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صالح الدین سعیدی

د سولې د مذاکراتو لپاره وړاندیزونه!
باعزته او تل پاتې سوله چې د سیاسي سولې ،سیاسي مذاکراتو او سیاسي توافقاتو له الرې مېنځ ته راتالی شي بل ښه
الترناتیف او قایمقام افغان ولس ته نه لري.
افغانان په عمده ډول دغه برخه کې اجماع لري او دا دی مشورتي ،قیمتي! لوې جرګې مسودې هم دا خبره تأئید کړه
او د افغانستان جمهور رئیس هغه ومنله.
امریکه هغه سوله غواړي چې مصارف یې کم او محدود کړي او افغانستان پوځي هډې [؟] هم ولري .دا موخه چې
څنګه تأمین شي ،امریکه هغه کوي .که د امریکې پر ځای زه وای ما هم دا کوله! طالب ته جوړه روغه او مذاکره
څوک خېرات نه ورکوي زور یې هغو ته معلومیږي چې سنګر کې پروت دی.
پاکستاني استابلشمنټ او ورسره همغږې طالب ډله هر یو جدا جدا سوله غواړي.
پاکستاني استابلشمنت اوس اوس هر هغه ډله کابل کې په قدرت رسول غواړي چې د ډاکټر اشرف غني سترې اقتصادي
او سیاسي برنامې د افغانستان لپاره پلي نه کړي او یا بې کفایته وي.
پاکستاني استابلشمنت د طالب ځواکونه چې دوی بیا پاکستاني طالب ته الهام او مالتړ شي او لکه مرحوم مال محمد
عمر آخوند زاده د پاکستان اغزن تار او دروازې د افغان پر خاوره و نه مني ،هم نه غواړي .داچې د پاکستان او
طالب دوستي د دواړو خواوو د ګټو دوستي ده داهم جوته ده.
ایران او روسان هم د طالب سره ورته سیاست لري.
ایران په دې خبر دی چې امریکه د طالب ړوند او کوڼ سرباز د سعودي په زور ددوی پر ضد استعمالول غواړي.
افغانستان کې روستي وقایع او د زیارتونو انفجارات افغانستان کې د داعش قوت اخیستل ثابتوي.
د طالب عمودي او افقي مشرتا به د سولې په مذاکراتو کې د هغوی د سیاسي مواضعو پر بنیاد چې د ایدیولوژیکي
منابعو سره په تضاد کې شي ،په لږ وخت کې دوی له خپلو صفوفو تجریدوالی شي .قطر او دوحه کې ناست طالب
مشران (جنراالن) د طالب د افقي رهبرۍ ایدیولوژیکي ضد سیاسی توافقاتو په کولو به بې سربازه جنراالن شي!
په داسې حاالتو کې چې داخل کې د عطا محمد نور انو شمېر لوړېدای شي او د ب ۵2تر چتر الندې زور او زر ته
رسېدلي د ځان او غالء شوي مال سودا ورسره ډېره قوي ده ،څه کول په کار دي چې دوی سره حساب ونه شي؟
لمړي سر کې او د نن اولویت د افغانستان پارلمان بشپړول او مشروع کول پکار دي.
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دوهم :د امنیتي ځواکونو التقویت پکار دی.
درېیم :د عمراني او اوږد مهاله پروژو د پلي کولو کار باندې تمرکز چه هغه زمونږ او زما د افغان حکومت نه د
مالتړ المل دی ،په دوامداره توګه تمرکز او ملت خبرول.
څلورم :د سیاسي مصالحې او مذاکرې باندې په دوامداره توګه د تمرکز ادامه.
په دې خاطر د مصالحې او مذاکرې ټیم په الندې درې برخو وېشل په کار دی :
اول مذاکره چي ټیم :چې شمېر یې د طالب خوا سره د بالمثل شمېر اندازه وي چې نیم یې د افغان حکومت له خوا او
نیم یې د افغان پارلمان لخوا د پارلمان له غړو نه د افغانستان د مسلکي او افغانستان ته متعهدو اشخاصو نه انتخاب
او د افغان حکومت په مشرۍ مذاکره وشي.
دوهم د مناظرې ټیم چې د مذاکرې له ټیمه یې شمېر کم او یا نیمایي وي او د استاد عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ
نیم د حکومت او نیم د پارلمان لخوا انتخاب شي.
درېیم تخنیکي ټیم چې د ریاست جمهوري او اجرائیه شوراء له خوا چې شمېر یې د مذاکره چي ټیم له نیمایی نه زیاد
نه وي د تخنیکي او تشریفاتي مرستو لپاره انتصاب شي.
دا بحث لږ نور جزئیات هم لري.
پورته ټیمونه او پورته وړاندیزونه همزمان په کار اچول کېدای او کار پېل کوالی شي
په یاد ولرو چې د ضایع کولو لپاره وخت نه شته او خلک نه دوکه کیږي.
د جمهوري ریاست او شوراګانو لپاره د ټاکنو او بې له ځنډه ،شفاف او سرتاسري ټاکنو لپاره کار مې په دې خاطر
دلته اول رانه وړه چې هغه باید او باید اول او د ټولو نه اول وشي او یا حد اقل همزمانه بال تأخیر کار ورته وشي.
دغه ټولو ته با صالحیته او با مسؤولیته افراد ټاکل او د هرچا په کار کې مداخله نه کول او هلته حضور لرل چې د
اول شخص له حضوره پرته هغه کار نه کیږي ،دا هغه اساسي مشورې دي چې باید رعایت شی.
مطالبۀ به زمین ګذاشتن سالح از جانب طالب و مغالطه کردن مصالحۀ ایدیولوژیکي با مصالحه سیاسی و قاتی پاتي
کردن این دو خطاء و ضیاع وقت است! و من هللا التوفیق
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