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 پاره  لهنافذولو د قطر د تړون 
 

 هد قانون پوهانو د انصاف په هیل
 

 
د نوی نشر سوی بیان په هکله لیکل سوی چه زما په خیال  ا اروپ افغان در نحقوقدانا  انجمن ىرهبر تهیا  د   دا لیکنه

د تبلیغاتی لیکنی سوا بله فایده نلری. کشکی هغوی لیږ ښه لیکلی وای چه واقعا د اوسنی سردرګمی لپاره قانونی دوا 
  :بلل سوی وای. دا شکایت او هیله مونږه په الندی دالیلو باندی کوو

د مظلومیت بیانکړی، او په دی اساس یی د اوربند غوښتنه کړی. دا معقول  د دی حقوقدانانو اعالمیه د افغان ملت
   یټکی دی. د یو کلیوال او عادی شهری لپاره د منلو وړ دی مګر د دی خلکو د درد ملهم نسی کیدا

د هغوی غوښتنه د مننی امکان کم لری. هغوی د طالبانو د مخالف لوری غوښتنی تکرار کړی چه دا صرف شاید د  
انو د همراهی او د هغوی لپاره بی قیده او شرطه چکچکی و بلل سی. امریکا، ناتو، اروپایی اتحادیه، بین الملل او غټ

دی چه ټول یی د افغانی شخړو او ویینی تویولو په میدانو کی ښکیل دی. البته دا  نا کاسالمی غونډه د امریکایانو شری
افغانستان اشغال د بین الملل د دستور په خالف پیل کړ او دا چه اوس به مو یاده وی چه بوش د بین الملل په اجازه د 

اسالمی کنفرانس د سعودی په الس کی دی نو د هغوی نه د یو ازاد لوری توقع نسی کیدای. دا کاروان د امریکا دی 
یو عملی مفاد  چه د قطر د تړون د ورانولو لپاره یی روان کړی دی. په دی کاروان پسی ځان تړل د افغانستان لپاره

   نلری.
دا اروپایی هیئت ځان آزاد بولی او په کومه ډلی پسی ځان وابسته نه بولی. که داسی وی نو هغوی باید د اشغالګرانو 
له لیکی ځان استلی وای او د یوه آزاد او بیطرفه په توګه یی خپله اعالنیه خپره کړی وای . د فاتح لوزونه یی نه وای 

  .الندی ټیکیو ته متوجه سوی سوای ویلی او د دی په ځای
حقوقدان وظیفه یا د یو قضیی د دخیلو کسانو دفاع وی او یا د یوه مشاور او یا قاضی رول. د پورتنی  هود ی .1
  .من اعالن د یو مدافع حقوقدان بڼه لری. د سولی په دی پړاو کی دا د افغانانو په درد نخوریج نا

رول ده. دا کسان باید د هیچا طرفداری ونکړی او د اسنادو،  هغه چه نن ضروری ده هغه د نیمه قاضی  .2
    قاضی په توګه تحلیل و کړی او د هغوی سره سم خپل نظر ښکاره کړی. هوله مخی د ی و واقعیاتورشاهدیو، او نو

   د یو حقوقدان په توګه د هغوی تحلیل باید لوړ او پراخ وی. .3
ه ټکی عملی کولو کی وینو. د اوربند او یا داسی نورو ټکیو ناری وهل مونږه د افغانانو نجات د قطر د تړون د ټکی پ

د هغه تړون د ملغیتوب بلل دی. دا چه طالبان د دی خبرو کول نامعقول بولی دا د هغوی دوراندیشی او زیراکت 
   ښیی.

مونږه لوستونکی د هغه تړون محتوی او ترتیب ته راغواړو. په هغه تړون کی په دواړو زور اچول سوی دی. اوس  
چه امریکا او د هغوی لکی نیونکی د اوربند تقاضا کوی دا یو چال دی چه یو ریښتونی حقوقدان باید په هغه باندی 

   که دا خو په هر نصابی کتاب کی لیکل سوی.ښه پوه وی. د قراردادونو د قانون لوستی دا باید ویلی وی ځ 
که فرضا طالبان د دی تقاضا د منلو لپاره راضی شی نو بیا د قطر تړون باید هیر سی او په ټولو موضوعګانو بیرته  
له سره خبری شروع سی. دا خبری بیا به نور کلونه ونیسی خصوصا که په هغه کی د کابل اداره شامله سی. دی 

سولی د نه راوستلو هره لیار استعمال کړی او له هغی نه دا هیله نسی کیدای چه همداسی نوری   اداری تراوسه د
   بهانی به جوړی نکړی.

که طالبان نن و منی چه د اوربند په هکله څه تغیر نظر وکړی نو دا به د هغوی نافهمی وی ځکه له یوی خوا به د  
خوا به تړون لغو سوی وی چه طالبان به نه وسی کوالی خپل هغوی مخالفین هر نن سبا نوی تقاضا لری او له بلی
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هدفونه ترالسه کړی. دا به امریکایانو ته د نه وتلو لپاره یوه ښه او غښتلی دلیل وی او په دی شان به د هغوی اشغال  
   دوام پیدا کړی.

مریکا هره شیبه د تړون په  د یو حقوقدان مشوره باید دا وای چه ترڅو طالبان د تړون د تغیر موافقه نوی کړی د ا
خالف د تړون ماتونه ده. دا چه د دی ماتونی اثر د افغانانو مرګ او ژوبله ده نو زه نپوهیږم کوم ازاد حقوقدان به له 

   هغه سترګی پټی کړی او د یاغی په ګټه به مشوره ورکړی.
مونږ وویل چه قانونپوهان باید ټوله اوضاع تحلیل کړی. د طالبانو تبلیغاتی څانګو د هغوی نظر ښه په روښانه توګه  
دنیاوالو تو ویلی. هغوی تر خپله توانه د قطر تړون نه ماتوی. که د هغوی مخالفین هغه تړون ونه منی نو دوی د 

هغه وروسته په امریکایانو جنګ شروع کوی. قانونپوهانو   تړون ترآخیره حوصله کوی چه هغه دا ښیی چه دوی به له
   باید له دی نه خبر وای او د داسی بدی نتیجی د بندولو لپاره یی ښه لیاره سنجولی وای.

  
هیله ده دا زمونږ نظر بیځایه احساسات راونه پاروی. زمونږ هیله ده چه سوله راسی او زر راسی ترڅو د زرهاو  

   ا وژغورل سی.خلکو ژوند او سالمتی
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