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 ۲۲/۵۰/۲۵1۲          انښودان رو
 

 ه حوزه؛ ټاکنیز ناورینوالیت یو هر
 

وره غپه کچه وي  )ناحیې(هم ولسوالۍیا والیت او یا  ه کچه ويپد ټاکنو مانا داده چې خلک خپل استازي که د دولت 
ي. هغه ډول اوس ناشونې ده اخلبرخلیک په ټاکلونو مخامخ ونډه وخپل ده چې خلک د کړي. د ټاکنو فلسفه هم همدا 

ه خپلو څرګنده کړي نو ځکه خو دا چارچې ټول خلک دې د ملي او دوی پورې اړوند مسلو په اړه مخامخ خپله رایه 
خو ان اتلسمه پېړۍ کې په خپل تل پاتې (1۱۱۲- 1۱1۲استازو ته سپاري. وتلي فرانسوي فیلسوف ژان ژاک روسو )

ه لو په اړځای راټول او د مهمو مسٔ  ې د پخواني یونان په شان دې خلک پر یوهاثر) ټولنیز تړون( وړاندیز کړی و چ
او وه دا چاره ناشونې  روسو په زمانه کې هم د څه چې اندې په مخامخ توګه خپله رایه څرګنده کړي. خو اوس 

ی ځله زیات شواوس خو د هر هېواد د وګرو شمېر لسګونه شي،  پر یو ځای راټول خلکو نه شو کولی چې ومیلیونون
خلک هڅه کوي چې خپل رښتینی استازی او هغه دی نو ځکه خو خلک خپله اراده د خپلو استازو له الرې تمثیلوي. 

و ته ورته یا هغ ه) د ټاکنو بنسټونستازولي کولی شي. هغو بنسټونو تهده ا استازی غوره کړي چې باور پرې لري او د
  سپارل شوې هڅه کوي چې دا چاره یا دا دنده په داسې بڼهچاره ور  بنسټونه( چې د خلکو استازو غوراوي تنظیم

پایله کې خلک پر دې قانع شي)دا به ناشونې وي چې ټول خلک بلکې اکثریت( چې غوره  په ي چې د ټاکنوترسره کړ
تازی سکه داسې وي چې د یو چا د خوښې ادوی استازي دي.  دوی استازولي کوي، یا د شوي کسان په رښتینې توګه د

ه داده لسیمې بل استازی بریالی شي ښایي د یو کس له پاره خواشینونکې وي خو دلته مسٔ  دوی د بریالی نه شي خو د
 استازولي او ټاکنې ه لوی الس د خپلې سیمې استازي له غوره کولو بې برخې شي داپچې که د کومې سیمې خلک 

رګې په تېرو ټاکنو کې له ځینو سیمو سره ټیک همدا لوبه ولسي جافغانستان د چې د  هغه ډول مشروعیت نه لري بیا
زاد دی خو د ډاکتر آوه چې نور هر څه کوي  دنده ورکړېمعنوي ته کرزي الال  وشوه. یو المل یې هم دا و چې مال

ه او تعصبي فکر لمال معنوي چې هسې هم د خپل ستمي نجیب الله د واکمني خلک به ولسي جرګې ته نه پرېږدي. 
تل په لوی الس داسې ولسي جرګه جوړه کړي چې د یو اکثریت قوم استازولي په کې پیکه وي نو د کرزي ښمخې غو

اډ نور هم زړه ورکړ او پر همدغه دلیل یې د ولسي جرګې پنځلسمې دورې د لوړو زده کړو لرونکي غړي چې ډدغه 
اکتر کبیر رنجبر، نورالحق ډړل لکه کاعالن د ډاکتر نجیب الله له رژیم سره یې تړاو درلود له یوې مخې ناکام 

زګان کې هاشم وطنوال بریالی شو هغه هم و. یوازې په ارد ګالب زوی، ببرک شینواری او نورعلومي، سید محم
چې د جان محمد خان مالتړ ورسره و خو وطنوال او جان محمد خان دواړه په کابل کې په ناڅرګند ډول ووژل شول 

 چوپړ په بدل کې نورې نخرې وکړې. دغه معنوي بیا کرزي ته د خو مال پوره شوپه دې سره د کرزي الال ارمان 
دغه مال د خپل تعصب او واک له مخې د بغالن والیت د ډنډ غوري پر رایو خپل کلیوال محی مهدي او د کندوز امام 

ه کې ه ولسي جرګصاحب، اقتاش، خان اباد او نورو پښتون میشته سیمو په استازولۍ خپل بل کلیوال ودود پیمان پ
رایو په ولسي جرګه کې کیناوه خو بیدار ځاځی یې  3۳کینول. دغه راز، مالمعنوي خپل بل کلیوال حفیظ منصور په 

 رایو ناکام اعالن کړ. ۳۵۵۵په 
ې ې ته پرېښود په داسزیاتو پښتنو په استازولي یوازې یو زلمی)کمال ساپی( ولسي جرګ ۲۵۸دغه سړي د کندوز له 

 تانه وی. ښیې باید پ ۳استازو لږ تر لږه  ۹کندز له  حال کې چې د
پښتنو ته هم یوازې یوه څوکۍ ورکړه. )شکریه عیسی خیل( په داسې حال کې  ۸ ۱۵معنوي د بغالن  دغه راز، مال
په هدې  څوکۍ یې حق و. ۴یا هغه کمې  ۰استازي لري او په کار خو دا وه چې  ۲ه ولسي جرګې کې پچې بغالن 
داسې مهال دي چې بلخ په ولسي  پښتنو له پاره هم یوه څوکۍ ورسېده) ګاللۍ نور ساپۍ(. دا ۴۵۸ دېنږتوګه د بلخ 
 څوکۍ ورکړل شوې وی.  ۰استازي لري چې باید  11جرګه کې 

تازولۍ ان یو کس هم ولسي جرګې سه اپپښتنو  3۵۸د دغه والیت هغه لږ یانې  ،ټوکه له فاریاب سره هم شوې همدا
ورکړل شوې پښتنو ته څوکۍ  3استازي لري چې باید  ۹ته نه دی تللی په داسې حال کې چې فاریاب په ولسي جرګه 

 سرپل او جوزجان پښتنو هم همدغه حال دی.  وی. د
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ې دي نو ځکه خو یتون میشته سیمې ناامنه ښېره سپین سترګي په دې پلمه چې د غزني پډپه  ) مالمعنوي(دغه سړي
 ۳یا  ۰څوکیو  11په داسې حال کې چې په پنځلسمه دوره کې د غزني له  یو پښتون هم ولسي جرګې ته پرې نښود.

 پښتنو ګتلې وې خو معنوي دا ځل یاده شمېره صفر کړه. یې
ا دواړو پیسیر او کاشاستازو کې د شینډنډ استازولي څوک کوي؟ په داسې حال کې چې شینډنډ له پنج 1۱د هرات په 

 ه ولسي جرګه استازی نه لري، دا ځکه چې والیت یوه حوزه ده او شینډنډ کې ناامني ده. پلوی دی، خو 
کله چې په لوی الس ناکام اعالن کړی شویو نوماندانو پراخ اعتراضونه وکړل او کرزي هم د غر په پر پټولو هڅه 

ت و این خیال اس»معنوي په ډېر کبرجن انداز اعالن وکړ:وکړه او ټاکنیزه النجه یې ځانګړې محکمې ته وسپارله نو 
ت خو که د کرزي خوله له ابو نه وی ډکه او په اوړو کې یې شګه نه وی د معنوي دادا هم جرأ « محال است وجنون

 نه شو کولی.
اوس چې د ولسي جرګې دغه حال دی المل یې هماغه د کرزي بې مسوولیتي او د معنوي تعصب دی چې له یوې 

ۍ څوکیې بله پلوه  له د قومي او ژبنۍ عقدې له مخې د ولسي جرګې جوړښت ناانډوله کړ اودرز کې په خوا یې ښه 
ه بل مهم پ یې ناکام خو د پیسو په بدل کې وکیالن یو ځل یو وزیر. اوس چې په شهزاده سرای او دوبۍ کې لیالم کړې

 لومړۍ درجه مسوول کرزی او دویمه درجه مال معنوي دی. وزارت کې بریالی کړي
ایښی و چې په خپله خوښه  زاد پرېآ معنوي الس یې دومره المل هم یو والیت یوه حوزه و چې د مال ه حالت بلدغ د

 کړ.  یې د ولسي جرګې جوړښت د ناورین ترکچې عیار
یمې ینې سځاوس چې له یوې خوا د جګړې اور زور اخیستی نو که بیا هم یو والیت یوه حوزه شي له یوې خوا به بیا 

 او مفسدینو ته میدان پرانیستی وي چې دو مشرانو لډمافیایي د په ولسي جرګه کې له استازو بې برخې شي او هم به 
 ه ورسوي. ولسي جرګې ت ۍېره اسانډه پپیسو په زور ځانونه 

کنو ه سبب ټاپخو که ټاکنې په حوزوي بڼه وي او والیت په څو حوزو وویشل شي که د سیمې ځینې خلک د ناامنیو 
لږ هم وي د نورو په استازولۍ یا د خپلې سیمې په استازولۍ که کې ګډون ونه شي کړی لږ تر لږه یو شمېر خلک ان 

 خپل استازی ولسي جرګې ته غوره کړي. 
اکنو کمېسیون سیمه ییز دفتر تړلی ګرم نه دي ځکه دوی پر دې پوهېږي چې ټچې د غزني اوسېدونکو د همدا اوس 

ولسي جرګه کې ناست او  د جاغوري اوسېدونکي پهکه ټاکنې حوزه وي نه شي بیا به د ټول غزني په استازولي 
لکه دا اوس چې دي. دغه کسان د ټول غزني ونډه د  يبول« غزنی در مجلس نماینده گانګان نماینده »ځانونه به

ځکه چې د باور رایه خو ل ته وګډېږي هد  دوی  چې ددي  بیارغاونې پروژې خپلو سیمو کشوي او وزیران هم اړ
ګیالن، خوګیاڼیو او نورو سیمو استازي  د اندړو، قرباغ، زنه خان، ناوې، مقر،، همدغه کسان ورکوي او اخلي یې

نو خود به د بیارغاونې له بهیره پاتې او د جنګ جګړو په چې وزیر ترې ووېرږي کې نه شته  خو په ولسي جرګه
   لمبو کې به سوځي.

او د افغانستان نوم په خراسان بدلولو ببواللې یا به محی مهدي بیا د ډنډ غوري په استازولي په ولسي جرګه کې ناست 
 به وایي.

ې که د ولسي جرګې کوم غړی استعفا وکړي نو ځای به یې د همغې حوزې بل د حوزوي ټاکنو بله ګټه دا هم ده چ
 کس ډکوي نه د کومې بلې سیمې اوسېدونکی. 

ې ځای یهغه له استعفا وروسته  ت برچي په رایو ولسي جرګې ته تللی و خو دښد د بېلګې په توګه محمد محقق چې د
ه سم وچې د خلک په دغه ځای کې له ورایه ښکاري ،دېذکریا ذکریا ډک کړ چې د کلکانو او قرباغ رایې یې درلو

څوک ولسي جرګې ته بل استازولي نه ده شوې، خو که ټاکنۍ حوزوي وی نو د محقق پرځای به له دښت برچی کوم 
 تللی وی.

لري یوه  ياستاز 3وړاندیز مو دادی چې دا کومه سخته خبره نه ده اوس هم ډېر وخت شته هغه والیتونه چې تر 
حوزې، هغه چې  3استازې لري  1۵تر  ۱هغه چې له څلورو د شپږو استازي لري، دوه حوزې، هغه چې له حوزه، 

حوزې او هغه چې له دې زیات استازي  ۳یا  ۰استازي لري  1۲تر  13، هغه چې له حوزې ۴استازي لري  1۲
 حوزو وویشل شي.  1۵لري لکه کابل پر 

نجمن دي لکه غزني، بغالن، دې لږ تر لږه هغه والیتونه چې ال که دا هم ناشونې وي د همدغه فورمول له مخې
 او پروان په حوزو وویشل شي. هرات، بلخ، فاریاب  کندوز،

 له دې پرته به د ولسي جرګې ټاکنې نیمګړې، ناانډوله او بې اعتباره وي. 
د غزني خلکو له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په دغه والیت کې د ټاکنو کمېسیون سیمه ییز دفتر تړلی او ګواښ یې 

میسیون اکنو کټخو د کړی چې که په حوزه وي بڼه ټاکنې ونه شي دوی به به دغه والیت کې ټاکنو ته اجازه ورنه کړي 
ناعت ورکوي چې د ټاکنو کمېسیون ته د کار اجازه ورکړي ویلي چې غزني ته پالوی لېږي او خلکو ته قیوه کمیشنر 

خو ګومان نه کوم چې د غزني ولس دې له حوزوي سیستم پرته پر بل څه قانع شي همدغه حال به د کندوز، بغالن، 
 هرات او نورو والیتونو هم وي. 
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لو او ټاکنې وکړي نه د ځینو ډوساتي او عادالنه  ۍاکنو کمیسیون ته بویه چې خپله خپلواکټپه دغسې یو حالت کې د 
اکنې مشروعیت نه لري چې د غزني استازولي دې جاغوري وکړي داسې ټلورو په غوښتنه او خوښه له دې پرته بیا 

د چا لحاظ کوي ځکه اوس خبره له نه نور خلک دغه کار ته اجازه نه ورکوي او . نجشیر او امثالهمپ ،او د ډنډغوري
 لحاظه تېره شوې ده. 

 
 پای
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