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صالح الدین سعیدی

په قطر کې نهم دور د مذاکراتو څلورمه ورځ!
دوحه
قطر کې د امریکې او یو طالب ډلې تر مېنځ نهمه دور د مذاکراتو تېره شپه د څلورمې ورځې لپاره د شپې تر ناوخته وغځېدل.
معلومات او شواهد ښکاره کوي چې هلته د افغانستان پر ټولو مسایلو د هغو مسایلو په شمول چې د افغانستان په اساسي قانون
کې او د افغانستان اولس او پارلمان به پرې اوصوالً توافق کوي ،هلته دوحه کې د هغوی تر مېنځ پرې بحث او توافقات روان
دی.
دلته دوحه کې ښکاري د افغانستان د اساسي قانون نه پورته د اساسي قانون لپاره د ملت له صالحیته پرته او اوچت د افغانستان
د اساسي قانون او دولت ساختارونو لپاره چوکات جوړولو توافق روان دی( .مسجد ګرم ،ګدا آسوده).
هلته د افغانستان د نظام او ساختارونو په هکله او د موقت او عبوري حکومت او ادارې خبرې او توافقاتو باندې کار او دا په
درې ژبو متون د امضاء لپاره آماده کیږي چې د افغانستان د کابل حاکمیت د امضاء طرف نه دی خو پاکستان ،چین ،هند به د
امضاء طرف وي.
د افغانستان د اساسي قانون لپاره د تغیراتو د پروسې قانونی الر له سره مطرح نه ده او داسې ښکاري چې ددې وطن مالکان
هغوی او پاکستان وي.
د عملي ،قانونی ،اخالقي ،سیاسی او انساني لحاظه دا توافقات مردود او د وقت ضیاع ده او د سلیم عقل خاوند به یې ونه مني او
په یقین به یې افغان ملت او نړۍ رد کړي.
زه دداسې توافقاتو چې د افغان ولس په غیاب کې د افغانستان پر سر دې د ترامپ حاکمیت او طالب ( پاکستان ) تصمیم اساس
شي په کلکه غندم او ردوم او دې ته د ترامپ او افغان اولس غولونه او وقت ضایع کونه وایم او دا د منلو وړ نه شي کېدای او
نه ده.
مونږ سیاسي مصالحه غواړو او سیاسي مصالحه بل ښه الترناتیف نه لري.
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مونږ د سیاسي مصالحې او ایدیولوژیکي مصالحې مغالطه چه عمالً واقع ده د بحث غلط جانب بولو او نه منو .
د افغانستان پر سر تصمیم د ملت له ارادې پرته مردود دی.

سیاسی مذاکرات څه دي؟
د افغانستان ټول جوانب په دې توافق وکړي چې څنګ افغان اولس د افغانستان د ټولو قضایاو تصمیم نیونکی شي؟
سیاسي مبارزه متمدنه او د امارت اسالمی یا د اساسی قانون مشروعیت له ملته تر الس شي .

د ټوپک پر ځای ملت انتخاب وکړي.
د مذاکراتو او انتخاباتو مسئله مقابل د هم درول خطاء کار دی او دواړې پروسې باید عملي شي .
که طالب ومنله چې یو کس یک رایه او د امارت مشروعیت له ملته اخلي نو که بیا د آزادو ،شفافو ،سراسري ټاکنو لپاره د
متناسب میکانیزم د جوړولو لپاره ،درې څلور میاشتې وقت غواړي نو بیا دې د فرمان او سیاسي توافق له مخې ټاکنې د دوه
میاشتو نه تر درېو یا څلورو میاشتو پورې وځنډول شي او د فرمان سره سم دې د طالب د جمهوري ریاست کاندید د خپلې
برنامې سره د جمهوري ریاست په کاندیدانو کې ونیول شي.
که طالب خپل حاکمیت له دوحې او قطره غواړي او یا د اسالمي امارت جوړول د خپلو ( شورای حل و عقد) علماء د شوراء
له خوا غواړي او د افغانستان نظام او سیاسي ساختارونه ړنګوك غواړ او ړنګوي .عمالً د پاکستان برنامه او پروژې افغانستان
کې عملي کول غواړي نوبیا :نه شته بله الره بې له جنګ.
نړۍ ته به متخلف افشاء او تجریدیږي او د پاکستان سره به په کلکه مسایل یوطرفه کیږي او افغان اولس به له خپل حیثیته د
ترامپ د مالتړ سره او یا بې د ترامپ له مالتړه دفاع او ساتنه کوي! 2019/08/31

**** **** ****
یادونه:
که چیری ګران لوستونکی و غواړی چی ددی لیکوال نوری لیکنی هم ولولی ،نو کوالی سی چی ،پر انځور باندی د
«کلیک» په اجرا کولو سره د لیکونکی نور مطالب د «آرشیف» فهرست ته ،الر ښودنه تر السه کړی!
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