http://www.arianafghanistan.com

2018/12/15

ویسا

د سولې مشورتي بورډ بل کمپایني اعالن
ولسمشر غني د سولې عالي مشورتي بورډ غړي وټاکل ،دغه کار هم د ولسمشر د وروستیو میاشتو د بېال بېلو
فعالیتونو په څېر کمپایني بڼه لري .هغه نومونه په دې بورډ کې اعالن شول چې له ډېرو سره آن مشوره هم نه ده
شوې.
د سولې د مشورتي بورډ د غړیو اعالن هم د غني د سولې د خبرو اترو د ګروپ په څېر د هېواد په کچه له پراخ
منفي غبرګون سره مخ شو .آن چې ځینو کسانو چې نومونه یې د یاد بورډ د غړیو په توګه یاد شوي دي له دې
بورډ سره مخالفت کړی دی.

د دې دالیل معلوم دي.
یوه برخه سیاسي او ملي شخصیتونه فکر کوي چې ولسمشر یوازې شعاري خبرې کوي ،د سولې اراده او توان
نه لري او داسې تګالرې ته چې په ریښتینې معنا سوله را وستالی شي مخه نه ورکوي ،دغه هڅې یوازې د دې
لپاره دي چې د سولې د ریښتینې او اغېزمنې پروسې د پیلېدو مخه ونیسي .تر ډېره حده همدغسې ښکاري چې
سوله د ولسشمر غني په پروګرام کې نشته او د ده لومړیتوب راتلونکي انتخابات دي نه سوله .په جنیوا کې د
سولې پنځه پړاوییزه پنځه کلنه طرحه د همدې لپاره اعالن شوه چې معنا یې همدغه ده چې د ولسمشرۍ د راتلونکې
بلې دورې تر پایه به جګړې او بدمرغۍ روانې وي.
په مشورتي بورډ کې د ځینو جهادي مشرانو د نومونو په باب یوه برخه سیاسي فعاالن دا تور لګوي چې دا هغوی
ته د سیاسي رشوت په معنا دی او موخه پکې راتلونکي انتخابات دي .خو برعکس جهادي مشران او یو شمېر په
ولس کې د نفوذ خاوندان د ساري په توګه پخوانی ولسمشر حامد کرزی به بیا دا اعتراض لري چې غني د سولې
په برخه کې د دوی رول یوازې مشورې ته را ټیټ کړی دی .د مشورې منل او نه منل خو پخپله د غني واک
دی .واقعیت دا دی چې ډېرې مشورې به په یوه غوږ اورېدل کېږي او په بل به وځي او د هوا په څپو کې به
تحلیل شي.
په هر صورت یو څه چې ډېر واضح دي د غني په واکمنۍ کې له طالبانو سره د سولې او خبرو اترو مسأله له
یوې مسخره ټوکې زیات څه نه دي .که د غني په بورډ کې د هېواد په کچه هر څومره نومونه زیات شي ،هېڅ
اغېز به و نه لري ځکه چې اغېزمن لوري چې د سولې په راوستلو کې د یوې عملیې برخه نه وي .یوازې مشوره
د بېال بېلو لوریو اغېزمنتوب نشي زیاتوالی .معنا دا چې د سولې په تړاو به هغه څه کېږي چې غني یې غواړي
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او غني نه پخپله د سولې اراده لري او نه طالبان له هغه سره ناستې او خبرو ته حاضر دي .سوله خو لرې خبره
ده.
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