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  ۲۰۱۹/  ۰۵/  ۰۶         سرلوڅ مرادزی
 

 !ړيواوغ بخښنه باید کوونکي تحریم جرګې د

 مالتړ پراخ کې بهر او دننه هېواد په پریکړو له هغې د او پرانیستې د جرګې لویي مشورتې د چې کې حال داسې په
 ومني تېروتنه خپله چې وي دا غوره به ته کوونکو تحریم جرګې د دی، دوپراخې او زیاتېدو په مخ مالتړ دا او وشو

 .وغواړي بخښنه ډاګه په ،خپل پرېکون دې سره جرګ او
 حکومت په یوازې ههغ چې کوي فکر يکوونک تحریم جرګې د که وه، جرګه ملت افغان ټول د جرګه لویه مشورتي

 همدې له یي خطا او تېروتنه بولي، اپوزیسیون او خالفم دولت او حکومت د ځان دوی او لري اړه پورې دولت او
 .پیلیږي ځایه

 شي نه هېره باید هم دا. کړي مدیریت او سمبال چارې پای، بریالۍ د هغې د او پرانیستي د جرګې د یوازې حکومت
 درلود نه باور نظم او مدیرت ښه په هغه د مخکې جرګې تر ال مخالفینو چې کې سمبالښت په جرګې د حکومت چې
هېواد د اتلو  د جرګې په امنیت کې همدا رنګه نه ښای د .وځلید ښاغلی او منلی کاوه، تبلیغ ناوړه یي اړه دې په او

 کله یي پخوا چې وه شموله هېواد او بشپړه ،پراخه هومره جرګه بلخوا سرښندنه له یاده وباسو. ي ځواکونوتامنی
 ونډه څرګنده پکې میرمنو او قشر ځوان چې وتن ۳۲۰۰ څخه والیتونو ۳۴ له هېواد د .شوی لېدل وو نه ساری
 د نه استازي هیڅ جرګې د ،کې لیک پریکړه او جریان په ورځو پنځو د جرګې د. کوله استازولي جرګې د درلود،

 مخکې له ورته مخالفینو جرګې د چې اړه په ټولټاکنو د نه او حکومت لنډمهاله په نه غځېدا، هپ مهال د ولسمشرۍ
 ټوله په ؛شو تصویب سره یووستون پوره په کې مادو ۲۳ په چې لیک پریکړه جرګې د. کړو بحث وو، کړی تبلیغ
 په دفتر سیاسي د کې هېواد ته وبانطال رسېدا، په ملت افغان د ته سولې ټینګې اوربند، اړخیز دوه سمالسي په کې

 په بندیانو طالب د او ازادۍ په بیان او ښځو د قانون، اساسي ،نظام موجود د ؛وتون په ځواکونو بهرنیو د پرانیسته،
 .وو متمرکز تبادله یا او کولو خوشې

 هم څه که چې ېوش پریکړه ګټه په ملت افغان د کې پای په او غاړوښکېلو ټولو د کې لیک پریکړه په رګېج د
قشه او ولسمشر وایي چې هغه به د سولې الر ن وهلې سینه پلیتوب د خپلخوا له یي حکومت خو لري، نه بڼه الزامي

 وي.
 سره جرګې لویي د پار، په ګټو ملي او لوړو د هېواد د یي لومړی چې وه دا« پزه پت» د ته مخالفینو حکومت د

 خپلو د هلته به یي او وای ورغلی به ته جرګې غوښته، زورلوبه یي سره حکومت کهاو  کړی وای نه ېکونپر
 .وای کړی غیږلوبهد حکومت سره  کې مخ په جرګې لویي د کې دفاع په طرحو

 په ځای پر او درلودل نه جرئت او زړه کولو، وړاندې د طرحې د کې ځای اصلې په او تېښته څخه جرګې لویي د
 سم ؛دریځ شډل او کهپی وړاندې په سولې او حکومت جرګې، لویي د سره رسنیو بهرنیو او( عبدهللا عبدهللا) هترکی
 !دي درېدل وړاندې په ارزښتونو او ګټو ملي بهیر، سولې د صفا

 ېچ هللا اکنو ته نوماند عبدهللا عبدټزو یس او راتلونکو ولسمشرییه رید حکومت اجرا ېلډ ېله د »لیکي نیوز طلوع
ع یدل د وخت ضاړېجو ګېجر ېد د ېسره په مرکه ک ېله اناتولي شبک یېهم وه، د ترک ړېم کیتحر یېه ګدغه جر

ه نه څ ېنو ګېجر ېد ېاتوي چیدل بولي او زېو دولتي او نادولتي ادارو فلج کګڼد  ېک ۍوه اوونیره ېدل او په تېک
 «.لرل

با » وایي هلته کړې، خپره اعالمیه مخالفت په جرګې لویي د بیا خو ټیم اعتدال او سولې د مشرۍ په اتمر حنیف د 
اد برگزار شد، نه مشخصات یار زینه بسیصلح که توسط حکومت و با هز یح مشورتاصطالبه  یکه جرگه یوجود

 یادید و مشکالت زیرا و باعث اختالف شد یجرگه قانون اساس یلو یارهایرا داشت و نه مع یجرگه عنعنو یلو
ابل قامت قو است یاریف ما که در جرگه اشتراک نمودند با هوشیف کابل شد، اما هموطنان شریمردم شر یبرا

 «ساختند. یرا خنث یه روند صلح و قانون اساسیس علیوصف دسا
 اساسي د اتمر. کوي د دوی ټاکنیز ټیم لومړی نورو تر خو دسیسې وړاندې په قانون اساسي دښاغلي اتمر هېروي 

. کړي وزیر لومړی خپل به هغه وګټي، کې ټاکنو په یي ټیم که چې کړې منهژ سره نور محمد عطا خالف په قانون
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 مهال په بریا د کې ټاکنو په به خالف په قانون اساسي د چې شوې ژمنه یي سره محقق او جمعیت ياسالم همدارنګه
 .يکړ پلی کې هېواد سیستم فیډرالي به پرځای حکومت مرکزي د او بدل نظام پارلماني په نظام ریاستي

 چې کې مخالفت په جرګې لویي د .لري دریځ ویجاړوونکی اللچن او نورو تر ډله دا هم اړه په سولې او اوربند د
 ورځې څو. کاروي هم ټیم اعتدال او سولې د ژبه همغهپه لږ توپیر کاروي،کې  اعالمیه خپله په طالبان ژبه کومه

 چې کړې، خپرې یوځای کې رسنیو وګهپت پرتلې د کاپي اعالمیو د ټیم اعتدال او سولې د او طالبانو د مې وړاندې
 .لري نه توپیر چندان هغو کې د دواړو ډلو دریځ یوله بله

ه یپه مشورتي لو ېد سول وایی، لري نه پلمه بله سره پریکون ګېرج لویي د چې همحامد کرزی پخواني ولسمشر  
 .لرم شک یی اړه په مادې دریمې د یوازې منم، لیک پریکړه جرګې د .میمان نه ښېون پګډپه خپل نه  ېه کګجر

 ېک یاځاو په هغه  ېاده شویله یه ېخبره او د سول ېد سول ېک یاځوه یپه  یې ېه کیپه اعالم »زیاتوينوموړي 
دو ېولټدو او د خلکو په راړېپه جو ګېد جر ېعنیکوو،  یهرکل ېترزونه شوي، یاندړاو واضح وړپه ت ېد سول ېچ
ه تبصره نه لرم، خو د ړا ېي، خو زه په دېږولو المل کړد جو ېیمه ماده د ستونزېدر یېستونزه نشته، د اعالم ېک

 «کوم یهرکل ېله بولم او تریلپاره د خلکو ه ېمواد د سول ېپات ګېجر
د اسالم له  افغانستان کې د جګړې یو المل دا دی چې هپ »پریکړه لیک په درېیمه ماده کې راغلي د لویي جرګېد 

ي دولت، د طالبانو تحریک او ي جرګي غړد سولې د مشورت سپېڅلي دین څخه مختلف برداشتونه او قرائتونه کیږي.
ن څخه خپل تفسیر واحد کړي او دا تفسیر د همغږۍ او ملي علماوو ته وړاندیز کوي چې د اسالم له سپېڅلي دی

 «یووالي وسیله وګرځوي.
 کې ې د پنځمې مادې په وروستۍ برخهاعالمیې خپلد بان طال ،وړاندې دې مادې پهجرګې د پریکړه لیک د  دخو

جهاد لکه څرنګه چې وو هغسې به فرض وي او څوک یې د توقف او ځنډولو توان نه لري،  »ښۍ او لیکي غبرګون
تشریح یې شوې ده، هیڅوک په کې د د اسالم د مبارک دین احکام هم ثابت او مدون دي، چې تفسیر، تعبیر او 

 «.انحرافي تعبیراتو حق نه لري
چارواکي وایي، د سږني ښوونیز کال له پیل راهیسې سلګونه هغه نجونې ښونځیو والیت سرپل د کې  خبرپه یو تازه 

چارواکو په خبره، د طالبانو له دې  د .ته له تګه منع شوي چې له لومړنۍ دورې یا شپږم ټولګي پورته زدکړې کوي
د بېلګې څخه د طالبانو تفسیر، تعبیر او تشریح  دیند اسالم رغه له بده م .ښوونځي اغېزمن دي ۳۰یز نږدې بند

 هیڅوک پکې د دوی په خبره د بل تعبیر حق نه لري! چې هډول د پورتهپه پتوګه 
ره نه لرم او بل ځای وایی چې دا ماده د ستونزې د ې په اړه تبصېیمې مادد جرګې د در»کرزی چې یو ځل وایي 

نندارې ته وړاندې کړي، نور  يمخ دوهخپله بې له دې چې د لویي جرګې د پریکړو په اړه « جوړولو المل کیږي
خپله  کې یهاعالم ه، ورته تبصرڅرګندوي اړههغه شک او اختالف چې کرزی یي د دې مادې په  لري.نه  د ویلوڅه 

 !هم کوي طالبان
 مالتړ پریکړو د جرګې لویي مشورتي د ډیرکی افغانانو د توپیر، په فینومخال یادو د سولې او قانون اساسي د خو

 .غځیږي پسې لړۍ مالتړ د او کوي
خه څرو والیتونو ډېواد ېد ه ېکابل ک ېله لوري په پالزمین ېسیموس ېد السالم افغان سول» کې وروستیو دې په
 ږوي او د اوربند غټول ېچار ېالر ېو د سولړلو غاېکښپه  ګد جن ېشوي، چ ډموخه را غون ېوانان په دځ

 «تاند ،يړوک
د  ېاوربند به په افغانستان ک یتل شوښخوا غول ګېجر ېمشورتي لوی د»وایی کې اعالمیه یوه په ملتونه ملګرې

راغلي  ېه کیوناما په اعالمید  ي او د افغانانو ژوند به وژغوري.ړمرسته وک ېپه برابرولو ک ېنیلپاره د زم ېسول
الزمه  لو خواو سرهېکښولو ټدو په هدف له ېرس پایتهد  ګړېد افغانستان د ج ېملتونه چمتو دي چ ريګمل ېدي چ
 يړه او همکاري وکمرست

 .ید ړیک ړو مالتړکېله پر ګېجر ېلپاره د مشورتي لوی ېد افغانستان د سول هم وټنا
ر ټاکډس یب رئیو د سره صلال ایرس مرستګت د کانین ولسي جمهوریولسمشر اشرف غني د چ پنځمه، په مۍ د
لو د یکو هېواد د ولسمشر د نېد خپل ه زور ټاکډوشوه،  کې ګپه ار ېچ ېپه دغه کتنه ک ن زو سره وکتل.یش
دو مبارکي ېالي ترسره کید بر ګېجر یېد مشورتي لو ېد افغانستان خلکو او دولت ته د سول ګنڅکولو تر ېاندړو

 ،کوي ړر مالتیبه ېت د سولیاو مالک ۍت د افغانستان په رهبریورن ولسي جمهیه، د چړک یېاته یله او زیوو
 «روهي
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، پر خپلې پرېکړې که چیري د لویي جرګې د پریکړو کورني مخالفین .جرګې پریکړه به پلي کیږي د مشورتي لویي
 .، نور به هم د افغانانو منځ کې ګوښه شياو بخښنه ونه غواړي ني ونه ښۍپښیما ،له سره غور ونه کړي

 پای
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