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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۱/۰۹/۰۹

داکتر صالح الدین سعیدی

تراژیدی ادامه دارد!
ــ امپراتور مرد ،زنده باد امپراتور!
ــ مجاهدین ختم شدند ،زنده باد مجاهدین!
ــ جاسوسان ختم شدند ،زنده باد جاسوسان!
ــ نوکران اجنبی ختم شدند ،زنده باد نوکران نوکر!
با این ساده سازی ها که بخش از حقایق در آن نوشته و نوشته اند تا اینجا رسیدیم .
مسلم که طالب تفنګ ،دیدګاه و اعتقادات دارند .افغانستان آزاد و بدون حضور عساکر کفری که بخش از اعتقادات
بود و هست خواست مسلم هر مسلمان و انسان با عزت در افغانستان بود و است .اما سخن وجود و فشار ملیشه های
پاکستان و ایران در عدم وجود جهان در افغانستان نتیجه معادالت را به صورت واضح به جانب پاکستان تغیر میدهد
و داد!
آب بند کمال خان به طرف پاکستان جاری شد.
حرکت طالب به صورت مسلم توان دولتداری قرن حاضر با تدابیر موجود اش را ندارد و افغانستان جزیرهء جدا
از جهان زندګی کرده نمی تواند!
سیکوالریزم با اسالم در منافات است و چون حاکمیت از ملت ،در خدمت ملت ،توسط ملت و در خدمت پرورش
رشد ارزشهای ملت است ،ملت ما % ٩٩مسلمان وحاکمیت باید در خدمت همان ار شهای جامعه در توافق به
ارزشهای قابل قبول عام بشریت در مطابقت به اصول دین اسالم قرار داشته باشد .با این فهم که بخش از جانب آن
تفاصیل بیشتر میخواهد حتمی نیست در همه موارد و پست های دولتی امام،خطیب ،قاری ،شیخ ،صوفی و  ...را
مرجع نا معلوم و یا حد اقل نا مشروع نصب نموده و در ساختار حاکمیت که جز ابحاث قوانین اساسی کشور است
بدون توافق ملت اختراعات غیر مشروع را مانند عمل انجام شده روی دست ګیرند .ذکر القاب معروف دینی و غیر
معروف به نام دینی ،روحانی و القاب غیر ثابت و بدون مجوز چون جنرال و داکتر و آن هم در اکثر موارد غیر
ستندرد سخت مضر ،غیر ضروری و فریبنده اند !
لست لغزش ها و نافهمی های مسلکی جانب طالب از دولتداری و حاکمیت با وجود تالش برای اظهارات صادقانه که
محسوس بود و حتی ما در زمان اعالن حکومت طالب و افاده های ایشان توسط نطاق طالبان آقای مجاهد دید یم و
شنیدیم عریض و طویل است .مرجع مشروعیت این حاکمیت غیر از لولهء تفنګ چه شده میتواند و (...شما وجانب
طالبان تکمیل کنند!)

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

مذاکرات و توافقات امریکا ،طالبان و پاکستان( ٢٩فبروری  )٢٠٢١سبب و عامل اولی به حرکت درآورندهء همان
برف کوچ عظیم شد که عقل جناب زاد به آن ،باوجود تمام تفاصیل و تأکیدات پی در پی ما به صورت دوامدار ،قد
نمی داد و نداد !
پاکستان در افغانستان بدون اینکه جانب حرکت طالب متوجه آن باشد و یا نباشد ،موافق باشد و یا نباشد ،کامیاب شد
و امریکا در منطقه شکست خورد!
خوشی ها و استقبال آقای رحمانی رئیس پارلمان افغان که ایشان  .ریاست شان باقی خواهد ،خوشی های زود ګذر
بود .زمان ثابت کرد که طالبان و مذاکرات دوحه به این معتقد ساخته میشود ،برای جهان نه قابل قبول بود و شان
مشکل ندارد و بحث های اغواء ګرانه مبنی بر حفظ تعداد نظامیان افغان که جانب امریکا و حاکمیت افغانی به آن
تأکید داشت ،نیز سخت فریبنده بود .
داکتر اشرف غنی استعفاء نداده و طالبان بر وضع مسلط اند !
از حکومت همه شمول طالب که در جدال تیم داخل طالب ،از مربوطات قندهار و تیم مربوط به ای اس ای ( تیم
حقانی) به تقسیم حاکمیت رفتند و کابل باز توسط حکام جدید با دریاب خشک در وسط به دونیم تقسیم شد! این تقسیم
مانند سابق آزار و اذیت ملت افغان را تقسیم نه کرد ،بلکی دیده میشود کیک سر سبد را تقسیم کردند! اما سوال
مشروعیت به جای خود باقیست .
اگرطالبان سه انتخابات ګذشته را مردود و با تقلب همراه دانستند که درست هم کردند ،حال که ایشان ملت پرور و
اسالم پرور اند به اراده ملت اظهار تعهد میکنند جای دارد که خود طالب در زمینه افدام کننده !حال اعالم بدارند که
مثال تا ده ماه انتخابات ملی ،سراسری و تحت نظر قوانین را به راه خواهند انداخت .از ملل متحد و جهان مساعدت
خواسته شود تا ایشان را در تحقق راستین این هدف استقرار دهنده مساعدت کنند !
از بحران باید فرصت ساخت و همه افغانان وطن دولت باید در همین استقامت کار کنند .انتخاب دیګر وجود ندارد و
نیست .
الهی رحم ،تراژیدی ملت افغان ادامه دارد!
و ما توفیقنا اال باهلل.
علیک توکلنا و الیک القصیر!
آمین
داکتر صالح الدین سعیدی
٢٠٢١/٩/٨
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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