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 ۳۰/۰۸/۲۰۱۶          خوشحال آصفي
 

 د کمیسیونونو حکومت
 

ره پاه په افغانستان کې که هره لویه او زړه بوږنوونکې پیښه رامنځته شوې ده؛ حکومت یې د څیړلو او ارزولو ل
په همدې اساس د پیښې اړوند د ولس د غبرګون مخنیوی کړی دی. خو له بده مرغه کمیسیون ټاکلی او تر ډیره یې 

چې له پیښې د څه مودې وخت په تیریدو وروسته بیا پیښه هم یاده وځي، ورته ټاکل شوی کمیسیون هم او د کمیسیون 
 پایله له ولس سره پایلې هم. ولس نه د کمیسیون له کاره خبر شي او نه د یادې پیښې اړوند د کمیسیون د څیړنو

 .شریکیږي. تر ډیره د کمیسیونونو تشکیل هم حکومتي وي ځکه خو ځینې خلک یې څیړنې او موندنې نه مني
اوس د تازه راپورونو له مخې ویل کیږي چې د ملي یووالي حکومت مشرانو د حکومت له پیل څخه تراوسه، د لویو 

کمیسونونه ټاکلي دي. په دې کې د طالبانو په الس د کندوز  ۶۱ او زړه بوږنوونکو پیښو د څرنګوالي او څیړنې لپاره
زیاتو سربازانو سرپرېکولو، د شاه شهید بې مخینې پېښې په  ۲۰سقوط، د فرخندې د وژنې له پاره، په جلریز کې له 

عاون اړه، د میدان وردګ له نظامي اکاډمۍ د تازه فارغ شویو پولیسو پر کاروان برید، د ولسي جرګې د لومړي م
حاجي ظاهر څرګندونو، دکابل بانک کړکیچ په اړه، د خیالي مکتبونو، د هوشمند پروژې، د لوړپوړو چارواکو د 
ساتنې د ځانګړې قطع په ریاست برید، په روښاني غورځنګ برید له هغو مهمو پېښو څخه وو چې ولسمشر یې په 

 .اړه د څېړنو له پاره ځانګړي کمېسیونونه ټاکلي وو
روستی کمیسیون چې وټاکلی شو هغه په ورستیو هغو کې د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځي شان و همدا

چورلکې د ناستې په اړه کمېسیون و چې د ملي یووالي د حکومت له خوا ټاکل شوی و. خو له بده مرغه چې د ځینو 
و هر اړخیز معلومات ټول او پایلې یې له خلک دالیلو پر بنسټ دغه کمېسیونونه نه دي توانیدلي چې د یادو پېښو په اړه

سره شریکې کړي. دا چې ولې دا کمیسیونونه نه دي توانیدلي چې هر اړخیزه څیړنه وکړي او پایلې یې له ولس سره 
 .شریکې کړي؛ دوه عمده دلیلونه لري

یوه ارګ او بله لومړی: حکومت لکه څرنګه پنځوس ـ پنځوس تقسیم دی نو دلته د واک دوه جزیرې شتون لري. 
سپیدار ماڼۍ ده. د پیښې لپاره که کوم کمیسیون ټاکل کیدو نو لومړی خو به لکه د نورو حکومتي څوکیو په شان د 
کمیسیون په ریاست او رهبریت د واک دواړه جزیرې نه جوړیدلې. هر یوه به هڅه کوله چې د کمیسیون مشر باید د 

یا سپیدار ماڼۍ( یې غواړي باید هماغه ډول عمل وکړي. او بیا به کله دې له ډلې و اوسي او هغه څه چې دی ) ارګ 
چې له ډیرو جنجالونو وروسته کمیسیون وټاکل شو نو یا به یې رییسان دوه ټاکل کیدل او یا به رییس یو ګروپ ته 

ول نه رالسه کوفادرا او مرستیال به یې بل ګروپ ته وفادار شخص و. دلته به هدف د پیښې څیړل، ارزول او پایلې ت
و، بلکې هدف به د ولس له غبرګونه د حکومتي مشرانو خالصون او په یو نه یو ډول په یوې حکومتي څوکۍ د خپل 
ګروپ د غړي ټاکل و. پر همدې اساس د کمیسیون پایلې به هغه ډول وې؛ کوم ډول چې د حکومت دواړو شریکانو 

 .ه ولس سره شریکې نه شيغوښتلې. همدا دلیل و چې ډیری وختونه دا پایلې هم ل
دویم: دا سمه ده چې هره پېښه څېړنې ته اړتیا لري، پرته له څېړنې نه شي کېدلی چې حکومت یې په اړه پریکړه 
وکړي، اصالً د اصولو له مخې پیښې ته د کمیسیون ټاکلو هدف هم همدا وي چې پیښه په هر اړخیزه توګه وڅیړل 

یې حکومت ته وړاندې شي او د هغې په رڼا کې بیا حکومت پرېکړه وکړي. شي، مالمت او سالمت معلوم شي، راپور 
د همدې هدف د ترالسه کولو لپاره د پیښې د څیړنې په کمیسیون کې باید بې طرفه، رښتونې، په کار پوه، مسلکي او 

ل او د لې بندوولس ته وفاداره خلک وګمارل شي. خو له بده مرغه په افغانستان کې کمیسیون ټاکل یوازې د خلکو خو
 .ولس په سترګو کې شګې اچولو لپاره ترسره کیږي

دلته که د پیښې د څیړنې لپاره کمیسیون ټاکل کیږي نو معیار یې مسلک، پوهه، رښتینولي او ولس ته وفاداري نه بلکې 
ښې د دلته د پی دلته معیار، قوم پالنه، ګوند پالنه او د هغه شخص پالنه ده؛ د چا لخوا چې کمیسیون ته معرفي کیږي.

 څیړنې په کمیسیون کې افراد خپلو ډلو او ټپلو ته وفاداره وي او هغه څه چې واقعیت وي؛
پرې پرده اچول کیږي. دلته تر ډیره حقیقت موندونکي کمیسیون ته هغه افراد او اشخاص ټاکل کیږي چې په یو نه یو 

پیښه کې ککړ وي او یا یې د ګوند او ډلې کس ډول په پښه کې ککړ وي. کله چې دغسي اشخاص چې په په خپله په 
په پیښه کې الس ولري نو دوی بیا د دې پرځای چې ولس ته کار وکړي او لکه څنګه چې یې نوم حقیقت موندونکی 
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دی، د حقیقت لپاره کار وکړي؛ بر عکس د خپل ځان او په پیښه کې د خپل ککړ شخص د خالصون لپاره کار کوي. 
ری لویو پیښو څیړنې بې پایلې وي او که پایله هم ورکړي نو بیا له ولس او رسنیو سره نه همدا دلیل دی چې د ډی

 .شریکیږي
 

 پای
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