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

داکتر صالح الدین سعیدي

۲۰۱۹/۰۱/۰۴

جان بس ته!
د امریکې سفیر چې الحمد هلل تېره اونۍ یې افغانستان کې د کار موده پاى ته ورسېده تأکید کوي چې د افغانستان د
 98کال د جمهوري ریاست وړونکى ټیم باید نورو انتخاباتي ټیمونو ته هم سیاسي قدرت کې برخه ورکړي !
اول خو جناب سفیر :دا ستا کار نه دى او د بهرني هېواد سفیر د کار اجندا نباید دا وي چې حکومت دې چاته ،څه
برخه ورکړي .تاسو تأکید لرئ چې افغانستان اشغال نه دى او مونږ هم دا آرزو او تمنا لرو .
بله داچې :
راتلونکى افغان ولس مشر او د ټاکنو وړونکى په ټاکنو کې د ټاکنو د ګډون کوونکو د اکثریت د رأیو په ګټلو مشروعیت
پېدا کوي .
له بلې خوا د 98کال د ټاکنو د پاپلو پر بنیاد باید د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د کامیاب ټیم هماغه ټیم برنامه
عملي شي ،پر کومې چې یې له ملته مشروعیت تر السه کړاى دى .ددې لپاره د لوبې قواعد له مخه تعین دي ،چې د
ټولو ورکړل شوو رأیو اکثریت دى .
افغان ملت د ټولو سختو حاالتو سره سره ،د ټولټاکنو پر ضد د ناروا دریځونو سره سره ،د ترور او دهشت د فضاء
سره سره او حتى په ټاکنو کې د ټاکنو د بعضې مطرحو خواوو ،د همګرایى د ټیم په شمول د ټاکنو ضد تبلیاتو
لړۍ سره سره ،خلک ،افغان اولس ټاکنو ته والړاو انتخاب یې وکړ!
د انتخاباتو پایلې مشروع دي او نباید شک او تردید ایجاد کړاى شي او نباید شک او تردید ایجاد کړئ!
دا وطن د ټولو افغانانو ګډ وطن دى او د انتخاباتو په مبارزو کې ګډون ،انتخاب ،یوه خوا نیول ،اعتراض او شکایت،
مظاهره او مناظره د خلکو مشروع حق دى .اما دټاکنو له پایلو د اعالن روسته دا حق او آزادي باید مراعات شي
چې د حاکم ټیم په مقابل کې ،هغو د برنامو مقابل کې ،د بند ،د برق ،د سړک د اعمار او  ...مقابل کې خنډ پاتې کېدل
مشروع کار نه دى .هو اپوزیسیون او ملت ته وخت په وخت د حاکم ټیم د برنامې خالف بهتره نسخه وړاندې کول
او حاکمیت نقدول او یا په دې اعتراف کول چې مې د وطن د اعمار برنامه له سره نه درلوده او انتخاباتي مبارزه د
چوکۍ او قدرت ساتنې هڅه وه.مګر تاسې خبر نه یاست چې د همګرایي نا متجانس معجون د  98د جمهوري
ریاست ته اول ځان راجستر کړاى وه خو د وطن د اعمار برنامه یې نه درلوده .مانیفستو او برنامه یې بیا روسته
له دغه او هغه هم له نورو ځایو کاپي کړه! که د همګرایى نا متجانس ټیم د کار او د افغانستان د اعمار برنامه وجود
نه لرله ،د څه لپاره یې سیاسي قدرت ته د رسیدو ځان کاندید کړاى وه؟
خو راشو بېرته تاسې ته:
دا وطن د ټولو افغانانو وطن دى او ټول افغان اولس ،د خدمت وظیفه او حق لري .
ددې وطن په اعمار او رغونه کې ټول حق لري او باید شایسته ترینو ته فرصت برابر او ورکړل شي چې خپله
پوه،علم او معرفت د خپل وطن د خلکو په ګټه وکاروي .دلته د متخصص مخه د سیاسي نظریاتو او لید لورو بر بنا
نیول خیانت دى اما سیاسي مشرتابه،د هغه هغه رهبري ،مسٶولیت ،جوابګویى د هغه ټیم ده چې د انتخابات وړونکى
او ګټونکى اعالن شي .که د دیموکراسۍ په فهم کې خطاء یاست نو ځان پوه کړئ! ځان پوه کړئ چې د جرائیه قوې
مشرتابه او زعامت د ټامنو د وړونکي ټیم حق او وظیفه ده !
تېرو  5کلو کې د چیلک اندازۍ په اعمالو ،د حاکمیت داخل کې د حاکمیت خالف حلقه په دغه ډول نوره د زغم نه
ده او جناب سفیر ( الحمد هلل پخوانى سفیر) دې نور دا بې ځایه سفارشونه نه کوي او نه اوس 2014م کال دى .امنیتي
ځواکونه مو قوي أو د کابل ډېرى لنډغران چې د ګردنې د غلو جنګي مال یې تشکیلوله په خپلو جزاګانو ورسېدل او

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

یو شمېر یې فراري او بیا بله ډله یې د ستاسو او د جناب حامد کرزي په برکت د مرمرینو او غټو امارتونو او
قصرو خاوندان دي چې پروني لنډغرۍ نوره نه شي کوالى .ددوى ټول خیال او تشویش د غال شوو مالو ساتل او د
ملت د غني له محاکمې بچېدل دي .
زما تأکید برنامه محور سیاسي ائیتالف او اتحاد وه او هغه نه ردوم ،اما تېر  5کاله او چېلک انداري نه أئیتالف او
نه هم د ملي وحدت حکومت وه .یو خوا د غنیمت د تقسیم دعوې روانې کړې وې او بله خوا ملت او د غني د حاالتو
مشقت پر اوږه وه او دى .
په ګډه د تجاوز او ترور مقابل کې مبارزه ،سولې ته ،استقرار او اعمار ته کار ضرورت او اړتیا ده اما دا په تېر 5
کلن ډول نه کېداى شي او نه کېږي !
د وحدت ملي تر نامه الندې دلته 5کاله د ترقۍ او انکشاف،د سولې أو استقرار او سیمه کې د زبر ځواکو د برنامو
د تطبیولو ناروا حضور یو ستر المل شو او وه!
افغان ملت نور دا نه شي زغمالى!
بې پایانه پاى
داکتر صالح الدین سعیدي
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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

