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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
 ۰۳/۰۶/۲۰۱۸                                                        لینا ونیهما

 ته حکومتي پالوي استول شوي تونویوال ولوټد افغانستان 
 

اد کې د ټاکنو میاشتې را په دېخوا د حکومت له خوا د ولسمشرۍ ماڼۍ د سالکارانو په کچه په ټول هېو له تېرې یوې
 د هڅونې په موخه بېالبېل پالوي استول شوي دي.لپاره نوم لیکنې ته د خلکو 

 
اشرف غني د ځانګړي حکم له مخې د هېواد اکثریت والیتونو ته څو کسیز پالوي د دې لپاره استول د ولسمشر محمد 

شوي چې د راتلونکو پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې روانه پروسه ګړندۍ او 
 زیات شمېر هېوادوال پکې برخه واخلي.

 
ً میاشت په پوره کېدو وه؛ خو دغه  ېاکنو لپاره د رایدا په داسې حال کې ده چې د ټ ورکوونکو د نوم لیکنې تقریبا

 پروسه خورا تته په مخ تله او د نوم لیکنې لپاره د خلکو ګډون خورا کم رنګ و چې اندېښنې یې راپارولې وې.
 

نګه شوې وي؛ ځکه لومړی خو د امنیتي وضعې له امله اندېښنې وې چې ګواکې دغه پروسه به له همدې امله کمر
امنه سیمو کې څوک نه شي کوالی است له خوا د دې لپاره چې په ناضدو نقیص خبرې کېدې. د حکومت د اجرایه ری

له سټکر لرونکو تذکرو سره تګ او راتګ وکړي، د کاپي تذکرو پر شا د سټکر د لګولو وړاندیز وکړ چې د ولسمشر 
نه شو ساتلی، د اجرایه رییس په ګډون، ولسمشرۍ ماڼۍ او ګڼو  له خوا ومنل شو؛ خو دا چې د شفافیت اصلیت یې

 تېر شول. په کاپي تذکرو له سټکر لګولو دولتي ادارو یو ځل بیا په اصلي تذکرو د سټکر لګول تایید کړل او
 

پورې،  د تابعیت د تذکرو نه لرل بله هغه ستونزه له پالزمېنې کابل نیولې، د والیتونو تر مرکزونو او لرو پرتو سیمو
په خورا لوړه کچه محسوسېده، له همدې امله د ثبت او احوال نفوس ادارې د تابعیت د کاغذي پاڼو د وېشلو په موخه 
ګرځنده مرکزونه رامنځته کړل چې په والیت، ولسوالیو او کلو کې به ټولو هغو خلکو ته چې له دې وړاندې یې هویت 

 سټکر لګولو بهیر هم ور مل کړ.  او همزمان یې د تذکرې ورکړيپاڼې نه درلودې، 
 

د تذکرو فورمې استول له بده مرغه دغه د تذکرو د وېش لړۍ نا انډوله وه، داسې چې یو شمېر والیتونو ته پرېمانه 
یتي شوې وې او نورو هغوو ته بیا ډېرې کمې چې ان په نشت حسابېدې، په دې بهانه چې هلته یې استول د امن
 ي.ګواښونو له امله ستونزمن د

ورکړل شي او هم د رایه ورکولو لپاره چې نارینه او ښځینه وو ته د ټاکنو پړاو د تذکرو د ورکولو لپاره ښه موقع ده 
 ۹۰تر  ۸۰پورې نارینه او  ۶۰تر  ۴۰سټکر ولګول شي؛ ځکه په لویه پکتیا، غور او داسې نورو والیتونو کې له  پرې

 په استفاده به دوی ته هم تذکرې ور کړل شي.  پورې ښځینه تذکرې نه لري؛ نو له همدې موقع نه
 

تر ټولو لویه ستونزه د ولسونو لپاره د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی و او د ټاکنو لپاره له نوم لیکنې سره عالقه، یا خو 
 بیخي نه وه او که وه هم؛ خورا تته وه.

 
خپله ونډه نه  هم شمېرنه کې یې پهواجدالشرایطو په افغاني ټولنه کې د ښځینه وو نوم لیکنه بله جنجالي مسله وه چې د 

ښکاره کوله، په تېره په هغو سیمو کې چې د سواد کچه پکې ټیټه ده. د تعین سن مامورین چې په هر ځای کې نارینه 
تذکرې واخلي. بله دا چې د عکسونو مقررې شي؛ څو د افغاني عنعنې پر بنسټ  ښځینهښځینه وو لپار، دي، باید د 
 ؛ چې پښتونې ښځمنې یې اندېښنه لري.ه مسله دهره له ګواښ ډکهغوی لپا اخیستل د

که څه هم حکومت د ټاکنو لپاره د نوم لیکنې پروسه یو څه وغځوله، بیا هم په یو شمېر والیتونو کې د هغوی د نفوس 
په دغه موده کې به یې شوي، په پرتله د نوم لیکنې شمېرنه خورا کمه ده او که په ټول توان له دغه بهیر سره یوځای 

 هر تن ته نوبت ونه رسېږي.

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/nayel_h_de_afg_wollayatono.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/nayel_h_de_afg_wollayatono.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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 : یادونه

 

 
افغان حکومت د خلکو ستونزو ته په کتو، اړ شو چې د جوزا په میاشت کې ټولو ولسونو ته په ښه ډول د رسیدګۍ په 

 موخه، هېواد په زونونو وویشي او هر والیت ته موثر پالوي واستوي.
 

غمان، کونړ، نورستان او په ټوله کې د هېواد اکثریت والیتونه په د پالوي له سفر وروسته د پکتیا، پکتیکا، خوست، ل
خورا مېړانه او عالقه مندۍ ډاډ ورکوي چې ښځینه به یې د ټاکنو په بهیر کې د نارینه وو په شان پراخ ګډون کوي او 

 ه دي.حقوقو په خوندي کولو پوه او اګاخپلو غوره استازو په ټاکلو او د  د اوس د خپل هویت د ثابتولو،
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