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 د ولسمرشيزو �اکنو دويم پ�او؛ ستونزې او اندې�نې

  

 مقدمه

مې نې)ې د �اکنو لوم&ن$ پايلې د غويي ۱۶ملريز کال د وري مياشتې د  ۱۳۹۳ د �اکنو خپلواک کميسيون د

رايې نه دي ترالسه ک&ې.  ۱+٪۵۰مياشتې په شپ5مه نې)ه اعالن ک&ې، چې له مخې يې يوه نوماند هم  

سلنه رايو په  ۳۲.۵سلنه رايو په I)لو رسه او ډاکرت ارشف غني احمدزی د  ۴۴.۹ډاکرت عبدهللا عبدهللا د 

(I.لو رسه تر شپ5و نورو نوماندانو مخکې دي 

که Oه هم د دغو �اکنو وروست$ پايله به، د درغليو او باطلو رايو په ت&او د �اکنيزو شکايتونو د اورېدو 

مه ۲۴کميسيون له وروست$ پرېک&ې وروسته، د �اکنو د خپلواک کميسيون له خوا د غويي مياشتې په 

�اکنيزو شکايتونو د اورېدو کميسيون به هم داسې کومه پرېک&ه  نې)ه اعالنې5ي؛ خو داسې Pکاري چې د

ونه ک&ي، چې د �اکنو د خپلواک کميسيون له خوا په اعالن شوې لوم&ن$ پايله کې کوم بنس)يز بدلون 

راوړي او په دې توIه به دغه �اکنې د دوو مخکUو نوماندانو تر منT دويم پ&او ته Sي او د وروست$ پايلې 

 اوون$ وروسته به دويم پ&او �اکنې تررسه کې5ي. له اعالن دوې

خو دا چې که �اکنې دويم پ&او ته والړې يش، دويم پ&او به له کومو جدي ستونزو او ننYونو رسه مخ وي؟ 

همدا موضوع د سرتاتېژيکو او سيمه ييزو Oې&نو مرکز د اوون$ تحليل د بورډ په تحليل کې Oې&ل شوې 

 ده:
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 او د اتېاليف حکومت "ن!وسې  دويم پ�او ته د �اکنو ت�

لوم&ی خو دا چې له �اکنو مخکې کومې اندېUنې چې د درغليو په ت&او موجودې وې، سمې ثابتې شوې 

او اصالً ترOو چې له هېواده د جY&ې ملن نه وي �وله شوې، د رdو �اکنو د تررسه کېدو cه نه يش 

 کېدای.

ه رسه تررسه او په لوم&ي پ&او کې OرIندې پايلې ته ونه دا چې �اکنې له �ولو ستونزو او پراخو درغليو رس 

رسېدې او دويم پ&او ته د �اکنو د تj احتlل زيات شو، دويم پ&او ته له تj مخکې د اېتاليف حکومت 

د جوړېدو IنYوسې هم خپرې شوې؛ خو د Sېنې نوماندانو له دريO Tخه داسې Pکاري چې د اېتاليف 

&ي او د دويم پ&او �اکنو غوPتنه به وک&ي؛ خو که د افغانستان د نافذه حکومت په اړه به موافقه ونه ک

پر اېتاليف حکومت هم هوک&ه کې5ي، نو دا به يو ډېر ناسم Iام وي او راتلونکی حکومت به  قوانينو خالف

بيا هم د تېر حکومت په Oېر د يوه رشکت په بtه وي او هغه نوماند ته به چې له خپلې نوماندۍ تېر شوی 

 ، په حکومت کې معلومه ونuه ورکول کې5ي.وي

 

 د دويم پ�او �اکنو اړوند اندې�نې او نن!ونې

د �اکنو دويم پ&او به له امنيتي، اقتصادي او سيايس پلوه له پراخو ستونزو رسه مل وي او دا چې په 

هم زيات و، د لوم&ي پ&او کې د واليتي شوراIانو نوماندان هم وو او د ولسمرشۍ لپاره د نوماندانو شمېر 

خلکو د uIون کچه تر يوه بريده زياته وه؛ خو په دويم پ&او کې به د نورو الملونو تر Oنj دارنYه 

ه}وونکي عوامل هم کم وي او Pايي د لوم&ي پ&او په پرتله به، په �اکنو کې د خلکو uIون هم کمرنYه 

 وي.
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و پاليسيو له امله د �اکنو د قومي کېدو وېره خو تر �ولو لويه اندېUنه په دويم پ&او کې د نوماندانو د ناسم

ده؛ Sکه په دويم پ&او کې يوازې دوه نوماندان په ډIر پاتې کې5ي او Pايي چې د رايو ترالسه کولو لپاره 

 قومي او ژبني شعارونه ورک&ي او په دې توIه په افغا| �ولنه کې يو ډول uIوډي او تعصبونه راوپاروي.

وېره، د داسې سيايس Iوندونو شتون له من~ه وړې، چې د هېواد �ول وI&ي په ډېری هېوادونو کې دا 

برخه پکې لري او په کوم SانY&ي قوم او ژبه پورې ت&او نه لري. خو افغا| �ولنه د تاريخ په اوږدو کې د 

 ورته ستونزو شاهده وه او اوس هم دا اندېUې شته دي.

پام وک&ي؛ نو اصالً به يې د �ولنې له تيت پرک له دې سرتې ستونزې مخنيوي ته که مخک� نوماندان 

کېدو او قومي او ژبنيو تعصبونو له راپارېدو Oخه، چې پايلې به يې هېواد ته ډېرې خطرناکې وي، 

 مخنيوی ک&ی وي.

که هر نوماند د قومي او ژبنيو شعارونو له الرې د خلکو رايې خپلې ک&ي او واک ته ورسې5ي، په راتلونکي 

ړاندې ډېرې سرتې ستونزې هم راوالړې يش او د �ولنې هغه برخه به، چې ده يې رايه نه کې به يې پر و

ده ورک&ي، نوموړی خپل ولسمرش نه بويل او حکومت به د يوه لوري په انحصار کې بلل کې5ي. حال دا 

چې �اکنې په دې معنا نه دي چې �اکل کېدونکی ولسمرش به يوازې د هغو خلکو ولسمرش وي، چې هغه 

يې رايه ورک&ي ده، بلکې په حکومت کې بايد �ولو افغانانو ته ونuه ورک&ل يش او سياست بايد په دې  ته

 معنا نه وي، چې د �ولنې يوه برخه له پامه وغورSول يش.

د دې ترOنj به دويم پ&او د لوم&ي پ&او په Oېر له پراخو امنيتي ننYونو رسه هم مخ وي او يو Sل بيا به 

ادوال په دغه پ&او کې قربا| ورکوي؛ په داسې حال کې چې �اکنې به د واکمن نظام يو زيات شمېر هېو 

له السوهنو، جوړجاړيو او همدارنYه په دغه پروسه کې له پراخو درغليو رسه مل وي او د خلکو په رايو به، 

 چې د رس په بيه به �اکنيزو مرکزونو ته Sي، معاملې او لوبې کي5ي.

کې له لوم&ي پ&او Oخه په تجربې، د �اکنو په به� کې د پراخو درغليو د شونتيا همدارنYه په دويم پ&او 

تر Oنj، د بهرنيانو د پراخې السوهنې وړاندوينه هم شته ده؛ Sکه په لوم&ي پ&او کې د نوماندانو د زيات 
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هنو ته هومره شمېر او Sېنې نورو الملونو له مخې دويم پ&او ته د �اکنو احتlل قوي و او بهرنيو لورو السو 

ارزPت نه ورکاوه؛ خو په دويم پ&او کې به دا چې پرېکنده پ&او به وي، هر لوری د خپلو I)و د خوندي 

 کولو لپاره هلې Sلې وک&ي.

د پايلې په توIه که ووايو، د �اکنو لوم&ی پ&او هم له پراخو ستونزو رسه مل و او په دويم پ&او کې يې هم 

شته دي. نوماندان بايد واک ته د رسېدو لپاره قانون ته درناوی وک&ي او  د ډېرو او جدي ستونزو اندېUنې

 د افغانستان له ملت رسه د خيانت کولو له الرې بايد واک ته ونه رسې5ي. پای
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