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شیر محمد امیني ستانکزی

د ټاکنو لومړنۍ پایلې ځنډول د څه لپاره؟!
په هېواد کې ولسمشریزې ټاکنې وشوې ،که څه هم دغه ټاکنې له امنیتي پلوه ستونزمنې او د خلکو ونډه پکې پیکه
وه ،ترسره شوې .خو بیا هم د ټاکنو خپلواک کمېسیون ونه توانیدل ،چې د مهال ویش له مخې د دغې ټاکنې لومړنۍ
پایلې اعالم کړي.
د دغو پایلو نه اعالم په خلکو کې یولړ اندیښنې او ګنګوسې پیدا کړي دي اوهېوادوال انګیري ،چې د مخکښو
نوماندانو ترمنځ یو ځل بیا په دوه سره حکومت هوکړه وشي او یا دا چې ټاکنو کمېسیون خپل واک او مسؤلیت ته
نه پریږدي ،چې د یو نوماند بریا اعالم کړي .
سږنۍ ولسمشرۍ ټاکنې د نړیوالو لخوا بریالۍ ټاکنو یادونه شوې وه ،ولې بیا هغه پروسه چې رایي شمیرنې دي،
ترټولو ناکامه پروسه د هېوادوالو په آند دی ،چې وایي ،کمېسیون نه بریالی کیږي ،چې پاکې رایي له ناپاکو رایو
بېلې کړي .
آیا کمېسیون د نوماندانو ترفشار الندې دی او که نړیوالې ټولنې نه غواړي ،چې د افغانستان ټاکنوته د ولسواکۍ له
مخې مشروعیت وروبښي.
دې ځای کې ګڼ شمیر پوښتنې راوالړیږي؛ چې د ټاکنو کمېسیون په ډاګیزه توګه خلکو ته د ټاکنو د نه اعالم اللي
المل په ګوته کړي .
ځکه کمېسیون له پخوا د خپل کاري پروسې له مخې په دې توانیدلي  ،چې منظم مهال ویش جوړ او له مخې یې د
ټاکنو کاري پروسه پرمخ یوسي ،چې دوی ولس ته له ټاکنو مخکې په څرګند ډول روښانه کړي وه .
د ټاکنو د خپلواک کمېسیون د مهال ویش له مخې؛ د ټاکنو د ترسره کیدو وروسته درې اونیو په ترڅ کې لومړنۍ
پایلې اعالمولې او وروستۍ پایلې موده یې د لړم  1۶مه نیټه یې په نښه کړې وه ،خو کمېسیون بیاځلې دلومړنیو
پایلو داعالم نیټه دلړم  ۲۳ته وغځوله  ،چې دادی نن دلړم  ۲۳مه نیټه هم راورسیده ،خو التراوسه خبره زړه په
زړه ده.
د خلکو په وینا د ټاکنو له اد ارې نه خو همدا نوماندان هم ښه دي ،چې هریو یې خپله بریا لمانځي او ولس ته خپلو
بریاوو مبارکي وایي ،خو د ټاکنو کمېسیون په خپله دنده کې پاتې راغی او باید ولس ته ځواب ویونکی واوسي.
ولس حیران دي ،چې دولت او د ټاکنو اداره ګرم وبولي که خپل ځانونه؛ دولت ټاکنو کمېیسون ته پوره امکانات
ورسولي او هرڅه یې پر وخت ورته چمتو کړل او ولسونو هم له سترو خنډونو په وړاندې ټاکنو کې برخه اوقرباني
ورکړه؛ خو پایله یې په خلکو کې ورځ تربلې اندیښنې پیدا کړي اود ډېریو هېوادوالو کارونه یې ټکني کړي ،ځکه
یولور ته ناامني اوبل لور ته دخلکواقتلادي وضعیت په نشت کې حسابیږي .
د ولس اندیښنې له منځه تلو لپاره دټاکنو کمېسیون دې پرته له کومې ویرې اویا دیوه نوماند ترفشار راتلو خپله
خپلواکي غوره کړي او پر مخ یې پراته خنډونه له منځه یوسي او دټاکنې پایلې دې اعالم کړي .
که چیرته خبره په نوماندانو کې وي ،چې دټاکنوکمېسیون د رایي شمیرنې پروسه کې نوماندان السوهنې کوي ،په
پوره زړورتیا دې یاده موضوع له ولس سره شریکه کړي ،چې ولس پوه شي ،چې ستونزه چېرې او بیا په هغه چا
زړه ونه تړي ،چې هغه دڅوکۍ تږی او دولسونو دتباهۍ لوی المل یاد شخص به وي .
که دکمېسیون کارونه همداسې په سستۍ روان وي او ستونزه نه په ډاګه کوي ،په دې کار سره به ملت نور هم له
سترو ننګونو سره مخ او بیا به خلک په ټاکنو باندې خپل باور کامالُ له السه ورکړي او په دې سره به ولسونه له
ناخوالو سره هم مخ کړي.
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