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 د سولي عالي مشورتي بورډ
 

د اسالمي نړۍ ستر متفکر ابن خلدون په خپل تلپاته اثر المقدمه کي وایي: کار اهل کار ته سپارل عدالت دئ. بل ځای 
وایي په سیاسي او حکومتي چارو کي د ښو مامورین او استازو انتخاب عدالت دئ. ابن خلدون دغه راز بل ځای 

  ومت کي بې عدالتي او خویشخوري د یوه حکومت بېخ او بنیاد خوسا کوي. لیکي په حک
 

اوس نو، کله چي څوک د ارګ لخوا د تازه اعالم سوي د سولي عالي مشورتي بورډ ترکیب ته وګوري، سمدستي دا 
ئ. کړی د عبدهللا د عدالت په برخه کي د خپل وطنوالو سره سخته جفا او ظلم -خبره ورته په ډاګه کېږي چي غني 
 تسپیدار د سولي په الره کي خنډونه ایجادوي، بلکي د کابل رژیم د سولي د هیأ  -البته دا لومړی ځل نه دئ چي ارګ 

 سپیدار د سولي سره هیڅ عالقه نه لري. او حتی ښکاره خصومت ور سره لري. -انتخاب هم دا ښیي چي ارګ 
 

شورتي بورډ اعالم په افغانانو کي د سولي په اړه مایوسي او څرګنده خبره ده چي د سولي د هیات او د سولي عالي م
اندېښنې زیاتي کړې. که چیري څوک په افغان مطبوعاتو او سوشل میډیا کي د عامو افغانانو عکس العمل وګوري، 

 یسپیدار پر نیت باندي پوره شکمن دي، او هغو -دا خبره جوته کېږي چي اکثره افغانان د سولي په مورد کي د ارګ 
  موجه او درست دئ. د دایمي سولي لپاره ممد نه، بلکي خنډ ګڼي. د عامو افغانانو همدا برداشت او درک کامالً 

 

ورته انتخاب سوي وای چي هم ئې په ټولنه کي  کاو باید داسي خل بله خبره دا ده چي د سولي کار تر ټولو اهم دئ،
ئې د افغانستان په داخلي جنګونو کي ونډه نه لرالی. له نیکه  وزن او اعتبار لرالی، هم بېطرفه او عادل وای، او هم

مرغه د داسي کسانو شمېر زیات دئ، او په افغان ټولنه کي ډیر داسي کسان موجود دي چي هم د جنګي طرفونو لپاره 
له، او داسي عبدهللا لدې ټولو پښه واړو -د منولو وړ دي، او هم د افغان جامعې لپاره د ښه نیت خاوندان دي. خو غني 

  او په چور او تاالن کي ئې کارډ مات کړی دئ. خلګ ئې ونومول چي د کابل په تخریب، په قتل عامونو،
 

سپیدار د سولي په الره کي تر ټولو ستر خنډونه دي، او افغانان باید د دوی د  -رداب بار بار ویلي دي چي ارګ گ
سپیدار د  -عملي ګامونه واخلي. افغان مدني ټولنو ته پکار دي چي د ارګ طردولو او منزوي کولو لپاره جدي او 

  ملي ضد اعمالو پر خالف کلک دریځ غوره کړي، او په عام ډول هغوی رسوا او افشا کړي.
 

زموږ په نظر د دې کار د کولو لپاره یوه عملي الره دا ده چي افغان مدني ټولني د مستقلو، نیک نامو، او مخورو 
مستقل منورین، لیکواالن، ښځي،  نو لست خپور کړي. پدې لست کي باید د دننه او بهر افغانان شامل وي.افغانا

  ځوانان، او د افغان جامعې د مختلفو طبقاتو او قشرونو استازي شامل وي.
اړه  پدېدا لست دي لومړی په افغان مطبوعاتو او سوشل میډیا کي د عامه نظر سنجۍ او تبصرو لپاره وړاندي سي. 

دي پراخ مطبوعاتي او تبلیغاتي کمپېن وسي. وروسته دي همدا لست د ملګرو ملتونو، اسالمي کانفرانس، اروپایي 
  اتحادیې، او د امریکا د سفارت سره شریک سي.

 

 پاڅئ پاځئ!
 زنځیزونه ځلونې کړئ ماتي ماتي.

 د زړګي د مانۍ هغه معماران چي شړل شوي،
 غارو کي،تللي پټ دي چرته سمڅو کي م

 دا ماهره معماران بیا راستانه کړئ!
 د زړه خونه دوباره کړئ پرې آباده.

 تر څو تاسو د ښامار مار خوراک نه شئ.
 مجروح
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