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د افغانستان حاالتو ته ځغلنده کتنه

.１

افغانستان همدا اوس په سختو جګړو کې اخته او يو ډير بې امنه هيواد دی چې په ډير پيچلي سياسي،
اقتصادي ،ټولنيز او کلتوري وضعيت کې قرار لري .د افغاني ټولنې هر اړخ او ټول سکټورونه له
ستونځو او بحران سره مخامخ دي .روان کړکيچ هم د افغانستان ټول خلک ،ګاونډي هيوادونه ،سيمه،
نړيواله ټولنه او د اوسني دولت بين المللی پارتنران په تشويش کې اچولي او بحران هومره ژور او هر
اړخيز دی چې په کوچنۍ ليکنه کښې يې په ټولو ابعادو رڼا نه شي اچول کيدای.
د افغانستان د بحران په سياسي ،اقتصادي ،ټولنيز او کلتوري اړخ باندې يو ځای خبرې کول او په يوه
مقاله کې په کامپلکسي َډول يو له بله سره په تړلې توګه د موضوع څيړنه لوستونکو او په تيره بيا هغو
ځوانانو ته چې په  ۲۰۰۱کال کې زيږيدلی ،يا يې تر پنځلسو کالونو ټيټ عمر الره او په دې موده کې
يې په دې اړه ځانګړې پلټنې هم نه دي کړېِ؛ د پيښو جزيات او د هغو د ودې او تکامل د بهير واضح
تصوير په الس نه شي ورکوالی .له وطنپالو ځوانانو او د سياست له مينه والو سره د خبرو اترو په
جريان کې مې ددې اړتيا وليده چې په دې هکله د ټولو لوستونکو له پاره د پوهې وړ لنډه ،خو د ټولو
له پاره د فهم وړ تاريخي -تحليلي ليکنه وړاندې شي .زما له نظره ښه داده چې د افغاني ټولنې په هره
غوره برخه ،لکه سياسی سکټور ،اقتصادي سکټور ،اجتماعی او ټولنيز سکټور ،جدا جدا تاريخي تحليل
وړاندې شي ،تر څو چې لوستونکي په هره برخه کې د حاالتو تاريخي مبدأ و پيژني او د پديدو او
پروسو اساسي تکاملي کرښه تعقيب کړای شي.
سیاسي نظام او د افغانستان د اوسني سیاسی نظام تاریخی شالید:
سیاسي نظام او د هغه اجزاوې :په لنډه توګه ويالی شو چې سياسی نظام په معين هيواد کې د انسانانو
تر منځ هغه اړيکې په غيږ کې نيسي چې د دولتی چارو په ډول او سمون پورې اړه ولري .دلته دا
موضوع طرحه کيږي چې د سياسي ځواک په سر کې څوک ،کومه ډله او کوم ګوند ځای ونيسي او د
کومو موخو له پاره کار وکړي ،د هيواد چارې څنګه مديريت کړي او دولت په اقتصادی ،ټولنيزو او
کلتوري چارو کې څنګه موقف او اغيز ولري .د همداسې يو له بله سره متفاوتو نظرونو پر بنسټ
مختلف سياسي ګوندونه رامنځته کيږي.
عصری سياسی نظام د هيواد د عامو چارو د سمون له پاره اساسي قانون لري او د هغو په چوکاټ
کې بيا په هيواد کې د ټولنيزو اړيکو د هرې فرعي څانګې د سمون له پاره نور قوانين جوړيږي.
د عصري سياسي نظام غوره جوړوونکی برخې دولت او سياسي ګوندونه دي چې دولت پخپله درې
غوره برخې ،مقننه قوه (پارلمان) اجرائيه قوه (حکومت) او قضائيه قوه (ستره محکمه) لري .سياسي
ګوندونه په عصری سياسی نظام کې د خلکو د سياسي ارادې په جوړولو ،د ټولنيز شعور په لوړولو
او د ولس د تودو او دولت تر منځ د پلونو او اړيکو د جوړولو رول لوبوي .مطبوعات هم د ملت د
ارادې په تشکل او جوړونه کې غوره رول لوبوي.

 .２د افغانستان د اوسني سیاسی نظام تاریخی شالید :د افغانستان د اوسني سیاسي نظام د بنسټ ډبره په
 ۲۰۰۱کال کې په جرمني کې د بن د کنفرانس لخوا کیښودل شوه.
کله چې په  ۲۰۰۱م کال کې د نيويارک جوړه تجارتی برجونه د سپتمر د مياشتې په يوولسمه نېټه په
يوه هوايی تروريستی بريد کې ونړيدل او د پنتاګون ماڼۍ زيان وليد ،داسې و انګيرل شوه چې دا
تروريستی بريدونه د القاعدې د تروريستي شبکې د مشر اسامه بن الدن لخوا تنظيم شوي .ولسمشر
بوش په امريکا کې جګړه ايز وضعيت اعالن کړ ،ويې ويل چې د ناتو ټول هيوادونه د تړون د قرارداد
له مخې مکلف دی چې په دې جنګ کې ورسره ملګرتيا وکړي .د تجارتي برجونو نړول يې پر امريکا
پوځي حمله او د ناتو غړي هيوادونه يې د امريکا په ننګه مکلف وبلل.
اسامه بن الدن چې د شلمې پيړۍ په اتمه لسيزه کې د مجاهدينو د مرستې له پاره افغانستان ته راغلی
و ،په دې وخت کې په افغانستان کې اوسيده .د  ۲۰۰۱کال د سپتمبر د پيښې په درشل کې د افغانستان
د ځمکې په سلو کې تر نوي ( )۹۰زياته برخه د طالبانو په اختيار کې او پاته د برهان الدين رباني تر
مشرۍ الندې حکومت تر ولکې الندې وه .د القاعدې مشر اسامه بن الدن د طالبانو تر اغيزې الندې
ساحه کې په افغانستان کې اوسيده .طالبانو سره ددې چې د افغانستان په ډيره جغرافيايي ساحه او د
افغانست ان د نفوسو پر اکثريت حاکميت کاوه ،خو دولت يې يوازې د پاکستان ،سعودی عربستان او قطر
لخوا په رسميت پيژندل شوی و .نورو هيوادونو د دوی دولت په رسميت نه پيژاند .په ملګرو ملتونو
کې د افغانستان چوکۍ هم د برهان الدين ربانی د حکومت له استازي سره وه.
لنډه دا چې امريکا ددې پيښې د غچ اخيستلو په خاطر په افغانستان کې د بن الدن د شتون او ښکار کولو
له کبله د انګليس په ملګرتيا په افغانستان نظامی يرغل وکړ ،د طالبانو رژيم يې ړنګ کړ .د هغوی تر
يرغل وروسته د څو ورځو په اوږدو کې ملګرو ملتونو د افغانستان د موضوع په اړه پريکړه وکړه او
په افغانستان کې يې د دولت او نظام د جوړولو دنده پخپله غاړه واخيسته.
له دې پريکړې سره بې له ځنډه د نړيوالې ټولنې لخوا موضوع داسې واوښته چې په افغانستان کې
دولت نشته او يا افغانستان د مشروع قوی مرکزي دولت او منظم سياسی انتظام له کمبود سره مخامخ
دی .څرنګه چې د ملګرو ملتونو له دندو څخه يوه دا هم ده چې له هغو هيوادونو سره د سياسی نظام او
مدرن دولت په راجوړولو او غښتلتيا کې مرسته کوي ،کوم چې دولتی سيستم يې له کاره لويدلی او يا
ضعيف او ناکاره دولتونه ولري او د داسې ناکاره  ،ناکام او ضعيف دولت شتون د همغه هيواد د خلکو
د ځان او شتمنيو مصئونيت نه شی نيوالی ،خلک يې پخپل منځ کې په جګړو اخته وي ،د کار موندنې،
د ژوند د معيشت د تأمين او د ټولنيز پرمختګ شرايط نه شی ورته برابروالی .په معين هيواد کې د
کارنده دولت نه شتون او يا د داسې ضعيف دولت موجوديت چې پخپله ټولنه کې حکم ونه شی چلوالی،
د بې نظميو او انارشۍ مخه ونه شی نيوالی؛ کيدای شی چې د سيمې او نړۍ له پاره د خطر او نا آرامۍ
منبع شي .نو ځکه بايد د ملګرو ملتونو نړيواله موسسه ورسره د مشروع ،قانونمند او توانمند دولت په
جوړولو او غښتلی کولو کې مرسته وکړي .په دې وخت کې زموږ د هيواد له پاره هم موضوع داسې
مطرح شوه چې افغانان پخپله خپلې ستونځې نه شی حل کوالی ،له جګړو الس نه اخلی او يو مشروع
قوی دولت نه شی جوړوالی ،نو ځکه الزمه ده چې د ملګرو ملتو تر حمايت الندې او د نړيوالو په
مرستو ورته مدرن او غښتلی ټولنيز ،اقتصادي او سياسي نظام جوړ شي.
د همدې حقوقي ،تيوريکي او نظری طرحو تر سيوری الندې امريکا او ناتو خپل پوځي شتون په
توجه کوي يې .له  ۲۰۰۱م کال را پدې خوا د امريکا او ناتو د نظاميانو
توجه کړ او ِ
افغانستان کې ِ
موجودي ت او د يوناما په «چوکاټ» کې د دولت په جوړولو او د افرادو په مقررولو او لرې کولو کې
د امريکا امر او نهيې د هيواد د اشغال عالمه نه بولي ،بلکې د ملګرو ملتونو د واکونو په چوکاټ کې
د نړيوالو مسئوليتونو ،دندو ،او پريکړو د تطبيق وسيله ګڼي .کله چې د بن کنفرانس د ملګرو ملتونو د
پريکړې پربنسټ او د هغو تر مديريت الندې جوړ شو ،د افغانستان له پاره يې د يو لړ کارونو د انجام
له پاره وعدې او پريکړې وکړې چې په راتلونکې ليکنه کې به ورباندې بحث وکړو.
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