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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 rman.dege-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۲۰۱۸ /۲۱/۷ن                                                                               ودان روښا 
 

 د سیاسي ګوندونو سرالرو  په اوړو کې شګې دي
 

په دې وروستیو کې تش په نوم د سیاسي ګوندونو میراثي او زرورو مشرانو ډېره یوه عجیبه او حیرانونکې ډرامه پیل 

په داسې حال کې چې د ولسي جرګې ټاکنو ته  «ې، دا پټی په شین کوېکو این کوې، پین »ه ښاغلي وایي چېکړې. دغ

د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مهال ویش سره سم درې میاشتې پاتې دي خو په اصطالح د سیاسي ګوندونو سرالرو 

وي له پاره دې په ټاکنو کې د ګډونوالو دواړه پښې په یوه موزه کې منډلي او ویایي چې په ټاکنو کې ددرغلي مخنی

بایمتریک وشي او له دې پرته څوک وایي ټاکنې نه مني، یو دوه خو بیا نورې ډنډورې او هغه د چا خبرې نورې 

غاړې کوي او وایي چې د ټاکنو پر بدیل به فکر وکړي. دغو ښاغلو نه دي ویلي چې بل بدیل به یې څه وي خو ددوی 

رول دي او پر دې هم ټول پوهېږي چې ګواښ تل د امتیاز اخیستو او هغه هم د مشروع نه موخه اصال ګواښ او وی

بلکې د نامشروع او له استحقاق او حق پورته امتیاز غوښتنې په موخه کېږي. که ددغو ښاغلو تېرو کړو وړو ته وکتل 

مالتړ او دسیسو خپلې نامشروع  شي دوی رښتیا هم ټول عمر له استحاق پورته، د پردیو او بهرنیو په پټو او ښکاره

غوښتنې پر ملت تپلي چې نه جبرانېدونکي زیانونه یې مظلوم ولس ګاللي دي. په هرصورت دا به کوم منطق ومني چې 

په دغه لنډ او تنګ وخت کې دغسې پر یو پرمختللی سیستم د ټاکنو ګډونوال بایمتریک شي. یو ځل خو دا مسله همدوی 

له پاره دې خلک خپل نومونه ولیکي، په اصل کې خو د افغانستان امنیتي، اقتصادي، کلتوري راپورته کړه چې د ټاکنو 

او ټولنیز وضعیت ته په کتو همدغه چاره )ساده نوملیکنه(هم که ناشونې نه وه ستونزمنه خو وه. څرنګه چې د 

ټاکنو کې درغلۍ شوي او په ولسمشري په ټاکنو کې ماتې خوړلي لوري خپله ماتې نه منله او دعوه یې کوله چې په 

ټاکنو کې دې د ګډونوالو نوملیکنه وشي. رښتیا خو دا و چې د ولسمشري په تاکنو کې دوی له همغه لومړي سره پالن 

نو ځکه خو یې داځل کمیسیون اړ کړ چې په ټاکنو کې ګډونوال ( ۱درلوده چې د خپلې ماتې نه منلو ته باید پلمې ولټوي)

چې دغه کار خطرونه هم درلودل او هم یې لري. طالبانو ګواښ کړی چې که له چاسره سټیکر  باید خپل نومونه ولیکي

واال تذکره موندل شوه سزا به ورکړل شي او پر دې هم ټول پوهېږي چې د طالبانو سزا به څه وي؟ خو دغه ښاغلي له 

که وکتل شي دغه ( ۲نه درلوده) سره په دې اړه فکر نه کوي ځکه چې د خلکو ژوند خو دوی ته ال له وړاندې ارزښت

خلک ددې پرځای چې سیاسي ګوندونه وي تر ډېره د جګړو مارو باڼدونه اویا هم د جګړو له پاره کرایي ډلو مشرانو 

ته پاتې کېږي چې ځینو یې قومي، توکمیز او مذهبي ماسکونه هم پرخپلو مخونو راکش کړي دي خو اوس چې په 

 نه شي کولی خو په نورو بڼو ملت کړوي.  ښکاره او مخامخ دېر په شان عمل 

                                                                                                                                      

ته له ټولو ډېر زیان له کلونو راهیسې همدغو سټو او ډلګیو داسې ګڼلې چې ملت یانې دوی، په داسې حال کې چې ملت 

د همدوی خپلمنځي خرمستیو او انډوخر اړولی دی. ځینې له دوی چې ځانونه سیاسي ګوندونه ګڼي خو که رښتینی او 

بې پرې حساب کتاب وروسره وشي سیاست خو پر ځای پرېږده چې د خپلو جرمونو او جنایتونو په بدل کې یو ځل څه 

ره سپین سترګي څوک ځانونه د قومونو نا ټاکل شوي استازي ګڼي، څوک چې څو ځله باید اعدام شي، خو دوی په ډې

سیاستوال، څوک د سیاسي ګوندونو مشران پرته له دې چې د سیاست او سیاسي ګوند په مانا وپوهېږي، خو زه فکر نه 

ا پوهېږي، ځکه کوم چې دوی له هغه یو دوو پالنکیانو پرته چې نالوستی دی نور به یې د سیاست او سیاسي ګوند په مان

ځینې یې په صدای بلبالنه مشهور دي، ځینې په کې د استاد لقب هم ځان پسې کشوي خو مالومه نه چې دا استادي دوی 

ته چا او دکونو زده کړو او علمي څېړنو په پایله کې ورکړې، ځینې امیران، انجنیران، ډاکتران، پوهاندان او ...څه... 

 او ...څه.... دي. 

ته سره کینو دا ډلې او ډلګې د کلمې په رښتینې مانا سیاسي ګوندونه نه دي، ځکه په یوه دمکراتیکه ټولنه خو که رښتیا 

کې چې سیاسي ګوندونه ددموکراسي مظر دي په خپله سیاسي ګوندونه هم باید دمکراتیک جوړښت ولري او د 

باید د ټاکنو له الرې غوره شوی وي له دمکراتیک جوړښت مانا داده چې د ګوند ټول جوړښت له کښته تر پورته پورې 

هغه وروسته دوی په ټولنه کې دمکراسي پلې کولی شي. د بېلګې په توګه کله چې په امریکا کې د ولسمشري ټاکنې 
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کېږي له هغه مخکې په خپله ټاکنو ته والړ ګوندونه خپلمنځي ټاکنې کوي په دې توګه ټاکنو ته خپل نوماند غوره کوي 

نوماند د سیالې ډلې نوماند سره چې په همدې بڼه غوره شوی وي د ولسمشري څوکیو ګټلو مقابلې  بیا وروسته مخکښ

ته راووځي چې دا شوه دمکراسي. خو موږ والو ته بیا کینه! لومړی خو داسې ډلې شته چې پاک او سوچه د یو قوم او 

کې ځای شته او نه هم څوک ورځي. خو مذهب خلک په کې راټول شوي او د نورو قومونو یا بل مذهب خلکو ته نه په 

په هغه یو قوم او یو مذهب کسانو کې هم د کورنۍ، خپلولۍ، سیمې او جقرافیي اغیزې او نښې له ورایه ښکاري، د 

ټاکنو خو له سره په کې خبره نه کېږي، یو مشر دی که مړ یا ووژل شو یا خو به یې د کورنۍ کوم غړی ځای نیسي او 

ر ولري هغه به یې ځای نیسي او ټاکنو خبره له سره نه رامنځته کېږي. داسې ډله هم شته چې یا به کوم څوک چې زو

دا څوکاله غورېږي چې ګوندي کنګره به جوړوي خو څرنګه چې مشر ته مشري له پالره پاتې ده او دی نه غواړي 

نیسي نو ځکه خو خپله کنګره نه مشري بل چا ته پرېږدي او په ډله کې له پیاوړو سیاالنو وېرېږي چې ځای به یې و

شي جوړولی یوازې څوکسان چې هم خپلوان او کلیوال یې دي د سادوګانو )ویاندویانو(په توګه ګومارلي یو څه کسان 

چې د نورو قومونو او سیمو وو  او له پاره ورته به میراث پاتې شوي دغه وضعیت ته په کتو ترې جال او پر همدغه 

ړه، خو دغه ښاغلي بیا هم د خپلې ډلې ملي ښودلو له پاره د نورو قومونو په ګوتو شمار کسان نوم یې جال ډله اعالن ک

په سمبولیکه بڼه د ډېرو پیسو په بدل کې ځان سره ساتلي او به غونډو کې یې به لومړۍ لیکه کې کینوي چې خلک 

و کې د یو توت په اندازه واک هم ووایي هغه دی د بل قوم کسان هم ورسره شته خو هغوی )د بل قوم کسان(په پرېکړ

نه لري. بله ډله چې بیا یو څه ځان افغانستان شموله ګڼي او جارچیان یې خپله ډله حزب میلیوني ګڼي هغه هم له 

دمرکراسي ډېر واټن لري. دا ډله کله نا کله ټاکنې هم کوي خو د ټاکنو او دمکراسي له پاره نه بلکې د مشر په خوښه 

 ۱۲ر لوړو او مهمو ځایونو ګومارلو په خاطر وي، د ډلې مشر یو وخت د خپلې مشرتابه شورا ځینې کسان د ډلې پ

واړه غړي په خپل امر شړلي او دا یې هم وته ویلي و چې په بل نوم او له بل چا سره هم سیاسي فعالیت نه شي کولی. 

ې ډله هم شته چې د دواړو چاپي خپرونه ددې ډلې په اړه بله قانوني ستونزه داده چې په نوم یې بله رسمي راجستر شو

 یا اوونیزه هم په یو نوم خپرېږي.  

ځینې داسې کسان هم شته چې ځانته د سیاسي ګوند مشر وایي خو یوازې د یوې کورنۍ مشر یا یو دوه درې کسان وي 

دغه کسان هم په خبري خو ځانونه ګوند بولي نه یې نور غړي چا لیدلي او نه هم په دغه نوم کوم فعالیت لیدل شوی خو 

او نورو غونډو کې ناست او له یوې پتې خبرې څه چې ګواښونه کوي. سره له دې چې د په اصطالح سیاسي ګوندونو 

او  ډلو خپل انځور دغه ډول دی چې له دمکراسي سره هیڅ اړخ نه لګوي خو په هېواد کې بیا د امریکا او نورې 

 پرمختللې نړۍ پر معیارونو ټاکنې غواړي. 

اصلي خبره داده چې دوی نورې موخې لري چې هغه په ښکاره نه وایي، په دې مانا چې دغه خلک په ټاکنو کې  

ددرغلۍ مخنیوي په خاطر هلې څې نه کوي بلکې دا ټولې اوتې بوتې د خپلو ګټو له پاره دي یانې دغه خلک د ځان، 

ځکه چې د ملت له ارادې ویرېږي او داسې ګڼي  خپلو کورنیو او بړیڅو له پاره وارد مخه تضمین شوې ونډه غواړي

چې په ټاکنو کې ښایي ملت داسې څپېړه پرمخ ورکړي چې په ولسي جرګه کې به یې یو کس هم بریالی نه شي نو ځکه 

خو غواړي یا سر له اوسه خپله ونډه یقیني کړي، له دې پرته ټاکنې سبوتاژ کوي. بله اخیسته دا هم کېدی شي چې دا 

ڼي چې د ټاکنو کمیسیون به په  خپلو اوتو بوتو  اړ کړي چې د بایمتریک په اړه یې غوښتنې ومني او دې ډلې داسې ګ

ته په کتو چې هغو عامو خلکو چې یو ځل د خطر په منلو سره پر خپلو تذکرو سټیکرونه لګولي بل ځل لیواله نه دي 

خو به یوازې ددوی د خوښې په ګوته شمار کسان چې د بایمتریک له پاره بیا د نوملیکنې مرکزونو ته ورشي نو ځکه 

رامخته کړي او هم پلویانو ته رایه ورکړي په  ۴بایمتریک شي او بیا به ددوی، دکورنیو غړو چې هر یو یې درې او 

دې توګه به په ولسي جرګه کې یوازې د همدغو خلکو کسان ناست وي او بس، یا هم ښایي دوی به په ټاکنو کې کومه 

 ټه لټوي چې همدې ته بیا وایي په اوړو کې شګه. بله خپله ګ

__________________________________ 

زه یو څوک پېژنم چې د ولسمشري دویم پړاو ټاکنو پر ورځ د یو بنسټ په استازولي یو ټاکنیز سایت) مرکز( کې ګومارل  -1

دهللا عبدهللا د ټاکنیز کمپیان له مرکزه خپل شوی و، وویل کله چې په اړوند سایت کې د ټاکنو لومړنۍرایه شمېره وشوه د عب

څارونکي زنګ راغی او پوښتنه ترې وشوه چې پایله د چا په ګټه ده، هغه ځواب ورکړ چې د مقابل لوري) محمد اشرف 

غني(، دغه څارونکي ته وویل شول چې له ځنډ پرته مرکز پرېږدي او پاڼه هم السلیک نه کړي او هغه هم همداسې وکړل. 

 ښکاري چې دوی واردمخه د ټاکنو پایلو نه منلو هوډ درلود. له دې 
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زره کابل  ۶۰په ټاکنو کې د ګډونوالو پر بایمتریک تر ډېره هغه ډلې ټینګار کوي چې د همدوی په جګړو کې یوازې  -2

نو د ښاریان وژل شوي، د مړو ګډاوې یې کړي او د خلکو پرسرونو همدوی میخونه ټکوهلي، د همدوی له السه پیغلو نجو

خپل عفت او عزت ساتنې په موخه د مکرریون له شپږم پوړه ځانونه راغورځولي او ډېر نور جنایتونه، نو ځکه خو دوی د 

 خلکو د ژوند څه پروا لري؟    
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