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ولسي جرګه په پرله پسې بدلون کې،۱۳۸۹ 

اناالرسن

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

 د ۱۳۸۹ کال د وږي میاشت
            

ټاکنې او بې ثباتي، لومړی لنډيز

د نوموړې څېړنې د بسپنې يوه برخه د افغا نستان د پرانیستې ټولنې انستیتیوت )FOSIA(، له خوا برابره شوې ده 
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې  په هکله

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره )AREU( په کابل کې میشته يوه نا پیلې څیړنیزه اداره ده. ددې ادارې دنده د لوړ څرنګوالې درلودونکې 
څیړنو له الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې دي. همدا راز نوموړې اداره هڅه کوي څو په افغانستان کې د څیړنې  او  زده کړې کلتور ته د 
تحلیلي ظرفیت د پیاوړې کولو او د فکرونو او بحثونو د آسانولو له الرې په فعاله توګه وده ورکړي.  ددې ادارې اصلي موخه  دڅیړنې له الرې 

د افغانانو د ژوندانه ښه والي دي.

نوموړې اداره په ۱۳۸۱لمريز کال په افغانستان کې د بوختو مرستندويه ټولنو په مرسته په کار پیل وکړ اود يو مديره هیات درلودونکۍ دي چې 
د بسپنه ورکونکو ټولنو له خوا  لکه ملګرې ملتونه او نورو څو اړخیزو ادارو، او نا دولتي ادارو له خوا يې استازيتوب کیږي. نوموړې اداره 
اوس مهال خپله اصلي بودجه د فنلند، ناروي، سويډن، سويزرلند او د انګلستان دحکومتونو څخه تر السه کوي.  ددې ادارې ځانګړې  پروژې د 
افغانستان د پرانیستې ټولنې د انستیتیوت )FOSIA(، آسیايي بنیاد )TAF(، اروپايې کمیسیون )EC(، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري 
)UNHCR(، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق )UNICEF(، د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي صندوق )UNIFEM(، او نړيوال 

بانک له خوا يې مالي مالتړ کیږي.  

د ليکواالنو په اړه 
انا الرسن د افغانستان د څیړنې او ارزونې په اداره کې د حکومتدارۍ د ډلې د څیړونکې په توګه دنده لري او د ۱۳۸۳ کال راهیسې په افغانستان 
کې د حکومتدارۍ او جنسیت پر موضوعاتو کار کوي. الرسن په ټولنیزو علومو کې د لندن پوهنتون،د افريقايی او ختیځو  علومو له څانګې څخه 
د تاوتريخوالې،شخړو او پراختیا په برخه کې ماسټري ترالسه کړې ده. او اوس د يارک د پوهنتون د جګړې څخه وروسته بیا رغونې او پرمختګ 

په اداره کې په فلسفه کې د ماسټرۍ د ترالسه کولو لپاره نومانده ده چیرې چې هغه د افغانستان د ډيموکراټیک کولو د بهیر په اړه زده کړه کوي

مننليک:

لیکواله په پارلمان کې د خلکو له ټولو هغو استازو، او نوو نوماندو څخه مننه کوي چې ددې څیړنې لپاره يې ورته د مرکو په موخه ورته وخت 
ورکړی. لیکواله همدرانګه د څیړنې د ډلې هر يو محمد حسن وفايي، فريد احمد بیات، انیسه نهضت، مريم صافۍ، منیر سالمزي او ظاهر صديقي 
څخه د معلوماتو د را ټولولو په برخه کې دهغوی  له ارزښتناکو مرستو او د نوموړې پروژې په وړاندې د هغوې له ژمنتوب څخه د زړه له 
کومې مننه کوي. لیکواله د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې له کارکوونکو او سالکارانو، په ځانګړي ډول پییر فالويیر، پاوال کانتور، سارا 
پارکینسن، نوا کابرن، جې لمي، لورا کیم او شانون متیو څخه مننه کوي. او په پای کې ددې پاڼې دمسودې په اړه د بهرنیو همکارو کتوونکو له 

بصیرت نه ډکو نظرياتو څخه هم د زړه له کومې مننه کوي.

انا الرسن

د ۱۳۸۹ کال د وږي میاشت

©  د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره. ځینې حقونه خوندي دي.دغه خپرونه ښايي د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارې او د لیکوال د لیکلې 
اجازه لیک د تر السه کولو سره بیا خپره، د موندلو وړ سیستم کې زيرمه او يا يواځې د غیر-سوداګريزو موخو لپاره ولیږدول شي. چیرې چې دغه 
www. خپرونه بیا خپره، زيرمه  او يا د بريښنايي الرې لیږدول کیږي، د افغانستان د څیړنې او ارزونې دادارې د ويب پاڼې اړيکه بايد ذکر شي
areu.org.af . او ددې خپرونې په کارول له  نوموړې موافقې پرته ، د خپرونکې يعنې د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې مخکیني 
لیکلې اجازه لیک ته اړتیا لري.  دغه اجازه لیک کیدای شي د areu@areu.org.af  او يا د 00۹۳۷۹۹۶0۸۵۴۸ شمیرې سره د اړيکې له 

الرې تر السه شي.
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

۱. ځغلنده کتنه
د ۱۳۸۹ کال د وږي د میاشتې په 2۷ مه نیټه  د ترسره کیدونکو پارلماني ټاکنو د اقداماتو په لړ کې د افغانستان د ولسي جرګې غړو په څرګند ډول 
د خلکو رايې ته د خپلو څوکیو ورسپارلو  لپاره تیارۍ درلودلې. د وکیالنو او نوو نوماندانو د لرلیدپر بنسټ يوې له پورته څخه ښکته نظريې دا په 

ډاګه کړه چې دا ټاکنې به هم لکه د نورو ټاکنو په څیر د فصاحت او بالغت، سرچینو او د خدمتونو د ترسره کولو د ژمنو سیالۍ وي. 

په هر حال د زياتیدونکې بې ثباتۍ په اوسنیو شرايطو کې ټاکنیز بهیر، په رامنځته شويو ډيموکراسیو کې د سیالیزو ټاکنو ساده منطق نه  مني. لکه 
څرنګه چې د ټاکنو څخه وړاندې میاشتو کې د ولسي جرګې په دننه  کې د کړنو له يوې تفصیلی شننې څخه ښکاري، يو شمیر داسې فکټورونه د 
سیالۍ په ډګر کې موجود دي چې د ټاکنیزې لوبې اصول به د هغه څه په پر تله چې ښکاري لږ روښانه وي. په عمل کې ټولو نوماندو ته د سیالیو 
دمناسبو فرصتونو، او د پوهې او اټکل وړ قواعدو د موجوديت څخه پرته د يو نوماند د سیاسي وفادرايو او ګوندي اړيکو د څرګندولو په اړه يو 
ښکاره مخنیونکی المل )خنډ( وجود لري. چې دا کارپه رای پاڼو کې د »خپلواکو« نوماندو د ډيرښت او د يوې سیاسي مغشوشتیا المل ګرځي چي 

پر پارلماني سیاستونو نفوذ پیدا کوي.

د افغانستان په معاصر سیاسي تاريخ کې د پټو دروازو تر شا د بدلیدونکو تړونونو او معاملو د کولو په اړه  د يوې عمومي لیوالتیاښودل، نوې 
پديده نه ده. اما په يو زيات بې ثباته چاپیريال کې- چیرې چې فعاالن په بشپړ ډول د سیسټم لخوا ټولو خلکو ته د ورته خدمت د ترسره کولو او 
له ورځې څخه بلې ته په ثابت ډول کارکولو په اړه ډاده نه دي- د ټاکنو ترسره کول دغه لیوالتیا ال تشديدوي.  دوی دسیاسي پانګې لپاره په داسې 
شرايطو کې چیرې چې ددې پانګې ترالسه کول او ساتل  خورا ستونزمن کار دی يوه سیالي  په کاروي، او په کې ځانګړي سیاالن يې په ترالسه 

کولو کې د نورو په وړاندې زياتې ګټې خپلوي.

نوموړې پاڼه پر ولسي جرګې، د هغې غړو او نوو نوماندوله يوه ځانګړې تمرکزسره د ۱۳۸۹ کال په اوسني وضعیت کې د ټاکنو اغیزې په انتقادي 
ډول ارزوي.او د ۱۳۸۸-۱۳۸۹ کلونو د ټاکنو په اړه د خپرونو دلړۍ يوه برخه ده. نوموړی رپوټ  د يوې پراخې څیړنې له الرې  د پارلمان د 
غړو، د هغوی مؤکلینواو نوو نوماندو سره د کابل په مرکز او همدارنګه د بلخ او پکتیا په دوه موضوعي څیړنو کې له 200 څخه زياتو مرکو پر 
بنسټ برابر شوی دی. همدا راز دغه پاڼه ددې لړۍ د يوې بلې بحث پاڼې چې په ځايي کچه د مؤکلینو نظرياتو ته په پام سره دټاکنواو ناکرارۍ 

په هکله لیکل شوې ده يوه ورته څیړنه ده.۱

نوموړې پاڼه د بحث لپاره الندينۍ مهمې موندنې وړاندې کوي: لومړی، د حکومت مقننه او اجرائیه قوې د ۱۳۸۴ کال، په ځانګړي ډول د ۱۳۸۸ 
کال راهیسې په زياتیدونکي ډول يو له بل سره نغاړل شوي دي. پداسې حال کې چې له ټاکنو څخه د مخه د حکومت په وړاندې د پارلمان د يو شمیر 
غړو  له رښتینې غوصې سره ګډو سیاسي  لوبو د ولسي جرګې او د کرزي د حکومت تر مینځ يې يو د پام وړ)او خورا څرګند( چاود را مینځ 
ته کړی دی،  د پارلمان د غړو او اجرائیه قوې تر منځ پټې اړيکې، د پارلمان د څارنې او تفتیش ځینې موجوده وړتیاوې ګواښوي. سوداګريزې 
معاملې او واسطه چې په ځانګړي ډول پارلمان د غړو او د کابینې د وزيرانو تر منځ  يې خورا وده کړې، ټاکلې ګټې پیاوړی کوي او ډير ځلي 
د ولسي جرګې د جلسې د رايو پايلې له وړاندې نه ټاکي. دا ډيره مهمه ده چې له ټاکنو وروسته د ولسي جرګې ټولې شننې خپل غړې د استازو د 
يوې ګوښه شوې )جال( ډلې پر ځای چې د افغان سیاسي فعالیتونو له کړۍ څخه خوندي وي،د سیاسي فعالینو د پراخې شبکې د يوې برخې په توګه 

په نه شلیدونکې ډول له کرزي سره اړوند بولي. 

دوهمه موندنه داده چې، د ولسي جرګې او اجرائیه قوې تر منځ دغه اړيکې کمزوري دي اود زياتې بی ثباتی سره مخ دي. سره له دې چې دغه بی ثباتي 
 د ټاکنو په واسطه نوره هم زياته شوې ده، کومه چې په بنسټیز مفهوم په يو لنډ وخت کې دپايلو د بدلون او ابهام د هڅونې لپاره په الره اچول شوې ده. 
د افغانستان په شرايطو کې،  ډير احتمال لري چې د ټاکنو بهیر به په لنډ مهال کې د ځايي ټولنو د بی ثباتۍ له وړتیا سره، په سیاسي توګه مختل 
کوونکی وي. خو که د ټاکنو پايلې ډيرې مبهمې نه وي د وړاندوينې وړ وي او حکومت پر نوماند کیدلو، ارزونې، ګډون او پايلو زيات کنټرول 

ولري نو ټاکنې به په اوږدمهال کې  هم د ثبات  له راوستلو سره مرسته ونه کړي .

په پای کې، نوموړې پاڼه نوي پارلمان ته د پورتنیو ارزونو پايلې وړاندې کوي. په داسې يو وضعیت کې چې د کرزي اداره  د ډيموکراټیک بهیر 
د دوام د پیاوړي کولو هڅه کوي او دا کار د هغو کسانو د پام وړ غبرګون لمسوي چې د کرزي له ملګرتیا څخه محروم دي ، نو له ټاکنو وروسته 

د ولسي جرګې دنده به په افغانستان کې د ثبات او کرارۍ د تګ کرښې د ټاکلو لپاره خورا مهمه وي. 

۱ نوموړې رپوټ د پارلماني ټاکنو د يوې پراخې څیړنې برخه ده چې دوه بیالبیلې اما د ګډو ټکو لرونکې کړنالرې يې خپلې کړې دي. په لومړنۍ کړنالرې کې په کابل، بلخ، او پکتیا واليتونو کې د 

پارلماني ټاکنو په اړه د مؤکلینو نظريات راټول شول او په نتیجه کې يې دوه رپوټونه نشر شول: نوا کابرن، »د کابل په اړونده: په افغانستان کې د ولسي جرګې د ټاکنو او د ځايي سیاسي شبکو اهمیت« 
) د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره، ۱۳۸۹( او نوا کابرن، »د پارلمان غړي او ځايي سیاستونه: ټاکنې او بې ثباتي، دوهم لنډيز« )کابل: د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره، چې د ۱۳۸۹ کال 
د وږي په میاشت کې به نشر شي(. دوهمه کړنالره عمدتًا ۱۳۸۹ ټاکنو په اړه د وکیالنو نظرياتو او تیاريو ته په پام سره لومړنۍ کړنالره بشپړوي. د نوموړې کړنالرې يوه توضیحي پاڼه د ۱۳۸۹ 
کال په غبرګولي کې نشر شوه: محمد حسن وفايي او انا الرسن، »ولسي جرګه په ۱۳۸۹ کال کې: له ټاکنو د مخه سیاستونه او د مخالفینو څرګنديدل« )کابل: د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره، 
۱۳۸۹(. نوموړې پاڼه چې ددوهمي کړنالرې له ډلې څخه ده او هغه موضوعات تعقیب کوي چې په لنډيز غوره شوي دي.او همدار راز د هغې رپوټ په پیژندل شوو موضوعاتو باندې زياته رڼا اچوي 
چې د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې لخوا د ۱۳۸0 کال څخه وروسته لومړنیو ټاکنو څخه وروسته خپره شوې وه: انډريو ويلډر، »ويشل شوی کور؟ د افغانستان د ۱۳۸۴ کال د ټاکنو ارزونه« 

)کابل: د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره، ۱۳۸۴(.
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۲.    کړندود
دنوموړې پاڼې د لوستلو پر مهال بايد پنځه مهم  ټکې  په پام کې ونیول شي:

د نوموړې څیړنې معلومات د ۱۳۸۸ کال د مرغومي  او د ۱۳۸۹ کال د چنګاښ د میاشتو  تر مینځ ، د قومي  توپیرونو، بیالبیلو سیاسي 	 
دريځونو، د جنسیت اڼدول او سیمه ايز استازيتوب ته په پام سره د ۴2 ټاکل شوو پارلماني استازو سره د نیمه جوړښتي مرکو  پر بنسټ راټول 
شوي دي. د ځانګړو موضوعاتو لکه په پارلمان کې د کابینې د نوماندو وزيرانو له ردولو وروسته د پرمختګ په اړه د نوو معلوماتو د تر 
السه کولولپاره دپورته يادو شوو استازو له  ۱۵ تنو سره دوهم ځل مرکه ترسره شوه. سربیره پر دې په کابل کې د ولسي جرګي د ټاکنو له 

۱0 تنو نوو نوماندو سره هم مرکې ترسره شوې. دغه معلومات د بیالبیلو نظرياتو  درلودونکې يوه پراخه بیلګه وړاندې کوي.

په  ځايي کچه )چې په کابل، بلخ، او پکتیا تمرکز کوي( د مؤکلینو د نظرياتو په اړه د ورته څیړنې معلومات هم ځینې وختونه په نوموړې 	 
پاڼه کې راوړل شوي دي.2

وکیالنو د مرکو په وخت په ځانګړي ډول اجرائیه قوې ته د اشارې لپاره د »حکومت« د کلیمې د کارولو په اړه ډير لیواله وو او ډير ځلي يې 	 
په دې توګه خپل ځان  له« حکومت« څخه بیل ګڼلو. نو له همدې امله په الندينیو نقل شوو ويناوو کې د«حکومت« د کلیمې تفسیر د«اجرائیه 

قوې« په معنې اړين دي.

نوموړې پاڼې د هغو معلوماتو څخه هم ګټه اخیستې چې د ۱۳۸۴ کال راهیسې په پارلمان باندې د افغانستان د څیړنې او ارزونې دادارې د 	 
مطالعاتو لپاره ټول شوي وو ، نو له همدې کبله کوالی شي چې له ۱۳۸0 کال وروسته د ولسي جرګې د لومړي پړاو د دوامدارو څارنو  پر 

بنسټ  پر تیر حال  يوه نظر اچوونکې  شننه وړاندې کړي.

رپوټ   په پراخه توګه د ټاکنو په اړه په پارلمان کې د استازو پر نظرياتو والړ  دی. او د مرکو په وخت د استازو لخوا د ۱۳۸۹ کال د ټاکنو 	 
په اړه راپورته شوې ځینې مهمې انديښنې يې تر بحث الندې نیولي دي، او د افغانستان په اوسني وضعیت کې د هغې د ځای پر ځای کولو 

هڅه کوي. 

2   د ورته څیړنې د کارول شوي کړندود په اړه د زياتو معلوماتو لپاره، کابرن، »په افغانستان کې د پارلمان غړي او ځايي سیاستونه« وګورئ.
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۳. د مهمو کارول شوو مفاهيمو پيژندنه
نوموړې پاڼه پر هغو الرو چارو تمرکز کوي چې له مخې يې بې ثباتي ټاکنې اغیزمنوي او يا برعکس ټاکنې څرنګه بی ثباتي زياتوي. پر دې 
موضوعاتو له يو څه تفصیلي بحث څخه وړاندې، دا اړينه ده چې  د ولسي جرګې په اړه په دې رپوټ کې د مهمو کارول شوو اصطالحاتومفهوم  

روښانه  شي.  

د »بې ثباتۍ« اصطالح  پر هغه وضعیت داللت کوي چې د لوبې اصول )د بیلګې په ډول په ټاکنو کې( پکې د ګډون کوونکو فعاالنو او برخه 
والولخوا ثابت يا پايیدونکي نه ګڼل کیږي. او تر يوه حده د وړاندوينې نه موجوديت هم فطري وي : يعنې ددې ډاډ موجود نه دی چې ۱( اصول به 
پر هر چا په ورته ډول پلې شي او يا 2( دا چې اصول به له يوې ورځې څخه تر بلې ورځې په دوامداره او ثابت ډول کار وکړي. دا د داسې يو 
وضعیت المل ګرځي چې د هر فعال په ګټه ده چې دسیاسي وفاداريو او تړونونو په هکله د عمومي ابهام  د پر ځای پاتې کیدو لپاره خپل هڅوونکې 
او نیتونه له ځانه سره وساتي. په داسې يو حالت کې چې يو کس فکرکوي چې بل څوک يې پیروي  نه کوي يو لړ رسمي اصولو او کړنالرو ته 
ژمنتیا ډيره معقوله نه وي. په ځايي کچه بې ثباتي يوه منفي پديده ده دا ځکه چې د ځواک د غصبونې او د زياتې باد راوړونکې ګټې المل ګرځي. 
په ولسې جرګه کې هم  له دې کبله منفي ده چې د دريځونو، چنې وهلو، مالتړ او رشوت اخیستنې ابهام هڅوي . په دواړو برخو کې، بې ثباتي د 

سیاسي پانګې ترالسه کول ستونزمنوي او د اصولو په بنسټ د سیالي ترسره کولو  هڅوونکې راکموي. 

برعکس د »نا امنۍ« اصطالح پدې پاڼه کې په ځانګړي ډول د بهر څخه د تاوتريخوالې د ګواښ د ښودلو په موخه کارول شوې ده. پداسې حال کې 
چې ښايي دغه اصطالح په نورو برخو کې په نورو مفاهیمووکارول شي، خو د بې ثباتۍ او  نا امنۍد اصطالحاتو تر منځ څرګند توپیرد نوموړې 
پاڼې د موخو لپاره ګټور دی. د افغانستان د وضعیت په څیړلو کې دغه توپیر نور هم اهمیت لري په ځانګړي ډول چیرې چې دواړه يې په بیالبیل 

ډول د حکومتدارۍ د کمزوري سیسټمونو د لمنځه وړلو او مختلولو  ګواښونه کوي.

پورته تعريفاتو ته په پام  سره  بیا د ثبات اصطالح د کس د شخصیت او موقعیت  له په پام کې نیولو پرته، لومړی د لوبې د اصولو په هکله  پوهه 
ده، او دوهم دا باور لري چې هغه به په نږدې وختونو کې بدلون ونه مومي. د ټاکنو په برخه کې داسې بصیرت شته چې د وړتیا او سیاسي پانګې 

په بنسټ د خپل ځان مطرح كول يو نوماند ته )لږ تر لږه په تیوري کې( د ګټلو يو فرصت برابروي.

ددې روښانه کول هم اړين دي چې په دې رپوټ كې نوموړي اصطالحات لکه د خپله ټاكنو په شان د سیستمونو، اصولو، او بهیرونو دبیانولو لپاره 
کارول شوي دي، نه ددې بهیرونو د پايلو د بیانولولپاره. د دې تر څنګ  زياترو هغه موکلینو چې د ورته څیړنې لپاره ورسره مرکې ترسره شوې 
دي، د ټاکنو د پايلو څخه د ناامیده کیدو په پرتله د اټکل وړ اصولو د ټولګې سره سره د يو روڼ، د اعتماد وړ سیسټم څخه د محرومیت په اړه ډير 
انديښمن وو.۳ د  ټاکنیزو پايلو نامعلومتیا ته اشاره يو بیله اما اړونده موضوع ده چې په نوموړې پاڼه کې به وارزول شي. دټاکنو د بهیر او پايلو 
تر منځ د يو څرګند توپیرد راوستلو لپاره به د »نامعلومتیا« اصطالح يواځې د پايلو د توضیح کولو لپاره وکارول شي . که چیرې ټاکنې په داسې 
يو ثابت وضعیت کې هم ترسره شي چې د لوبې اصولو ته په پراخه توګه پاملرنه کیږي- آن ښايي د سیالیزو ټاکنو په ډير رښتینې تعريف کې هم 

د ټاکنو په پايلو کې نامعلومتیا يوه مثبته پديده ده.4 

۳  د نوموړې موضوع په اړه د الزياتو معلوماتو لپاره د نوموړې څیړنې ورته بحث پاڼه: کابرن، »په افغانستان کې د پارلمان غړي او ځايي سیاستونه« وګورئ.

4 د نوموړي مطلب د پیژندلو لپاره، وګورئ آدم پرزيورسکې، »ډيموکراسي د شخړو د تصادفي پايلې په څیر،« په مشروطه حکومت او ډيموکراسي کې، ايډ. جون ايلسټر او ريوني سلګسټاد، ۶۳ 
)کامبريج او نیويارک: د کامبريج د پوهنتون مطبعه، ۱۳۶۷(.
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۴.  د ولسي جرګې لنډ شاليد5
د ۱۳۸0 کال وروسته لومړنۍ ولسي جرګه د پارلماني ټاکنو څخه درې میاشتې وروسته د ۱۳۸۴ کال د لیندۍ په میاشت کې په کار پیل وکړ. 
په دغه ولسي جرګه کې د بنسټ پاله طالبانو د خواخوږو مالتړو څخه نیولې ترژورنالیستانو، رهبرانو او ټلويزوني څیرو تر پراخ پوښښ الندې 
دلیبرال عصريت غوښتونکو، د ګوندونو د استازو او د پخوانیو مجاهدينو او ديني عالمانو يوترکیب ګډون درلود. چې دغه تركیب د تودو بحثونو 
د راپارولو المل شو خوال تر اوسه په رسمي اتحادونو او ډلو كۍ سره نه دي يو ځاى شوي. كه څه هم چې د ګوندونو او مخورو كسانو سره د ګڼ 

شمیر استازو د اړيكو په هكله پراخ معلومات شته  خودوي دخپل تړاو په برخه کې ځان خپلواک ګڼي.

که څه هم په غیر رسمي ډول، خو په پارلمان کې د ګوندونو استازيتوب کیږي. دا چې نوموړي ګوندونه تر ډيره ځايه په کورنیو جګړو کې ښکیلو 
پخوانیو قومي پوځي ډلو پر بنسټ رامنځته شوي دي نود ثابتې  اويا لويديځې ډيموكراسۍ له ګوندنو سره ورته نه دي. پداسې حال کې چې زياتره 
يې د سمون په لور ګامونه اخلي د بیلګې په ډول د ګوند په کچه د مشرتابه د ټاکلوپه موخه دپراخوټاكنو په تر سره كولو كې اما د موضوعاتو په اړه 
د هغوی د دريځونو د يووالي په برخه کې چې د هغوي د قومي مالتړ د ارزښتونو څخه پکې وړاندې فکر شوی وي ډير لږ څه تر سترګو کیږي.

له ۱۳۸۴ کال راهیسې، نوموړې پاڼې پورې اړونده يو شمیر پرمختګونه رامنځته شوي دي. لومړی، داسې ښکاري چې په دې وروستیو کلونو 
کې د محافظه کارانودريځ پیاوړی شوی دی، چې دغه موضوع د شعیه ګانو د شخصي احوالو د قانون او عیسويت ته د افغانانود اووښتون دتور 
په اړوند مذاکراتو کې په څرګند ډول تر سترګو کیږي. دوهم، قومي هويت د ځینو مخورو پارلماني استازو له خوا د سیاسي موخو لپاره منل شوى 
چې په ځینو برخو كې خورا څرګند دى لكه د ولسمشر كرزي له خوا د كابینې نوماند وزيرانود نوم لړ په اړه، چې په عمل كې دځینو له خوا له دې 
امله چې د قومي لږګكیو استازيتوب نه كوي رد شو. په پاى كې د ۱۳۸۹ کال د ټاکنو په درشل  کې د يو شمیر استازولخوا د مخالفینو)اپوزسیون 
( په زياتیدونكې ډول مشهور دريځ غوره شو، که څه د نوموړي لقب مفهوم ال تراوسه څرګند نه دی. چې دا په ځانګړي ډول دبې ثباتۍ هغه کچه 

څرګندوي چې په راتلونکي برخه کې به پرې رڼا واچول شي.

۵   د ولسي جرګې د لومړي پړاو د مفصل شالید لپاره: حسن وفايي او الرسن،«ولسي جرګه په ۱۳۸۹ کال کې« وګورئ.
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۵.  بى ثباته تړونونه: په ۱۳۸۹ کال کې د مقننه او اجرئيه قواوو اړيکې 
يوه له هغو الرو څخه چې د اوسنیو شرايطو بې ثباتي پرې تر ټولو غوره ډول ښودل كیږي د پارلمان د پیل د لومړيو راهیسې د مقننه- اجرائیه 
قوې د اړيكو بدلون دى. د تیر کال په اوږدو کې د پارلمان او حکومت تر منځ اړيکې په ځانګړي ډول ځینو پیښو ته په پام سره چې مقننه بهیرونه 
يې مختل کړي وو ګډوډې وې. نو له همدې امله له ټاکنو څخه مخ كې پړاو کې د هغو استازو شمیر چې د مخالفینو په ډله كې دځان د شمیرلو 
غوښتوونكې وو مخ په ډيريدو ؤ چې زياتره يې ظاهرًا په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې د حکومت ضد دريځونو باندې والړ وو. د حکومت په ساتلو 
کې د پارلمان د زياترو استازو او يا لږتر لږه په پارلمان كې د ځینو مهمو شخصیتونو ټاکلو ګټو ته په پام سره، د نوموړي اپوزسیون د ځانګړنې 

په اړه يوه ټاکلی ابهام شتون لري. 

۵. ۱  يوه زياتيدونکې کرکه؟
داسې ښکاري  چې د ۱۳۸۸ کال د ولسمشريزو او واليتي شورا د ټاکنو راهیسې، او د ۱۳۸۹ کال دټاکنو په درشل  کې،  د پارلمان او اجرائیه قوې 
تر منځ اړيکې په كلكه خړپړې شوې دي. چې دا ښايي د ټلويزيون له الرې دخپرو شوو دريځونو او په رسنیو كې  پرحکومت د ژبورو استازو د 
نیوکو سره تړاو ولري چې له الرې يې ورسره جوخت دغو اړيکو يو ډير عامه اړخ خپل کړ. او په پايله کې، هغه مهمه موضوع چې د مؤکلینو 
په مرکو کې ډيرځلي مطرح شوه هغه د ولسي جرګې او حکومت تر منځ بالقوه ورانوونکي ترينګلتیا وه.6  دغه ترينګلتیا په ځانګړې ډول د ځینو 
پام وړ پیښو سره په تړاوكې څرګنده وه لکه د پارلمان لخوا د کابینې د نوماندوزيرانو ردول.۷  د پارلمان يوه استازي  له يوه اړخه په دې هكله چې 

ولې پارلماني استازو د کرزې له خوا نومول  شوو وزيرانو ته د باور رايې ورنه كړې داسې څرګندونې وكړې: 

حکومت په پارلمان کې نامناسبه چال چلند كوي، د بیلګې په ډول دنوې  کابینې  لپاره د نوماندو د پیژندلو په برخه كې. په پارلمان كې د 
خلكو استازو  زياتره نوماندي نه پیژندل او هغوی د تیر کال د ټاکنو په وخت د ګوندونو دمشرانو لخواکرزي ته ورپیژندل شوي وو.  نو 
له همدې امله په پارلمان کې نوموړو نوماندو ته کمپاين كول او دا چې استازو ته وويل شي چې ولې د وزارتونو د څوكیو لپاره يې دوى 
غوره كړي د كرزي دنده وه. دې کار وکیالن په غوصه کړل او زياترو يې نوماند وزيران رد کړل، نو له همدې كبله په پارلمان كې د 

مخالفینو شمیر ورځ په ورځ مخ په زياتیدو دي.۸ 

په پارلمان كې د خلكو استازي  داسې فکر کوي چې کرزي د ولسمشرۍ په ټاكنیزو مبارزو کې، د قومونو او ډلو له مشرانو سره د مخكینیو 
تړونونو پرپنسټ د سترو قومي ډلو د مالتړ د تر السه كولو په موخه يې هغوى ته په خپله كابینه كې د څوكیو ژمنه كړې وه.د کرزي لخوا 
د کابینې لست ته د نوو نوماندانو په معرفي کولو کې د ځنډ په وړاندې، ولسي جرګې  د ۱۳۸۹ کال د غويي او غبرګولي په میاشتو کې د 

ساکتو غونډو په ترسره کولو سره اعتصاب وکړ.۹

په هر حال د ۱۳۸۹ کال ټاکنو ته د نوماندۍ دوروستۍ  نیټې په نږدې کیدلو سره د استازوسره دا انديښنه وه چې که نوم لیكنه وکړي نو پدې توګه 
به په ټاکنیز قانون کې د کرزي بدلونونه ومنل شي، او که چیرې نوم لیكنه  ونه کړي نو په ټاکنو کې د سیالۍ څخه د بې برخې کیدلو ويره موجوده 
وه. داسې ښکاريدل چې د ولسي جرګې دمشريونس قانوني دا ډاډ چې نوم لیكنه د ستونزو د حل لپاره برابر امتیاز نه دى، به دا ستونزه حل کړي 
له هغه ځايه چې د موضوع په اړه د هغه په وينا كې ډير څه نه وو څرګند شوي خو لږ تر لږه د اوس لپاره په قانون كې راغلي بدلونونه په ضمني 
ډول منل شوي وو.۱0 دا پخپله پر ټاکنو د اجرائیه قوې د کنټرول په برخه کې د يوشمیر استازو د کرکې د په ډاګه کولو په برخه كې په څرګندډول 
يومصلحت ښیي خو بیا هم اړ دي چې نوم لیكنه وکړي. نوموړې پاڼه وروسته او په ځانګړي ډول د ۱۳۸۹ کال د وږي دمیاشتې د ټاکنو په رڼا کې 
په پارلمان كې د استازو او حکومت تر منځ ډيرو ناڅرګندو اړيکو ته اشاره کوي. د پارلمان پراخ پوښښ او د يو داسې حكومت په وړاندې  چې 
د ډيرو په آند مفسد ګڼل كیږي د مقننه ځواك رسالت  ته په پام سره د کابینې د نوماندو په وړاندې د پارلمان د رايو وركولو ډراماتیکي پیښې، او 
د غويي په میاشت کې دپارلمان اعتصاب له ټاکنیزو مبارزو وړاندې موخو لپاره ډيرې ګټورې وې. خو دا د يو دايمي، متحد او باثباته اپوزسیون 
د رامنځته کیدو څرګندونه نه کوي. لکه څنګه چې الندې به نور هم پرې بحث وشي، دا  په پارلمان كې پر اجرائیه  قوې د تړاو د كچې په اړه د 

انفرادي نا هیلیو كره څرګندونه كوي )چې دا حالت اكثرًا رښتینى نه وي(.

۶ د بلخ، پکتیا او کابل په واليتونو کې له مؤکلینو سره ګڼې مرکې. نوموړې موضوع د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارې په پخواني لنډيز کې په څه مفصل ډول سپړل شوې وه، چې په حقیقت کې 
پکې دا موندل شوې وه چې د حکومت په وړاندې ځیني وکیالنو سره ځکه کرکه موجوده وه چې هغوی فکر کاوه د کرزي او د مهمو قومي ټاکنیزو حوزو او ګوندونو تر منځ د پټو کوټو تړونونو ترسره 

شوي دي.   

۷  کرزې په لومړي ځل د ۱۳۸۸ کال د لیندۍ په میاشت کې دکابینې غړي معرفي کړل. چې د ۱۳۸۸ کال د مرغومې د میاشتې په ۱2 نیټه په پارلماني رايو کې د 2۴ تنو څخه يواځې ۷ تنه تائید شول. 

يواځې يوه هفته وروسته، ولسمشر کرزې د پخوانیو رد شوو مقامونو لپاره د نوو نوماندو لړلیک وړاندې کړ او د مرغومي د میاشتې په 2۸ نیټه رايو کې بیا ۷ نوماندان تائید او ۱0 نور يې رد شول. تر 
هغې وروسته پارلمان رخصت شو او د څو میاشتو ځنډ وروسته د ۱۳۸۹ کال د چنګاښ د میاشتې په ۵ نیټه ۷ تنه نور نوماندان د کرزې لخوا وړاندې شول. او د چنګاښ د میاشتۍ په ۷ مه د پارلمان 

په رايو کې ۵ تنه يې تائید او دوه نور يې رد شول. او ۷ وزارتي منصبونه تر اوسه پورې خالي پاتې شول او د نوې پارلمان تر جوړيدو به همداسې پاتې وي.

۸  په پارلمان کې د ننګرهار واليت د يو نارينه استازي سره مرکه.

۹  د نوې کابینې د نوماندانو د لست د وړاندې کولو د ځنډ په وړاندې او ټاکنیز قانون په اړه د ولسمشر د فرمان په وړاندې د اعتصاب په ډول، وکیالنو د ۱۳۸۹ کال د غبرګولي د میاشتې په لومړې نیټه 
د خپلو لومړنیو دندو سره مقاطعه پیل کړه. د افغانستان د پارلمان د پیاوړتیا پروژه، قانوني خبرپاڼه، د ۱۳۸۹ کال د غبرګولي ۳ مه، دريمه ګڼه، لسمه شمیره.

۱0  د افغانستان د پارلمان د پیاوړتیا پروژه، خبر پاڼه، د ۱۳۸۹ کال د غبرګولي ۳ مه، دريمه ګڼه، لسمه شمیره.



۹

ولسي جرګه په پرله پسې بدلون کې،۱۳۸۹ کال: ټاکنې او بې ثباتي، لومړی لنډيز

۵ .۲ د ستونزو څارنه
په مرکو کې يو زيات شمیر استازو د حکومت د اجرائیه قوې او د هغې د فعالیتونو د څارنې په برخه كې د ولسي جرګې د نه وړتیا په هكله بحث 
وکړ.  د نوموړې موضوع په اړه الندينۍ وينا د زياتره وکیالنو د لیدلوري څرګندونه کوي:«مونږ بايد د حکومت څارنه وکړو خوحکومت دا نه 
مني او مونږ ته ددې دندې د تر سره كولو اجازه نه راکوي »۱۱ نويو نوماندو هم د حکومت د څارنې په برخه کې د پارلمان د اوسنیو وکیالنو په 

اړه ډيرې نیوکې کولې؛ د يو نوي نوماند په آند«مخکې له دې چې کرزی کومه پريکړه وکړي پارلمان بايد لومړی هغه وپوښتي.«۱2

 البته چې هیڅ يو حکومت به هم په ځانګړي ډول د څارل كیدو له نظريې سره موافق نه وي  خو ددې لپاره چې دا شکايتونه د ظرفیتونو د  كمښت، 
تخنیکي ستونزو او آن د کنټرول د ساتلو لپاره د حکومت د سرتمبه توب په توګه تعبیر شي نو د يو مهم اړخ د له السه ورکولو په معني دی چې 
دډيرو وکیالنو تر منځ په کې د حکومت د ورګډولوپه اړه هم  يو ګډ نظر شتون لري. پداسې حال کې چې د يو نوماند د ټاکنیزې مبارزې د ناکامۍ 
څخه د مخنیوي لپاره  په لفظي توګه د حکومت څخه دځان  د جال كولو لپاره د پام وړ بیړه موجوده ده ،۱۳ خوهمدا راز د حکومت  له خوا د مالتړ 
د وړانديز په وړاندې دټاكلې نرمښت او درك په ساتلو كې هم څرګنده ګټه موجوده ده، لکه چې  په پارلمان كې د هرات واليت يو استازي وويل :

  په پارلمان کې د حکومت نفوذ د هغو امتیازاتو پايله ده چې حکومت يې خپل  غیږ ته نږدې وکیالنو ته ورکوي. د بیلګې په ډول حکومت 
په هغو ولسوالیو کې امنیت برابروي چې هلته يې مالتړي ورته مبارزه کوي خو په نورو ولسوالیو کې دا كار نه كوي.۱4

نوموړې وينا د هغه وکیل څرګندونې دي چې په دې نږدې وختونو کې »اپوزسیون يا مخالفینو« ته اوښتی وه نو له همدې امله بايد په هماغه 
مفهوم ولوستل شي. اماسره له دې، دا د زياترو استازو  دويناوو څرګندونه كوي او په دې اړه چې له برحاله وکیالنو څخه به د حکومت 
مالتړ كومې پايلې ولري  په پارلمان كې د خلكو د استازو نظر څرګندوي. د ټاکنیزو مبارزو لپاره د امنیت برابرول د هغو کسانو لپاره 
چې واليتونه يې د بلواګرو فعالیتونو مرکزونه دي کوچنۍامتیاز نه دى.  آيا دا ډول ژمنې آن كه تر سره هم شي- ساتل يې بیله موضوع ده.

۵. ۳ ځانګړې ګټې 
د حكومت او مخالفینو تر مینځ دپارلماني استازو دمبهم دريځ د ساتلو پديده يوه داسې موضوع ده چې الندې به په تفصیل سره وڅیړل شي. د 
ټاکنیزو مبارزو د مالتړ له ژمنو سربیره په نوموړې برخه کې هغه داليل چې وکیالن له حکومت سره خپلې  اړيکې ټینګوي هم  ذکر شوي. لکه 
چې په پارلمان كې  د بلخ اليت يوه استازې څرګنده كړه يو له دغو داليلو څخه د وکیالنو د شخصي سوداګريزو شبکو د ماهیت پورې تړلی دی:

د  ترانسپورت وزير د يوې موضوع د سپیناوي او د اعتماد د رايې د اخیستلو لپاره پارلمان ته غوښتل شوی ؤ. ما له يو بل وکیل څخه وزير 
ته د اعتماد د رايې ورکولو د دلیل پوښتنه وکړه او هغه راته وويل چې زه سفري سوداګري لرم چې د نوموړي وزير مالتړ ته  اړتیا لري  
هغه زياته كړه چې له همدې كبله ماته اړتیا ده چې نوموړي ته وفادار پاتې شم. ملت بايد پدې پوه شي چې په پارلمان کې هم فساد شته، دا 
ځکه چې هغوی مونږ ته رايه راکړې ده...حکومت او پارلمان دواړه فاسد دي. آن تر دې چې وکیالن د غوړيو او غوښو په قراردادونه 
کې هم ښكیل دي. وکیالن د ورځې لخوا په حکومت کې د شته فساد په وړاندې نیوکې کوي او کله چې د شپې کور ته والړ شي نو د فاسدو 

خلکو سره معاملې کوي.۱5 

د وکیالنو او اجرائیه قوي تر منځ نږدې اړيکې هم د يو شمیر نورو وکیالنو لخوا په مرکو کې يادې شوي دي. په حقیقت کې کیسه ايز شواهد په 
ډاګه کوي چې دغه ډول اړيکې معمولي دي او د هغې الره يوه برخه جوړوي چې له مخې يې وکیالن کوالی شي خپلو مؤکلینو ته خدمتونه برابر 

کړي، پداسې حال کې چې و خپلې شخصي سوداګريزې  ګټې هم پیاوړې کوي.  

له يوه اړخه، نوموړو اړيکو د څارنې او حساب ورکولو په وړاندې يو اساسي خنډ رامنځته کړی په دې توګه  وزيران په ډيرې اسانۍ سره کوالی 
شي چې د حامیتوب کارت وکاروي او د خلكو د استازو سره  د دوامدار تړاو له الرې مالتړ تر السه کړي. نوموړى خنډ د يو بل ډول مالتړ يعنې 
د باور د رايي د ورکړې په بدل کې د وکیالنو د خپلوانو د ګمارلو په واسطه نور هم  زيات شوى دی. د پورتني وکیل په وينا دا يو معمولي تکتیک 
دی چې د وزيرانو لخوا په وکیالنو کې د مالتړ د ترالسه کولو لپاره کارول کیږي، د بیلګې په ډول »د زياتره فعالو وکیالنو کورنیو ته په حکومت 
کې ډير ښه منصبونه ورکړل شوي دي.«۱6 په داسې کړنو کې، معمواًل وزيران د وجايبو د کلتوري نورمونو او د نږدې خپلوانو د مالتړله الرې 

د وکیالنو د مالتړ د تضمین لپاره له داسې  بنسټیزو میکانیزمونو څخه کار اخلي چې د ټګۍ امکان پکې موجود نه وي.

۱۱  د په پارلمان کې د کابل واليت د يو استازي نوماند سره مرکه.

۱2  د کابل واليت له يوه نوي نارينه نوماند سره مرکه.

۱۳  حسن وفايي او الرسن، »ولسي جرګه په ۱۳۸۹ کال کې.«

۱4  په پارلمان کې د هرات واليت د يو استازي سره مرکه.

۱5  په پارلمان کې د بلخ واليت د يوې ښځینه استازې سره مرکه.

۱6  په پارلمان کې د بلخ واليت د يوې ښځینه استازې سره مرکه.



۱0

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

له بله اړخه، ددې پوښتل هم اړين دي چې آيا همدا په افغانستان کې د حساب ورکوونې ساده الره  ده. په پارلمان کې د خلكو د استازولخوا د خپلو 
کورنیو غړو ته د ښو دندو د ساتلو ژمنې کیدای شي په ډيره اسانۍ سره د قوم۱۷ او يا د كلې  غړو ته پراختیا ومومي. د حساب ورکولو شبکې او 
د وکیالنو واقعي ټاکنیزې حوزې معمواًل له دغو قومونو او پراخو کورنیو ډلو څخه ډيرې سترې نه دي) په ځانګړې ډول په كلیوالو سیمو كې(، 
ښايي تر يو ځايه د واحدې او د نه لیږد وړ رايې د سیسټم د پايلې المله وي چې د يوې څوکۍ د ګټلو لپاره ډيرو کمو رايو ته اړتیا لري، نو له همدې 
کبله دحکومت د نه اغیزمنو ادارو او ناشايسته کارکوونکو سره ددې اړيکو د مرستې څرنګوالي ته د پاملرنې پر مهال د ددې فعالیتونو يو ممكنه 
مثبت اړخ هم بايد په ياد وساتل شي چې په نوموړو کړنو کې د وکیل- اجرائیه قوې د نږدې اړيکو ګټه اخیستل پکې د مؤکلینو لخوا په مستقیم ډول 

لیدل کیدای شي.

د ولسي جرګې په عمومي غونډو کې د بیالبیلو طرحه شوو قوانینو د بحثونو په اړه د هروکیل د رايه ورکولو د څرنګوالي په اړه د ثبت  شوو 
شواهدو د نه شتون له امله د وکیالنو پورتنی تعبیرد  رايه ورکولو د بیلګو له احصائیوي شواهدو سره نشي پرتله کیداى . اوس وخت د ولسي جرګې 
د عمومي غونډو په رايه ورکولو کې يواځې د سرو او شنو کارتونو شمیر ثبتیږي. د تیرو پنځو کلونو راهیسې نوموړې موضوع د بیالبیلو ونډه 
والو تر منځ په کراتو څیړل شوې ده، او د کمپیوټري )بريښنايي( رايه ورکولو دثبت د سیسټم لپاره د پانګه اچوونې نظر ورکړل شوی ؤ خود ګڼو 
داليلو لكه   لګښت او د پارلمان غړو ته پرالنجمنو مسايلو د رايه ورکولو د ممكنه خطر د شتون له امله د بیلګې په ډول وزيرانو ته د نه باور د 

رايو المله هیڅکله عملي نه شو. ۱۸

په سرو او شنو بکسونو کې د ځانګړو راى پاڼو سیسټم به هم د بريښنايي سیسټم په څیر کار وکړي، خو د نوموړي سیسټم د پلي کولو لپاره  داسې 
سیاسي اراده چې د مقننه او اجرائیه قواوو تر منځ اوسنۍ کلکې اړيکې عوامو ته څرګندې کړي وجود نه لري. سر بیره پر دې، د مخ په زياتیدونكې 
بي ثباتۍ په يوه چاپیريال کې د وکیالنو لپاره دا ډير مهم او ستراتژيک کار دی چې ناڅرګند دريځ غوره  کړي او خپلې دغه اړيکې پټې وساتي تر 
څو په دې توګه وکوالی شي د ځان  لپاره ګڼې الرې  پرانیستې وساتي او که په يو وخت کې ورته بدلون ډيره ګټه ولري نو وکوالی شي خپل تړونونه 
بدل کړي. اوس  مهال، يو كس په آزاد ډول د خپل سیاسي دريځ د څرګندولو او د سیالۍ د اصولو پر بنسټ لوبې لپاره كوم هڅوونكى)انګیزه( نه 
لري ، دا ځکه چې داسې کوم تضمین وجود نه لري چې نور به هم همداسې وکړي. که څه هم چې د پارلمان په د ننه کې د وکیالنو د فعالیتونو او 

رايه ورکولو د غوره توبونو په اړه کوم معلومات نه شته خو دغه کار مؤکلینو ته د حساب ورکوونې په برخه کې ډيره بالقوه ګټه لري.

۱۷  د قوم اصطالح يوه پیچلی افغاني سیاسي او ټولنیزه اصطالح ده چې په ساده ډول ډير ځلی د توکم او قبیلې په مانا ژباړل کیږي. د هغه مفهوم په اساس چې دغه اصطالح کارول کیږي، د کورنۍ 
څخه نیولې تر قبیلي پورې د يو پیژندل شوي ګروپ په مانا راځي.

۱۸ انا الرسن، »د افغانستان نوي ډيموکراتیک ګوندونه: د ډيموکراسۍ د تنظیمولو يوه وسیله؟« ) کابل: د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره(،



۱۱

ولسي جرګه په پرله پسې بدلون کې،۱۳۸۹ کال: ټاکنې او بې ثباتي، لومړی لنډيز

۶.  ټاکنې: د بې ثباتۍ اداره کول
د پارلمان د غړو او اجرائیه قوې تر منځ دغه پیاوړې اړيکې ښايي د دوامداره بې ثباتۍ سره مخامخ  وي. د مقننه اجرائیه قواوو د اړيکو د 
پورتنیو يادو شوو ځانګړتیاوو له ډلې څخه يوه يې هم ثابتې او ټاکلې نه دي.  بلكې  په عمومي ډول هغه د سیاسي اړيكو او وفاداريو ژر ماتیدونكى 
څرنګوالى چې د افغانستان د تاريخ په اوږدو كې د پاملرنې وړ ؤ منعكسوي. په ځانګړي ډول د تیرو ۳0 کلونو په اوږدو کې د سیاسي ګټې لپاره 
د مشرانولخوا ډير ځلي  معاملې، چنې وهل، او لنډ مهاله تړونونه ترسره شوي دي او له ټاکنو د مخه د سیاسي بوختیاوو په نوو څرګنديدلو کې يې 

هیڅ کوم نوی بدلون رامنځته نه کړ.۱۹

لکه څنګه چې پورته وويل شول په افغانستان کې د ډيموکراټیکو ادارو بیا تثبیتول لکه پارلماني ټاکنې، او له ۱۳۸0 کال راهیسې د ډيموکراسۍ 
د راوستلو لپاره نوې شوې ژمنه، د جګړو د كلونو د معاملو د تر سره کولو او معاملود  لمنځه وړلو څخه د اوښتلو د هڅې استازيتوب کوي. په 
دغه وخت کې د ټاکنو دمعرفي کولو موخه  دا وه تر څو د سیالیزو ټاکنو لپاره، چې له تیوريکي اړخه پکې پايلې د خلکو رايو پورې تړلې وي، په 
اصولو والړ چوکاټ د وړاندې کولو له الرې ابهام )نامعلومتیا(  اداره کړي.20 خو لكه څرنګه چې د ۱۳۸۳-۱۳۸۴ راهیسې ثبات د کمیدو په لور 
روان دی او په اصولو والړ سیسټم باندې د خلکو باور هم را كم شوى ، اوس نو نوموړې ستونزه د ټاکنو پواسطه ال زياتوالى مومي دا ځکه چې 

دا قواعد پخپله هم په ورته ډول نه پلي کیږي. 

د سیاسي چارو کارپوه ادم پرزيورسکي د ټاکنو پايلو ته په اشارې سره داسې استدالل کوي چې دابهام اداره کول د استبداداي حکومتونو څخه 
ډيموکراتیکو رژيمونو ته د هیوادونو د اوښتلو په زړه کې قرار لري؛ او دا لدې کبله ده چې« ډيموکراسي يو داسې بهیر دی چې هلته ټولې ګټې 
سیالۍ ته وړاندې کیږي« او لدې امله د ډيموکراسۍ د راوستلوله الرې،« ځواک او قدرت د خلکو د يوې ډلې څخه د اصولو يوې ټولګې ته انتقال 
مومي.«2۱ په حقیقت كې د افغانستان په پارلماني ټاکنو کې د يوې بريالۍ ټاکنیزې مبارزې د تأمین لپاره د زياترو نوماندو لخوا د پوښتنو وړ ځانګړو 
په كارول شوو اقداماتو سره سره هم دا حقیقت وجود لري چې نوموړي نوماندان د اساسي قانون د احکامو پر بنسټ  مكلف دي چې خپله نوماندي 
د خلکو رايو ته وړاندې كړي. په هر حال دا چې په افغانستان کې ډير ځلي اصول د پیاوړو لوبغاړو لخوا رامنځته کیږي او د عمل يو داسې ډګر 
چې بیالبیل سیاسي فعاالن پکې په برابره ډول سیالي وکړي موجود نه دى، نو د ډيموکراسۍ تګ کرښه د رامنځته کیدلو څخه لرې ده. سربیره 
پر دې اساسي قانون د  نورو نه بلكې، د خپلو ځینو سیاسي پريکړو د مالتړ لپاره کارول کیږي او د ځواكمنو لخوا يې ټاكلې برخې يواځې د يوې 
سترې سیاسي موخې سره د مطابقت په صورت کې کارول کیږي. په دې ډول دغه بهیر بى ثباتي او داسې پايلې رامنځته کوي چې په ممکنه ډول 

د هغو پیاوړو لوبغاړو لخوا چې د سیالۍ د ګټلو په موخه ناقانونه وسايل کاروي له وړاندې څخه ټاکل كیږي. 

په افغانستان کې د ۱۳۸0 کال څخه وروسته موده کې د ټاکنو په ګډون ډيموکراټیکې ادارې په ډيره بیړه او نامناسب ډول جوړې شوي دي- چې 
په نتیجه کې د هغو تړونونود ترينګلتیا د تركیب او ال ډيرښت المل ګرځیدلی چې د افغانستان په سیاست کې نوموړو ادارو د رامنځته کیدلو څخه 
وړاندې يې شتون درلود.22 چې دا  د حکومت-مخالفینو د فعالیتونو په  هكله د وکیالنو د نظرياتو، د »مخالفینو« د حرکت د ټوټه کیدو د څرنګوالي، 
د يو ناڅرګندې او غیرمتحدې »حکومت پلوه« ډلې، د ګوندونو او دهغوی د متحدينو د بدلون خوړونکې ځانګړتیا اوپه عمومي توګه د سیاسي 
دريځونو د باور د نشتوالي په برخو کې لیدل کیدای شي. پداسې حال کې چې ښايي دا به دومره  حیرانوونكې  نه وي، پالیسي جوړونکي بايد دا 
په ياد ولري چې په لنډ مهال کې به ټاکنې دثبات له بهیر سره کومه مرسته ونه کړي او  ښايي په حقیقت کې هغه ټولنې چې په پارلماني ټاكنو كې 
تر كومه بريده په خطر كې وي؛ بى ثباته کړي )او د تاوتريخوالي  د پارولو لپاره الره هواره كړي(2۳ خو په اوږد مهال کې، د ۱۳۸0 کال څخه 
وروسته د ټاکنو د دريم پړاو  د تیارۍ  او په ټاکلې وخت  د هغې د تر سره كیدو لپاره له همدې شیبې نه، د حکومت او نړيوالي ټولنې لخوا د ټاکنو 
د پیاوړي کولو او په منظم ډول د هغې د اداره کولو په اړه د يو ګډ پالن او هڅو څخه پرته به  ټاکنې په افغانستان کې د ثبات او سولې د تګ کرښې 

په وړاندې خنډ واقع کیدلو ته دوام وركړي. 

۱۹  د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارې په پخوانۍ پاڼه کې مونږ دغه موضوع د »د سیاسي ناڅرګندوالي د کلتور په نامه ياد کړی وه.« وګورئ الرسن،«د افغانستان نوي ديموکراتیک ګوندونه،« 
۱2. او د افغانستان د لنډ تیر سیاسي تاريخ او د فعاالنو تر منځ د تړونونو د بدلون د ځانګړتیا په اړه د زياتو معلوماتو لپاره وګورئ اولیوير رای، افغانستان: دننني سیاستونه او ټولنیز- اقتصادي فعالیتونه 
او ډله جوړونه )پاريس: ۱۳۸2، CNRS/UNHCR(، http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3e9ae5535.pdf )چې د ۱۳۸۹ کال د تلې د میاشتې په 20 نیټه د خلکو په اختیار کې 
ورکړل شو(؛ بارنیټ ار روبین، د افغانستان ټوټه ټوټه کیدل: د ددولت جوړښت او په نړيوال سیستم کې سقوط، دوهمه عمومي ګڼه )اکسفورد: د اکسفورد د پوهنتون چاپ، ۱۳۸۱(؛ او توماس روتیګ، 

»اسالمپال، چپیان- او د مرکز تشه: د افغانستان سیاسي ګوندونه او د هغوی د رامنځته کیدلو سرچینه)۱۳۷۱-۱۳۸۵(« )کابل: کونراد اديناير سټیفټونګ، ۱۳۸۵(.

20  پرزيورسکي، ” ډيموکراسي د شخړو تصادفي پايله، “۶۳.

2۱  پرزيورسکي، ” ډيموکراسي د شخړو تصادفي پايله، “۶۳.

22 چې دا په ځايي کچه هم روښانه ده. وګورئ کابرن، »په افغانستان کې د پارلمان غړي او ځايي سیاستونه.«

2۳  له ټاکنو څخه وروسته د تاوتريخوالي د امکاناتو په اړه د زياتو معلوماتو لپاره، وګورئ سکاټ ورډن، »افغانستان: ټاکنې بريالۍ نه شوې،« د ډيموکراسۍ په مجله کې، د ۱۳۸۹ کال د چنګاښ 
میاشت، 2۱ ګڼه، دريمه شمیره.



۱2

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

۶. ۱ د "حکومت" او "مخالفينو" تر منځ د بدليدونکو تړونونو په هکله د وکيالنو او نوماندو آند
په هغه ډول چې نوماندان او په پارلمان كې د خلكو استازي په افغانستان او په ځانګړي ډول په پارلمان كې د سیاسي وفاداريو بدلیدونكي ماهیت 
ته اشاره كوي پر هغه بې ثباتۍ داللت كوي چې د ټاكنو په واسطه پرې ټینګار شوى دى.  چې دا د »حکومت« او«مخالفینو« د بالکونو په هكله 
دوکیالنو په لید لورو كې څرګند دي داسې بريښي چې په دوامداره ډول به د بې ثباتۍ په حال کې وي. چې د و کیالنو او نوماندانو الندينۍ څرګندونې 

دغه خبره تائیدوي:

 زما په آند په پارلمان کې نه کوم اپوزسیون او نه د حکومت مالتړي شته. که چیرې مونږ په پارلمان کې  اپوزسیون ولرو، نو د هغې 
لپاره يوې ستراتیژۍ ته هم اړتیا لرو. اوس هغوی کومه ستراتیژي نه لري: وکیالن يوه ورځ په اپوزسیون کې دي او بله ورځ  حکومت 

پلوه وي.24

شته اپوزسیون اغیزمن نه دی. که چیرې هغوی له يوه اړخه د اپوزسیون سره وي  له بله اړخه د حکومت د نظرياتو سره موافقه کوي 
... په پارلمان کې يو غلی اپوزسیون شته دی چې دهغو خلكو څخه چې د خپلو ګټو لپاره کارکوي جوړ شوی دی. مطلب مې دادی چې 

په ځینوحاالتو کې  هغوی په اپوزسیون کې وي خوکله چې د هغوی لپاره د كومې ګټې موضوع راشي نو د حکومت سره موافقه کوي.25

جبهه متحد يو داسې ګوند دی چې د شخصي ګټو پر بنسټ رامنځته شوی دی. د بیلګې په ډول نن ورځ زمونږ د قومي ډلې غړي د ]د 
اپوزسیون د کانديد عبداهلل[ عبداهلل مالتړ کوي خو که چیرې دغه دريځ دوى ته شخصي ګټو  المل نه شي  نو دوی به عبداهلل پريږدي2۶

نوموړې څرګندونې په حقیقت کې هغه وضعیت څرګندوي چې پکې د پارلمان غړو په ډيرو حاالتو كې د حکومت/ اپوزسیون ډلو د نظريې په 
وړاندې په پارلمان کې يو بدبینانه دريځ درلود. پداسې حال کې چې د اپوزسیون په ډله كې د شاملیدوغوښتونکې وکیالنو شمیرپه زياتیدو دى،2۷ خو 
دنوموړي دريځ د مفهوم په اړه لږ وضاحت او همدا راز ټاکلى نرمښت  چې دهغې له الرې دغه وکیالن ددې اصطالح په هكله بحث كوي موجود 
دى. 2۸ په حقیقت کې د يو منځګړي دريځ خپلول هم ډير ګټور دى او په دې توګه يو وکیل  كوالى شي د ټاکنیزې مبارزې پر مهال د مفسد حکومت 
په وړاندې په خپل مخالفت ټینګار وکړي او په عینې حال کې کوالی شي د حکومتي اړيکو)د بیلګې په ډول وزارتونو کې( له الرې هغو خدمتونو 
او سرچینو ته السرسی ولري چې د خدمت ترسره کولو له الرې هم رايه ورکوونکي راجلب کړي.   په دې توګه ټاکنیزې مبارزې يو چا)نوماند، 

وکیل( ته يومستقیم هڅوونكى )انګیزه( وړاندې كوي چې خپل ځان د اپوزسیون او يا حکومت پلوه نوماند په ډله کې را نه وړي. 

۶. ۲ د “مخالفينو” تر منځ ويشنې
لکه څنګه چې وويل شول په عام ډول له اپوزسیون سره  د هغې د ذاتي كمزورتیا له امله په يو قطار کې د نه يو ځاى كیدو لپاره يو شمیر هڅوونكې 
موجود دي.  په دغو کمزورتیاوو کې د يو پیاوړي مشرتابه نشتوالی او د ۱۳۸۸ کال دولسمشريزو ټاکنو د د دوهم پړاو د باطلیدو له امله دې حرکت 

ته وارد شوی زيان ګډون لري، لکه چې الندينۍ څرګندونې يې روښانه کوي:

زما په آند عبداهلل چې په تیرو ټاکنو کې يې رغنده رول درلوده اوس يې خپل اعتبار له السه ورکړی دی. او اوس نوماندان ترې مالتړ نه 
کوي. او که چیرې تاسو د نوماندانو نوم لړ ته ځیر شئ نو ځیني نوماندو د خپلو اړوندو ګوندونه نومونه ذکر کړي دي خو د متحدې جبهې 
كوم نوماند په كې  نشته. دا سمه ده چې نوموړي نوماندان په ټاکنو کې ګډون کوي خو ددوو داليلو له امله خپل تړون  نه په ډاګه کوي: 
لومړی دا چې د متحدې جبهې يووالی هغه وخت له منځه والړ، کله چې عبداهلل ددوی د مالتړ د السه ورکولو په نتیجه کې د تیر كال د 
ټاكنو په دوهم پړاو كې د ګډون څخه الس په سر شو ؛ او دوهم دا  چې خلک له هماغه پیله شکمن وه چې کرزی او عبداهلل له يو بل سره 

جوړجاړى کوي  او اوس يې دا نظر نور هم پیاوړی شوی دی.2۹ 

اوس د ډاکتر عبداهلل ګوند کومه  ونډه نه لري، ځکه چې ټول مشران يې سره جال شوي دي. د بیلګې په ډول ]برهان الدين رباني[ کرزي ته 
ډير نږدې شوی دی، قانوني پخپله ډير ځواکمن دی، ]جنرال محمد فهیم[ د ولسمشر مرستیال دی او عبداهلل ځواکمن نه دی.۳0

مونږ وينو چې اپوزسیون د کرزي په وړاندې والړ دي، بیلګه يې داده چې ډاکټر عبداهلل د سولې په جرګه  کې ګډون ونه کړ او هغه يې 

24  په پارلمان کې د کابل واليت د يو نارينه استازي سره مرکه.

25  په کابل واليت کې د يوې نوې ښځینه نوماندې د ټاکنیزې مبارزې غړي سره مرکه.
26  د کابل واليت له يو نارينه نوماند سره مرکه.

2۷  په پارلمان کې د ننګرهار واليت د يو استازي سره مرکه. نوموړې موضوع د حسن وفايي او الرسن په لیکنه »ولسي جرګه په ۱۳۸۹ کال کې« کې هم ذکر شوې ده.

2۸  حسن وفايي او الرسن، »ولسي جرګه په ۱۳۸۹ کال کې.«
29  د کابل واليت له يو نوي نارينه نوماند سره مرکه.

30  په پارلمان کې د کابل واليت له يوه نارينه استازي سره مرکه



۱۳

ولسي جرګه په پرله پسې بدلون کې،۱۳۸۹ کال: ټاکنې او بې ثباتي، لومړی لنډيز

تحريم کړه.خو وروسته بیا رباني د سولې د جرګې مشر ؤ، چې دا پخپله ددوی تر منځ د مشرتابه د ستونزې د شتون اويووالي د نشتوالي 
څرګندونه کوي. يو غړی يې د سولې جرګه مثبته ارزوي او بل غړى يې هغه منفي ارزوي.۳۱ 

د پارلمان دننه، اوبهر او په عمومي توګهً  د ټول هیواد په کچه  هر څه بدلیدونکي دي، دا ځکه چې فعاالن پرته له پالیسۍ او ستراتیژۍ 
څخه کار کوي.  نوماندان د خلکو نظريات په ډيرې آسانۍ سره بدلوالی شي او ستر فعاالن او لوبغاړي د وکیالنو نظريات په ډيرې اسانۍ 

سره بدلوالی شي، دا ځکه چې وکیالن په پارلمان کې پرته له کومې ستراتیژۍ او پالن څخه دنده پرمخ وړي.۳2 

کله چې د هزاره او ازبک قومي ډلو له مشرانو سره د عبداهلل خبرې اترې کومې نتیجې ته ونه رسیدې او هغوی د کرزي خوا خپله کړه نو آن د 
ولسمشريزو ټاکنو څخه دمخه هم د عبداهلل د ډلې لخوا د يو واحد مخالف دريځ وړاندې کول ډير ستونزمن ثابت شو. خو د ډتاكنو د دوهم پړاو له 
باطلیدو وروسته  هم د کرزې او عبداهلل تر منځ د تړونونو په اړه د خلکو بدګوماني ال غښتلې شوې وه او د اپوزسیون د ډلې په برخه کې يو نوى 
شکاکیت تر سترګو کیده. له هماغه وخت راهیسې، عبداهلل د پارلماني چارو څخه ډير لیرې دی او تر اوسه په دې نه دی توانیدلی چې خپل ځان د 

اپوزسیون د يو منلي مشرپه څیر اعالن کړي، لکه چې له پورتنۍ دوهمې وينا څخه څرګنديږي.

۶. ۳  د “حکومت پلوه” د اصطالح مفهوم
زياتره ځواب ورکوونکي د حکومت سره اړوند د اپوزسیون په هکله وغږيدل، خو د حکومت پلوه دريځ  په لږ تفصیل سره بیان شو. د بیلګې په 
ډول د کابل واليت يو نوي نوماند دمرکې په ترڅ کې په ډاګه کړه چې د کابینې په دننه  کې هم دحکومت په وړاندې څه مخالفت تر سترګو كیږي: 

ځینې خلک داسې دي چې نن ورځ له يو ګوند خو سبا په  بل ګوند پورې تړاو ولري.] يو له اوسنیووزيرانو څخه[ په جرمني کې د اوسیدو 
په مهال د کرزي له حکومت سره مخالف ؤ، خو کله چې افغانستان ته راغی نو هغه وزير شو. له وزارت څخه يوه میاشت وروسته هغه د 

اپوزسیون له يو شمیر غړو سره خبرې وکړې او هغوی ته يې وويل چې زه له تاسو سره د يو ګوند د جوړيدو غوښتنه لرم.۳۳

په هغه ډول چې کابینه د مخورو خو انفرادي شخصیتونو څخه جوړه شوې ده، او له يوې واحدې ايديولوژيکي او ګوندي اجنډا پرته په ظاهري 
ډول په افغانستان کې د بیالبیلو قومي لږکیو استازيتوب کوي نو پورتنۍ خبره نوره هم پیچلې كیږي. په حقیقت  کې دقیقه خبره به دا وي چې دغه 
ډله د«حکومت پلوه« په ځای«کرزي پلوه« ډله ونوموو، که څه هم چې دا دواړه اصطالحات ډير ځلي په يو ډول کارول کیږي. په عمومي ډول د 
افغانستان په سیاست کې د يوې اجنډا يا دريځ د مالتړ کولو په ځای د يو كس مالتړ کول يوه معمولي خبره ده. د پارلماني ټاکنو په درشل کې د هیواد 
په کچه د ټاکنیزې مبارزې د پوسټرونو پواسطه د اعالناتو د تختو او ديوالونو سینګار کې دغه خبره په ډاګه څرګنديږي چې په دغه پوسټرونو کې د 
نوماندانو د انځور پرته دهغو مهموکسانو انځور هم ښكاري چې نوماندان غواړي دهغوی سره ځان تړلي څرګند کړي. لکه د وحدت ګوند نوماندانو 
د هغوی د پخواني مشر عبدالعلي مزاري انځور د پوسټر په پس منظر کې لګولی، د پنجشیر نوماندانو د  خپل د ځايي  اتل احمد شاه مسعود انځور 

شاته لګولی او ازبک نوماندو د جنبش د ګوند د مشر عبدالرشید دوستم تر څنګ دريدلي دي.

دغه واقعیت له هغه مسیر سره چې فکر کیږي حکومت/ ولسمشر کرزی په دوامداره ډول د مادي امتیازاتو له الرې د مترددو وکیالنو د مالتړ او 
ځان ته را اړولو معاملې ترسره کوي، مرسته كوي.۳4 او«اپوزسیون« ته په ورته ډول په پارلمان کې داسي کومه متحده ډله وجود نه لري چې د 
پارلمان دعمومي رايه ورکولو په ټولو غونډو کې په مطمئن ډول »حکومت پلوه« وي. او په حقیقت کې كه داسې ډلې شتون درلودای، نو داسې 
توقع کیده چې د ټاکنیز قانون او د کرزي لخوا د وزارتونو د نوماندو لپاره به ډير مالتړ ترالسه شوی وای.د نوموړي مالتړ نشتوالی ځینو وکیالنو 
او سیاسي مفسرينو ته دا باور رامنځته کړ چې د کرزي او د هغه د مالتړو وکیالنو تر منځ داسې  يوه دسیسه وه چې هغوی بايد د پارلمان عمومي 
غونډې كې ګډون ونه كړي او يا داچې د ټاکنیز قانون د فرمان ضد رايه ورکړي تر څو په دې توګه وروسته يو شمیر نورې موخې ترالسه کړي.۳5 
پداسې حال کې چې ددې بدګومانیو ثبوت ممکن نه دی، خو دا څرګنده ده چې همدغه بدګومانۍ د حکومت په وړاندې د وکیالنو آند جوړوي، او دا 
روښانه ده چې په پارلمان کې داسې کومه ښکاره ډله شتون نلري چې د حکومت پلوه )او يا کرزي پلوه( رايه ورکولو په برخه کې پرې باور وشي.

۶. ۴  د ګوندونو بدليدونکى ماهيت
په افغانستان کې د ګوندونو بدلیدونکى او نا ثابت وضعیت هم دهغه سیاسي بي ثباتۍ سره چې د ټاكنو په واسطه پیاوړى كیږي مرسته كوي او هم 
همدغه سیاسي بى ثباتي ددې وضعیت المل كیږي.چې دا خبره د ګوندونو سره د خلکو د يوځای کیدنې او ګوند جوړونې په برخه کې د خلکو په 

۳۱ د کابل واليت له يو نوي نارينه نوماند سره مرکه.
۳2  د کابل واليت له يو نوي نارينه نوماند سره مرکه.
۳۳ د کابل واليت له يو نوي نارينه نوماند سره مرکه.

۳4 لکه څنګه چې پورته ترې يادونه وشوه، د حکومت تر څنګ د اپوزسیون مشران هم وکیالنو ته په رشوت ورکوونه کې ګډون لري.
۳5 د نړيوالو سیاسي مفسرينو سره خبرې اترې، کابل؛ د بیالبیلو وکیالنو سره مرکې.



۱۴

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

نظرياتو کې په ښکاره ډول تر سترګو کیږي، د بیلګې په ډول د ننګرهار واليت يو وکیل او د کابل واليت يو نوي نوماند دا مسأله داسې توضیح کړه:

له بده مرغه چې مونږ تل په پارلمان کې د ګوندونو د کمزورتیا شاهدان يو... مشران يواځې همدا فکر کوي چې هغوی تر ټولو غوره دي او 
د هغوی تر منځ داسې څوک نشته چې دچا تر  واک الندې وي. د يو کمزوري ګوند دمشرۍ پر ځای، بايد مونږ د يو ښه ګوند په غړيتوب 
ووياړو. يو شمیر داسې نوماندان هم شتون لري چې وايي مونږ د ګوندونو نوماندان يو اما دا چې ګوندونه يې داسې کومه پالیسي نه لري 
چې دوي يې پیروي وکړي نو هغوی په خپلواک ډول عمل کوي... ځینې خلک ګوندونو کې د هغوی د ځینو غړو لپاره غړيتوب تر السه 
کوي. زياتره خلک زمونږ له ګوند سره ځکه يوځای کیږي چې دلته ]انور الحق احدي[ ]د افغان ملت ګوند مشر او ولسمشرۍ ته نوماند[ 

غړيتوب لري. چې په دې هکله په رښتیا انديښمن يم.۳6

ما د ډاکټر ]زلمي خلیلزاد[ په غیر رسمي مرسته د يو سیاسي ګوند په جوړولو پیل وکړ، اما تر اوسه مو ګوند ثبت کړی نه دی. تر اوسه 
مو د ګوند لپاره کومه ستراتیژي نه ده ټاکلې اما له دوبۍ څخه د خلیلزاد په بیرته راستنیدو سره به دا كار وكړم... دا چې ښاغلی خلیلزاد 
]د ولمشرۍ[ ټاکنو ته حاضر نه شو، او مونږ نه غوښتل چې خپل نفوذ له السه ورکړو نو مونږ د خپلې ډلې د خوندي کولو لپاره يو ګوند 

رامنځته کړ.۳۷  

پورتنۍ ويناوې د ګوندونو په جوړونه او دهغوی په ماموريت کې د مهمو مخورو شخصیتونو ونډه څرګندوي، چې په لسیزو يې د بیالبیلو مشرانو په 
لرلو سره په کوچنیو برخو د ګوندونو د ټوټه کیدلو سره مرسته کړې ده.۳۸  كه څه هم چې په ځانګړې ډول د واحدې او د نه لیږد وړ رايې وركولو 
د سیسټم په رڼا كې د ګوندونو پر ځاى پرانفرادي كسانو د تمركز او ددې كسانو د ځاني ودې لپاره د يوې خورا عامه كړنالرې د برابرولولپاره د 
ټاكنو تمايل ته په پام سره دغه ستونزه الپسې زياته شوې ده.  په حقیقت كې په ۱۳۸۸ کال کې داسې ګونګوسې وې چې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره 
د ۴۱ تنو نوماندو له ډلې څخه يې زياترو په ټاکنو کې د بريالي کیدو اراده او هیله نه لرله او ددې په ځای يې ددې لپاره مبارزه روانه کړې وه چې 
په خلکو کې خپلې پیژندګلوۍ زياتې کړي. پورتنۍ دوهمه وينا د ګوند د يو څرګند دريځ او ستراتیژۍ نشتوالى هغه واقعیت څرګندوي چې نوموړی 
ګوند يواځې د يو واحدکس د مالتړ لپاره رامنځته شوی ؤ، او دغه کس به هغه وخت د ګوند لپاره د مقصدونو او موخو په ټاکلو پیل وکړي کله چې 
هغه بیرته افغانستان ته راستون شي او ګوند جوړ شوی وي. سربیره پر دې، مركه شوي  نوماند وويل چې د ولسي جرګې ټاکنو ته يې د نوماندۍ 

يواځینی دلیل د خلیلزاد الرښونه وه.

د ګوندونو او د هغوی د نوماندو ټاکنیزې مبارزې هم په سیاسي  چاپیريال كې د هغوی د بدلیدونکي او ناڅرګندې ونډې ښودونکی دى. په ۱۳۸۴ 
کال کې زياترو ګوندونو پرته له دې چې د خپلو  نوماندو تړاو خلكو ته په ډاګه كړي هغوى يې  ټاکنو ته وړاندې كړل. او په حقیقت كې دا له دې 
امله ؤ چې د رايه ورکولو په پاڼه  کې د ګوندي تړاو د ښودلو لپاره کوم رسمي ځای نه ؤ، او همدارنګه ددې پراخ آند له امله چې ګوندونه د ۱۳۷0 
لسیزې د کورنیو جګړو مسؤل ګڼل کیدل او له همدې كبله د خلکو تر منځ محبوبیت نه لري.په ۱۳۸۹ کال کې يو ځل بیا، که ټولې نه خو يو شمیر 
ډيروګوندونو خپل نوماندان دا ځل د نورو په پرتله لږ څه په ښکاره ډول   ټاكنو ته وړاندې كړل- د ۱۳۸۹ کال د رايه ورکولو رسمي پاڼو کې د 
ګوندي تړاو د ذکر کولو ځای هم موجود ؤ چې ځینو نوماندوترې کار اخیسته. اوس د ګوندونو يو شمیر مشران خپل شخصي ټلويزوني چینلونه 
لري او د خپل ګوند لخوا ټاکل شوي نوماندان د ټلويزوني خپرونو له الري خلكو ته  ورپیژني. د ګوندونو يو شمیر هغه نوماندان چې مرکه ورسره 

ترسره شوې وه، د خپلوګوندونو لخوا ټاکنوکې د برخه اخیستلو لپاره  د ټاكل کیدو او هڅول كیدو په هکله هم خبرې وکړې.۳۹  

نوماندان   د ګوندونو پرمالي مالتړ که چیرې د ګوند د ډيرو لوړپوړو غړو لخوا وعده هم ورکړل شي تل باور  نه شي کوالی.40 دې ته په پام سره 
دا د حیرانتیا خبره نه ده ځکه چې، دا ډول مالتړ د رسمي كړنالرو پر ځای تر ډيره ځايه د اړيکو پر بنسټ والړ وي. د يو ګوندي نوماند په وينا 

په حقیقت كې د اداري جوړښتونو د نشتوالې له امله له خپلو نوماندو څخه د ګوندونو د مالتړ وړتیا راكمه شوې ده :

له بده مرغه په افغانستان كې يوه ستونزه دا ده چې مونږ   ثابتې كړنالرې نه لرو ... په راتلونکو ټاکنو کې دګوندونو ونډه کمزورې شوې 
ده. په تیرو ټاکنو کې  هیڅ يوكس هم  دګوند له مالتړ پرته د يو خپلواک نوماند په څیر نشو ټاکل کیدای،خو دا ځل خبره برعكس ده ، او د 

ګوندونو په منځ كې د نوماندانو د مالتړ لپاره کوم  پروګرامونه شتون نه لري.4۱

له دې واقعیت سره، د يوې ټاکلې قومي ډلې تر منځ د هغه ګوند اندازه او نفوذ چې د نوموړي نوماند لخوا يې استازيتوب كیږي  دومره کم نه دی، 
خو بیا هم هغه دنوماندو د مالتړ لپاره د يوې كړنالرې د نه شتون  په اړه انديښمن ؤ- او هغه په خپله مركه كې يې دغه ستونزه هم د ټاكنیز سیسټم 

36 د ننګرهار واليت د يو وکیل سره مرکه.

37 د کابل واليت له يوه نوي نارينه نوماند سره مرکه.

38 روټیګ، »اسالمپال، چپیان- او د مرکز تشه«

۳۹ د بیالبیلو ګوندونو سره تړلو وکیالنو سره مرکې.
40 د کابل واليت د يو نارينه ګوندي نوماند سره مرکه.
4۱ د کابل واليت د يو نارينه ګوندي نوماند سره مرکه.



۱۵

ولسي جرګه په پرله پسې بدلون کې،۱۳۸۹ کال: ټاکنې او بې ثباتي، لومړی لنډيز

د ستونزمن ماهیت او هم د ګوند د جوړښت له كمزورتیاوو سره اړونده وبلله. په عمومي ډول د نوموړې کمزورتیا يوه بیلګه د دوى تر مینځ د 
رايو د ويشنې  څخه د مخنیوي لپاره ټاكنو ته د وړاندې شوو نوماندو د شمیر د راټیټولو په برخه كې د دوى نه وړتیا ده.  پداسې حال کې چې يوه 
ستراتیژيکه ټاکنیزه مبارزه به د واحدې او د نه لیږد وړ رايې د سیسټم په رڼا كې  په »يوې ټاکنیزې حوزې کې« )که هغه يو واليت وي او که يا 
يوه وړه جغرافیوي سیمه او يا د خلکو ډله وي( يواځې د يو نوماند مالتړ وکړي، خو ګوندونه ددې كار د تر سره كولو لپاره ال تر اوسه هڅه او 

هاند كوي.42 لکه چې پورتني نوماندوويل:

د راتلونکو ټاکنو لپاره زمونږ د ګوند د نوماندو شمیره ډيره ده. ددې لپاره چې خپلې  رايې له السه ورنه كړو نو غواړو چې خپلو نوماندو 
شمیره راټیټه کړو... ګوندونه بايد ستراتیژۍ  ولري. د بیلګې په ډول مونږ د يوه واليت څخه درې نوماندان لرو پداسې حال کې چې مونږ  

بايد يواځې يو نوماند ولرو. مونږ د يوې ښې پايلې غوښتونکي يو.4۳

که څه هم چې د نوماندو د شمیرې د راټیټولو په اړه ال ډيرو بحثونو دوام درلود خو  د مركو په ترڅ كې ډير ځلې د برحالو وکیالنو او نوو 
نوماندانو له خوا د اړوندو هڅو يادونه وشوه.  لکه چې د ۱۳۸۸ کال د واليتي شورا په ټاکنو کې د يوې ټاکلې ډلې او ګوند لپاره د نوماند 
د ټاکلو پريکړه په وروستیو شیبو کې  هغه وخت وشوه ، چې د رايه ورکولو رسمي پاڼې بدلیدونكې نه وې.44 په دې صورت كې، د ګوند 
لخوا ټاکنو ته د هغوی د نوماندانو د معرفي کولو وروستنۍ پريکړه لدې امله له خطر سره مخامخ کیږي چې ددوی لخوا رد شوي نوماندان 

هم د رايه ورکولو په پاڼه کې د ثبت شوو نوماندانو په څیر راڅرګنديږي.

۶. ۵  د باوريتوب د کچې نشتوالی
د«حکومت پلوه« او »اپوزسیون« د ډلو په مهمو کسانو کې د باور وړ سیاسي دريځ نشتوالى خورا څرګند دي. دا پدې معنې ده چې وکیالن او 
نوماندان د خپل د مالتړ د بنسټ او سیاسي اړيکو په  هكله ډاډمن کیدای نه شي نو دغه خبره په بیالبیلو الرو بې ثباته کوونکې ده. د کابل واليت 
يوي وکیلې چې په دوهم ځل ټاکنو کې ګډون نه کوي نوموړې خبرې ته د خپل هغه پالن سره يوځای اشاره وکړه چې د پارلمان څخه د باندې د يو 
»رښتیني« اپوزسیون د رامنځته کولو هوډ لري، پداسې حال کې چې ور سره جوغت د يو ټاکلي شمیر وکیالنو مالتړ هم کوي تر څو د پارلمان  

له مینځ نه دهغوي اجنډا پرمخ يوسي:

مونږ  ۴0 ۴۵ کسان يو چې غواړو يو پیاوړی اپوزسیون رامنځته کړوخو په نوموړې ډلې کې  د ولسمشر کرزي د مداخلې څخه ويره لرو 
ځکه هغه په خلکو كې د الس وهنو ډير مهارت لري او د ګوندي غړو په پیرودلو او پلورلو ډير ښه پوهیږي. زه نه غواړم يو بدلیدونکي 

اپوزسیون سره يوځای شم- او پر ځای يې د يو رښتیني اپوزسیون په لټه کې يم.45

داسې ښکاري چې نوموړې ځواب ورکوونکې  د يو داسې »رښتیني« اپوزسیون هیله لري چې پخپله ځان څرګند كړي او د ځان له خوا دداسې 
يوې ډلې د يوالې سره دمرستې لپاره د كوم مسوولیت د اخیستلو د اړتیا په اړه  يې خبرې ونه كړې. په هر حال، د يوې رښتینې او متحدې ډلې د 
رامنځته کولو  وړاندې شوې غوښتنه د يو شمیر وکیالنو د انديښنو ښكارندويه ده او همدارنګه د هغو کسانو له خوا چې د افغانستان دزياترو خلکو 
په منځ كې يې زيات مالتړ تر السه کړی وي منعكسیږي. د بیلګې په ډول، رمضان بشر دوست داسې يو وکیل دی  چې دخپلو شديدو او اصالحي 
دريځونو له امله پیژندل شوی دی په ۱۳۸۴ کال کې  په کابل کې د يونس قانوني او محقق وروسته ددريمو لوړو رايو په ترالسه کولو سره پارلمان 
ته تر ټاکل کیدو راهیسې تر اوسه يې خپل سیاسي دريځونه بدل کړي نه دي.46  او د ۱۳۸۸ کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې يې د زياتو واليتونو او 
بیالبیلو قومي ډلو د مالتړ په لرلو سره تر ۱0 سلنې څخه د زياتو رايو په تر السه كولو سره  يې 4۷ يوه غوښتنه چې تر ډيره حده د هغه د ناپیېلتوب 
د ثابتې پالیسۍ او په سیاسي چارو كې د هغه د ولسي تګالرې پر بنسټ والړه وه څرګنده كړه. که څه هم چې ځینې خلک د سمون په اړه د هغه 
دكلك دريځ ) د بیلګې په ډول په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو چارواكو بیا  ګمارنه( او د يو غیر معمولي شخصي سلوک )په منځني عمر  
کې د هغه مجرد پاتې كیدل اود امکان تر ځايه يې د ساده ژوند او ساده جامو په اړه پريكړه، او په ظاهري ډول د ډيرو لږو شخصي لګښتونو( له 
كبله هغه هغه  لیونی بولي، خو له دې سره هم نوموړي د هغو خلکو يو پراخ مالتړ يې خپل کړی چې  بشر دوست يو ډير د اعتمادوړ شخصیت 

بولي چې په تیرو لسو کلونو کې يې خپل سیاسي دريځ نه دی بدل کړى او له هیڅ کوم سیاسي فعال سره تړاو نه لري.   

42 د افغانستان د واحدې نه انتقال کیدونکې رايې سیستم د ال محدوده څو غړيزه ټاکنیزو حوزو درلودل ديکته کوي چیرې چې هر شمیر نوماندان کوالی شي خپل ځانونه نوماند 
کړي چې دا خبره د نوماندانو تر منځ د خلکو رايو د ويشلو سبب ګرځي او په پايله کې يې يو هم د ګټلو هومره رايې نشي ترالسه کوالی

4۳ د کابل واليت د يو نارينه ګوندي نوماند سره مرکه.
44 نوح کوبرن او انا الرسن، » په ګډه رايه ورکول: د افغانستان د ۱۳۸۸ کال ټاکنې ولۍ يوه غمیزه وه او ولې نه وه؟« )کابل: د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره، ۱۳۸۸( 

.۸
۴۵ د کابل واليت د يو ښځینه وکیلې سره مرکه.

۴۶ بشردوست د ۱۳۸۴ کال په پارلماني ټاکنو کې د کابل واليت څخه ۳0۷۹۴ رايي تر السه کړې وې چې د محقق )۵2۶۸۶(او قانوني )۳۱22۵( رايو په درلودلوسره د هغوی نه وروسته وه. چې د 

بشر دوست پسې نوماند چې په څلورمه درجه کې وه ۹۹۳۴ رايې ترالسه کړې وې. د ټاکنو د ګډ اداري هیئت احصائیې، ۱۳۸۴ کال.

۴۷ د ټاکنو خپلواک کمیسون، http://www.iec.org.af/results/leadingCadidate.html، )چې د ۱۳۸۹ کال د غبرګولي په میاشت کې د خلکو السرسۍ ته ورکړل شوې(.



۱۶

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

 په هر حال د ځینو ټاکلو کسانو څخه پرته په عمومي ډول وکیالن دا لیوالتیا لري چې په خپلو خوځښتونوکې منځنى دريځ  وساتي تر څو په عینې 
وخت کې له دواړو خواوو څخه ګټه پورته کړي، او همدارنګه وکوالی شي د سیاسي مصلحتونو په وخت په اسانۍ سره خپل دريځ  بدل کړي. او 
دا چې مؤکلین د خپلو وکیالنو د تړاو او اړيكو په  هكله هیڅکله ډاډ نه شي تر السه كوالى نو دابه هغوی ته  پر حساب ورکولو د اغیزې  له امله 
ويجاړونکی وي. په افغانستان کې سیاسي ګوندونو ديو شمیر داليلو له امله ستونزې رامنځته کړې دي، نه يواځې دا چې هغوی پورې د کورنۍ 
جګړې میراث تړلی دی بلكې د ډلو تر منځ سیالۍ د يووالي ضد عمل په توګه يې يوه عمومي انديښنه راپارولې ده.4۸  خوله دې سره په پارلمان 
کې د باوري ډلو شتون به هم د ولسي جرګې په دننه او بهر د موكلینو سره د اړيكو په برخه كې روڼوالى وهڅوي. اوس دا پوښتنه پیدا کیږي چې: 
د سیاسي دريځونو د اعتماد د زياتوالي او د سیاسي ګوندونو يا خوځښتونو د يووالي د هڅولو لپاره به اړين  هڅوونكې کوم  وي؟ څرګنده ده چې د 
نوموړي ځواب لپاره زياتره فکټورونه د موضوع په اړه د افغانانو نظر پورې اړه لري چې په کې امنیت، دا باور چې تر ټاکنو وروسته به بايلونکې 
ډله تر تعقیب الندې نه وي، يو عادالنه ټاکنې/او د ټاکنو خپلواک کمیسون، يو عادالنه ملكي خدمت او د يوداسې غښتلي پارلماني سیسټم موجوديت 
ګډون لري چې اجرائیه قوه پرې لږ نفوذ ولري. په هر حال،  په اصل كې د نوموړو فکټورونو تر منځ يوه ګډه خبره په سیسټم کې د باور لپاره د 

يوې بنسټیزې اړتیا له امله په يوه لنډ مهال کې د هغوی د رامنځته کیدلو ناتواني ده.

۶. ۶  په ۱۳۸۹ کال کې د درغلۍ كيسې
 په  ۱۳۸۹كال كې د ولسي جرګې ټاکنې او له مخ په زياتیدونكې بي ثباتۍ سره د هغې مرسته له هغو شرايطو څخه چې نوموړې ټاكنې په كې 
تر سره شوې په ځانګړې ډول د هغو زماني شرايطو چې په ۱۳۸۸ كال كې له درغلیو نه ډكو ټاكنو وروسته رامینځ ته شو، بهر نه شي  مطرح 
كیداى. په افغانستان کې د ټاکنو د ترسره کولو د ټولوكړنو  تر پوښتنې الندې نیولو سره به، د ۱۳۸۸ کال د ولسمشرۍ او واليتي شوراګانو ټاکنې 
دې هیواد ته د نړيوالو مرستو په برابرولو كې به د يوې مهمې پیښې په توګه ثابته شي. د درغلیو د موضوع څخه د رسنیو پراخ پوښښ چې پايله 
يې د ټاکنو د دوهم پړاو باطلیدل وو )چې د زياترو افغانانو لپاره د ټاکنو په پايلو کې يې پرنړيوالې مداخلې داللت درلود(، د روانې شخړې په 
شرايطو كې د ډيموکراټیک کولو د بهیر  د شونتیا  په اړه يې نړيوال شكونه  زيات  کړل . د هغو افغانانو په آند چې په ورته وخت کې د افغانستان 
د څیړنې او ارزونې ادارې لخوا ورسره مرکه ترسره شوې وه، السوهل شوې پايلې-  سر بیره پر دې  نورې انديښنې د بیلګې په ډول د رايو د 
صندوقونو ډکول او د رايو پیرودل - د واليتي شوراګانو د ټاکنو د پايلود مشروعیت د له مینځه تللو المل شوې.4۹ که څه هم چې د ټاکنو پايلې د 
رايه اچوولو په مرکزونو کې په سمدستي توګه ثبت او خپرې شوې، خو رسمي پايلې ) چې ډير ځلې په بشپړ ډول توپیر لري( څو اونۍ وروسته 

خپرې شوې، لکه يو نوي نوماند داسې يادونه وکړه:

تر ټولو زيات فساد په خپله کابل کې ترسره شو. زمونږ د ګوند له اړخه ]د واليتي شورا ټاکنو لپاره[ يوه ښځینه نومانده والړه وه چې له 
ټاکنو وروسته يې مونږ ته وويل چې نوموړې په لومړۍ مرحله کې بريالۍ وه خو هغه نومانده چې په رسمي پايلو کې له دې څخه مخکې 

وه هغې د خپلو رايو شمیر ډير کړی ؤ.

 نوموړې څرګندونه د ۱۳۸۸ کال تر ټاکنو وروسته د زياتو درغلیو د هغو راپورونو سره په ښکاره تضاد کې ده چې پکې د درغلیو د کړنو عمده 
مرکزونه هغه ډير ناامنه واليتونه ښودل شوي ووچې د څارونكو لیږدول ورته ممکنه نه وه.  دا سمه ده چې په دغو سیمو کې د درغلیو د ادعاوو 
د ثبوت لپاره مهم شواهد شته دي.50 كله چې دوى كوالى شي د درغلیو تورونه هغه لیرو پرتو واليتونو او نا لوستو خلكو ته نسبت وركړي چې 
ښايې په دې هكله ښه نه پوهیدل، خو بیا هم د درغلیو په اړه كیسې په دې ټاكنو كې د بريالیو نوماندو لپاره په انكار نه منونكي ډول مناسبې وې.   
په حقیقت كې په كابل كې د ټاكنو د خپلواك كمیسیون له خوا تر سره شوې درغلۍ يوه بیله موضوع ده چې  په وروستۍ رسمي احصائیه كې  د بیال 
بیلو نوماندانو د بريالي اعالنولو لپاره  يې لومړنۍ پايلې بدلې كړې:  لومړی دا چې پدغه مسله کې د تعلیم يافته خلکو په منځ كې هغه مهم مشران 

هم شامل دي، او دوهم دا چې د اړينې سیاسي ارادې د كنټرول په صورت کې هغې ته رسیده ګې ډيره اسانه ده.

په خواشینۍ سره، چې ۱۳۸۸ کال د ټاکنو څخه وروسته د ټاکنیز سیسټم د سمون په اړه د نړيوالو فعاالنو سیاسي اراده ډير ژر له مینځه والړه او د 
بدلون د رامنځته کولو لپاره عملي اقدام ترسره نه شول.5۱ د ۱۳۸۹ کال په پیل کې د پام وړ اختالفاتو سره سره د ولسمشر د فرمان له مخې ټاکنیز 
قانون کې يو شمیر سمونونه رامنځته شوي وو، په دغه بدلونونو کې سوال پارونكي اقدامات، لکه د ټاکنیزو شکايتونو په کمیسیون کې د نړيوالو د 

۴۸ د نوموړې موضوع په اړه د زياتو معلوماتو لپاره، وګورئ انا الرسن، »د يوې افغاني ډيموکراسي په لور؟ په افغانستان کې د ډيموکراتیک کولو د مفهوم راسپړل« )کابل: د افغانستان د څیړنې او 

ارزونې اداره، ۱۳۸۸(

۴۹ کوبرن او الرسن، »په ګډه رايه ورکول،« ۱2.

http://afghanistanelectiondata.org/#filter/600-95-AND/country?views- « ،50 وګورئ، د بیلګې په ډول، ملي ډيموکراتیک انستیتیوت، ۱۳۸۸ »د افغانستان د ټاکنو معلومات
د  کال   ۱۳۸۸ د  )چې   mode= views-mode-map#layers=district_map_openlayers_7,district_map_openlayers_ 8,Afghanistan-ethnic&baselayers=Afghanistan- grey

مرغومې په میاشت کې د خلکو السرسۍ ته ورکړل شوی وه(
5۱ د بیلګې په ډول د ۱۳۸۸ کال د مرغومي د میاشت د لندن کنفرانس په اعالمیه کې ، چې د افغان حکومت حساب وړاندې کولو لپاره يو مهمه موقع وه ټاکنیز سمون په جزئي 
ډول ذکر شوی وه. وګورئ »دوامداره سوله حساب ورکوونکو سیاسي ادارو ته اړتیا لري: د ټاکنو د اهمیت په اړه د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې اعالمیه ده چې د 
افغانستان په هکله د لندن د کنفرانس د دايريدو څخه وروسته خپره شوه،« )کابل: د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره، ۱۳۸۹(. په هر حال نوموړې تشه د ۱۳۸۹ کال د چنګاښ 

د میاشتې کابل کنفرانس په اعالمیې کې، د ۱۳۸۹ کال د ټاکنو وروسته د ټاکنیز سمون د اړتیا د څرګندونې د ګډولو راهیسې ډکه شوې ده.



۱۷

ولسي جرګه په پرله پسې بدلون کې،۱۳۸۹ کال: ټاکنې او بې ثباتي، لومړی لنډيز

اجباري حضور له منځه وړل او د ټاکنو د بهیر څخه د اجرائیه قوې د کنټرول غښتلي کولو ګډون درلود.52 د ولسمشر طرحه شوو سمونونو ته د 
وکیالنو د زيات بحث او پیاوړي عکس العمل څخه وروسته د ټاکنو د خپلواک کمیسون د لوړپوړو چارواکو سره ځانګړي توافقات ترسره شول چې 
هغوی استعفا ورکړي )او د ولسمشر لخوا نوي ټاکل شوي کسان به د هغوی ځای ونیسي(. او د مهمو نړيوالو فعاالنو سره د مهمو معاملو د ترسره 
کولو  وروسته، د موضوع له پاي ته رسیدو څخه د مخه يو شمیر نور کوچني سمونونه هم رامنځته شول. او په پايله کې يو شمیر مهمو سمونونو  

ته چې د ۱۳۸۹ کال په ټاکنو كې  يې شتون نه درلود ال هم اړتیا وه.

لکه څنګه چې وړاندې يې يادونه وشوه كه څه هم چې داسې ښکاريدل چې ډير کم  شمیر وکیالنو دغه موضوع د يوې دوامدارې مبارزې وړ وګڼله 
او زياترو يې  دې ته له پاملرنې پرته د خپلو څوکیو دګټلو لپاره د بیا سیالۍ لپاره تیارۍ ونیولې. د کابل واليت د دوه نوماندانو څخه يوه يې چې سږ 

کال په ټاکنو کې ګډون نه کوي، د نه ګډون کولو دلیل يې د ټاکنیز قانون بدلونونه وبلل:

كله چې په پارلمان کې پر ټاکنیز قانون بحث كیده  نو ما ددې قانون په ضد رايه ورکړې وه، ځکه چې اړين سمونونه پکې نه وه رامنځته 
شوي. څنګه به خپل ځان د هغه قانون الندې راولم چې زه يې نه منم؟  او دا چې ټاکنیز قانون نه منم نو په  ټاکنو کې مې دوهم ځل ګډون 

ونکړ.۵۳

که څه هم په پارلمان کې د نوموړې موضوع د راپورته کیدلو څخه د مخه او وروسته څیړنه ترسره شوې وه خوپه نوموړې څیړنه کې دغه وکیله 
له هغه کم شمیر ځواب ورکوونکو څخه وه چې نوموړي قانون ته يې اشاره وکړه. داسې ښکاري چې د زياتره خلکو لپاره  دنوماند په توګه د نوم 

لیكنې د وړتیا په هكله د انديښنو ځای دې موضوع نیولى  چې ايا ټاکنې به د سیالیو په يو رښتیني چاپیريال کې ترسره شي.

سربیره پر دې، د وکیالنو او نوو نوماندانو لخوا د ټاكنیزو درغلیو د مخنیوي د هڅو په لړ كې ډير لږ نوښتونه  ترسره  شوي. په حقیقت كې چې 
دنوموړې موضوع  په هكله د بحث پر مهال زياتره ځواب ورکوونکو دغه کار د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ادارې اساسي دنده ګڼله:

د ټاکنو خپلواک کمیسون داسې غوښتنه وکړه چې مونږ  بايد د ]ټاکنو په ورځ[ څارونكي استولي وای خو مونږ ددې کار د ترسره کولو توان 
نه لرو. او دا به ډير ښه وي چې که داسې يوه اداره چې د ټاکنو د ښه والې لپاره يې کار کوالی موجوده واى. مونږ د ټاکنو د خپلواک کمیسون 

څخه د درغلیو د مخنیوي غوښتنه وکړه او هغوى وويل چې دوی به دنوموړې موضوع په موخه ۳00 خپلواک څارونكي وګماري.54

دغه لږ اغیزمنه انديښنه د يو شمیر موضوعګانو په ډاګه کوونکې ده. په اساسي ډول دا موضوع روښانه کوي چې آن كه چیرې وکیالنواو نوماندو 
د لوړې كچې درغلیو د مخنیوي لپاره كوم هڅوونكې هم درلودالى  نو د هغې د درولو)پای ته رسولو( يا په بريالیتوب سره د درغلیو فعالیتونو په 
وړاندې د عمل او د هغې راپور ورکولو  په هكله د كمزورتیا احساس كوي او كه چیرې راپور هم وركړي نو كومه ګټه به ونه لري، او هغوى د 
درغلیو په وړاندې مبارزه په هیڅ صورت خپله دنده نه بولي. او په پاى كې په ټاکنو کې يې د نابريالي کیدلو په صورت کې ورته درغلۍ په ټاكنو 
كې د بايللو لپاره يو مناسب عذر دى.55 نوموړي فکټورونه تر يوه ځايه د ۱۳۸۹ کال پارلماني ټاکنو کې دنوماندانو لخوا د درغلیو په وړاندې د غږ 

پورته کوونې دلیل توضیح کوي او ورسره سم د هغې د پیښیدو د مخنیوي لپاره يو شمیر اړين اقدامات هم تر سره کوي.

۶. ۷  په ۱۳۸۹ کال کې د امنيت موضوع
ناامني د درغلیو د کیسو سره په ذاتي توګه  تړلې موضوع ده. د درغلیو په څیر نا امني هم د هغو الرو چارو د زياتوالي سبب ګرځي چې د سیالۍ 
اصول پکې د ځواکمنو لوبغاړو لخوا رامنځته کیږي- د بیلګې په ډول هغه نوماندان چې خصوصي ملیشوته د پیسو ورکولو له الرې امنیتي ګواښونه 
راكموي. پداسې حال کې چې همدغې ناامنۍ د زياتره لږ نفوذ لرونکو وکیالنو لپاره د هغوي د مؤکلینو سره د لیدنې او کتنې فرصتونه په واقعي 
ډول لږ کړي دي او د دې وکیالنو د ورځینیو کړنو او خوځیدنې په وړاندې يې د پام وړ او ځینې وخت خطرناك فكټورونه يې اضافه کړې دي. 
سربیره پر دې هغه وکیالن چې د تر ټولو ناامنو واليتونو استازيتوب کوي د اغیزمني ټاکنیزې مبارزې د پرمخ وړلو لپاره د دوه ګونو ستونزو سره 
الس او ګريوان دي، او تر څنګ يې هغه مؤکلینو ته چې غواړي په ټاکنو کې خپلې رايي وکاروي، د امنیت د تأمینولووړتیا هم نه لري . د ولسي 
جرګې د ۱۳۸۹ کال د غبرګولي د میاشتې په عمومي غونډه کې نوموړې انديښنې د کورنیو چارو د نوي وزير، د ملي امنیت د رياست د مشر او 
د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکوته وړاندې شوې، او سره لدې چې تر۶000 څخه د زياتو ټاکنیزو مركزونو د امنیت د تأمین  لپاره ژمنه  وشوه 

خو بیا هم زياتره وکیالن د ټاکنو د امنیت د  ښه والې په برخه کې د چارواکو د هڅو څخه خوښ نه وو.56

52 د افغانستان اسالمي جمهوريت، »ټاکنیز قانون د بدلون الر وهي: د ۱۳۸۴ کال د ټاکنو قانون او د وړاندي شوي فرمان ۷۹ ماده، او د ټاکنیز قانون په اړه ۷۹ شمیره وروستني 
فرمان: د ۱۳۸۸ کال سلواغه« )ډيموکراسي انټرنشنل(.

5۳ په پارلمان کې د کابل واليت د يوې ښځینه استازې سره مرکه.
54 په پارلمان کې د کابل واليت د يوې ښځینه استازې سره مرکه. 
55 حسن وفايي او الرسن، »ولسي جرګه په ۱۳۸۹ کال کې،« ۱۴.

56 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندويه پالوی، »د ولسي جرګې د غونډې لیکلی سند، چهارشنبه، د ۱۳۸۹ کال د غبرګولي میاشتې 2۶مه نیټه« )خپور شوی نه دی(.



۱۸

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

دا څرګنده ده چې د ۱۳۸۴ کال په ټاکنو کې هم  ناامني په يو شمیر سیمو کې ستونزه ګڼل کیده، او په ۱۳۸۹ کال کې هغه سیمې چې پخوا امن 
سیمې ګڼل کیدې وضعیت پکې دومره خراب شو چې ژوندانه ته ګواښ د ټاکنیزو مبارزو ځانګړتیا شوه. اما دا پدې معنې نشي کیدای چې مخالفو 
وسله والو ځواکونو په ټولیزه توګه د ټاکنو د تحريم پالن درلودو. په هر حال، د بلخ په واليت کې د ځايي شورا يوه غړي داسې څرګندونې وكړې:

طالبان او حزب اسالمي خلک دې ته هڅوي چې دوی پورې تړلي او مالتړو نوماندو ته رايې ورکړي. د بیلګې په ډول هغوى د يوه 
ښوونځي مدير ته ويلي چې زده کوونکي يې بايد يوه ټاکلي نوماند ته په رايه ورکولو مجبور کړي او که نه د هغوی ګوتې به غوڅې کړای 
شي. هغوی خلک  ګواښوي تر څو دا تضمین کړي چې خلک هغه چاته چې د دوی سره مخالف دي  رايه ورنکړي. په دې توګه هغه 
نوماندان چې طالبانو، حزب اسالمي او يا حکومت پورې تړلي وي کوالی شي ټاکنو کې بريالي واوسي. خو په هغو سیمو کې چې طالبان 
او حزب اسالمي نفوذ نه لري نو هغوی خلک   په ټاکنو کې د نه ګډون لپاره ګواښوي که نه د هغوی ګوتې به غوڅې کړای شي او يا به 

ووژل شي.۵۷

د نوموړي ځواب ورکوونکي د  وينا له مخې، په يوه ټاکلې سیمه کې د مخالفو وسله والو ډلو له خوا ټاکنیزو مركزونو څخه د خلکو د منع کولو 
وړتیا او غوښتنه د هغوې د نفوذ  په کچې او ډول پورې اړه لري. آن که چیرې په ټاکنو کې د خلکو ګډون ته اجازه هم ورکړي نو داسې يو نظر 
شته  چې هغوي  په يوه ځانګړې  ډول رايه وركولو لپاره به رايه ورکوونکې وګواښوي . څرګنده ده چې د ځواک اود رايه وركونكو په كارکې د 
السوهنوڅخه  کاراخیستل يواځې د حکومت د مخالفو وسله والو ځواکونو کار نه بلكې  په دې برخه کې د طالبانو او حزب اسالمي لپاره د والړو 
نوماندانو په لړ کې د »حکومتي« نوماندانو يادونه هم اړينه ده. په زړه پورې داده چې ځواب ورکوونکي طالبان او حزب اسالمي په يوه رديف 
کې ګڼي، پداسې حال کې چې حزب اسالمي يوه »قانوني« او د قانون په اساس منل شوي  فعاله څانګه لري، او په رسمي توګه په پارلمان کې يې 
استازيتوب کوي. په هر حال ښايي د نوموړې وينا تر ټولو مهم اړخ هغه ډاډ وي چې  دځواب ورکوونکي په خبرو كې لیدل كیده. او کله چې د 
مرکې په ترڅ کې ترې وپوښتل شو چې وروسته بیا  طالبان، حزب اسالمي او حکومت په دې هكله چې آيا خلكو دوى ته رايه وركړې او كه نه 

څه ډول معلومات تر السه كوي  ځواب يې خورا بي پردې)ډانګ پییلی( ؤ:

د بیلګې په ډول] مخالفو وسله والو ډلو ته[ د رايه ورکولو مرکزونه او د رايو د بکسونو شمیر معلوم دي او کله چې د رايه ورکولو په 
مرکزونو کې رايې شمیرل کیږي  نو بیا دا څرګنديږي چې چا، چا ته رايه ورکړې او ايا هغه ښوونکي په رښتیا هم زده کوونکي  دې ته 

مجبور کړي وو چې هغه ټاکلي نوماند ته رايه ورکړي او که نه.5۸

په دې توګه، د رايه ورکولو په مرکزونو کې د رايو شمیرنه او دهغې د ارقامو د خپرولو پالیسي چې د ۱۳۸۴ کال راهیسې بدله شوې، کله چې 
رايي له شمیرلو او خلکو ته د خپرولو څخه دمخه په مرکزي کچه راغونډيډلې د رايه ورکوونکو د دغه شان  السوهنو او په لويه کچه د ويرې 
اچوونې ګواښ زياتوي، او لکه څنګه چې دا سیسټم د رايو ټاکلی ځای په عام ډول څرګندوي نو د رايه ورکوونکو د ممکنه تشخیص او پیژندګلوۍ 
امکان هم رامنځته کوي.5۹ له بله اړخه د مركه شوو وكیالنو او مؤكلینو په آند په مرکز کې د رايو شمیرل مركز ته د رايو د بكسونو د لیږد پرمهال 
پراخې السوهنې ته الره هواروي.د رايو د اعتبار او د رايه ورکونکو د امنیت د ساتنې د پیاوړي تضمین څخه پرته به ټاکنې د  بې ثباتۍ هڅولو 

ته دوام ورکړي، او هم به د څوكۍ د تضمین لپاره پر نوماندو د ناوړو اقاماتو د تر سره كولو پر اړتیا ټینګار وكړي. 

 

5۷ د بلخ واليت د ځايي شورا يو نارينه غړي سره مرکه.
5۸ د بلخ واليت د ځايي شورا د يو نارينه غړي سره مرکه.

5۹ کوبرن او الرسن، »په ګډه رايه ورکول.« ۱۱.



۱۹

ولسي جرګه په پرله پسې بدلون کې،۱۳۸۹ کال: ټاکنې او بې ثباتي، لومړی لنډيز

۷. پايله او وړانديزونه
نوموړې څیړنه دا په ډاګه کوي چې د افغانستان په اوسني وضعیت، او بڼه کې، ټاکنې د بى ثباته كولو وړتیا لري. ټاکنې په داسې شرايطو كې د 
سیاسي پانګې د ترالسه کولو سیالۍ تشديدوي چې د نوموړې پانګې ساتنه پکې ستونزمنه ده، او ددې کار په کولو سره د نوماندانو لپاره د رايه 
ورکوونکو د مالتړ د تر السه کولولپاره د خورا ناقانونه، لوړ قیمته او  په دقت سره پالن شوو تدبیرونو د تر سره كولو لپاره هڅوونكې زياتوي.  

پدې وروستیو کلونو کې او  په ځانګړي ډول د ۱۳۸۸ کال راهیسې د مقننه اجرائیه قواوو د اړيکو د بدلون څرنګوالی د اوسني وضعیت د بې 
ثباتۍ مهمه اغیزه څرګندوي. پداسې حال کې چې په ظاهري  ډول دغه بدلون په پارلمان کې د حکومت په وړاندې د يو زياتیدونکي اپوزسیون 
او زياتیدونکې کرکې په مانا ګڼل کیږي، خو په واقعیت کې په دې کې د پارلمان په لومړۍ دور ه کې د سوداګريزو معاملو، واسطې  او په دې 

وروستیو کې د ټاکنیزې مبارزې د مالتړ له الرې د مقننه اجرائیه قواوو د اړيکو عمومي غښتلي کولو هم ګډون درلود.

لکه څنګه چې وويل شول په افغانستان کې سیاسي اړيكې او وفادارۍ په څرګند ډول ژر له منځه تلونکې او د پام وړ بى ثباتۍ سره  مخامخ دي. 
نو په دې توګه د بیلګې په ډول ټولې هغه اړيکې چې وکیالنو او اجرائیه قوې تر منځ رامنځته کیږي پايیدونكې او د باور وړنه دي. اوس نو خبره 
داده چې دغه موجوده بې باوري به د راتلونکې ولسي جرګې لپاره څه مانا ولري؟ په  اصل كې  په پارلمان كې هغه تړونونه چې په تیرو پنځو 
کلونو کې په تیره بیا  د ولسمشرۍ او پارلماني ټاکنوپه درشل کې په دوامداره ډول بدلون موندلی دی، د ۱۳۸۹ کال وروسته به هم په همدې ډول 
دوام ومومي. له ټاکنو څخه په وروسته پړاو کې کله چې خطرات لږ څه کم وي نو احتمال لري چې د ولسي جرګې دننه وضعیت به تر يوه حده 
کرار شي. له دې سره به هم د هغو نا څرګندو تړونونو په وړاندې لیوالتیا په ځای پاتې شي چیرې چې د قومیت نه پرته اړيکې په كې کمې دي، 

او ښايي- وکیالن د يوې مودې لپاره  د يوې ځانګړې ډلې سره وتړي.

د ثبات د تر ټولو بنسټیز تعريف له مخې دغه موضوع ښايي په لنډه موده كې بدلون ونه مومي. سره له دې هم ټاکنې معکوسه اغیزه لري او 
بدلونونه، نه پايیدونكي تړونونه او نه څرګندوالى هڅوي. هر کله چې ډيموکراتیک بهیرونه رسمي شي او د ټولو لوبغاړو لخوا ومنل شي د پايلې 
دغه نه څرګندوالى د مخ په ښكته حساب ورکونې او د ځواک د جوړښتونو د ارزولو لپاره يو مثبت هڅونكى ځوا ك دى. په افغانستان کې اوس د 
zero-( نوموړو ادارو نسبي نوی والی او د درغلیو کړنو په لور تمايل ته په پام  سره، پکې د ګډو خطراتو او د سیاسي سیالو د جمع- صفر لوبې
sum game()هغه لوبه چې په كې دګټلو او بايللو مجموعه صفر ده يعنې د ګټونکي ګټه پکې د بايلونکې د زيان جبران شي( له امله، ټاکنې د هغې 
سیاسي پانګې د ترالسه کولو سیالۍ ستونزمنوي چې ترالسه کول يې ډير زيات ستونزمن دي او ځیني وکیالن به يې د ترالسه کولو لپاره په  ناقانونه 
اقداماتو الس پورې کړي. دغه کار د سیالۍ ډګرنا برابره كوي چې ځینې وکیالن به پکې د نورو په پرتله دې ناقانونه سرچینو ته زيات السرسی 
ولري او په  دې توګه به د پايلو هغه  نا څرګندوالى چې ټاکنې يې بايد وهڅوي هغه رايه ورکوونکو ته چې په سیسټم کې د هغو كسانو له خوا چې 
د الس وهنې وسايل لري ددې السوهنو شاهدان دي پوره نا څرګند نه دى. د کرزي د ادارې په ګډون پیاوړي لوبغاړي په ډيرې اسانۍ سره کوالی 

شي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره د سیالۍ اصولو ته بدلون ورکړي.

دغه خبره د هغه استدالل څخه مالتړ نه کوي چې افغانستان د ډيموکراسۍ لپاره چمتو نه دی: د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې نورې څیړنې 
د بیالبیلو شالید درلودونکو افغانانو تر مینځ په هیواد کې د رښتینو ډيموکراټیكو ادارو د رامنځته کیدلولپاره  غوښتنه په ډاګه کوي، لکه د قانون د 
واكمني، د بیان ازادي او سیالیزې ټاکنې ادارې. په ټاکنو او د حکومت په ټاکلو کې دخلکو د ګډون د نظريې لپاره د افغانانو تر منځ يو ډير پیاوړى 
مالتړ لیدل كیږي. سربیره پر دې، کله چې ويل کیږي هیواد ډيموکراسۍ ته »چمتو« نه دی نو دا د »نه چمتووالي« څخه تر »چمتووالې« پورې 
يو نري پرمختګ، اوهمدا راز د مخكینیو شرطونو يوې اړينې  ټولګې په مانا ده. نورو لیکواالنو څرګنده کړې ده چې دغه مخكیني شرطونه په 
نورو شرايطو كې  شتون نه لري.60 لکه څنګه چې وويل شول، د يو داسې ډول سیالۍ په اداري چوكاټ كې راوستلو لپاره  چې د سیالۍ وړ نه وي 
يو ټاکلی خطر وجود لري او د هغو کسانو د ځواک لپاره الره هواروي  چې د سیالۍ اصول د خپلې خوښې پر بنسټ رامنځته کوي. دا په حقیقت 
کې د هغو سیاسي ادارو په بیړه د تحمیلولو پايله ده چې په زياته کچه مدني پوهې، او د رايه ورکولو په وخت کې د ادارو رامنځته کولو لخوا يې 

په واقعي ډول مالتړ نه کیده. 

په افغانستان کې بايد ټاکنې وهڅول)وده ورکړل( شي: ټاکنې په اوږد مهال کې د يو داسې باثباته سیاسي سیسټم لر لید وړاندې کوي چې  تل په کې 
د بدلون امکان وي. خو د سیالۍ د اصولو پیاوړي کولو، د اجرائیه قوې د کنټرول د لږولو، د ثبات او امنیت د زياتولو او د سرغړونکو په وړاندې 
دتنبیهي اقداماتو نافذولو ته په پام سره بايد ټاکنې په ډير احتیاط سره وهڅول شي. دا چې د لوړې كچې ملي او نړيوال فعالین د نوموړو موخو د 
ترالسه کولولپاره د اړين فشار  د كارولو اراده نه لري نو په اوس وخت کې دغه ټول شاخصونه مخالف لورى څرګندوي. که چیرې د نوموړې 

تګ کرښې د بدلون لپاره هیڅ کار نه كیږي ، نو ټاکنې به لکه د اوس په شان د بى ثباتۍ هڅولو  ته دوام ورکړي.

60 چارلیس ټیلي، ډيموکراسي )کامبريج او نیو يارک: د کامبريج د پوهنتون خپرونې، ۱۳۸۶(.
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