AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

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

۲۰۲۰/۰۲/۲۰

دوکتور صالح الدین سعیدى

تالشهاى قابل درک تیم ثبات و همګرایى!
تیم نا متجانس بى برنامهء اعمار ،بى ثبات و بى همګرایي در انتخابات ریاست جمهورى متشکل از متخلفین و قانون
شکنان ،ناراضان و تجربه هاى تفاله شده ،بدون بنیاد و ریشهء قانون و بدون قانونیت ،آموخته خوران مسلط شده بر
اساس معامله و جزیه ګیر ،ضایع کننده هاى فرصتهاى شګوفایى غیر قابل تکرار زمان حاکمیت جناب حامد کرزى،
خبره هاى بى خبر و بیسواد ،مدعیان اقتصاد دانى بى خبر از قوانین اقتصادى قرن بیست ویکم ،تاجر خون ،باروت
 ،قوم و سمت ،اجیران پاکستان ،ایران و روس ،با زندګى پر مصرف و خانمهاى متعدد رسمى و غیر رسمى در
داخل و خارج همه و همه در تیم ثبات و همګرایى جمع شده و دارند که با اعالن نتایج انتخابات ریاست جمهورى
 98افغانستان توسط خانم شجاع و رسالتمند یعنى خان نورستانى ،این همه فرصتهاى سوء استفاده را از دست میدهند
و دارند این فرصتهاى سوار بودن بر شانهء ملت وکسب لقمهء کیک از لجنزار را از دست میدهند.
تالشهاى مذبوحانه و بى شرمانهء شان قابل درک اند .بلى عواید مفت ،مقام هاى میراثى مفت ،زندګى مجلل از
حساب ملت ،دالر و ایورو به خریطه و بى حساب از استخبارات خارجى و و  ...را در مقابل کسى و تیم ازدست
میدهند که رهبر تیم خود از طریق مشروع میلیونر است ،استاد ،پروفیسور جهانى و داراى تجربه و ګذشتهء عالى،
خدمت و صدافت ،با اعتبار جهانى است و براى آب ،برق ،چوب ،معدن ،جلغوزه ،سرک و انسان کشور و منطقه
برنامهء خیر و رفاه دارد و توانایى هاى رابطه و اعتبار عالمى را نیز دارد .
نشست اخیر مونیخ آلمان و موفقیت هاى داکتر اشرف غنى و تیم کارى اش براى ملت افغان مسرت و در عالم اسباب
مرجع امید ګردیده و است.
برعکس در تیم 39 +فیصدى ،چنین قوت ،کفایت ،تعهد و درایت نه تنها که نیست ،بلکى عم ً
ال در مواضع طالب،
پاکستان و ایران قرار ګرفته و به قدرت رسیدن ممکن شان تږ دررافغانستان به جز افغانستان براندازى ،نفیه افغان و
افغانستان و ترس خطر جدى به موجودیت افغانستان و استقرار منطقه دارند .به یقین برنده شدن تیم بى ثبات جناب
داکتر عبدهللا ع.به از دست دادن همکارى جهانى را براى افغانستان قطعى میساخت .
انتخاب با شهامت ملت افغان و برنده شدن تیم دولت ساز موجب مسرت ماست و آنرع به نفع منافع ملى کشور و
مردم میدانیم .میدانیم این آغاز است و کار در پیش رو است .تیم دولت ساز باید تعهدات سپرده شده را در عمل اجرا
کند و از تعهد و حرف باید به عمل رفت و این وجود موانع داخلى و خارجى مشکالت خود را خواهد داشت ،اما باید
مصمم عمل کرد و درین راستا با احتیاط تمام ،خوشبینم.
بر شماست بلى بر ملت افغان که ناظر نباید بود و به من چه؟ نه باید ګفت .با موضع صریح ،روشن و رساء به
نفع ملت افغان ،در توافق به ایمان و وجدان آګاه خویش باید تصمیم ګرفت و اګر تصمیم داشتیم با قوت بیشتر در حد
توان کار کرد .همینکه موضع حق را نشر و پخش کنیم هم جز کار است.
داکتر اشرف غنى بازوى خود و متحد خود عبدالرشید دوستم و مال تره خیل و تورن و خورد ضابط بند و برق در
خدمت ایران و غاصب زمینهاى دولتى و متخلف اعاشهء سرباز وطن ...را به خاطر جور نه آمدن بر سرتقسیم غنایم
از دست نداده .مشکل داکتر اشرف غنى برخورد قانونى و حاکمیت قانون و در خدمت مردم قرار ګرفتن و در مقابل
تجاوز و تخطى قرار ګرفتن است .
درک این حقایق و دیدن آن ضرورت به ماسترى و دوکتورا ندارد .ضمیر و وجدان سلیم میخواهد !
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و ها تهدید هاى تیم ثبات و همګرایى سبب نفرین ملت و تجرید بیشتر دزدان سرګردنه خواهد شد و تراژیدى ملت
افغان را به نحوى طوالنى میکند .اما به یاد داشته باشند که دیګر وقت جزیه ګیري و سالهاى جزیه دادن جناب حامد
کرزى ګذشت و دارد که افغانستان به پاى خود استاده میشود .
باوجود اینکه تالشهاى مذبوحانهء تیم بى ثبات و بى همګرایى تاحدى قابل فهم اند ،اما ناروا و خالف قانون و خالف
تمام نورمهاى اخالقى و خالف منافع ملت افغان اظهارات و مواضع دارند و این بیشتر از همه به ضرر خود شان
است .این تهدیدها و مواضع ایجاد و اعالن حکومت متوازى و امثال آن چیزى به جز رسوایى و تجرید بیشتر
شان از ملت به دست شان نه خواهدآمد!
افغانستان و مردم آن دیګر در محدودیت هاى دیروز نیستند ،هر یک شان مستقل و بافهم با مسایل برخورد و موضع
خواهند داشت و به حرکات و تهدیدات تیم بى ثبات ،نه خواهند ګفت و نه ګفته اند !
و ما علینا الى البالغ
دوکتور صالح الدین سعیدى
20/02/20

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

