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 تحریمونکو ته:مشورتی جرګی د د سولی 
 

 

تنو ګډونکو په برخی اخستنی سره ، پیل شوه او د  ۳200والیاتونو نه د  ۳۴د سولی مشورتی لویه جرګه د هیواد د 

کمیټو مشرانی یی میر منی وی، په هیواد کی د تل پاتی  1۳کمیټو کی، چی د  ۵1یوی اونۍ په کاری موده کی په 

ی د کمادو  2۳اخه او هر اړخیزی خبری وکړی او په سولی د تامین او د هیواد ټولو اطباعو ته د ښځو په ګډون پر

په ذریعه خپلی غوښتنی د مشوری په توګه افغان دولت ته وړاندی کړی. د دولت  یوه  تصویب شوی پریکړه لیک

د خپل دولت  د یوی واقعی ، تل پاتی او هسی سولی به د جرګی مشوری  منه وکړه چیژ مشر ډاکټر اشرف غنی هم

ی د الری نزاره الره پراپد هیواد د ټولو اطباعو انسانی حقوق پکی خوندی او د وطن د آبادی د  د تامین د پاره چی

 نقشه و ګرځوی.

ی وترکومه ځایه چی په هیواد کی د ننه د ولسونو له خوا د دی جرګی د انعکاس په هکله اوریدل کیږی مطلقاً تائید 

او د هیواد دخلکو د بیا یووالی د پاره بیساری او بی مثاله جرګه  چی دا جرګه په خپل ډول کی واقعاً یوه آزاده، هدفمنده

ځینو برخو کی د شخصی برخورد اواو د جرګی د غړو تر منځ په  وه. دا هم د یادونی وړ ده چی په تخنیکی برخو

لله شوه. بخو په ټوله کی د افغانانو د روان کړکیچ د پاره ډیره ګټوره و  هماهنګۍ نشتوالی ته هم ګوته نیول کیږی.

اوس له تاسو ښاغلو نه چی د بیالبیلو د الیلو له مخی مو دا جرګه تحریم کړله او ګډون مو پکی و نه کړلو یو څو لنډی 

ورکوی هم خیر دی خو اقالً یی په پام کی و نیسی. ګوندی تاوان  نهپوښتنی لرم چی که ځواب ورته نه وایی او اهمیت 

 .مو پکی نه ویبه 

ی جرګی پریکړه لیک)قطعنامه( ضرور لو ستی وی، چی د واړو دولت او طالبانو ته یی د مشوری اول: تاسو به د د

 په اتفاق سره وړاندی کړ.په توګه او وړاندیز 

ماده ئیزه غوښتنو نه غیر به مو نور څه دولت او  2۳ایا له دی  ،الف: که تاسو په دی جرګه کی ګډون کړی وایی

 طالبانو ته وړاندی کړی وایی؟

ایا تاسو یوی تل پاتی سولی ته د رسیدو د پاره له دی وړادیزونو پرته نوری کومی موضوع ګانی مهمی بولی چی  ب:
 د ملت سره یی شریکی کړی؟
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تخاباتی ټیمونو او منفردو څیرو چی دا لویه جرګه مو ندویم: تاسو ټولو چپی او راستی یا مذهبی او غیر مذهبی ډلو، ا

پاتی کیدو او د راتلونکو ټاکنو د پاره د هغه له خوانه   د ځان په ګټه یوه کمپاینی ډرامه کی د قدرت  پهد ډاکټر غنی 

 ، ایا صادقانه و وایاست داسی څه مو پکی و لیدل؟بللی وه

 ۳200دریم: د افغانستان خلکو زما په ګډون په رسنیو کی ستاسو د اکثرو له خولی دا ووریدلی چی دی جرګی ته دا 

یی غریب ، په دا ټوله اوږده غمیزه کی له هری لوری زوریدلو،  اتو نه راغلی وو او نژدی ټولوالی ۳۴تنه چی د 

ژړیدلو او په وینو کی لمبیدلو کورنیو پوری تړلی وو، ډیره برخه یی لوستی او بی پری روښانفکران او د مدنی ټولنو 

د ملت او وطنوالو استازی نه  بیاهم لوریاسو له تو برخه درلوده، خو سپکی د ټول هیواد میرمن ٪۳0کارکونکی وو، 

. ایا ستاسو په نظر بی له تاسو او ستاسو په الړو له لمدو کسانو نه پرته نور څوک د دی وطن او ولسونو ګڼل کیده

 وایا تاسو ته دا ټول ګډونکونکی د غنی شخصی دوستان یا مزدوران بریښیدل او ستاسو په زړ زیتوب نشی کولی؟ااست

 ته هیڅ ډول درناوی وجود نه لری ، چی اوس یی هم ستاسو پلویان په رسنیو کی په تحقیر سره یادوی؟؟ ال هم دوی کی

څلورم: ایا ستاسو دا ډول سلوک د دی زوریدلی او د څلویښتو کالو نه په اوږدی موده کی نارواو جنګونو زپلی ولس 

 سم او ګټور سلوک دی؟ آبادۍ سره، یو او یا رغونیب هیواد د وران د مناسب بری سره او د روانی پروسی سولی د سره، د

پنځم : دا وروستۍ پوښتنه ده. ایا تاسو د غنی په مشرۍ د موجود دولت سیاسی مخالیفین د خپلی ټولنی د روان کړکیچ 

مو کراتیک دموجود کی چی په هیواد  درسره شته طرحهکومه داسی  یانه د را ایستلو د پاره یو واحد نظر لری؟ ا

او د یوی نیکمرغه راتلونکی په لرلو سره، و کوالی شی چی وسله وال مخالیفین د ځان ، د اطباعو مدنی حقوق سیستم

ن کی سوله تامین کړی؟ که چیری ځواب هو وی نو د ملت سره خپل متحد نظر طسره خبرو نه کښینوی او په و

شریک کړی او که منفی وی نو بیا د ډاکټر غنی د سولی د همدی نقشی د تطبیق سره مرسته وکړی چی پرونۍ د 

ږی کید هیچا لحاظ پکی نه چی  سولی مشورتی شورا ورته وړاندی کړیده او په دی توګه د تاریخ د هغه قضاوت نه 

رسته او همکاری نشی کولی اقالً دومره خو وکړی چی دا د سولی پروسه مه ځانونه له بدنامۍ  وژغوری. او که دا م

 تخریبوب او دا ملت له دی زیات د نوو کړاونو سره مه مخامخ کوی.

 خیر دی ،که خیر دی نه رسیږی چاته

 بد کار دی ،خو بد هـم مه رســـــوه
 

 ۴/2019می/
 ډا.کانا -تورنتو

 
 

 
 

 

 یادونه:

نوری لیکنی او سرودونو هم ولولی، نو کوالی سی چی، پر انځور باندی او لیکوال  که چیری ګران لوستونکی و غواړی چی د دی شاعر 

 تر السه کړی!  فهرست ته، الر ښودنه« آرشیف»د او مطالب په اجرا کولو سره د لیکونکی مقالی « کلیک»د 
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