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

۲۰۲۰/۰۳/۰۹

داکتر صالح الدین سعیدى

پیګرد عامالن ترور بر مصلى!
انا هلل و انا الیه راجعون
هللا ج شهیدان را ببخشد و مریضان شفاى عاجل و بازماندګان صبر جمیل استدعا داریم!
اینکه در جمع غفیرى از شهدا ومجروحین این حادثه و جنایت هیچ یک از سازماندهان دست اول این نمایش بزرګ
سیاسى و آن هم دو روز قبل از روز موعود مراسم تحلیف ریاست جمهورى  98صورت میګیرد ،بحث و سوال
است که مستنطق این قضیه باید به آن جواب مستند بدهد اما سوال ما ګوشهء دیګرى این تراژیدى ملت افغان را درین
بابت مورد مداقه قرار میدهد .
سازمان ملل نو خبر شدکه تأکید دارند تا عامالن ترور و دهشت برمصلى مزارى در کابل مورد پیګرد قرار ګیرند .
()2020/3/7
از نظر نیک تمجید میکنیم اما قتل و کشتار مردم افغانستان بنا بر سیاستهاى نادرست و کم کارى هاى شما ها (
سازمان ملل متحد)از چاردهه در افغانستان ادامه دارد و این جنایت نه اول است و نه هم آخر خواهد بود !
حمله کننده ګان و یا استحماریان بر این مصلى سه تن بودند ،هرسه ازجانب نیروهاى امنیتى ان شاء هللا که به جهنم
فرستاده شده اند و شدند .دیګر چه پیګرد میخواهید؟
آنهایکه در ین جنایت سهم داشتند،حمله کرده اند به امید رسیدن به شهادت!؟ به این معرکه میروند ،محاکمه ،پیګرد
و ترساندن ایشان معناى ندارد .
سفارش و تأکید من به جامعهء جهانى و ملل متحد و سایر ریا کاران ادامهء تراژیدى ملت افغان این است که محل
سکونت ،تمویل ،مفتى و تقویت کنندهء شرارت وقتل و خون معلوم است .چرا با شف شف ها و بدون تدابیر مشخص
عملى قدم مٶثر و راستین برنمى دارند .روش دزد و صاحب داړه و قاتالن را به انواع مختلف مساعدت کردن و با
اشک تمساح ریختن ،اول مرمى و بعد باروت فرستادن و باز بنداژ و دوا فرستادن و به تجارت خون و باروت
مستقیم و غیر مستقیم مساعدت کردن ،ناروا ،غیر انسانى ،غیر اخالقى ،شرارت و حد اقل شرم آور است !
دیګر به کسى پوشیده نیست که سران ترور و دهشت ،تیلفونها و شفاخانه ،آدرس سکونت و منبر کاذب ترور و دهشت
در شهر هاى پاکستان و قسما ً ایران وجود دارد و است .رفت و آمد در طیارات به همراهى جنراالن پاکستان ،اعالمیه
هاى روشن و صریح ادامهء ترور و دهشت در حالیکه مبرر و توجیه اصلى جنګ و جهاد شان یعنى وجود نیرو هاى
کفرى درافغانستان با عقد قرار داد با ایشان خاتمه یافت و طالبان دارند به غونډ ضربهء مشخص در دست
طرف معاهده مبدل میشوند .در چنین شرایط بخش موجه وبرجسته شرارت معلوم است .عالوه بر آن اظهارات
عمران خان که انتقال باید در افغانستان مالمت آمیز باشد ،وزیر خارجهء پاکستان تهدید میکند که اګر 5000هزار
زندانى طالب و نیروهاى تروریست اسیر شدهء پاکستان را حکومت افغانستان به اساس توافق رها نه کند ،افغانستان
و حاکمیت آن سخت متضرر خواهد شد .کسى نه ګفت که امریکا دررغیاب حاکمیت افغان در مورد صالحیت
حکومت افغان تصمیم میګیرد؟ کسى نه ګفت ،مګر حکومت افغان مستعمره است که استعمارګر در مورد صالحیتهایش
تصمیم میګیرد؟ و آیا به توافق طالب و امریکا ،حاکمیت در کابل ملزم است؟ و هیچ دزد سرګردنه بر داکتر عبدهللا
اعتراض نه کردکه شما بر داکتر اشرف غنى اعتراض داشتید که  700تروریست طالب را رها کردید و حال به
رهایى بدون قید و شرط  5000آن بدون هیچ مذاکره و توافق به اساس امر امریکا و طالب راضى و تأکید دارید .
پاکستان تهدید میکند و اظهار میدارد که موج جدید از مهاجرین افغان به پاکستان درراه است وبه این ترتیب عمالً به
عدم استقرار افغانستان کار میکند .

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

این و دهها روش ،اظهار و موقف موافق و نفع ترور و دهشت را از جانب پاکستان و ایران و عمال داخل افغانستان
میبیند ،اما در برابر شان یا ساکت اید و یا شف شف دارید حال با خواست و موقف کاذبانه و عوامفریبانه به تأکید به
پیګرد ترور و دهشت از جانب سازمان ملل و عدهء دیګرى که به جز عوامفریبى ،فریب و خدعه چیزى دیګرى
نیست و براى عقل سلیم و ملت افغان قابل قبول نیست .
این قول وعمل شف شف هاى سازمان ملل را سخت نکوهش کرده و همین سیاستهاى ماستمالى شما ها موجب ادامهء
تراژیدى ملت افغان و مردم بى دفاع منطقه شده است .
در افغانستان انتخابات ریاست جمهورى  98صورت ګرفت و کمیسیون هاى انتخاباتى ایجاد شده توسط خود کاندیدان،
به شمول تیم بى ثباتى و بى همګرایى بعد از  5ماه اجراات دقیق ممکن نتایج اعالن شده توسط کمیسیون انتخابات
را نمى پذیردو با لجاجت دو دهه اى خویش وضع را به بحران میبرد و سازمان ملل و شما ها شف شف کرده و
واضح در جنب قانون و حق موقف روشن و رساء ندارید و با متخلف هم کنار مى اید ،این کار باید پیګرد و حساب
قرار ګیرد !
لذا بار دیګر تأکید داریم ،شما سازمان ملل و شما ابرقدرتها با موضع مذبذب و شف شف خویش تراژیدى ملت افغان
را طوالنى میسازید و براى صلح و استقرار افغانستان و منطقه عامل عدم استقرار مى شوید .
عمل جرمى :کردن کارى که باید نه شود و نه کردن کارى که باید شود ،هردو است.
فاعتبروا یا اولى االبصار
داکتر صالح الدین سعیدى
8/3/2020

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

