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 تا که دیر نشده، باید به خود امد!

بتناک به یتوفان زده کشور از تالطم ه یذارند کشتگ یرا متوجه و به خود آورد که نم ید آنهایر بایاخ یحوادث روزها

و  مسکو یراکبرخان، هوتل ها یم خاردار وزیغرب کابل، منازل لُکس و محاط به س یکه در قصرها یساحل برسد. آنها

و  یشتر، تجمل پرستیهرچه ب یاق زراندوزیره هنوز هم اشتیون( وغیاسی)س یاسالم آباد  با هم جمع  میشوند، به نامها

ب و یمانند افغانستان وملت نج  یت کشور راندارند.  کشوریاقت رهبریو ل  یی، توانایگ ستیفساد را در سر دارند؛ آنان شا

ک مملکت یسته یدارد، که شا  یچون مردم باعزت ما ضرورت به چنان زعامت و حکومت  ی ده یزجر د یباهمت، ول

 باشد.   ، است یباستان یکه مهد تمدنها یخیتار

حط منابع، ست، خطر قیط زیمانند مشکالت مح ید امروزیجد ین، مقابله با چلنجهای، اداره عامه نویت علمیریمد

-COVIDت پروسه صلح آبرومند و مطمئن، مقابله باامراض مانند )یریپاک، ادامه و مد  ی ضرورت روزافزون به انرژ

از درک و   ی امروز یده هایر پدین انکشاف باثبات و سای، تام ی( جهان CDGSرفته شده )یق اصول پذی( ، تطب 19

د ونااشنا، یجد   یده هایار حکومت نمودن است. پدیباالاست. امروز تخصص و دانش معها    ی لین  افراد خین چنیت ایریمد

اه ګت توانمند و آیریت و مدیجاب رهبریک حساس کشور ایتیو پولیک و جیواکونومیت جین، موقعینو یپلوماسیوضع د

 م که:یاد داشته باشیرود. به  ید، آنچه از عناصر شر وفساد توقع نمینمایرا م

There is not a day to lose!!    

ذارند،  ګ یه اجانب  نمیک و  حما یمت اند،  به اشاره ، تحریک عده  هنوز هم در فکر جمع کردن غنیافسوس که  یول

که مردم ما  یمرج اند.  در حال -نها  هنوز هم در فکر هرجیابد. ایذار و موثر   استقرار گ ک دولت  مستحکم، خدمتی

ت، برق، یند. امنیساالران  باهم در جدال بوده  و هزاران باشنده کشور را قتل عام و آواره نماگ خواهند که  جنیر نمیګ د

، سماوار،آب وضو در مساجد، داکتر درشفاخانه، حیثیت و آبرو در جامعه و زمینه ییترانسپورت، مکتب، پوهنتون، نانوا

شان وجود نداشته باشد و مال و ناموس مردم را بار قوماندانان   یترحم در دلها یرند ،  ذره ګیانکشاف   را از آنها ب

 ند. یر چپاول نماگ ید

ران جرات سلطه  گ ید زده  یدگ م دست به تیخواه یر نمگشمار را از دست داد، دیب ی بس است . افغانستان فرصتها

 یز ابا میت ما نیت افغانستان دلسرد شده اند، از اعتنا به حق بشریا از وضعیابند. از بس مردم دنیبرما را ب ییراگ

 ن بود.ین مفسدیشانه همیجه ناعاقبت اندین همانا نتیورزند. ا

ملت افغانستان از حوادث  دهه نود  خاطرات بسیار تلخ دارند. حتا تا جاییکه  دیده میشود، اکثریت افغانها  در فکر و 

اه با  گیک دولت بادرایت ملی  اند.  هر( نیستند، اما جداً  خواهان   استحکام  COVID-19تشویش  وایرس ایپیدمیک )

ر یک حکومت ، ُمدبر، گمیدهند:  ا ردد وپرسیده شود،  در مقابل طاعون    چه کنیم؟   آنها جوابگایشان صحبت آغاز 

ر  حکومت بدست  گتوانمند، متشکل از اهل خبره   و صادق    دا شته باشیم  هر نوع مشکالت حل شدنی اند، ولی  ا

 فاسد باشد،  در هرقدم طاعون است، چنانچه بود.   چندتا بیسواد 

ر به اندازه کافی  خورد وبُرد کرده اند    و  برای  چندین نسل شان اندوخته اند و مهمتر اینکه گویند ؛ اینها دگ مردم می

 از حق بیچاره ومسکین  دزدیده اند.
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کمسواد و غیر متخصص  بازهم  فرصتها حکومت  سهامی آلوده با تعصبات ، متفرق،  متضاد ،  متشکل از عناصر  

دارند   و غیره  فرمایشات را   %50+% 50  ,  %60+%40   را از دست میدهد.  همسایه های  بداندیش  فرمولهای   

ذشته حیثیت افغانستان را با خاک برابر کرده  گاساله  و  بعداً  دولت دو سره ۱۴نباید پذیرفته شود .  حکومت فاسد  که 

 ردیده است.  گتفرقه بین افغانها  و باعث ایجاد

وضعیت جهان کامالً دګر ګون میګردد.   ( COVID-19فت که بعد از دوسه ماه ) با پیروزی بر  گبا اطمینان  میتوان 

ر )سودای جان به جان ( خواهد بود.  هر ملتی   گذاشت.  دگحوادث اخیر  درسهای آموزنده  برای تمام حکومات به جا 

یق و کارآ نباشد، هیچکس به داد  آن ملت نخواهد رسید. حوادث پیهم  اخیر  مردم را هوشیار تر  که فاقد زعامت ال

ردانید.  اګر  قدرت طلبان  از ادعا های امتیاز طلبی  انصراف نورزند،   افغانستان  دچار بد ترین وضعیت خواهد گ

ه کنند. ما میخواهیم پیش از آنکه تعویض عناصر ان جداً در تالش اند از همین موقع به نفع خود استفادگ ردید. همسایگ

ارزش معادن ما را به هیچ  یا  اندکترین ارزش   تقرب دهد، از این ثروتها سود ببریم، ما میخواهیم   از منابع جریانی  

ه، خود)آبهای روزمین وجاری،  انرژی آفتاب، باد و امکانات  خوب اقلیمی که همه روزه  هدر میګردد(    بهره ګرفت

از انزوا بیرون ګردیم، به تمدن جهانی  بپیوندیم، یک دپلوماسی  فعال و  برابر با معیار های جهانی داشته باشیم و  به 

پا ایستاده شویم.  در حالیکه  سیاسیون  ازین درک عاجز اند، چشم آنها را  زراندوزی  کور  کرده ، و  اختیار وصالحیت  

ګرفته اند.   ملت    دستات  شان را تحرکات شیطانی  قدرتها  و استخبارات منطقه  در  ګفتار،  عملکرد، بیانیه هاو  جلس

به  این )سیاسیون(  خطاب مینماید:  بهتر است که به خود آمده، از  قضاوت تاریخ در هراس باشید، مبادا سالیان بعد 

. بس است باعث شرمندگی  خود   شده ایدو همین اکنون  نیز   ردیدگاوالد های تان به نام تان شرم کرده نقطه نیرنګی 

 دګر! نباید بحران در پی بحران آفرید. 
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