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 2۲/۶۰/2۶1۲        دوكتور صالح الدین سعیدي
 

 عوامفریبی ھم حد دارد!
 

مدنی، نقش احزاب سیاسی، رول و ضرورت اپوزیسیون سیاسی، حق اعتراض  اه نقش جامعه  گکدام عقل سلیم و انسان آ
نفیه کرده  شهروندی، آزادی و نقش مطبوعات و میدیا را به مفهوم درست آن و تحت نظر قانون و حاکمیت قانون

  میتواند و نفیه خواھد کرد؟
  نه خواھد بود؟ کدام شخص و عقل سلیم اصالح نظام و مبارزه علیه فساد را رد نموده و خواھان اصالح آن

 ...و نیروی ھای امنیتی کشور را ضرورت جدی نه خواھد دانست؟ نظام، بهتر شدن اداره  کدام عقل سلیم اصالح 
 

از ھمه  کسانی این اعتراض ھا و نمایشات را با این طمطراق و تحدید در عمل نظام برانداز بیشتراما کی و کدام 
  میکنند؟

مسوول ھمین بخش ھا بودند و یا حتی  روشن مبرھن و اظهر من الشمس است که اینها خود مدتها و با فرصت کافی
جوابگو بدانند با دیده درایی مکارانه و عوامفریبانه  مستقیم و غیر مستقیم ھمین حاال ھستند كه حال عوض اینكه خود را

حتی در عمل به شكل نظام برانداز با ایجاد ترس و رعب درامه و تیاتر بازی میکنند. بلی ھمینها با عمل خالف آنچه 
 یاظهار میدارند، فرصت ھای طالیی غیر قابل تکرار ملت افغان را به ھدر دادند و ھنوز ھم حد اقل عوض تالش برا

کردند. ھست   تالفی آن به فتنه و تهدید بیشتر میپردازند. بلی مدت زیادی فرصت و امکان داشتند که عمل کنند، اما نه
ویند و نمی دانند آنچه را طوطی گھای کنونی شان کامالً روشن است که نمی دانند چې می  مواردیکه و حتی از افاده

ان گفتار خود جدی میبودند یکبار خود دارایی ھا، تعداد از بستگو در ر میدانستند گویند به چه معنا است؟ اگوار می
ذشته تا امروز را با عملی کردن گسال  1۲تحمیل شده در حاکمیت سیاسی، تعداد از جنراالن و افراد نصب شده درین 

ت و .... قضاوو برنامه ھای اقتصادی نا متوازن در کشور اقتصاد مافیایی شان، تاراج معادن و تخلفات تکس و مالیه
ند و اه این را میدانگیرند. اکثریت ملت و مردم آگرفت و میگشرمسار خواھند  مقایسه میکردند و یا کنند، خود نتیجه  

ر این باشد، از آن نفرت و انزجار دارند. خود اعتراض میکنند و در گتصادفی ھم نیست از آزادی و دیموکراسی ا
طرح مشخص برای اصالح و مفاھیم که خود طوطی وار تکرار میکنند ندارند.  را محکوم میسازند.  واقعیت خود خود

ابعاد این کلمات مانند خواست مردم، از نام مردم و از نام قوم، دیموکراسی، آزادی و محتوی درست اقتصاد بازار 
اخالص و صداقت چیزی  آزاد را نمی دانند و یا دانستن نمی خواھند. آیا چنین افرادی به نام وجدان و به نام ایمان،

  میشناسند و یا دارند؟
باید راه حل مشخص اصالحی   حزب و سازمان سیاسی و شخص معترض و ھر انسان خیر خواه در پهلوی اعتراض

  و بیرون رفت پیشناد کند.
راه  ش ودولتداری درست، عقل سلیم و منطق سخن نیرو ھای امنیتی غیر سیاسی تابع منافع ملت و قانون را سفار

رانه گرانه و اغواگمیداند. تعهدات انتخاباتی ھم چنین بود اما حال در عمل ھمانهای که خود عوامفریبانه و فتنه   درست
ان میدھند که این اعتراض شاعتراض دارند، خود نیروھای امنیتی را حزبی، سمتی و سیاسی ساختند و تمام شواھد ن

 مسخ ند.در عمل ا ی و سمتی سازی بیشتر نیروھای امنیتی و مسلح کشورامروز شان برای کسب امتیاز بیشتر و حزب
    ری، دعوتت به آشوب، لندغری و عوامفریبی ھمین است.گبودن ھمین است. مسخ بودن ، فتنه 

وشه ھای از گان، نظام برانداز ھم ناشی از ترس مفرط شان از تحقق گبخش ازین ھزیانات تب شدید این مسخ شد
سال اول حاكمیت شان توانستند سیاست مصالحه سیاسی را ابزاری و  1١در   اسی در کشور است. اینهاسی مصالحه  

  در عمل فلج و غیر عملی بسازند و حال ھم در برابر آن موانع ایجاد میكنند.  باز ھم عوامریبانه
 

شبردن سیاست کادری قبلی قومی، نیرو ھای امنیتی عوض ادامه و تاکید به پیاداره   برای اصالح اداره و بهتر شدن
شایی انفرادی، طرح اصالحی سیستمی را باید پیشنهاد و با ملت شریک ساخت. این آنزمانی است گسمتی و عقده 

صدای اصالح که بال تأخیر ضرورت است، صدای ملت میشود که کسی توان مقابله به آنرا و یا توان ایجاد موانح   که
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ری و گدر غیر آن درامه ھا اظهارات و تظاھرات شان فتنه، فریب، عوامفریبی، آشوب در تحقق آنرا نه خواھد داشت.
  لندغری بیشی نیستند.
  ر یکه تاز نیستند و طاقت ھا طاق و حوصله ھا به سر آمده!گاینها باید بدانند كه دی

 عاقبت چنین روش ھا قبل از ھمه به نابودی خود شان خواھد انجامید.
از   فت منابع دشمن، خاصتاً پاکستان و عده  گروشهای. تحمیق سازی، مصارف ھن  یریگار کب قرار مشاھده و قرار

طر را فریب بدھند و بحا توانسته اند عده    افراد فرصت طلب، وضع در بین افغانها چنین شده و چنین نشان میدھند و
  یرند.گشر و فساد بکار 

انی شدن آن كار گفتن حق و رساندن حق و منطق آن جهت ھمگانسانهای خیر خواه است تا درین عرصه با  بر ھمه  
  بال تاخیر و دوامدار نمایند. حق انشاء الله تعالی، پیروز شدنی است.

 و ما علینا اال البالغ المبین
 الهی رحم
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