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 ۵۲/۱۰/۵۱۰۲             صالح الدین سعیدی
 

 خبری یا از الف تا یا چرند! سهٔ لج
 ران!گخود توسط خود اما متوجه دی یعنی انتقاد از انتقاد از حاکمیت

 

 ی معاون و آقای سفیر و آقای آقا:آقای ضیاء مسعود و آقای والی و آقا
ه ر از حصگما اابودی و به نوع از انواع هستی نه سوال مشروعیت است و نه قانونیت،  تا زمانیکه شریک همه چیز

 راب و تباه است.ر همه چیز خگیری دور و یا کم معطل آمد، دیگ
نمی دادید، تمام مراجع مهم و حساس حاكمیت را با  به هدر را شما غیر قابل تكرار بلی اگر فرصت ها و امكانات

اولویت میدادید، سیاست کادری ملی را عملی میکردید قانونیت را در کار خود  ،سواد پُر نمی کردید اطرافیان بي
ً و  هبخوانید، تا متوج راخ بودن در قاموس معنی و مفهوم حالت مس .... وضع به اینجا و به این خرابی نمی رسید. لطفا

 چیست؟ میدانید تعصب قومی و زبانی شوید!
تراع شماست و چیزی بی مفهوم است. اما چون ادبیات اصطالح نشنالیزم قومی را که شما بکار میبرید اصطالح و اخ

از همکاران نزدیک  ید که چند تنئوگمروج و نبض کشور را میدانم، هدف شما را درک میکنم. اما شما میتوانید ب
 ک و یا هزاره داشتید و یا بودند؟شما در بیشتر از ده سال حکومت مستقیم شخص شما، همکار و کارمند پشتون، ازب

  واضح است.جواب 
 

و اما فرمان تقنینی رئیس جمهور و عفوی رئیس جمهور مباحث اند که در قانون مجوز دارد و این مداخله در کار 
  قوهء قضایه نیست!

  کردی.  حکومت وحدت ملی باز هم خطاء مورد فلسفهٔ  و اما در
  و ضرورت بود و هست. حکومت وحدت ملی موجه

ه و برنام حدت ملی نیست. حکومت وحدت ملی بعد از اعالم نتایج انتخابات و برندهٔ اما این در افغانستان حکومت و
  غران است.دتقسیم غنایم و تحمیل لن حاکمیتبلکه توافق به برنامه درست بود. این حاکمیت وحدت ملی نه، 

  کرد!غری و نظام بر اندازی مغالطه ددیموکراسی و اشتراک احزاب سیاسی را نباید با لن
، ممکن یریگملت، و نه در زور  چوکات قانونی خود و از راه ارادهٔ  قدرت سیاسي و اشتراك در حاكمیت تقسیم
  است.

سیاست مستند میسازد. این شما  به این صریح عدم توافق شما را  سیاسی استدالل شما به صورت سیاست مصالحهٔ 
 اهر زیبا و فریبنده عملی کردید.ذشته، با کلمات در ظگسال  1١در ظرف  ران درین کشورگسیاست نفی دیاید که 

 ؟؟جمعیت و یک نظار است؟ غانستان یک خانواده، یک دره و یکر ملت و مردم افگم
داخله، وزارت دفاع، وزارت امنیت ملی و وزارت ترکیب قومی، سمتی و حزبی چار سکتور مهم حاکمیت ) وزارت 

  کشور به همه روشن نیست؟  خارجه( و چنین ترکیب نامتناسب افسران بلند رتبهٔ 
  شهید را کی انجام داده و چرا مهار نمی شوند؟ هفتهٔ  آیا تصادفی است که لندغری در

  ارند؟لینک و رابطه د اکثریت قتل ها و و آدم ربایی های افشاء شده به کجا
  امنیتی است. قوایعوامل مختلف اند، اما یک عامل همین غیر ملی بودن 

 

و گاهی رئیس، یک سال نه، هفت سال، هفت سال چه،  ، گاهی معاون هستیهستي و خودتها همه كاره بودي خودت
اهل از دولت اهی معاون و اما در واقعیت عوض کار زر اندوز و جگاهی مسوول اصالحات اداری و گده سال، 

ونه گداري عمل کردید! من نمی خواستم و نمی خواهم با همچو صراحت مطالب را ارایه کنم چون دوستانم ازین 
ه وضع را به این بیانات من را بناء به ملحوظات مختلف منع میکنند و نه هم کاری به کاری شما دارم و تعدادی ک

ران میاندازید، ما را مجبورمیکنید که شما گه درایي همه را به دوش دیآما اینکه با دید بیشتر اند. وضع رسانده اند،
  را به واقعیت ها متوجه سازیم.
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لستان که کور مادر زاد بود پرسیدند: چه وقت فهمیدی که کور گچند سال قبل ان قای دیوید بلنکیت وزیر داخلهٔ آاز 
  هستی؟

 «تم.کور هس فتن کور هستی. بعد فهمیدم کهگی برایم گدر سن شش یا هفت سال نمی فهمیدم که کورم.»جواب داد: 
  ء مشاورین خبیر بکار دارید. تنها خاندانی بودن کفایت نمی کند.اشما جناب ضی

یر آمد گمرک دوبی در بکست گدر  کجا کرده بودی کهاز میلیون دالر در بکست در دوبی را  ۴۵ و ها یک سوال:
جناب حامد  قضیه چه بود؟ و آیا حالل نمکی شما مانند یک افغان بهو نقش جناب حامد کرزی در رهایی شما درین 

 ید؟ئوگبد ب  کرزی همین است که وی را شما هم
نرا در عمل به خواست پنجاب آجناب ضیاء ! بحران سلطه و اقتدار از امروز نیست! این بحران وجود داشت شما 

  میبخشید!زرو زورتعمیق   به خواست وقُم و متعصبین قومی و ستمی ها و
ملت  گبزر تعدادیک  جناب ضیاء مسعود! این حق از ملت و از ماست که اعتراض کنیم که جناب حامد کرزی حق

ا ر حالت خطرناك فعلی که شما ما صر ساخت. واینما زیبای کشورم منحکوچک ا کوچک و یک درهٔ  را به یک کتلهٔ 
  به کوه شد. وامل باالشدن عدهٔ برحذر میسازید، عاملش شما اید. بلی این حالت بخش از ع

  فتم.گبه کوه 
تقسیم معادن پنجشیر که در زمان جهاد علناً به آن اقرار داشته اید، و هنوز هم ادامه   یا استخراج و تاراج و بلی قصهٔ 

 رد، تاراج دارایي های عامه نیست؟دا
  جواب واضح است.

 و اما اقتصاد بازار آزاد سفارش شما:
د همان سیستم اقتصادی نسبی بهتر است که بشریت در دست دارد. اما اقتصاد بازار آزاد بدون وجود اقتصاد بازار آزا

 در صورت حاکمیت مافیایی درکشور مردود است.  توانایی های رقابت آزاد، بدون حاکمیت قانون و
ه آزاد و توانایی های رقابدر شرایط کشور بر حاکمیت است تا قوانین را برهمه یکسان تطبیق کند، زمینه های رقابت 

را ایجاد کند، عرصه و سکتور های ضروری اقتصادی را ایجاد و در فرصت او به سکتور خصوصی انتقال دهد، 
. ..تضمین ها و تشویق ها و انفرسترکتر ) راه ها، مواصالت، هوتلها....سایر خدمات مربوط(، تسهیالت قانونی و

د اقتصاد کاپیتالستی وحشی که در جهان مردو  ما به اذهم ایجاد کند. لگبیست ی برای رسیدن به اقتصاد بازار آزاد قرن
  است نه، بلکې به اقتصاد مختلط ضروره داریم.

  اقتصاد مافیایی:
ده  گرمگدر داخل، با تکس و  من باید به نام تیل بی کیفیت برای پروسس مرک حیرتان تیل درجه اول وارد شدهٔ گ

  وش. عرضه شود.برابر ارزان واردو به فر
ر وارد گمن به قیمت مناسب و احتکاری به فروش برسد، تیل دی وارد شدهٔ  مرک حیرتان حق ندارد، تا زمانیکه تیلگ

  افغانستان شود.
  ؟؟چنین هدایت از کي باشد؟ جناب ضیاء مسعود جواب آنرا میداند

 فتی؟گفهمیدم که چه نرخ انفالسیون زیاد شده میره( را اصالً نه : )و اما كلمه و جملهٔ 
جمعیت اسالمی و کدام جمعیت اسالمی  اقای ضیاء مسعود، معاون جمعیت اسالمی اوالً نمی دانم در کدام کنگرهٔ 

معاونیت این حزب به شما رسید؟ در رهبری جمعیت یک استادم همین حاال وجود دارد و دهها استادان وجود دارند 
ی تقوی عالی قوی سیاس ونیت این حزب اند. به هیچ فسادی هم ملوث نیستند ومعا که ده مرتبه از شما کرده شایستهٔ 

 نیز دارند.
 ذاری.گجناب ضیای مسعود: بهتر است هر ُدر فشانی محتویات بحث ات را با متخصصین فن و مسلک در میان 

 2۵/1/2۱1١نچه در نشست امروز آشخص و فرد سیاسی حتماً متخصص مسلکی باشد، اما  میدانم حتمی نیست
ویند: گفتی سر تا پا چرند و تمسخر به خود شما بود. از آغا بلی های نشسته هم یکی بلند نه شد که بگخطاب به جوانان 

  فتی.گسرتا پاچرند او برادر 
  ساخت.  ضرورت و وقت آن است که از جمعیت اسالمی حزب مدرن با قواعد وسیع

  برنامه مشترک در بین هم با قواعد مدرن منحل شوند.وقت آن رسیده که احزاب و سازمانهای برنامه محور با 
منحل شدن  و تالف، برنامه محور به ائو رهنمای نسل، احزاب سراسری مدرنتشکیل احزاب برنامه محور و مبشر 

  ر و شجاعت سیاسی ضرورت دارد.گدر یک دی
 میشود!احزاب موجب اضمحال ل قطعی  عدم درک واقعیت ها

روز جزا و سزا  ،اجرای بعضی کار ها فرصت ها تکرار نمی شوند و برای ت میتپدزمان و نبض زمان به سرع
  حق است. نباید مسخ بود و ازین بیش موجب فتنه و فساد شد. گآمدنی و مر

  ر نه، رئیس جمهور نیست و آشوب میکنم.گذارید، رئیس جمهور است و اگسال والی می 11ر من را گا
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ان ساخت که اران، اژدهارهای به این وطن ِکشت و از م اب حامد کرزی چنان بالفتیم و نویشتیم که جنگما بار ها 
آن مشکل ملت با ایشان سخت دشوار خواهد شد. اینک آنرا به چشم سر میبینیم. تحدید به تجزیه و منجربه  بعدها حل

 شما هدایت آمر خویش را قبول کنید. (شود، تا2٢/1/2۱1١هدایت ترامپ از امریکا )
  مراهی انجام بدی دارد!گه شما روانید به ترکستان است و این رهی ک

 بقیه اختیار به شما.
  از قهر الله ج بترسید! 

  مردم میدانند كه شما به چه ناروا ها مصروفید!
  ان بطش ربك لشدید!

 و ما علینا اال البالغ المبین
 ر هم دارم!گتفاصیل دی
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