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صالح الدین سعیدی

جریان بحث لویه جرگه مشورتی!
مصالحۀ سیاسی ضرورت است و تعلل درین عرصه جنایت!
جرگه و لویۀ تعریف شده افتخار تاریخ ماست !
رئیس جمهور حق دارد که با ملت مشوره کند !
اما تعین [تعیین] اولویت ها و انتخاب راه های بهتر رسیدن به صلح با عزت و دوامدار هم ضروری است!
این به فرمایش و احساسات خالی نمی شود! این فهم ،دانش و تعهد به منافع ملی افغان می خواهد !
کمیټه های  _+ ۵1گانۀ لویه جرګۀ مشورتی تشکیل جلسه کردند و جوابات کمیته های خویش را در مورد سؤال های
مطروحه ابالغ کردند .
عده ای فرصت و وقت خود را به تعارفات و ذکر نام هایی که کی را سالم می دارند و عده ای بر دیګر مسایل غیر
ضروری پرداختند .پیشنهادات غیر عملی ،غیر ضروری ،ناممکن ،نامعقول و ضیاع وقت و خارج از صالحیت،
آنقدر بود که مجبور شدم بنویسم :ده در کجا و درختان در کجا و درخت های سر کوه را کی شانده .
این کمیته ها و اشتراک کننده ها قرار اظهارات شان از درک این هم عاجز معلوم می شدند که در سیاست خیر و
خیرات نیست و ُگربه به خاطر رضای خدا موش نمی ګیرد .
تقریبا در همه اظهارات نقش خرابکار پاکستان را فراموش کردند و طالب و جنګ آنرا داخلی افاده کردند .
تقریبا همه طرح ها و پیشنهادات داشتند که نشان می دهند ،تا هنوز تفاوت مذاکره و مصالحۀ سیاسی با مذاکره و
مصالحۀ سیاسی را درک نمی کنند .ما در مذاکره و مصالحۀ سیاسی بر صحت و سقم نسخه های سیاسی احزاب و
سازمان های سیاسی بحث نداریم .ما بر صحت و سقم امارت اسالمی و یا قانون اساسی بحث نداریم .بحث ما در
مذاکره و مصالحۀ سیاسی این است که چطور ملت تصمیم ګیرندۀ اصلی شود و سازمان ها و احزاب سیاسی چطور
فرصت داشته باشند تا ملت صحت و سقم برنامه های شان را نشانی کند .
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عده ای فراموش کردند که از طالب و فهم طالب از دین بحث دارند و برای طالب فرمایشات داشتند که ګمان میکنم
از طالب خواست داشتند تا نام جنبش خویش را جنبش دیموکرات ملی بنامند و تغیر[تغییر] دهند .
به درخواست عده ای تعجب کردم که خواستتند اعالم آتش بس و توقف تبلیغ علیه یګدیګر صورت ګیرد .من سفارش
دارم که تبلیغ علیه یک دیګر نه تنها که دست نبردارند بلکې [بلکه] آنرا ده چند بلند هم ببرند و یکدیګر را افشاء و
خود را بهتر و مستدلتر معرفی بدارند ،اما از آدم ُکشی ،انسان ُکشی ،مسلمان ُکشی و افغان ُکشی دست بردارند .
رها کردن یکجانبۀ زندانیان بدون توافقات مجموعی و کلی ،به ضرب و شتم ملت مواجه می شود .تخلفات حکومت
درین بخش با حزب اسالمی به حیثیت و نام این حاکمیت سخت لکه های سیاه غیر قابل ترمیم وارد کرد .
یګانه طرح خوب که شنیدم لغوی (لغ ِو] شورای عالی صلح و سپردن مذاکره به افراد متعهد به افغانستان و داشتن
تقوی و دانش مسلکی است .
نمی دانم کدام یک از این  2۵0تن تیم مذاکره کننده از فتوی :الحق لمن غلب .خبری دارند و اګر بلی ،چه میدانند ،تا
مذاکره کننده با فهم مسلکی مذاکره و صلح سیاسی کند!
لذا ما اولویت های خویش را فراموش کرده ،اولویت و تکمیل شورای ملی را بخاطر مصروفیت بر مشوره به تعویق
انداخته ،همه چیز را فلج و با تمرکز به مسایل غیر ضروری و یا اشکال عوامفریب مسایل مهم ،عوامل ادامۀ تراژیدی
ملت ما را که در خود ما نیز نهفته اند ،چاق و چاقتر می کنیم! خدا (ج) رحم کند! آمین
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