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 04/03/2020          عیدىصالح الدین س

 !د مذاکراتو او سولې وړاندیزونه

 

طالب ته التیماتوم چې که اوربند اعالن و نه کړې در سره سولې ته نه کښېنم، که اور بند اعالن نه 

 ... کړې ټول بندیان دې نه خوشې کوم او

بندیانو  5000د افغانستان سره د  باید واقعبین اوسو او بې قید او شرطه یوجانبه د طالب په نامه حتى

ه ن بندیان راباندې خوشې نه شي کړاى او د افغان امنیتي ځواکونو نه توهین و .اى .اس .ىآد   کې

  .شي

دې برخه کې د امریکې او دغه طالب ډلې روستي توافق ته د مجبوریتو له مخې بې قید او شرطه 

ستان د پاکستان د سیاسي لوړ پوړو ناتسلیمېدل او په دې سلسله کې پر افغان چارواکو او افغ

 تاریخي استقامت او با مسٶلیته مواضعو ته اړتیا لري.  ځانکړي،  ملنډې

ه ن امریکه نباید پر افغان حکومت خپلې برنامې تحمیل او د پاکستان ستراتیژیکو ګټو ته عمالً کار و

 .کړي. دا توقع اقالً له جناب خلیلزاده نه لرو

  .وه شو چې د طالب بنياد جنګي بنياد دىله بلې خوا په دې بايد پ

چې جنګ له طالبه واخلې خو سوچه ووایه طالبه له  نو  نه لري، د اعمار برنامه ند افغانستا  طالب

  .تسلیمېدو پرته بل چانس نه درکوم

دا ښه خوب او مونږ ته جالبه اما دا خو غیر عملي خواست او سیاسي مذاکره کې باید عیني اوسو او 

 .عملي غوښتنو ټینکار ونکړو په غېر

نو وړاندیز کوم چې له طالب سره د سیاسي مذاکراتو په درشل او شپېل کې له اولین روغبړ روسته 

  باید طالب سره روښانه شي چې د امارت اسالمي سیاسي مشروعیت ته کومه الر غوره کوئ؟
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 1-  شوراى حل و عقد الره؟3/ ملت که د 2د ټوپک که د/  

  .توافق وشو بیا د متارکې خبرې او د عملي کولو میکانیزمکه پر ملت  

  .که د ټوپک نو بیا خبرې ختمې

سعیدى په الس   که د شوراى حل و عقد خبرې نو بیا ددې شوراء د جوړېدو کار داکتر صالح الدین

  .کې نیسي او ځو شوراى حل او عقد ته

  دا ده دحل الر. و من هللا التوفیق
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  یادونه:

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