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خوشحال آصفي

د سولې مشورتي بورډ غړي
ولې د سولې په ناستو کې ګډون نه کوي؟
په داسې حال کې چې په هیواد کې یو شمېر سیاسي احزابو ،سیاسي څېرو او جهادي مشرانو به د ملي یووالي په
حکومت نیوکې کولې چې ګویا حکومت له دوی سره مشورې نه کوي او یا حکومت سیکولر شوی او جهادي مشران
یې د نظام له چوکاټه څنډې کړي؛ بالخره حکومت د دغو اشخاصو له جملې مشهور او مخور یې د سولې په مشورتي
بورډ کې راټول او له مشورو یې ګټې اخیستنې ته زمینه برابره کړه .اوس دغو سیاسي مشرانو او یو شمیر جهادي
مشرانو خاوره وویستله او د سولې عالي مشورتي بورډ غونډو کې ګډون نه کوي.
تېره ورځ په ارګ کې د ولسمشر غني په مشرۍ د سولې مشورتي بورډ لومړۍ غونډه ترسره شوه چې په کې د بورډ
یو شمېر غړو د نامعلوم دلیل له مخې ګډون ونه کړ .په دې سربېره چې په یاد مشورتي بورډ کې د سیاسي ګوندونو
مشرانو ته ځای ورکړل شوی ،خو بیا هم په دې غونډه کې ګڼو سیاسي مشرانو لکه پخواني ولسمشر حامد کرزي ،د
اوسني ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم ،جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ،پخواني ولسمشر صبغت هللا
مجددي ،د حزب اسالمي مشر گلبدین حکمتیار او ځنیو نورو مشرانو ګډون نه درلود.
له طالبانو سره د مرکچي هیئت د ټاکلو په تړاو د ګلبدین حکمتیار تر څرګندونو وروسته د جمعیت اسالمي ،حزب
اسالمي او وحدت اسالمي ګوندونو استازي وایي ،د بین االفغاني خبرو لپاره یوازینۍ الر د سیاسي احزابو له الرې د
خبرو پرمخ وړل دي او یوازې ګوندونه کوالی شي چې د طالبانو باور ترالسه کړي .د ګوندونو استازي وایي ،د
سیاسي احزابو کمېټه ،چې د  ۲۷ګوندونو له استازو تشکیل شوې او د هیواد اووه مطرح سیاسي ګوندونه یې رهبري
کوي له طالبانو سره د خبرو لپاره پر مرکچي پالوي هم بحث شوی.

پوښتنه اوس دا ده چې د کرزي په ګډون ګڼ سیاسي او جهادي مشران ولې د سولې مشورتي بورډ
په ناستو کې ګډون نه کوي؟
ځینې دلیلونه شته چې سیاسي او جهادي مشران یې د سولې په مشورتي بورډ کې د ګډون لپاره زړه نازړه کړي دي:
لومړی؛ راروانو ولسمشريزو ټاکنو کې چنې وهل:
د حکومت لخوا چې د سولې په مشورتي بورډ کې د ګوندونو کوم استازي او جهادي مشران ټاکل شوي دي؛ ډیری
یې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره له ټاکنیزو ټکټونو سره په چنو وهلو بوخت دي .دوی هر یو یې په ټاکنیز ټیم
کې د لومړي او دویم معاونیت څوکۍ او یا کم تر کمه په راتلونکي حکومت کې د بریالي نوماند په کابینه کې د وزارت
په څوکیو په چنو بوخت دي .د دوی لپاره د ولسمشر د معاونیت او د وزارت څوکۍ د سولې په مشورتي بورډ کې له
غړیتوبه په سل هاو ځله غوره ده .دوی ځکه د سولې مشورتي بورډ په غونډو کې ګډون نه کوي چې په ټاکنیزو
ټیمونو کې د لویو څوکیو په تمه دي.
دويم؛ په سوله کې سياسي بقا په خطر کې ليدل:
د سولې مشورتي بورډ یو شمیر غړي داسې هم دي چې تل یې د افغانستان له جنګ څخه په یو نه یو ډول ګټه ترالسه
کړې او اوس چې د سولې لپاره امکانات او احتماالت زیات شوي نو دوی ډار لري چې که سوله راشي نو ممکن په
حکومت کې د دوی واک کم شي او یا د سیاست له صحنې لیرې شي .همدا دلیل دی چې د سولې مشورتي بورډ ځینې
غړي قصدا ً د سولې د هڅو د ناکامولو په خاطر په غونډو کې ګډون نه کوي.
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درېيم؛ له بهرنيو هيوادونو پورې تړل:
د سیمي هیوادونه په ځانګړې توګه ایران ،روسیه او پاکستان تل دافغانستان په جنګ ګې خیر لټولی او تل یې هڅه
کړې چې په افغانستان کې د سولې د هرې هڅې مخه ونیسي .د هیواد په سیاسي احزابو او سیاسي مشرانو کې ډیری
یې داسې دي چې له دغو هیوادونو سره تړلي دي او د همدغو هیوادونو په الرښوونه اوس د سولې د هڅو د ناکامولو
هڅې کوي.
څلورم؛ له اشرف غني او اوسني حکومت سره مخالفت:
د سولې مشورتي بورډ په غړو کې د حکومت او په ځانګړې توګه د ولسمشر غني سیاسي رقیبان هم شامل دي .دوی
نه یواځې دا چې د ملي یووالي حکومت د تیرې شوې کاري مودې پر مهال یې له حکومت سره مخالفت کړی دی،
بلکې اوس یې هم مخالف دي او په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غني مخالفان دي او نه غواړي چې له
وسله والو طالبانو سره د سولې امتیاز دې د اشرف غني او د ملي یووالي د حکومت په نوم په تاریخ کې ثبت شي .په
همدې خاطر د مشورتي بورډ ځینې غړي قصدا ً په مجلسونو کې ګډون نه کوي.
او دا چې د سولې مشورتي بورډ کوم خاص مالي امتیاز نه لري نو دا هم یو دلیل کیدلی شي چې ځینې مشران په کې
ګډون نه کوي او خپله ګټه په کې نه ویني.
پای
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