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 ټاکنې او سیاسي گوندونه
 

هر گوند خپلې خي سالم رقابوتونه کوي وپه ټوله نړې کې د ټاکنو په پروسه کې سیاسي گوندونه د خپلو تگالرو له م
بل سره مناظری او سیاسي بحثونه کوي هر هغه گوند چی د خلکو د ملي  موخې ولسونو ته وړاندی کوي یو د

 خلکو رایه تر السه کوي. غوښتونکې وي دد پرمختگ او تعالی  منافعو ساتونکې او
 

ماده کې  ۳۵اساسي قانون په  افغانستان د دخو زموږ هېواد افغانستان کې هر څه توپیرلري دا په دی ما نا چی 
کړي خو شرطونه لري هغه دا چی سیاسي گوند نظامي ډوله تشکیالت  ړدي چی سیاسي گوندونه جو شوي تسجیل

 ژبې فقهي مذهب، پر بنسټ د گوند جوړول او فعالیت کول ، جواز نه لري.د قوم، سیمې،  او موخۍ ونه لري،
 د فعالیت جواز تری اخستل کیږي . دا ډول گوندونه د واک لرونکې محکمې لخوا منحلیږي او

 

را ځې چی اوس د خپل هېواد د ټاکنو بهیر، پروسه د سیاسي گوندونو موجودیت او په ټاکنو کې د خپلو استازو ټاکل 
 انون د کوم بند او موادو سره سمونه لري؟اساسي ق د
 

ورو کې د ټاکنو بهیر ټولو نړېوالو څارونکو څارلی نژدی اته کاله اوسنې ملي شورا کار ته دوام ور په تیرو څو د
له مخې چی د ټاکنو کمیسونونو  کوي نوی ټاکنې د نوو ستونزو سره شوني نه دي د ملي وحدت حکومت د ژمنې

د سیاسي گوندونو له پاره به ونډه  خت ټاکنې کوو د روڼتېا له پاره به بریښنایي تذکری ویشو،کې سمونه راولو پر و
امنیت تر نه خیر ؟ سخته سزاور کوو دا ژمنې عملي شویمخکنیو تقلب کارانو ته و نوم لیکنه به کوو اوورکو

دسولی په پروسه کې بدلونه مخکنیو کالونو بهتر شوی؟ د فساد او غاصیبینو په مخنوي کې گامونه اخستل شوي ؟ 
 بشري حقونو مستقل کمیسون کې بدلون او سمونه رامینځ ته شوی؟ سولی له پاره جوړ شوی کمیسون، یا د غلی درا

که وکتل شي د پرمختگ له پاره د ملي یوالي حکومت السته راوړنې په یو شمېر بنسټونو کې شته خو ځواب نه دی 
گوندونه چی داساسي قانون خالف  اکنو په اړه یو شمیر دا سی سیاسيد ټ دی.د ستونزو بنیادي حل ال پر ځای پاته 

جوړ او عدلیه وزارت کې راجسټر شوي د سیاسي گوندونو شورا جوړه کړی اود ټاکنو کمیسون باندی فشار اچوي 
دت اسالمي ، د وحې په توگه د جمیعت گوندد ټاکنو څخه گټه پورته کړي د بېلگچی دوي د سیاسي گوندونو په حیث 

 یا دا گوندونهآ حزب اسالمي گوند او نور ملي گوند، د دعوت اسالمي گوند ، د محاذ گوند د جنبش اسالمي گوند، د
یا د ټاکنو آولی بیا هم ځانو ته سیاسي گوند وایي  ؟لري نه په قومي بڼه شتون ؟لري نه وسلوال کسان په سلگونو

دوی استازي له  دا درایت او واک ولري چي دا ډول گوندونه یا د بهاودا پهرښتېا خپلواک دی  کمیسون خپلواک
زاد کاندید په توگه معرفي آهمدغه ډلو او تنظیمو کسان بیا په ظاهري شکل ځانونه د  د ؟کاندیدو څخه منع کړي

تفاده ریت نه بده اسود خلکو له مجب وسلو او دولتي مقامو گټه اخلي اوموټرونو ،کوي ولی دهمدغو تنظیمو له پیسو، 
 کوي دا څو کاله همدا پروسه په درب او خرپ روانه ساتل شوی .

 

یا سیاسي گوندونه شته ولی د فعالیت کولو له پاره موثر کارفعالیت نه سف چی ملي دموکراتیک خوځښتونه په ډیر تأ 
س کم دی استازو د بریالیتوب چاندی کړی دوی ځانگړې ستونزی لري ځواکمن گوندونه نه شته که شته د هغوی د 

دوی د رڼو ټاکنو د نه شتون څخه سر  موخو نه دي خبر کړي او د خپل گوند د ځکه دوی د خلکو د پوهاوي او
ورکوي د کمپاین له پاره ټول امکانات لري خلکو ته د تشو وعدو په  (ډوډي)ټکوي نور کاندیدان پیسی او مړی 

ې له غړو وپوښتي چی دوی په تیرو اتو ده اوسنیو واکمنانو، د ولسي جرگ ي اخلي ولسونه که دئورکولو د خلکو را
اصلي رول خلک او رایه ورکونکي لري چی دا  کلونو کې د خپلو موکیلنو له پاره څه کړي ځواب یې صفر دی خو

ده تیر کار و بار  ځل داسی خلکو ته رایه وکاروي چی په خپل محل کې په خپله ولسوالې کې په خپل والیت کې د
ده تیری کړنې ټولی په نظر  وطنپرستي، د خپلو ولسونو سره مینه او عالقه ده ،،پوهده زده کړی  شي دو محاسبه

گانو ته وټاکي که ولس بیا هم د  د پیسو او یوه مړی ډوډی نه تیر او رښتنې کسان شورا کې ونیول شي او
ولس یا به همدا ب په تشو وعدو وغولیږي د مخردره موادو د قا چاقبرانو ي کړیو ، غاصیبینو اوئوپکمارانو، د مافیاټ
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او همدا ستونزی ولس باید کلک هوډ ولري اوسیاسي گوندونه باید خلکو ته د خپل گوند تگالره ، موخه او په 
خلکو رښتني  ځانگړی توگه خپل لید لوری او لیډرشیف معرفي کړي تر څو دا ځل موږ یو پاک وطنپرست د

 شورا ولرو . هخدمتگار
 

تقلب او جعلکارانو  دی ځوریدلي ولس له پاره رڼې ټاکنې ترسره کړه د د حکومت اود ټاکنو خپلواک کمیسون باید
 وړ جاړی د ولس سره ستر خیانت دی فسادگرو سره ج د پټو ماملو او کړيسره د قانون مطابق چلند و

 
 پای

mailto:maqalat@afghan-german.de

