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صالح الدین سعیدی

ځلمی خلیلزاد او نوي اظهارات یې!
مونږ ددې استقبال کوو چې یو شمېر مطرح مسایل د تېرو بدو تجربو پر بنیاد اوس بل ډول تأکید کیږي.
مونږه ته منطقي او موجه .ښکاري چې هغه دوکه او فریب چې د امریکې بل اروپایی االصله او سیمه کې
غیر وارد کساو سفیر ته د پاکستان اداره او افغانستان داخل کې د ګردنې د سر غله او ډاکوان ورکوالی شو
او ورکړي دي ،د جناب ځلمی خلیلزاد په وجود کې دا امکان حد اقل ته را ټیټیږي او دا باید مثلت ارزیابي
کړو .تصادفي نه ده چې د جناب خلیلزاد په انتخاب کې د افغانستان د او سیمې د سولې برخه کې د امریکې
د استاځي په سخت او ښکاره ضد دریځ ونیوه او دا حالت ال ادامه لري.
خو هغه د چا خبر که مو کور وسوځیده نو اقالُ دېوالونه یې پاخه شول.
تأکید کول غواړم او منطق د خبرې حکم کوي چې په هرقیمت سیاسي سوله خطاء ده او پاکستاني ریاست
سره کلکه لوبه په کاردي .پاکستاني ریاست نړېوالې ټولنې ،امریکې او افغانستان سره دوکه کړې ،کوي او
زمان به بیا ثابته کړي چې صادق نه دی.
مخامخه ناسته له کوم طالب سره او امریکه طالب ته د افغان ملت د اجازې او توافق نه پرته د څه شي د ورکولو
صالحیت لري؟ تصمیم زمونږ په هکله ،زمونږ له حضوره پرته افتضاح راوړي ،ښکاره خطاء کار دی.
داسې ښکاري چې د سیاسي مصالحې فهم کې ال ستر سوء تفاهم پاتې دي ،کوم چې ډېر ستر بد نتایج او پایلې لرالی
شي .د هرې برخې کار اول د هماغې بذخې متخصص ته سپارل او بیا د تخصصي نظر په رڼا کې هغه ته سیاسي
قوت ورکول باید د کار اساس شي.

 سیاسي مصالحه نه بی هویته کول او نه هم د چاپه هرې نسخې صحه ایښودل دي.
 سیاسي مصالحه دا هم نه ده چې ته ماته کوټه والدار وابه او زه به درته اوالدار وایم.
 سیاسي مصالحه د اصولو او د ملت له زړه نه د متخلف تجریدول او امنیتي ځواکونه قوي کول هم دي.
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