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صالح الدین سعیدی

د دوحې د سولې کنفرانس ردوم!
ایمیلونه او یاداشتونه مې تر السه کړل چې زمونږ یو شمېر وطنوال لیکي چې د دوحې د سولې کنفرانس او ناسته
مردوه ګڼي ،ورسره مقاطعه کوي او بده یې وایي !
علت یې داسې بیانوي ،چې هلته ډېر هغه افراد دعوت شوي چې د افغانستان نظام ړنګوي ،د پاکستان اجنتان او د
هغه او دغه مغرض اشخاص دي .
اما زه فکر کوم یو اصلي علت به یې داوي چې :که زه په کې وای نو ښه ده ،چې زه په کې نه یم نو هرڅه خراب او
مردود دي .
داسې استدالل او دا منطق د منلو نه دی او نور نو ځان ځانۍ بس ده.
د هللا ج څخه ویره وکړئ او ددې ملت د تراژیدۍ د اوږدیدو المل مه کیږئ .
د سولې او مذاکراتو ناستې والړې ،کنفرانسونه ،خبرې اترې ،د خواوو نظریات او ارزونې د هر چا خپلې او منطق
یې دي .دا د خواوو او افرادو ارزونې او نظریات هغه وخت وجیبه او اجباري کیږي چې نور لوری او لوري یې
ورسره ومني .
د مثال په توګه حتی که څوک راشي او ستا په کور لوحه ولګوي چې دا دیو ستر ،معزز او جلیل القدر دیني مرجع،
مقدس او پیشوا شخص په نامه مسجد او عبادتګاه جوړوو نو دغه لوحه ځوړندونکی داچې ستا پر کور یې دا لوحه
لګولې ا و تاسې ورسره موافق نه یاست او موافقه نه وه ،غلط کار او له مبدې خطاء او باطل کار دی .هو دغه کس
چې د بل په مال کې د مالک له موافقې پرته ملکیتي تصرف کوي اسالمی فقه کې ورته فضول او کار یې فضولي او
له صفري نقطې باطل دی .که لوحه لګوونکی په خپلې لوحې تأکید او دا تجاوز کوي نو دا کس متجاوز ،احمق او
مردود دی .
د دوحه کنفرانس او یا کومه بله ورته ناسته کې پر هغو مسایلو تصمیم نیول چې هغه د ملت حق او صالحیت دی،
مردود ،فضولي او احمقانه کار د دوی له صالحیته لوړ او ناجایز کار دی .
د سولې او مذاکراتو کنفرانسو او جوړ جاړی کې هرڅوک خپله خبر د افغانستان او سیمې هره مسئله کې کوالی شي
او د خپل وخت په چوکات کې خپل نظر ویالی شي خو د بحث اساسي اجندا او مرکزي د فیصلې لپاره خبر یوه ده
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او هغه داچې جنګ څنګه پای ته ورسي او افغانان خپلو کي د متمدنو وسایلو له الرې خپل مشرتابه او سیاسي قدرت
وټاکي .دلته هم کومه اختراع نه شته او اوسني عصر کې العیاذ باهلل نه پیغمبران راځي او نه کومه بله معقوله الر،
غیر د خلکو له انتخابه نه شته .مال ،عالم او د ټولنې مخکښ ملت ته او زمونږ حالت کې اکثریت قاطع مسلمان ملت
ته د هغه په انتخاب کې مرسته او ممد دی.
که لهدې بهر تصمیم نیول کیږي نو هغه به ملت ټاکي .
چې مو ځل دا خبره فیصله کړه نو بیا بحث پورته کیږي چې په داسې حاالتو کې چې ملت ته ځو نو کله کېدای شي
چې یو خوا دې وزارت داخله ،دفاع ،امنیت ،خارجه او  ....ولریط او بل خوا دې راشي ورته دې سالح تسلیمه او بیا
دې ټاکنو ته الړ شي؟ دا ممکنه نه ده او دا ځان او یا بل غولونه ده!
نو د دوحې ،قطر او یا بل ځای د افغانستان د سولې او تفاهم ناستې والړې په کلکه مالتړ کوو او دغه مالتړ خپله
وجیبه ،اسالمي او انساني رسالت بولو .
خپل حق او د بل حق پېژنو او دې برخه کې نه د خپل حق چاته ورکوو او نه دبل حق د خوړلو اراده لرو .افغان ملت
خپل حقوق او صالحیتونه لري او هیڅ معامله او خیانت کې د هغو سره غبن او تجاوز نه منو  .و من هللا التوفیق
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