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 له جوزا وروسته ناقانونه حکومت؛
 اشرف غني باید واک بل چا ته پریږدي

 

په داسې حال کې چې حکومت حکومت د خپلې اوسنۍ مودې د غځولو په لټه کې دی؛ د ولسمشرۍ ځینې نوماندان 
وایې چې د جوزا له میاشتې وروسته د ملي یووالي د حکومت عمر پای ته رسېږي او باید بل حکومت ته واک 

دوی وایي، پر یوې طرحې کار کوي چې پر اساس یې د جوزا له لومړۍ څخه یو بل څوک د ولسمشر  .وسپاري
 محمد اشرف غني ځای ونیسي او نظام اداره کړي.

 

دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې هم روانې دي او دا چې طالبان له حکومت سره د سولې 
یې همدا دی چې طالبان نه غواړي له دوی سره د سولې السلیک کولو امتیاز دې اشرف  خبرو ته نه حاضریږي دلیل

غني ته ورکړل شي. کارپوهان وایې د سولې لپاره باید اشرف غني واک یو درېمګړي شخص ته انتقال کړي څو 
 طالبانو لپاره هم د منلو وړ وي او بیا له دغې ډلې سره د سولې موافقه السلیک شي.

 

 ولې بايد واک بل ته انتقال کړي؟اشرف غني 
 

 ي فساد پر وړاندې دد ادارټولو ته لکه د لمر په شان روښانه ده چې د ملي یووالي حکومت په پیل کې ولسمشر غني 
وعدې ورکړې، د ټاکنیزو اصالحاتو راوستلو ژمنې و قضایي برخو کې د اصالحاتو په عدلي اوکړې،  مبارزې ژمنې

کې د بدلون شعارونه یې ورکړل، د سولې راوستلو ټټر یې وواهه او په لسګونو نورې  وکړې، د خلکو په دسترخوان
 وعدې یې ولس ته ورکړې چې ورسره ولس ته هم هیله مندي پیدا شوه.

 

په  دغې چارېقانون به لومړۍ په زور واکو تطبیقوي، ولسمشر غني به په بار بار په هره خبري غونډه کې ویل چې 
 خو ډیر ژر حاالتو برعکس بدلون تر فشار الندې راوستی وو، سمون راوستی او مفسد چارواکي لومړیو کې یو اندازه

وکړ او اشرف غني له عبدهللا عبدهللا سره د وزیرانو په ټاکلو او د ونډې په ویشلو بوخت شو. ولس هېر شو، جګړو 
 شول.  زور واخیست چې له امله یې د کورنیو چارو او دفاع وزیران هم څو څو ځلي بدل

 

د سولې خبرې شروع شوې  دغه چاره په اداراتو کې د فساد د ریښې ځغلولو او د ادراتو د مفسد کېدلو باعث شوه.
خو تر ننه ورځې پورې یې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، جنګ ورځ تر بلې سختیږي او له افغانانو قرباني اخلي، د 
حکومت سیاسي منتقدین ورځ تر بلې زیاتیږي او حاالت داسې ښکاري چې په افغان ولس یو ناورین او بحران 

 راتلونکی دی.
 

مګړتیاوو د اشرف غني یا په ټوله کې د حکومت منتقدو سیاسیونو لپاره قوي البي دغه ټولو ستونزو او د حکومت نی
ګیري وکړه او اوس هم د سیاسیونو لپاره د البي ګیرۍ فرصت برابروي. نو په داسې حال کې چې له یوې خوا د 

ې ې هم راروانسولې په روانو خبرو کې سیاسیون له حکومت سره یوه خوله نه دي او له بلې خوا ولسمشریزې ټاکن
دي چې سر له اوسه په کې د تقلب او درغلۍ اندېښنې موجودې دي؛ که حاالت همداسې دوام وکړي او اشرف غني 
واک په سالم ډول بل چا ته انتقال نه کړي نو له یوې خوا به سیاسیون له دغې فرصته استفاده وکړي او حاالت به 

خالفان د حکومت او سیاسیونو له ټکره په استفادې جګړو ته زور بحراني شي او له بلې خوا به د حکومت وسله وال م
 ورکړي. 

 

نېټې وروسته په پس د همدې احتمالي بحران مخنیوی یواځې په همدې کېدلی شي چې اشرف غني د جوزا له لومړۍ 
 سالم ډول واک انتقال کړي.
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 چا ته بايد واک انتقال شي؟
 

 :ټاکنې شتون لريدوه 
لومړی باید د احتمالي بحران د مخنیوي او د سولې خبرو د بریا په  يس ته سپارل:ئجرګې رلومړی؛ واک د مشرانو 

واک د مشرانو د حکم له مخې  مادو ۶۸او  مې ۶۷خاطر ولسمشر غني استعفا وکړي او وروسته بیا د اساسي قانون 
 یس ته وسپاري.ئجرګې ر

 

او د تاریخ په اوږدو کې ډیری سرنوشت سازې  افغانستان د جرګو او مرکو کور دی دويم؛ عنعنوي لويه جرګه:
پرېکړې د جرګو له الرې ترسره شوي دي. په اوس وخت کې هم اړتیا ده چې د راتلونکې احتمالي بحران د مخنیوي، 
د راتلونکو ټاکنو د شفافیت د تضمین، د حکومت د منتقدو سیاسیونو د راضي کېدلو او د سولې خبرو د بریا لپاره 

رګه دایره شي او د جرګې له الرې داسې چا ته واک وسپارل شي چې هم د حاالتو د کابو کولو وړتیا عنعنوي لویه ج
 ولري، هم د حکومت منتقدو سیاسیونو ته د منلو وړ وي او هم طالبان پرې اعتراض ونه لري. 

 

و د سولې خبرو ته دغه چاره به له یوې خوا هیواد له احتمالي بحران وژغوري او له بلې خوا به طالبان وهڅوي څ
غاړه کیږدي. ځکه په اوس وخت کې طالبان د حکومت د پرله پسې غوښتنو سره سره د سولې خبرو ته ځکه نه 
حاضریږي چې دوی له حکومت سره سوله کوله د اشرف غني د السته راوړنې په مانا بولي او دغه چاره په هیڅ 

 غني په سالم ډول واک بل وړ شخص ته انتقال کړي.صورت طالبان نه غواړي. پس الزمه ده چې اوسنی ولسمشر 
 

 پای
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