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 بیا هم لویه جرګه؟؟
 

مجاهدینو ځینو مشرانو او پخوانیو تکنوکراټانو، د حضرت صاحب صبغت هللا  د  کال به وو چي    ۱۹۹۸یا    ۱۹۹۷
مجددی په مشری، په ترکیه او یا په روم کي، د طالبانو د رژیم په مقابل کي، د یوې لویی غونډي یا لویی جرګې د  

برخه پکښي    ویل یې چي لږترلږه پنځه سوه افغان قومي مشران او سیاسي څېرې به جوړېدلو طرح وړاندي کړه او  
 اخلي.  

زه په هغه وخت کي د امریکا ږغ راډیو خبلایر وم او د صبغت هللا مجددي سره مي، د هغي لویی جرګې په اړه، یوه  
زه یقین لرم چي زما  مرکه درلوده. دا مرکه یوې عجیبي نتیجې ته ورسېده چي اوس هم په اورېدلو او لوستلو ارزي. 

ضرت صاحب مبارک پېژاند نو باور  حکي باور ورباندي وکړي. خو چا چي   لوستونکي به نه اوس او نه په آینده
 کوي. 

سوال وکړ   ،ما له حضرت څخه، د جرګې د غړو د ترکیب او ځای په باره کي، له څو معمولي پوښتنو څخه وروسته
لبانو  او د طاافغانان برخه واخلي او خپلي فیصلې صادري کړي  ۵۰۰۰۰او حتی  ۵۰۰، ۵۰چي که په دې جرګه کي 

حکومت ته یې ابالغ کړي. که د طالبانو حکومت د هغوی فیصلې ونه منلې نو بیا به لویه جرګه یا د هغوی استازي  
څه کوي؟ حضرت صاحب په ډېر جدیت راته وویل چي د لویي جرګې فیصله د ملت فیصله ده او طالبان مجبور دي  

فرض کړو چي طالبان د ملت اراده ونه مني بیا به    چي د ملت ارادې ته تسلیم سي. ما ورته وویل چي داسي به یې 
څه کیږي؟ حضرت صاحب بیا هم خپل هغه پخوانی جواب، البته په نورو کلماتو، تکرار کړ. ما بیا هم خپل سوال  
بیرته تکرار کړ. حضرت صاحب، د خپل معمول سره سم، په ډېر جدیت راته وویل چي که طالبان زموږ فیصله ونه  

 !!! کوم مني نو زه ښراوي
هغه لویه جرګه دایره نه سوه. طالبان د ملت له ارادې سره مخامخ نه سول. خو د حضرت صاحب د ښراوو په نتیجه  

او حضرت صاحب د امریکایانو    کي!!! امریکا او ناټو، پر افغانستان باندي یرغل وکړ او د طالبانو نظام یې نسکور کړ. 
 و نازولی سو. او ناټو د اسالمي ډیموکراټیک جمهوري نظام ی

افغان جرمن آنالین کي د   په  افغانستان د سولي ملي    Peace National Front of Afghanistanنن مي  د 
 تر نامه الندي، یو لنډ مضمون یا ابالغیه ولوستله.  جبهه، جبهه ملی صلح افغانستان 

په دې اعالمیه کي راغلي دي چي د رواني میاشتي پر پنځه لسمه د اتریش په پایتخت ویانا کي د پروزل شوي رژیم  
د ځینو پخوانیو پاتي شونو مشرانو  له لوري یوه غونډه را بلل شوې ده. دا اعالمیه د دغي غونډي پر ضد صادره  

ده چي په هغې کي د پخواني رژیم، چي یاده سوې  سوې او د یوې داسي لویی جرګې د راغونډېدلو غوښتنه یې کړې
کلونو کي یې،  د افغانستان پر استقالل   ۴۴ملي جبهه یې مخالفه ده، مشران او هغه کسان برخه ونه لري چي، په تیرو  

 معاملې کړي دي.  
ي چي مرکز  د سولي ملي جبهې، د اعالمیې په پای کي، د تماس لپاره، د ټلفون یوه نمره ورکړې ده او داسي ښکار

یې باید په جرمني کي وي. که یې په نورو هیوادونو کي استازي لرالی نو باید چي د هغو هیوادونو د ټلفنونو نمرې  
 یې هم ورکړي وای. په هر صورت ښایي په آینده کي به یې ذکر کړي.

عاملینو، د کرزي   د دې تیرو څلوېښت کلنو غمیزو د د دې جبهې د اعالمیې له لومړنیو کرښو څخه ښکاري چي دوی 
او اشرف غني د شل کلن نظام او د طالبانو مخالفین دي. نو که خبره داسي وي دې جبهې په دې دومره زیاته موده 
کي څه کول؟ ولي یې کومه اعالمیه نه ده صادره کړې او ولي یې هیڅ فعالیت نه کاوه؟ یا به ښایی زما په څېر بې  

 هللا اعلم. خبره کسان هسي بې خبره پاته سوي وي. و
د دې جبهې لپاره، په لومړي قدم کي، دا الزمه وه چي خپل پنځه، لس یا پنځه لس مشران یې معرفي کړي وای؛ څو 

او په دوی پخپله څومره اعتماد کېدالی سي. البته زما مطلب نه د دې نوي جوړي    موږ پوهېدلي وای چي دا څوک دي
 دافو سره مخالفت دی.  سوي جبهې له غړو او نه د هغوی له مقدسو ملی اه

چي هر تنظیم یا سیاسي حرکت منځته راغلی  خو څرنګه چي، له بده مرغه، په دې تیرو څلورڅلوېښتو کلونو کي،  
دی یا د پردیو نوکران، یا جنایتکاران او یا تاجران وه  نو سړی به څرنګه او په چا باور وکړي؟ په داسي حال کي 

د غړو نومونه ال هم معلوم نه وي. دغه ګړی، چي د افغانستان خلک، ښایي   چي د یوه نوي جوړ سوي تنظیم یا جبهې
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د خپل تاریخ له تر ټولو خطرناک حالت سره مخامخ وي او یوه ډېره نامعلومه او ښایي تراژیکه آینده یې په انتظار  
او ټول د سولي او   کي وي د نړۍ په هرګوټ کي په بېلو نومونو، پرته له استثنی، سیاسي دوکانونه پرانستل سوي دي

یوه ریښتوني ملي  به له چا څخه د  باور وکړي؟ سړی  په چا  ملی یووالي د را منځته کولو چیغي وهي. سړی به 
 ه کولو تمه وکړي؟ رماموریت د ترس

افغان په حیث  ،زه یوه سپین ږیري مهاجر  افغانانو وروڼو او خویندو څخه هیله کوم چي اوسنۍ  د  ټولو  له خپلو   ،
نوره هم مه مغشوشه کوی. له ټولو خلکو څخه الره ورکه ده. د افغانستان خلک د لوږي او بېکاری  مغشوشه وضع  

ترڅنګ د طالبانو د نظام د منځنیو پېړیو د استبداد سره مخامخ دي. په ایران، پاکستان، منځنۍ اسیا او ترکیه کي په  
ټولو ستونزو تر څنګ، د خپل زاړه او ملی دښمن  میلیونو افغانان د بې سرنوشتی له السه کړیږي. افغانستان، د نورو 

. که مو په ریشتیا هم پر دې مظلوم هیواد او مظلومو اولسونو زړونه پاکستان له هر ډول ګواښونو سره مخامخ دی
خوږیږي نو رامخته سی او د یوه داسي سیاسي حرکت طرح وکړی چي تر احساساتي کلماتو او الفاظو یې منطقي 

. د اعالمیو له صادرولو، د اشعارو له لیکلو او د پخوانیو او اوسنیو غلو، جنایتکارانو، جنګ  اوعملي اړخ قوي وي
ساالرانو او ملی خاینینو له غندلو او ښکنځلو څخه څه نه جوړیږي. زما په عقیده، هر څوک چي هر ډول اجتماعي  

 وپیژني.   ، مرام او عملي الري را او سیاسي حرکت کوي خپل ځانونه، ملګري، د حرکت سمت
زه نه وایم چي حرکت کول ممکن نه دی بلکه زه پخپله، په دې ناتوانه ځان او ناتوانه قلم د یوه ریښتوني کاروان  

 ملګری یم او همدااوس یې ملګری یم. 
 

 والسالم.
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