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 ود ولسمشریزو نوماندان
 

 ې سیالیو منډې ترړ  ېزټاکنی
 
 

، ولسمشرۍ  يکېږ همیاشتې په شپږمه نیټه ترسر  میزان د  ویل شویدي، چې په هېواد کې به د ولسمشرۍ ټاکنې د تلې یا 
لري په ډاګه کوي، څو ولس   هچې ځان سر ېتګ الرې او کومې برنام ېه خپلبته  وهېوادوال نوماندان ړته وال ټاکنو

  .وکوالی شي، خپل دخوښې وړ نوماند ته رایه وکاروي 
 

دوګړو یوازنۍ غوښتنه او هیله داده، چې په هېواد کې رڼې او شفافې   د دې لپاره چې ټاکنې ترسره شي، د هېواد
  .ټاکنې ترسره شي، د هرډول فساد او درغلیو مخنیوی دې وشي

 

او پرته  وپرته د چارواکو دالسوهن ېون هم خلکو ته ډاډ ورکړي، چې ټاکنکمېسی خپلواکودولت او دټاکن
چې څو دورې په هېواد کې ټاکنې ترسره  :يیوه تیروتنه بولي، وای   خو دا خبره ولسونو .شي درغلیو ترسره و کوم هل

راغلې،  شوې، ولې کومې ژمنې چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون خلکو سره کړې وې، ډېری ژمنې دکاغذ پر مخ پاتې
  .چې یوه بېلګه یې د تېرکال د ولسي جرګې ټاکنې یادولی شو

 

په دې ټاکنو کې دخلکو او نابریالیو وکیالنو په خبره؛ کمېسیون خپل واک ونشو ساتالی او د درغلیو له مخې پاکې او 
ډول فساد  ناپاکې رایې سره ګډې او د زورواکو دالسوهنو، د ټاکنې کمېسیون په مهال وېش کې دبدلون او دهر

  .ل شوي، چې خدای مه کړه دا ستونزې بیا ځلې تکرار نشيړکراپورونه ور
 

خپلو  ډول مپه منظ دا مهال دولسمشریزو نوماندانو ترمنځ ټاکنیزې سیالۍ روانې دي، ټاکنو خپلواک کمېسیون دې هم
ې بیا د ټاکنو په ورځ له خنډ وسایلو په برابرولو کې مخکې له مخکې اقدام تر نظر الندې ونیسي، چ   زکړنو او ټاکنی

  .او ځنډ سره مخ نشي
 

دنوماندانو ټاکنیزې سیالۍ دې دیو بل په تخریب او توهین والړې ونه اوسي، دوی څومره کوالی شي، چې د سړې 
سینې له مخې وګړو ته خپل کاري پروګرامونو په څرګندولو کې هڅې وکړي، چې ولس ته د ډاډ څرګند شي، څو 

ۍ، پرمختګ او ځان بسیاینې په لورې دهېوادوالو په چوپړ کې داسې کس مخته شي، چې وکوالی شي، هېواد دآباد
  .روان کړي

 

څرګنده خبره ده، چې د ټاکنیزو سیالیو لپاره ځیني نوماندان یو بل سره ناسالمې سیالۍ کوي، خو دا په یاد ولري، چې 
دخپل پنځه کلني کاري تګ الرې او  ندغه الر دوی بریا ته نشي رسوالی، ځکه ولس په دې تمه دي، چې نوماندا

   چې په پام کې لري په دقت واوري او د نوماندانو په ټاکنه کې ولسونه له خپلې پوهې ګټه پورته کړي.پالنونه 
ټاکنیزې سیالۍ دې د ورورۍ فضا کې ترسره کړي، هم   غوره بلل کیږي، چې ولسمشریزو ټاکنو ته والړ نوماندان

   ه رامنځته نه شي.وي او هم به دخلکو په ورځنیو چارو کې ځیني خنډون  به ولس ورڅخه خوښ
 

 پای
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