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شاه ولی ارین

د سولی له مشورتي لویې جرګې نه
د ولس غوښتنه
څرنګه چې می د جرګې له تاالر نه د دوه دری تنو ځوانو ګډونوالو غږ واورید چې په نارو او سورو یې ددی پردۍ
تپل شوې جګړې پای غوښت او د اوربند غوښتنه یې کوله؛ له واره مې یوی بلې اساسي ستونزې ته می پام راواوښت.
دا سمه ده چې جنګ په ریښتیا هم یوه بده پدیده ده او هغه الملونه چې جنګ یې غزولی او الهم غواړي چې ویې
غزوي .په دې اړوند د جرګه والو پاملرنه دې ټکو ته را اړوم:
 - ۱د سولی هغه شورا چې سلګونه بی کفایته د سولی ضد شخصیتونه په کې غړیتوب لری او د هیواد د بیت المال
څخه میلیونونه افغانی مصرفوي او مشریې ښاغلی خلیلی دی چې عمال یې دا دی د مشورتي لویې جرګی د تحریم
کونکو په قطار کې ځای ونیو ،نو ځکه د داسې یوې د سولی ضد شورا موجودیت د هیواد له پاره اړینه نه ده ،بلکې
همدا د سولی لویه جرګه باید د سولی نوی شورا نه د کمیت له پلوه ،بلکه د کیفیت په نظر کې نیولو سره وټاکي.
 - ۲د بهرنیو د فشار له امله څو ورځی د مخه د جنګساالرانو،لوټمارانو او د هیواد دسولی د دښمنانو په ترکیب دسولی
یوه شورا د حکومت له لوری وټاکل شوه چې افغان ولس ته هیڅکله د منلو نه شې کیدای ځکه اکثریت غړی یې هغه
کسان دی چې سولی ته ژمن نه دی نو ځکه د دسولی د مشورتی لوی جرګی نه هیله داده چې دغه شورا لغوه او د
لوی جرګی له لوری یوه داسی شورا وټاکل شې چې هیواد او سولی ته ژمن وی.
 -۳ولسمشر د بین االفغانی خبرو له پاره  ۲۵۰کسیز لیست د هغه فشار له امله وټاکه چې په نوم سیاسیونو ،جنګ
ساالرانو په نوم سیاسی ګوندونو ،قومونو غوښتل چې د هر یو استازی په کښی وی .چې دغه لست هیچا ته د منلو
وړ نه وو.اوس نو د راتلونکو خبرو اترو له پاره اړین دی چې د سولی مشورتی لوی جرګه په ډیر دقت سره هم د
بین اال فغانی مذاکراتو له پاره یو هیئت وټاکې.
 -۴د اوربند غوښتنه او عملی کیدل د سولی ریښتینی او ولس ته د منلو او اعتماد اصل دی او دواړه لوری باید دا
ومنی.
- ۵افغان ولس له طالبانو هم غوښتنه لری او غږ پری کوی چې دوی دی هم د افغان ولس اصلی پته نه هیروی ،د
لوتمار ،جنګساالر ،دځمکو د غاصیبینو،د بهرنیو د جاسوسانوپر ځای دی افغان ولس ته مراجعه وکړی ،دا د واقعی
او دایمی سولی د عملی کیدو اصلی الر ده او تر اوسه چې تاسو په مسکواو یا بیا له همداسی څیروسره د سولی هلی
ځلی کوی ،هیواد وال مو سخت اندښمن کړی او له بله پلوه دا ستاسو د پردیو په مقابل کې جهاد اومقاومت هم د ګواښ
سره مخ کوی.

د سراسری سولې د راتلو په هیله

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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