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واحد جان مخلص

مشورتي لویه جرګه؛ مفیده او که مضره
ټاکل شوې ده ،د هغو پاتې  ۴۰۰طالبانو د خالصون په تړاو ،چې د امریکا او طالبانو تر منځ د توافق شوې تړون په
اساس په کوم کې ،چې د  ۵۰۰۰طالبانو د خوشي کولو یوه ماده هم شته ده؛ د افغان تاریخ ته په کتو باندې لویه جرګه
یوه عنعنوي او اوږده سابقه لرونکي تقنیني ،مشروعیت بخښونکې او د وخت نظام ته د جهت ورکولو مرجع ده .دا
لویه جرګه ده ،چې د تل لپاره د وخت حکمرانانو د ځان ساتنې ،خپل حکومت ته د قوت بخښنې او همدارنګه ملي
مسایلو کې د ملت د نظر غوښتنې لپاره د وخت د حکمرانانو لخوا ،وخت په وخت دایره شویده.
تیر تاریخ که مطالعه کوو؛ نو ورڅخه څرګندیږي ،چې لویو جرګو خپل اصلي رسالتونه سرته رسولي دي .او
همدارنګه په دې جرګو کې د ملت له بیال بیلو قشرونو ،برخو او قومونو څخه ګډون شوی دی .دغو جرګو که د وخت
تقاضا وه؛ د یو پاچا سلطنت ته مشروعیت بخښلي دي ،که ضرورت شوی د خارجیانو د یرغل او تهاجم په صورت
کې یې د ملي اجماع په نتیجه کې د هغو په مقابل کې له همدې دریځه د ګډې مبارزې اعالن کړی دی او داسې نور
مهم ملي مسایل ....دا تاریخ مونږ ته راښایي ،خو دا ،چې تاریخ لیکونکو څومره حقایق بیان کړي دي او یا هم دوی
څومره له حقایقو خبر ول؛ دا جال مسئله ده او زه پکې د قضاوت حق نلرم.
اوس وخت کې ،په ځانګړې ډول دغو دوو لسیزو کې لویې جرګې فرمایشي او غیر موثر جرګې ثابتې شوي دي .دا
که له خارجیانو سره د ستراتیژیک تړون امضاء لپاره وه ،که هم له طالبانو سره د سولې رامنځته کیدو په خاطر وه
او یا هم نور ،خو هغه موثریت او وکالت ،چې باید لوېې جرګې کړې وای ،ویې نشو کوالی.
اوس ،چې ټاکل شوېده ،مشورتي لویه جرګه دایره شي! نو ګڼ سیاست وال ورسره خپل مخالفت ښیي.
د دوی د مخالفت دلیلونه دا دی ،چې اول خو د دې  ۴۰۰طالب بندیانو مسئله دومره مهمه نده ،په کومه اندازه ،چې دا
لویه جرګه ورته راغوښتل کیږي .ځکه که چیرې د حکومت له خوا په دې هکله لویه جرګه غوښتل کیدونکې وه ،نو
باید له اوله سره غوښتل شوې وای .که دا  ۴۰۰طالبان حق العبدي دوسېې لري ،نو پاتې  ۴۶۰۰نورو خو هم حق
الملتي دوسېې لرلې .د ملت حق د یو فرد له حق نه په کراتو کراتو ډیر با ارزښته او مهمه ده.
دوهم اعتراض ،د ملت د استازې له کوره ،د ملت د استازې رئیس (میر رحمان رحماني) څرګنده کړې؛ هغه دا ده،
چې د ملت د استازو (پارلمان) په شتون کې هر رنګه مشورتي لویه جرګه راغوښتل غیر قانوني ده .زه هم د دوی دا
نظر تائیدوم؛ ځکه که چیرې له ملت څخه د رایې غوښتنه په نظر کې وي ،نو دوی خو د ملت استازې دي .او که
چیرې څوک دا اعتراض وکړي ،چې دا خو واقعي نمایندګان ندي ،بلکه په غال او تقلب کامیاب شوي دي .نو د لوېې
جرګې استازي چیرته په حقیقت کې د ملت واقعي نمایندګان وي؟ دوی هم په فرمایشي ډول او انتخاب شوي کسان
دي کوم ،چې دغې لویې جرګې ته راغوښتل کیږي.
دریمه نیوکه :د سولې د عالي شوري ،د سولې په چارو کې د دولت وزارت او همدارنګه (نوې تاسیس شوې) د ملي
مصالحې شوری په شتون کې ،د مشورتي لوېې جرګې راغوښتل بې بنیاده کار دی .دا دری واړه یاد شوې ارګانونه؛
چې هر یو یې په خاصه توګه او تخصصي ډول (تخصصي؟) په ورته مسایلو کار کوي ،د شتون په صورت کې اړتیا
نشته .که بیا هم راغوښتل کیږي ،نو دا په دې معنی ده ،چې یا خو دا ارګانونه د دې صالحیت نه لري او یا هم
ظرفیت .په دواړو صورتونو کې باید دا ارګانونه لغوه شي او اضافه د بیت المال خزانه دې په دوی باندې مصرفه
نشي .او که چیرې دوی د دې صالحیت او ظرفیت لري ،تر څو د سولې په تړاو تصمیم نیونه او اقدامونه تر سره
کړي ،نو بیا مشورتي فرمایشي لویې جرګې راغوښتلو ته ضرورت نشته.
دا خو نیوکې وې ،چې د ډیرو له جملې نه یواځې څو شمارې دلته ذکر شوې .اوس به د مشورتي لوېې جرګې زیانونو
باندې رڼا واچوو:
 : 1لکه څرنګه ،چې له اقتصادي لحاظه کرونا نه یواځې افغانستان بلکه ټوله نړۍ وځپله ،خو افغانستان ،چې د
مجاهدینو تر څنګ د غریبانو هیواد هم دی .په مشورتي جرګې باندې په میلیونونو ډالرو لګښت کول داسې مثال لري
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لکه په اور کې د پیسو غورځول .د دې پر ځای ،چې دا لګښت په لوېې جرګې باندې کیږي ،کاشکې له بیوزلو سره
کومک شوي وای.
 :2اداري کارونه له اختالل سره مخ کیږي .دا ،چې لویه جرګه دایریږي؛ نو کابل کې په ځانګړې توګه رخصت وي.
کابل؛ چیرته ،چې د کارونو ټول تراکم وي ،د څو میاشتو له رخصتیو وروسته ایال د مامورینو کار ته ځان جوړ شو.
په دې رخصتیو سره اداري کارونه په مجموع کې ډیر شاته غورځیږي .په دې صورت کې بیا هم تاوان د ملت وشو.
 : ۳امنیتي شرایط بیخي ښه نه دي .د لویې جرګې راغوښتل کیدای شي؛ د ډیرو ګډونوالو ،عامو خلکو او نظامي او
امنیتي پرسونل ته د ځاني تلفاتو باعث وګرځي .همدارنګه کابل ،چې پخوا نه هم له نا امني نه ځوریږي کیدای شي،
په دې ورځو کې نور هم تر تهدید الندې راشي .دا ځکه طالبانو هم لویه جرګه غوښتل ندي تائید کړي.
 :۴د لوېې جرګې په برکت به سخت احضارات وي؛ دا کار به د دې باعث ګرځي ،چې د عامو او غریبوخلکو لکه
کراچي وانانو ،ټیکسي وانانو ،دکاندارانو  ....ورځني عایداتو ته د کرونا د بال تر څنګه یوه بله لویه ضربه هم
ورسیږي .دوی به بیا نظام ته دعا ګانې کوي ،چې دا دعاګانې یو څوک اوري او هغه یې خامخا اوري.
تاسو به وایاست څومره منفي بافي شوې ده .دا لویه جرګه ګټې هم ډیرې لري .هغه دا ،چې؛ په پای کې به یو څو
کسان د کابل چکر ووهي او ساعت به یې په مفتو پیسو تیر شي اوهمدارنګه ځینو غریبانو (مسئولینو) ته به یو څه
عاید پاتې شي .نورې ګټې خو یې ماته ندي معلومې ،خو تاسو ته به حتما ً معلومیږي.
خو د لوېې جرګې پایله معلومه ده .دا جرګه به د بندیانو د خالصون تقاضا کوي .دا کار هم د دې لپاره کیږي ،تر څو
د تاریخ په دې برخه کې د افغان ملت په منځ کې د ډیموکراسۍ په اړه د شتون یو څو کرښې په راتلونکي کې ولیکل
شي .نو ځه وایم ،راتلونکی څه کوم ،اوس ،چې زه کړیږم ،وژل کیږم او ځوریږم .....راتلونکي نیک نامي ته دې
خدای خیر پیښ کړي.
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