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 ۲۱/۰۴/۲۰۱۸         خوشحال آصفي
 

 د ټاکنو تر شا پټ السونه؛ ځینې کړۍ انتخابات شخصي کوي
 

مه نېټه په ټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره نوملیکنه  ۲۵په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون د وري په 
یس عبدهللا عبدهللا د نوملیکنې له بهیره ئو اوس په کې د خلکو ګډون کمرنګه معلومیږي. اجرائیه رپیل کړې ده خ

ناخوښ دی او وایي، چې تر دې دمه خلک نه دي پوهیدلي، چې د ولسي جرګې، ولسوالیو شوراګانو او د ولسمشرۍ 
ار امنیه قوماندان د نوملیکنې کارت راتلونکې ټاکنې د دوی د نن او سبا لپاره هر څه دي. بل لور ته بیا د کنده

دې وروسته به په دې والیت کې د هغه چا عریضه او نور دولتي کارونه د اجرا نه  اخیستل جبري کړي او وایي، له
 لري.شي چي تذکره او د رأی لپاره د نوم لیکنې کارت ونه 

ه  غړیو سره په لیدنه کې د نوملیکنې په ورته مهال ولسمشر غني بیا د حکومت له مشرانو او د ټاکنو کمیسیون ل
یې کړی، چې حکومت، کمیسیون، دیني عالمان او مدني بنسټونه دې په عامه پوهاوي  اوسپارښتنهبهیر ارزولی 

 په همدې وخت کې د افغانستان د آزادو او عادالنه ټاکنو بنسټ بیا وایي:  .پروګرام کې ډېر کار وکړي
یو میلیون وګړي رای ورکړي؛ د ټاکنو مشروعیت به تر پوښتنې الندې  که له لس میلیون رای ورکوونکیو څخه

  راشي.
 

 اوس پوښتنه دا ده چې ولې خلک رایې کارتونه نه اخلي؟
 

 څو دليلونه لري
 

 لومړی؛ طبيعې ستونزې او بارانونه:
سي غوبل د خلکو باور که څه هم د راتلونکو ټاکنو اړوند د خلکو باور ته تېرو ولسمشریزو ټاکنو جنجالونو او سیا

ته زیان رسولی دی خو بیا هم خلک غواړي چې په دغې ملي پروسې کې برخه واخلي او خپل سرنوشت په خپله 
وټاکي. خو په کابل ښار او یو شمېر والیتونو کې وروستیو بارانونو نامناسبو اقلیمي شرایطو د ټاکنو نوملیکنې بهیر 

وروستي بارانونه د دې باعث شوي دي چې خلک په پراخه پیمانه د کې د خلکو په ګډون منفي اغیز کړی دی. 
 ټاکنو لپاره د کارت اخیستلو په بهیر کې ګډون وکړي.

 

  يونونو او حکومت د خلکو بې باوري:دويم؛ پر ټاکنيزو کمېس
ټاکنو د پر تېرو ولسمشریزو ټاکنو د سیاسي ډلو غوبل او په هغه مهال ولس او حکومت ته د سیاسیونو ګواښونو؛ په 

خلکو باور سخت زیانمن کړی دی. ولس په ډیرو سختو شرایطو کې له کوره راووت، رایې اچونې مرکز ته د 
پراخو امنیتي تهدیدونو سره سره والړ، رایه یې ورکړه څو خپل سرنوشت خپله وټاکي او د دوی د خوښې کس پرې 

داسې برابره کړې وه چې یو درېیمګړی  واکمن شي خو له بده مرغه چې سیاسي فضا کورنیو او بهرنیو کړیو
راشي او د میلیونو افغانانو رایو پر سر معامله وکړي او مونږ ته یو معجون مرکب حکومت جوړ کړي. بیا د 
حکومت نتیجه هم ولس ته په تېرو درېو کالو کې معلومه شوه نو اوس ولس تېر ته په کتو په راتلونکو ټاکنو کې له 

 مدا سبب دی چې د نوملیکنې بهیر سست او په کې د خلکو ګډون کمرنګه دی.ګډونه بېزاره شوی دی. ه
 

  درېيم؛ امنيتي تهديدونه:
د پورته یادو شویو الملونو سربېره امنیتي تهدیدات هغه بل ستر عامل دی چې په راتلونکو ټاکنو کې د خلکو د پراخ 

خلک ځان خوندي نه احساسوي. وسله وال  ګډون مخنیوی کوي. همدا اوس د والیتونو په ګډون آن په مرکز کې هم
مخالفانو له وړاندې د ټاکنو بهیر سره مخالفت ښودلی دی او ولس اوس ډار لري که چیري د نوملیکنې کارت واخلي 
نو ممکن د وسله والو له غبرګون سره مخ شي. په مراکزو بیا هم خلک کارتونه اخلي خو په لیرې پرتو سیمو په 

د وسله وال مخالف شتون زیات دی؛ ولس د خپل سر د خوندیتوب په خاطر هم په ټاکنو کې ځانګړې توګه هلته چې 
 برخه نه اخلي او همدا سبب دی چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر سست روان دی.
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 د ولس اندېښنې
نو اوس د خلکو هغه  دا چې د برښنایې تذکرو وېش ترسره نه شو او دا ملي بهیر د شخصي عقدو او ګټو قرباني شو

شک چې ټاکنې به د حکومتي او ځینو سیاسي کړیو له لوري منحصرې او د دوی په ګټه به ترسره شي، حقیقت ته 
نیږدې کیدونکی دی. ولس اوس حس کوي چې ټاکنې د یوې خاصې کړۍ او یا د حکومت له لوري په قصدي توګه 

ابریږي. ځکه کمزوري نظامونه تل هڅه کوي چې ملي منحصریږي او په کې د خلکو د ګډون لپاره زمینه نه بر
 پروسې کمرنګه کړي څو پاک او ملي شخص څوکۍ ته الر پیدا نه کړي او یوازې همدوی په واک پاتې شي.

په ټاکنیزو اصالحاتو په کلونو کلونو جنجالونه او د حکومت د شریکانو تر منځ د نظر اختالف په اوس وخت کې د 
کولو او د مشخصو کړیو له لوري منحصورولو باندې داللت کوي. اوس نو ولس په دې باور ټاکنو بهیر په سیاسي 

دی چې حکومت او سیاسي ډلې قصداً غواړي چې ولس په ټاکنیز بهیر بې باوره شي او په کې برخه وانخلي څو 
ریضه ده چې په ټاکنو دوی او د دوی مافیایې بانډ یو ځل بیا په واک کې پاتې شي. نو دلته اوس د ولس وجیبه او ف

کې په خپل پراخ ګډون د مغرضو کړیو شوم پالن شنډ کړي او په خپله په خپل الس خپل سرنوشت وټاکي کنې تر 
 راتلونکې پنځه کاله به حاالت له دې بدتر شي.
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