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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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حکیم روان

مشورتی لویه جرګه او ماشوم لویان
ډیره هېښوونکی خبره دا ده چې یو شمېر په خوی ماشومان ،ځانونه لویان  ،سیاسی مشران او رهبران بولی او ځینې
غرضی کسان هم د مرض او غرض له مخې هغوی ته مشران وایي  ،خو په رښتیا سره دا څوک دي ؟
د هر وطن پالونکی افغان ملی او وطنی دنده ده چې د تاریخ په دې حساسو او ټاکونکو شیبو کې د خپل هیواد  ،ولس
او نظام ننګه وکړي  .جنګ غوښتونکی او مالتړي یې محکوم کړي او د خارجی او داخلی دښمنانو پر وړاندې د
خپل هیواد  ،د هیواد د مدافعینو او خپل حکومت مورچل ټینګ کړي  .د هغو ورانوونکو السونو مخه ونیسی چې
زمونږ هېواد ته را غزیدلی دي  .تش په نوم مشران خو نه یواځې د را غزیدلو السونو مخه نه نیسی  ،بلکې هغه ډول
ته په نه ستړی کیدونکی توګه ګډا کوي  ،چې عمران خان او کابلوف یې ډنګوي  .داسې وی لویان  ،رهبران او
سیاسی مشران ؟؟؟ پوښتنه پیدا کیږي چې دوی د چا لویان  ،د چا مشران او سیاسی رهبران دی ؟ هو رښتیا! دوی د
چور مشران دی! د لوټ مشران دی ! معامله ګر مشران دی ! د پردی پالنې مشران دی ! افغانستان عمالً د خارجی
هیوادونو له مداخلې او نا اعالم شوی تباه کوونکی جګړې سره مخامخ دی ،دوی په داسی حساسه او ګواښونکی شیبه
کې د حکومت له پښو تیږې باسی  .داسی کسان باید د هیواد دښمنان وبلل شی نه لویان او سیاسی رهبران ! تاریخ به
بې له شکه ددې جنایتکارانو مخونه ور تور کړي  .د افغان میندو ساندې او د هیواد د ځوانو مدافعینو جنازې د دې
بی ضمیره « مشرانو » ویده وجدانونه نه شی ویښوالی .
افغان ولسمشر ګواښونکو حاالتو ته د ځواب له پاره د خپل ولس ارادې ته مراجعه کوي  .پردی پالو ځان غوښتونکو
انډوخر جوړ کړی دی  ،کله په خپل سر د پوتین په درګاه کې سجدې کوی  ،کله د طالب  -پنجاب او کله د قطر  .دا
تش په نامه «مشران» د پنجاب د واکمنو په څېر دې ته خوشال دی چې طالبان د «آی-اس-آی» په امر د افغان
حکومت سره مذاکرات نه منی  .د افغان حکومت سپکاوئ د افغانستان سپکاوئ دی  .خو لنډ فکره او سپک «مشران»
د طالبانو په څېر د خپل هېواد  ،ولس او ولسمشر د عزت او وقار پروا نه ساتي .
د ولسمشر له خوا را بلل شوی پرتمینه مشورتی لویه جرګه چې په هغې کې د هېواد د هر کونج نه په زرګونو انتخاب
شوو استازو ګډون وکړ« ،مشرانو» په جرګه کې ګډون تحریم کړ  .خو ولسمشر خپل ولس ته درناوی  ،خلوص او
ارادت ثابت کړ  .د حیرانتیا وړ نه ده « مشرانو » تل افغان ولس تحریم کړی دی او ولس ته په هېڅ ډول حق او
اعتبار قایل نه دی  .افغان ولس څه ،چې خپلو ایله جاریو ته هم درناوی نه لری او هغوی د خپلو شومو موخو له پاره
یواځې د وسیلې په توګه کاروی  .مونږ د لسیزو په جریان کې د دې «مشرانو» د ایله جاریو ( تنظیمونو ) د یوې
انتخابی کنګری شاه دان نه شو  .دا مشران خپلو غلو ډلو ته هم په حق او حقوقو قایل نه دی  ،ددې ډلو مشر چې
مړشی  ،زوی یې مشر شی  .د جمعیت ډله یې ښه مثال دی  .د دوستم  ،حکمتیار او محقق ډلې هم په همدې مسیر
کې روانی دي  .دوی هغسی چې د ولس شتمنی غصب کړی دی  ،خپلې ایله جاری ډلې یې هم غصب کړی دی  .د
سولې په لویه مشورتی جرګه کې د تش په نوم مشرانو « سیاسی معامله ګرو » نه ګډون د جرګې اعتبار د خلکو په
وړاندې لوړ کړ  .څومره ښه شوه چې حد اقل د څلورو پنځو ورځو له پاره افغان ولس د دې ځان غوښتونکو ،
منفورې او بدمرغه څیرې ونه لیدې .
لنډغر مشران ولسمشر په دیکتاتوری  ،د واک په انحصار مالمتوي  .د خلکو ارادې ته مراجعه دیکتاتوری ده ؟
دیکتاتوران د خلکو دښمنان وي او له خلکو کرکه لري  ،دیکتاتوران داسی کسان وی لکه د ولس د مشورتی لویې
جرګې تحریموونکی  .ځکه دیکتاتوران پوهیږی چې د خلکو له زوره په اوسپنیزو کالګانو کې هم امن نه لري  .خو
ولسمشر غنی خپل ولس او خلکو ته د خپلو موخو او آرمانو د یوې مرجع په توګه قایل دی او ولس ته مراجعه کوي.
لنډغر د دموکراسی او دیکتاتوری متضاد مفاهیم یو له بله نه شی سره بېلوالی .
سیاسی «مشران» وایي چې ولسمشر د دوی سره د مشورتی لویې جرګې د رابللو په اړه کافی مشورې نه دی کړی.
د کافی مشورې مانا دا ده چې ولسمشر د دوی غوښتنه د جرګې د نه رابللو په اړه نه ده منلی  .پوښتنه داده  ،کله چې

د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د خلکو سره د مشورې امکان وي  ،تاسو څوک یاست ؟ د عامه او شخصی شتمنیو د چور او تاالن څو د ګوتو په
شمېر ملیونران ؟ ولسمشر په خلکو باور لری ،له دې امله د جګړې د پای او ستونزو د حل له پاره تر ټولو مشروع
ځواک ته مراجعه کوي  .که تاسو د خلکو له جملې وای  ،د خلکو د استازو تر څنګ به مو د ګډون ویاړ درلودالی
وای  .خو داسی نه ده .
یوه منتخب ولسمشر د هیواد د ملی ګټو او ملی امنیت په خاطر  ۵۰٪واک د لنډغرو سره شریک کړ  ،دا انحصار
دی ؟ ولسمشر د خپل ټاکنیز ټیم د یو شمېر کسانو سره چې په واک کې د لنډغرو د شرکت سره نه پخال کیدونکی وو،
د هېواد د عالی ګټو په خاطر خدای پامانی وکړه  .هغه ولسواکی ته د درناوی له پاره د خپلې کورنی غړي ولسمشری
ماڼی ته نه پریږدي  .انحصار دې ته وایي ؟ انحصارګر محقق دی چې په ګوند کې یې له هزاره ګانو پرته یو غیر
هزاره وطنوال نه شته او له پیله به تر مرګه د خپل «ګوند» رئیس وي  .انحصارګر دوستم دی چې په ګوند کې یې
له ازبکو پرته یو غیر ازبک وطنوال نه شته  ،همدارنګه انحصارګر شورای نظار دی چې په سازمان کې یې یواځې
د یوې ولسوالی کسان راټول شوی دي  .وطن پلورونکو « مشرانو » ،سیاسیونو ( مجرمینو ) په خلکو د ړندو ګومان
کړی دی .
افغان ولس به ددې « ګوندونو » او طالبانو د مشرانو څخه د خارجی استخباراتی شبکو سره د اړیکو حسابونه خامخا
وپلټي  .افغان ولسمشر هم دې ټکي ته په وار وار اشارې لرلي دي .
لنډغر مشران افغان ولسمشر د سولې مخالف بولی  .آیا همدې لنډغرو مشرانو د  ۲۰1۴کې له انتخاباتو وروسته نه
ویل چې مونږ ارګ په زور نیسو او کابل کې به د وینو ویالې وبهوو ؟ ولسمشر هغه وخت سوله و نه کړه او د هر
ډول محتمل ناوړه خونړي امکان د واقع کیدو مخه یې ډب نه کړه ؟
هغه وخت ال د طالبانو سره د مذاکراتو خبرې نه وې چې ولسمشر غنی د کابل د پروسې په نوم نړیوال کنفرانسونه
را وبلل او د سولی د پاره پراخ پالن یې افغانانو او نړیوالو ته وړاندې کړ  .آیا دا د سولی سره مخالفت دی او که د
سولی په الر کې نوښت ؟
د طالبانو سره د دوو وارو اوربند پریکړه د کرزی وه او که د ولسمشر اشرف غنی ؟ اوربند د سولی پر خوا ګام دی
او که د سولې پر ضد ؟ «مشران» غواړی د خلکو پر سترګو پردې وغوړوي .
د سولې په خاطر او جګړې د بندیدو په منظور د اندونیزیا – پاکستان او افغان دینی علماؤ ګډ کنفرانس د کابلوف –
اتمر -عمران خان کار وو او که د ولسمشر اشرف غنی ؟
د طالبانو د ناروا جګړې پر ضد په جده کې د اسالمی هیوادونو د اسالمی علماؤ فتوا د ولسمشر ابتکار او نوښت وو
که د کرزی؟
په ولسمشر ت ور پورې کوي چې ولسمشر سوله نه غواړی  ،ټاکنې غواړي  .خو د کاندیدانو لست ته تر ولسمشر
مخکې دوی منډې وهی  .بې شرمه باید له ځانه وشرمیږي  .ټاکنې د افغانستان د اساسی قانون غوښتنه ده  .ولسمشر
خپل ولس او اساسی قانون ته تابع دی  ،ولسمشر خو لنډغر نه دی چې قوانینو ته تمکین نه کوي  .سوله یو قانونی او
مشروع حکومت کوالی شی  ،نه د لنډغرو ډلې ټپلې  .او مشروع حکومت یواځې او یواځې د انتخاباتو له الرې
رامنځته کیدای شی .
ولسمشر نږدې څلور کاله په یوه الس کار وکړ  .که څه هم له یوه السه ټک نه خیږي  ،ولسمشر د خپلو پاکو او بی
آالیشانه هیلو په مټ ناممکن ممکن نه کړل ؟ ولسمشر په یوه الس پاکستان د انزوا دیوال ته کیناوه او د تروریسم خړ
لیست ته یې ور ټیله کړ  ،ولسمشرغنی خو هغه ولسمشر نه دی چې د امریکا پر ضد د افغانستان د خونی دښمن
پاکستان مالتړ وکړي !
دوکتورغنی که د سولی مخالف وای  ،نو د عمران خان  ،اتمر  ،قانونی  ،محقق  ،کرزی او نورو په څېر به یې د
مؤقت حکومت سوری نارې وهالی ! که ولسمشر غنی د سولی ضد وای  ،د پاکستان پر ضد به یې د اتمر په شان
خوله له اوبو ډکه وای او د پاکستان پر ضد به یې چا سپڼ نه وای اوریدالی ! خو مونږ وینو چې ولسمشر اشرف
غنی په میړانه سره د هر هغه چا په وړاندې والړ دی  ،چې افغان او افغانستان ته زیان رسوي  .اشرف غنی خپل
وس وکړ چې د وطن په خاطر غله اجماع ته را وبولي خو  ،لوټماران د چور د پاره پوره واک غواړي  .ولسمشر
سیاسی واک د خلکو مال او ملکیت بولی او د کرزی په څېر یې په چورګرو ویشالی نه شی .
« مشران » په هغه صورت کې اجماع ته حاضریږی چې د دوی فرمایشات د دولتی او مالی امتیازاتو په هکله ومنل
شي  .په چور جوړ شوو شهرکونو یې وږي سترګی ماړې نه کړې  ،حیرانوونکو لوکسو کورونو او په ملیونونو
خارج ته وړل شوو غال شوو ډالرو حریص  ،د فی سبیل هللا د الرې مجاهدین قانع نه کړای شول  .نور هم غواړی،
نور هم غواړی تر ال یتناهی یې غواړي !
هغه وو چې ولسمشر د سولی مشورتی لویه جرګه را وبلله  ،کرزي او د غلو ډلو وار د واره دا اقدام وستایه  ،خو
کله چې اشرف غنی د جرګې د استازو د ټاکلو له پاره د انتخاباتو خبره وکړه  ،بیرته په شا شول او په جرګه کې
ګډون یې تحریم کړ « .رهبران» نه پوهیږی چې د ولس اعتبار د دوی په ګډون او نه ګډون له منځه نه ځی  .په

د پاڼو شمیره :له  ۲تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

مشورتی لویه جرګه کې د ولس استازو د ډوزمارانو د ډوزو سره سره د ولسمشر په واسطه د جرګې کار پیل کړ او
په بریالیتوب سره یې په جوړونکو پریکړو سره د جرګی کار پای ته ورساوه .
د سولی له پاره لویې مشورتی جرګې دا هم وښوده چې دا جرګه د «سیاسی رهبرانو» د ډوزو پر خالف  ،د
ولسمشریزو ټاکنو له پاره کمپائن نه بلکې مختص د سولې په مذاکراتو پورې د تړلو موضوعاتو د څیړلو په موخه
راغوښتل شوی وه  .ولسمشر غنی خپله رښتینولی  ،خلکو ته وفاداری او وطن دوستی ثابته کړیده او د غلو په وړاندې
د رقابت له پاره د دوی په شان دسیسو او پټو معاملو ته اړتیا نه لری  .ولسمشر پوهیږی او باید پوه وی چې په
ولسمشریزو ټاکنو کې سیال نه لري  .د ولسمشر ټاکنیز سیاالن هغو چنګښو ته ورته دی چې په اوبو کې غواړي ځانته
د آس په څېر نعلونه ووهي  .د ولسمشر له خوا د را بلل شوی مشورتی لویې جرګې په کار کې د مصنوعی رهبرانو
نه ګډون د دوی څیرې نورې هم ښې روښانه کړې  .څومره ښه ده چې حد اقل د څلورو پنځو ورځو له پاره افغان
ولس ددې ځان غوښتونکو  ،منفورې او بدمرغه څیرې ونه لیدې .
دا بد مخي د افغان ولس له ارادې ویره لري  .ځکه غواړي د ولس دښمنانو ته پناه ور وړي  .له دې امله مختلفې پلمې
کوي  ،تر څو د ولسمشر په وړاندې خنډونه ایجاد کړي  .دوی په لوی الس په سختو ټاکونکو او له کړاوه په ډکو
شیبو کې د دښمنانو په ژرنده اوبه ورسموي  .داسی کسان لکه عطا محمد نور  ،اسماعیل خان  ،کرزی  ،قانونی ،
عبدهللا عبدهللا  ،اتمر  ،محقق  ،خلیلی  ،احدی  ،زاخیلوال او داسی نور چې په عمل او نظر کې یې د ټولو هڅو او
هاند موخه د داخلی نفاق پراختیا  ،د افغان حکومت بی اعتباره کول او کمزوری کول  ،فساد  ،انارشۍ او بی قانونۍ
ته لمن وهل دی  ،غواړی د طالبانو سره یو ځای د آی-اس-آی ژرنده وچلوي .
طالب ملخي باید نور د پردو په زور ټوپونه ونه وهي  ،پردی اشرف غنی مجبور کړی دی چې نور له طالبانو الس
واخلی  .پاکستان د تروریسم خ ړ لیست ته شامل شوی دی او د پاڼ په ژۍ والړ دی  .د پاکستان او ایران مالوې د
نړیوالو فشارونو په پایله کې په ماتیدو دي  .طالب باید له ډیر بد انجامه وویریږی او نور د خپل ولس پر ضد له
جګړې الس په سر شی .
افغان وطن پالونکو ته ښایي چې په هیواد کې د ډاډمنې سولې او امن د ټینګیدو او کړکېچ څخه د وتلو په خاطر په
ټول توان او ځواک سره د ولمسشر اشرف غنی تر شا ودریږي .
ړانده به د ولسمشریزو ټاکنو په اوږده لیست کې د نورو په نسبت د دوکتور اشرف غنی بی کچې او روښانه وړتیاوې
او لوړتیاوې نه ویني .
د عادالنه او د افغان ولس وړ سولې د ټینګیدو ،د افغان ولس او ولسمشر اشرف غنی د بریاؤ په هیله !
پای
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

