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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۱۴/۰۴/۲۰۱۶          آصفيخوشحال 
 

 پر ټاکنیزو اصالحاتو د مشرانو ناندرۍ
 او د راتلونکو ټاکنو برخلیک

 

مه د ولسي ۲٤په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې د راتلونکي کال د تلې میاشتې په 
اعالن کړې، خو د حکومت اجرایي ریاست ویلي، چې له جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د تر سره کولو نېټه 

هر ډول ټاکنو تر سره کولو وړاندې، ټاکنیز اصالحات یوه اړتیا او اصل دى او لومړى باید ټاکنیز نظام په بنسټیزه 
 .توګه اصالح شي او له هغه وروسته به نوى کمیسیون او کمېشنران د ټاکنو نېټه اعالن کړي

 

 په طرف والړ ورو ټاکنو نه را والړ شویو جنجالونو ته په کتو عامه افکار هم د اصالحاتدا یو حقیقت دی چې د تې
 «ارګ»خو پوښتنه دا ده چې اصالحات باید څه ډول وي؟ په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د اصالحاتو راوستلو څخه د  ،دي
د افرادو بدلون به سمون  هدف څه دی او خلک څه ډول اصالحات غواړي؟ آیا په یاد کمیسیون کې «سپیدار»او 

 راولي او خلک به په راتلونکو ټاکنو باوري شي؟
 

لو خپه دوی به پ ،اوس په تازه کې د راپورونو له مخې اجراییه ریاست وایي چې که ټاکنیز اصالحات پلي نه شي
پاره قرباني ه پلویانو غږ وکړي. د اجراییه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمي وایي چې دوی د یو ښه حکومت ل

خپلو پلویانو به غږ وکړي. رحیمي له اصالحات ویبپاڼې سره مرکه کې ه ورکړې او که یې غوښتنې ونه منل شي، پ
ویلي، چې د ټاکنیزو کمیسیونونو اصالح د دوی هدف دی او له خپل پنځوس سلنه ورکړل شوي واک نه به ګټه واخلي 

شته چې ولس رڼې او داسې ټاکنې غواړي چې د ه و شک ند اصالحاتو د کمیسیون طرحه پلي کړې. په دې کې خ
خو د ملي یووالي د حکومت د شریکانو سیاسي ارادو ته په کتو، داسې هیڅ څرک نه لیدل  ،دوی اراده تمثیل کړلی شي

چې په رښتینې معنا دې اصالحات رامنځته شي. ځکه د غو ښاغلو )اشرف غني او عبدهللا( تل د اصالحاتو لړۍ  يکیږ
لې او تر اوسه پورې یې چې هر ګام پورته کړى، یواځې تشریفاتي او سمبولیکه بڼه یې درلوده او د ټاکنیزو ځنډو

 .اصالحاتو په ډګر کې یي کوم کار نه دى تر سره کړى
 

مه د راتلونکو پارلماني او ولسوالیو ۲۴کال د تلې  ۱۳۹۵که څه هم څه موده وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 
ټاکنو ورځ اعالن کړه؛ خو داسې ښکاري چې پر ټاکنیزو اصالحاتو د حکومت د مشرانو تر منځ ناندریو  شوراګانو د

او د ټاکنو کمیسیون د تمویلوونکو بنسټونو نه همغږۍ او نه مالتړ له امله د راتلونکو پارلماني ټاکنو نېټه هم وځنډیږي. 
کړې یو اساسي شرط؛ د ټاکنیزو کمیسیونونو  سي هوځکه د ملي یووالي په نوم د حکومت د مشرانو تر منځ د سیا

خو لکه څرنګه چې ښکاري د ټاکنیزو اصالحاتو بهیر تر اوسه نه دی بشپړ شوی او د ټاکنو د روڼتیا  ،اصالح کول و
پاره اړین اصالحات نه دي رامنځته شوي. یوازې دومره شوي چې د اجرایه ریاست د پرله پسې فشارونو په پایله ه ل

 لړ امتیازاتو په ترالسه کولو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون رییس احمد یوسف نورستاني استعفا وکړه کې د یو
. 

زموږ په باور که چېرې د ټاکنیزو اصالحاتو اړوند د حکومت د شریکانو په نظر کې یووالی رامنځته نه شي او دواړه 
ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د تر سره کېدو لړۍ له  نو د اختالف له امله به یې د ولسي جرګې او ،په یوه خوله نه شي

ځنډ سره مخامخ شي او د مشروعیت د نه شتون لړۍ به په نظام پورې وتړل شي او بیا به ډېره ستونزمنه وي، چې 
حکومت ځان له سیاسي ننګونو راووېستلى شي. که چیري د ملي یووالي حکومت شریکان )اشرف غني او عبدهللا( په 

وښتنه ستم د اصالح غتاکنو کې د ولس د ارادې د تمثیل غوښتونکي وي او په رښتوني معنا د ټاکنیز سیرښتیا په ټ
 :ړيپاره الندې ګامونه پورته که نو په کار ده چې له خپل منځي ناندریو تیر شي او د ټاکنیز سیستم د اصالح ل ،کوي

 

چې یوازې د کمیسیون کارکوونکي بدل شي او پر اصالحات باید د ټاکنیز سیستم د اصالح په معنا وي؛ نه دا ــ  ۱
 .ټپلو خلک ځای پر ځای شيډلو بیلو  سیاسیونو او بیال «سپیدار»، «ارګ»ځای یي د 
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ډول اصالحات باید رامنځته له منځه یوسي او هغه  يواروآټاکنیز اصالحات باید هغه زمینې چې کړکېچ ته الر ــ  ۲
 شي چې ولس یي غواړي؛ نه هغه ډول اصالحات چې د ملي یووالي حکومت شریکان یي غواړي

. 

د راتلونکو ټاکنو د قومي او سمتي کیدو څخه باید مخنیوی وشي او د قدرت هغه جزیرې باید له منځه والړې شي ــ  ۳
 .چې تیرې ټاکنې یي کړکېچنې کړې

 

سره شي چې په ټوله معنا ولس او نړیوالو ته د مننې وړ وي او په رښتینې معنا  ې ټاکنې باید ترپه ټوله کې داســ  ۴
 .د ولس اراده تمثیل کړي

 پای
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