورو ورو مخ په کمیدو شو.
خو له دې سره سره ،په ننګرهار کې قومی مشران او پخواني قومندانان د دغه والیت د حاالتو دښه کیدو لپاره چندانې ګټور
ثابته نه شول .ارساليي کورنۍ ،چې دننګرهار په حکومت کې لږه یا ډیره ونډه خپل میراثي حق بولي ،ښايي ډیر رول ولوبوي .د
حاجي دین محمد او ظاهر قدیر په تکتیکونو کې د عامه خدمتونو ویش په پرتله ییز ډول خورا کم وه .د دې پر ځای ،چې دوی
په ټولنه کې د خدمتونو د وړاندې کولو له الرې او یاهم دښې حکومتولۍ له الرې مالتړ راجذب کړي ،دوی د شیرزي حکومت ته
ستونزې رامخ ته کولې او د هغه مالتړي یې ننګول .خو که په کومو ځایونو کې يې عامه خدمتونه وړاندې کړي هم وي ،هغه یې
دخپلو شخصي ګټو لپاره کړي دي.
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د دې کار تر ګردو ښه بلېګه حضرت علي دی ،چې په دره یې نور کې یې د امنیت د ټینګښت لپاره هغو کسانو ته وسله ورکوله چې
جګړه یې کوالی شوای او یایې په امنیتي کمپنیو کې شاملول خو هغه خپلو پلویانو ته ډیر ّڅه ورنه کړل.
له دغو تکتیکونو پرته ،ډیر نور خلک هم پردندو وګمارل شول ،خو دا ډیره د حیرانتیا خبره ده ،چې دوی دغه خدمتونه دخپل
ځآن لپاره نه برابرول .کله ،چې په حکومت کې ځینې پرمختګونه کیږي او یا هم د دغو حکومتي چارواکو په مشرۍ خلکو ته
خدمتونه وړاندې کیږي ،نو دوی یواځې دغه کار دخپلو شخصي ګټو لپاره کوي او خپلو ګټو پسې ګرځي.
دغه څېرې ،د هغو کسانوله الرې چې دوی ته وفاداره دي ،په حکومت او یا هم له حکومت څخه دباندې په ملکی برخو کې د دوی
د ګمارنې له الرې مداخله کوي او په اختالفاتو کې برخه اخلي .دبېلګې په ډول که سړکونه رغول کیږي ،لومړۍ انګیزه چې دوی
یې رامخ ته کوي د سړکونو جوړول او د عامه خدمتونو پیاوړي کول نه دي ،بلکې د دوی هڅه دا وي ،چې د سړک د رغولو قرارداد
خپلو پلویانو ته ورکړي او له دې الرې نه د واک خاوندان مالي سرچینو ته الره پیدا کړی.
شیرزی په روښانه ډول د خلکو د اړتیا وړ او دعامه پروژو په ویش کې برخه لرل او په دې ډول یې د سیمه ییزو خلکو مالتړ هم
را جذب کړ .هغه غوښتل په دې کار سره د خلکو او په ځانګړي ډول د امریکایي ځواکونه په ذهن کې د خپل ځآن په اړه داسې
ذهنیت راپورته کړي ،چې ګنې پر والیت پوره واک لري .همدغه شان ،حضرت علي هم دخپلو ګټو د خوندي کولو لپاره په امنیتي
بنسټونو کې هغه کسان وګمارل ،چې د ده پلویان وو .ډیری دغه پشه یان غریب دي ،زده کړې یې کمې دي او داسې کسان پکې
دي ،چې له لریو ولسوالیو سره تړاو لري او هڅه یې هم دا وه ،چې له نورو الرو دغه ډول دندې ځانته پیدا کړي .دا له امکان لرې
خبره نه ده ،چې د عامه ښیګڼو او د اندیښنو په اړه د حضرت علي تکتیکونو پام ځآن ته را اړولی دی .د دې پرځای ،چې د حضرت
علي پلویان هغه ته په امنیتي ځواکونو کې پراخ ځآی ورکړي ،په ننګرهار والیت یې کې د امریکايي ځواکونو له وتلو وروسته
دغلته د ځواکونو ترمنځ د ویش انديښنه راپورته کړې ده.
دغه ډول خبرو ،په لویه کې د جنګساالرانو او قدرت مندو کسانو په اړ داسې بحثونه راپورته کړل ،چې ایا دغه ډول اشخاص
دعامه خدمتونه د وړاندې کولو انګیزه رامنځ ته کوالی شي .دغې څیړنې په ډاګه کړه ،چې دغه ډول اشخاص د دولت په رغولو
کې هیڅ مثبته انګیزه نه شي رامنځ ته کوالی .مشروعیت او واک ،دوی تل له حکومتي او نا حکومتي سرچینون نه په اجباري
ډول تر السه کړی او یا یې هم تر کنټرول الندې ساتلی دی .د هغو تکتیکونو بیرته په ځای کول ،چې دعامه خدمتونه وړاندې کول
تعبیر کړي او دواړه اړخونه ترې ګټه واخلي ،محدود دي .لکه دبېلګې په ډول په امنیتي ځواکونو کې د حضرت علی او پشه یانو
استازیتوب او یا هم لکه په  ۲۰۰۵کال کې د ګل آغا شیرزي په ډول چې نور غوراوي يې هم لرل.
په بله مانا ،ټول عامه خدمتونه کیدل خو په ناقصدي ډول یې اغیز سم نه وه .دغو قدرتمنو کسانو او د هغوی شبکو په ژوره توګه
دهیواد په ټولو برخو کې نفوذ کړی ،حکومتي بنسټونه یې په پراخه کچه اغیزمن کړي او له لویه سره یې په بشپړ ډول هغه نوي
راټوکیدونکي بنسټونه تر تاثیر الندې را وستي ،چې دافغانانو اړتیاوې پوره کړي.
دا روښانه نه ده ،چې نړیوالې ټولنې له غو کسانو سره ،چې دولت یې انحصار کړی ،کومه منظمه تګالره لرله .د پالیسۍ او
پروګرام جوړونې له مخې ،سیمه ییزه حکومتولي له ډیرې پخوا راهیسې هیره شوې ده .کله ،چې د نړیوالې تولنې په اجنډا کې
دغسې مسلې ته پام شو ،نو د توافق لپاره یې واحده تګالره نه وه.
په ختیځ کې نړیوالې ټولنې شیرزي (( او حضرت علي او نورو مجاهدینو ته ،چې د امریکا له سخاوتمندانه نعمتونو برخمن
وو)) ته د ډیر باور من کس په سترګه کتل .هغه ته د یوه بد سړی په ډول کتل کیدل خو لږ تر لږه نړیوالې ټولنې ویل ،چې هغه زموږ
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سړی دی .د طالبانو د بیرته را ژوندي کیدو په اړه شته انديښنو ،دوامداره مالتړ او د قانوني حکومتولۍ لپاره نړیوالې ټولنې د
همدغو قدرتمندو کسانو او د باوري لوبغاړو مالتړ وکړ او هغوی ته یې په پراخه کچه سر چینې او کنټرول ورکړ .دغو توپیرونو
ته په پام سره ،د ملکي حکومتولۍ پروګرامونو (( چې دملګرو ملتونو له خوا پلې کیدل او لویو بسپنه ورکوونکو یې مالي مالتړ
کاوه)) دبنسټونو جوړولو ته پام اړاوه .خو دغه هڅې چې ډیرې سستې وې او دهغو په پرتله چې امریکايي ځواکونو یې مالي
مالتړ کاوه ،لږ حمایه شوې او د هغو سیاسي لوبغاړو له ګټو سره مخامخ په تضاد کیوتل چې د هیواد پر سرچینو یې کنټرول
غوښته .اصالحاتو ته په هغو ځایونو کې اجازه ورکول کیده ،چې دوی به پکې له ګواښ سره مخامخ نه وه او نړیوالې ټولنې هم د
همدغو نیمګړو دروغینو بریالیتوبونو یادونه کوله.
سره له دې چې نړیوالې ټولنې سیمه ییزې حکومتولي ته پام اړولی او په دې برخه کې یې پیسې هم لګولي ،خو اساسي بدلونونه
یې لږ رامنځ ته کړې دي . .په بنسټونو کې د اصلي بدلونونو پر ځای ،په پراخه کچه دنویو بنسټونو پر جوړیدو خبرې کیږوي.
په ننګرهار کې اصالحاتو ته یواځې په هغو سیمو کې په لویه کچه د پلې کیدو اجازه ورکول کیده ،چې هلته د ولسواالنو له خوا
ګمارل شویو کسانو ته یې ګواښ نه رامنځ ته کاوه .ډیر وخت په چارو کې السوهنې دهغو زورواکانو له خوا کیدې ،چې له واکه
لرې شوې وو او په ګډه یې دخپلو اهداف پریکړې کولې .که څه هم ځینې وړ کسان په کارونو ګمارل شوي خو دغه کسان له واکمنو
اشخاصو او شبکو سره له نارسمي تړوا پرته دخپلو دند په ترسره کولو کې حیران وو.
د خپلو شخصي ګټو لپاره د رسمي بنسټونو ترالسه کولو دې ته الره اواره کړه ،چې د سیمه ییزې حکومتولۍ په بنسټونو کې
روڼتیا ورکه کړي .په والیتي کچه ،د والي او والیتي شورا دندې همدغسې النجمنې پاتې شوې او تعبیرونو ته یې الره برابره
کړه .دا کار د دې المل شو ،چې د والیتي شورا مشر جمال قدیر ،د څآرنې د مبهمې دندې په پام کې نیولو سره ،له شیرزي سره
جګړه پیل کړي .پر مرکزیت ډیر تمرکز او د اړوندو وزارتونو له خوا خپلو ریاستونو ته د مالي سرچینو نه لیږدولو ،پر پياوړو
والیانو ال تکیه ډیره کړه ،چې د لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو او په ورته وخت کې د والیتي بنسټونو د کارونو لپاره باید
(سب سایډي) ورکړي.
په ډیرو پروګرامونو او مالي سرچینو کې (( چې همغږي پکې کمه وي او سیالي پکې ډیره)) ،قانون ماتوونکي په دې بریالي
شوي ،چې په پلې کیدو یې خپل پراخ اغیز پیدا کړي او په خپله شخصي ګټه یې وکاروي.
د ولسوالیو په کچه ،د دولتي کمزورو بنسټونو تر السه کول تر نورو ډیر حس شوې دي او په ملي کچه د ولسوالیو دشورا ګانو د
ماموریت په اړه د عمومي توافق نشتوالي دخلکو داړتیاو په پوره کیدو کې د دغو شوراګانو توانايي اغیزمنه کړې ده .دغه کار
په ولسوالیو کې خدمتونو ته د چارواکو السرسی محدود کړې او پرمختیايي کارونو هم ښه پایله نه ده ورکړې .د بن د غونډې له
پریکړو وروسته ،په یوه لسیزه کې پرحکومتولۍ داصالحاتو په موخه د میلیونونو ډالرو لګښټ د پام وړ دا ناروښانتیا رامنځ
ته کړې ،چې الهم د ولسوالیو په کچه په حکومتولۍ کې لومړني اصالحات هم نه دي راغلي .د پرمختیايي شوراګانو د معرفي
کیدو په ګډون داسې نوې الرې چارې هم رامنځ ته شوې ،چې د ولسوالیو د چارواکو او مشرانو نقش د بیال بیلو پروګرامونو
الرې په سم ډول وازمايي او ځینې دغه پروګرامونه او تګالرې ،چې الهم دوام لري ،په ټکر کې وې.
ښايي د دغه ډول ناروښانتیا مخه د بسپنه ورکوونکو هیوادونو د سمې همغږۍ په مرسته نیول شوې وای خو ستونزه له دې هم
ژوره شوه .د حکومتولۍ ډیری دغه پروګرامونه داسې ښيي ،چې ممکن د والیتي مرکزونو تر شا به هیڅ هم نه وي ،خو حقیقت
دا دی چې د سیمه ییزې حکومتولۍ دغه پيچلی سیستم له ډیرې پخوا پر خپل ځای دی .په ختیځ کې دغه دودیز بنسټونه او د
اړیکو پر مټ رامنځ ته شوې شبکې خورا پياوړې دي او مشروعیت یې هم ځآنته ورکړی دی (( .په ځانګړي ډول ،که چیرې ختیځ
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له جنوب سره پرتله کړئ ،چیرته چې دغه ډول جوړښتونه ښايي ډیر جنجالي او نازک وي)) پرته له دې ،چې په لریو پرتو سیمو
کې له حالته ځان خبر کړو ،ښايي له بهره د دوی پر سر د نورو جوړښتونو مقررول به کار ونه کړي .د اغیزمنې حکومتولۍ د رامنځ
ته کولو لپاره ،دغه نوښتونه باید د پيچلو حاالتو په اړه پوره معلومات ولري او له حاالتو سره ورته والی ولري .د ولسوالیو په
پرمختیايي شوراګانو کې باید داسې اغیزمن او پیاوړي خلک موجود وي ،چې خپل ماموریت تر سره کړای شي.
د امریکايي سرتیرو وتلو او د هغو مالي سرچینو کموالي چې دوی برابرول ،له وړاندې په سیمه ییز اقتصاد او سیاست اغیز
پرې ایستی دی .دې چارې پر هغو کسانو چې واک لري او د امریکا له پوځ نه یې مالي مالتړ تر السه کاوه ،په خپلو سیمو کې
یې پرې رښتینی اغیز کړی .د نړیوالې ټولنې د مالي سرچینو او توجه په کمیدو به ،خلکو ته دخدمتونو د وړاندې کولو انګیزه
ال ډیره په هغو کسانو کې کمه شي ،چې واک لري .خو سیمه ییزو مشرانو له هغو پیسو نه چې د کوکنارو د له منځه وړلو او د
خلکو د زړونو د ترالسه کولو د پروژو لپاره ورکول کیدې ،خپل ځانته هم ګټه اخیسته .د بهرنیو ځواکونو وتلو او په پایله کې یې
دپيسو دریدو ،په ټولنه کې دهغوی اعتبار کمزوری کړ .د دې کار ښه بېلګه په ختیځ کې شیرزی دی ،چې ډیرو خلکو اوس بیرته
د کوکنارو کښت ته مخه کړه.
په ننګرها کې سیاسي حالت وروسته له هغه یو ځل بیا بدلیدونکې دی ،چې د  ۲۰۱۴او  ۲۰۱۵کال د ټاکنو لپاره ګل آغا شیرزي له
خپلې دندې استعفا وکړه .دا به ژر روښانه شي ،چې د نویو ګمارنو له مخې به په دغه والیت کې بیرته هغه پخوانی ټولنیز نظم
رامنځ ته شي که څنګه .خو له دې سره سره ،د بدلون لپاره داسې یوه فرصت ته اړتیا ده ،چې دنړیوالې ټولنې د مداخلې الرې چارې
له سره و ارزوي .دننګرها څیړنه دا په ډاګه کوي ،چې داسې یوې نوې الرې ته خورا اړتیا لیدل کیږي ،چې له مخې یې د افغانانو
لپاره سم پرمختګ او دوامدره حکومتولي رامنځ ته کړي.
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