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 ایا ملي اجماع دې ته وایې؟ 
 
 

ټولو ته څرګنده ده چې د امریکا د یرغل وروسته د بن د کنفرانس له الری د افغانانو د ارادې خالف د امریکا او 
یو فرمایشی حکومت د جوړیدو را وروسته د شلو کالو په موده کې همدا څو توري څېرې  غربی ملګرو له لوری د  

دی، چې د شترنج د دانو په شان کته پورته کېږی، دغه څېرې کله چې په حاکمیت کې ځای پر ځای شې هر څه ګل  
 .الف او یا سیاسیوناو ګلزار وی، مګر کله کې له څوکۍ نه لری شې بیا یا اپوزیسیون تری جوړ وی، یا د دولت مخ 

سلنې نه زیات د اسالمی جمعیت    ۴۵سلنه د هزاره ورونو او تر    ۳۵عجیبه زمانه ده همدا اوس په نظام کې تقریبآ تر  
او شورای نظار غړی چې غوښنه برخه یې پنجشیریان دی برخه لری ولی بیا هم ناری سوری دی چې، حکومت د  

وی. همدا ډول د ګلبدین اسالمی حزب چې د همدی دولت او بیت پاشستانو دی او دوی ته یې حق نه دی ورکړ ش
المال په پیسو ژوند کوی او د دولتی مقامونو په دری ګونو قوواوکې ورته برخه ورکول شوی، بیا هم د نظام او دولت  

 .لپاره سترګواښ دی او تل ګوت څنډنې هم کوی
دی، بلکې په همدغه نظام کې چې له برکته یې  ډېرسیاسی ګوندونه چې همدا اوس نه یوازی د حکومت اپوزیسین  

ژوند کوی، له دموکرسئ او امکاناتو نه یې پوره برخمن دې، جوړښت، تشکیالت او ټولې چاری یې د هیواد د اساسی  
قانون او د ګوندونو د قانون په تضاد کې قرار لری، دوی هم ناری او سوری وهي، چې دوی ته حق نه دی ورکړ  

قانون په کومه ماده کې راغلی چې یو ګوند دی په سلګونه میله مختلفی وسلی ولری، یا دی یوی  شوی، د ګوندونو د 
 .سیمی پوری تړلی وی او یا دی د یو قوم نه وی

ملي اجماع، د ټولو افغانانو یووالي د هیواد په اوسنیو حساسو شیبو کې یوه ستره اړتیا ده، خو په ډېره خواشېنۍ سره  
هیواد کې ملي اجماع، او یا د افغانانو ملي یووالی یوازی او یوازی د څو هیواد ورانونکو  چې زموږ په جنګ ځپلي  

او هیواد پلورونکو د یووالي او یا امتیاز ورکولو په قدرت کې د شریکولو مانا لری، چې کورنۍ او بهرنۍ مافیا تری 
ی د احمد شاه مسعود د ورنو، همایون مالتړ کوی. د مثال په توګه کله چې حکومت د فساد پر ضد د مبارزی له الر

خیلوال، احدی او ځینو داسی نورو مخنیوی پیل کړ،په هیواد  اهمایون، ظاهر قدیر، عطامحمد نور، تورن اسماعیل ز
کې د ګمرکاتو او د اوبو پر مهارولو یې کنترول جاری کړ هم په کور دننه او هم د ګاونډیو هیوادو شدید تخریبات او 

 .تبلیغات د جمهور رئیس اشرف غنی پر ضد راپیل شولضد 
تر هغه ځایه چې لیدل کېږی همدغه یو شمېر بهرني هیوادونه د ګاونډیو هیوادو په شمول د یادولو وړدي، چې نه 
غواړی په هیواد کې سوله راشې، اصالحات رامنخته شې، هیواد مو خوکفا شې، نو ځکه د خپلو اجنټانو له الری چې 

نظام، هم په اپوزیسین او هم یې دهیواد په مشرانو او ولسی جرګو کې لری د هغوی له الری د اصالحاتو   هم یې په
مخنیوی کوی، نظام تهدیدوی پر حکومت او اشرف غنی له مختلفو الرو، چې حتا اقتصادی تحریمونه هم په کې شامل 

ی کړی او د دوی له الری خپلې موخی دی فشار راوړی تر څو دغه څېری په حکومت، نظام کې بیرته ځای پر ځا
 .شيی ړاپه ښه توګه عملي ک

په تېرو ټاکنو کې د ډبل عبد هللا د لوړې د مراسمو سرته رسول او په دولت کې د عبد هللا عبد هللا شریکول چې ټاکنې  
ر کوالی شو؟. همدا  یې بایللی وی، که چیری د امریکا او یو شمېر نورو هیوادو الس په کې نه وای، ایا عبد هللا دا کا

ډول د اتمر د بهرنیو چارو د وزیر په توکه ټاکل، له عطا محمد نور سره تفاهم ته رسیدل، محمد محقق د سالحکار 
رشید دوستم سره جوړیدل زما د اند روښانه بیلګې دي. پورتنۍ مطلب زما د دی مانا نه لری،  لپه توګه منل، له عبدا

التړ کوم، زه په پوره توګه وایم اوتل می ویلی دی چې دا حکومت یو فاسد چې زه له جمهوررئیس اشرف غنی نه م
حکومت دي، اما ددی باید څېړنه وشي چې ولی فاسد دی، عوامل یې څه دی؟. موږ د افغانانو په توګه دا حق لرو  

راشخاصو او  چې د ښو، بدو او بد ترینو تر منځ فرق وشو کوالی، زما له انده اوسنۍ نظام د کل په توګه ټکول، پ
افرادو ټاپې لګول د عاقالنو کار نه دیو تاریخی پیښو ښودلی، چې په استبدادی اواستعماری نظامونوکې کله ناکله د  
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نظام له دننه داسی هیواد پال راپورته شوی اود خپل هیواد د ښیرازی اواستقالل له پاره یې سترکارونه تر سره کړی  
د هغوی سره ګډ کار کاوه، احمد شاه بابا کلونه د نادرافشار د فوځ په لیکو   دی، خوشال بابا د مغولو په حاکمیت کې

کې ستری دندی درلودی، چې ورو ،ورو یې خپلی موخو ته بدلون ورکړ او ستری کارنامی یې تر سره کړی. ایا د  
د السته راوړلو  امریکا تر اشغال الندی حاکمیت کې داسی نه شی پیښیدای چې اشرف غنی یا کوم بل څوک د امکاناتو  

په صورت کې دغه پاڼه راوګرزوی، بلی امکان لری، خو شرط یې دادی چې افغانان ټول افغانستان خپل هیواد او  
کور وګڼی، له تعصب، قومي او ګروپي تمایالتو را ووزی د خپلو مشرانو پوهه، عمل او موخې و ارزوی، یو له بل  

د ته د ښو د تر السه کولو پوری ترجیع ورکړی. تاسو وګورئ، چې سره پرتله کړی په بدو کې ښه او بد ترینو کې ب
د افغانستان ولسمشر اشرف غني ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وروستي لیک کې چې له هغه یې غوښتي 
دی، چې د سولې په پروسه کې دی کرزی، عبدهللا او رسول سیاف هم ورګډ کړاي شي دا څه مانا لری؟. د امریکا د 

هرنیو چارو د وزیر د ګوت څنډنی وروسته ارګ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې ولسمشر غني تېره ورځ ناوخته په  ب
ارګ کې د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره د سولې پر نوو پرمختګونو او اړوندو مسایلو 

د افغان سیاسیونو لومړنۍ غونډه ده چې د ولسمشر  خبرې وکړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر وروستي لیک دا  
غني له لوري د سولې په تړاو رابلل کېږي. دا غونډه داسې مهال پیلېږي چې تازه امریکا ویلي تر اوسه یې له افغانستان 

ر  نه د سرتېرو د ایستلو پر وروستۍ نېټه پرېکړه نه ده کړې، چې دا په خپله هم یو ګواښ دی د افغان دولت او جمهو
 .رئیس اشرف غنی له پاره

 

زما په اند هرهغه ملی اجماع چې په کې د هیواد قانوني او هیواد پاله سیاسي ګوندونه، دهیواد ملی  
وطنال شخصیتونه، د پوهنتون استادان، د مدني او ټولنیزو ټولنواستازی، د ښځو او ځوانانو استازی  

و غلو او هیواد پلورونکو را ټولیدل به وی  په کې شتون ونه لری دا هیڅکه ملی اجماع نه بلکه د څ
 .چې هیواد ته به یې له ګټی نه تاوان ډېر وی

 
 پای
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