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صالح الدین سعیدی

خطاب به آقای رحمانی!

قصاب ولسی جرگه
خطاب من آقای رحمانی است چون ایشان از خواننده خواسته که ایشان برندهء مقام ریاست پارلمان در انتخاب اخیر
جنجال برانګیز هئیت اداری پارلمان را اعالن کنند.
اما در واقعیت خطاب من همه به شمول آقای اصوای نیز است.


برنده با حدس ګمان در میدیا و فیسبوک نمی شود.



برنده با اعالنات فیسبوکی تاجکان و اتحاد شمال متحد شوید نمی شود .این نوع اعالنات و این نوع برخورد
به قضایا تیل بر آتش نفرت میاندازد.



طریق خدمت و طریق صحبت و طریق برخورد با مردم را یاد بګیرید.



برنده با حملهء مسلحانه به داخل ،گرد و پیش پارلمان نمی شود .به یاد داشته باشید که زمان هم ثابت کرده
که کس کسیرا حذف کرده نمی تواند.



به یاد داشته باشید که مرد روی ورق ،وسط سطرها ،پشت ورق ،ظاهر و ُکنه حقایق را درک میکنند .شما
حق ندارید درهای پارلمان را بر روی وکال ببندید و درهای آنرا بر روی وکال قفل نموده و در نتیجه ایشان
را به خشونت وادارید تا دست به علیه سرباز محافظ پارلمان باز کنند و پنج محافظ امنیتی پارلمان زخم
بردارند .این نه حق شما و نه صالحیت شما و نه صالحیت کس دیگر بود و نه هم است!



مسلمان هستید و کشور ما صرف به پکتیا و پروان خالصه نمی شود و نیست.

اظهارات نشر شده از مکالمات تیلفونی افراد نزدیک و مدافعان شما مبنی بر تعصبات قومی ،سمتی ،جیبی ،لنډغری
و  ...سخت منزجر کننده و قابل تحمل برای قاطبهء ملت افغان نیست و بوده نمی تواند.
حضرت پیامبر اسالم صریح میګوید و فرموده است که:
 oمن مات علی عصبیه فلیس منا.
 oکسیکه به تعصب ب ُمرد از ما نیست.
 oپیامبر جلیل القدر اسالم راه را روشن کرده.
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 oبیایید مسلمان خوب شویم.
 oاز تمام کسانی فاصله بګیرید که شما را به این تعصبات در اظهارات و عمل خویش میکشانند.
 oقوانین نافذ را مراعات کنید و هرچه برایند قانون و طرزالعمل نافذ بود عمل کنید.
ملت افغان سخت زجر دیده و این نعمات مادی دنیا ،جاه و جالل دنیا ګذشتنی اند و به هر قیمت رسیدن به آن نمی
ارزند .هللا تعالی را حاضر و ناظر دانسته با متخصصین فن و مخالفین بخاطر رضای خداوند و ادای رسالت بنشینید
و کشور را به بحران نبرید!

کفایت میکند و از اعمال خالف توبه بکشید.
این است اصل برنده بودن.
شهامت قبول حق را در هر لحظه در خود بپرورانید!
این است راه برنده بودن!
مسلمان خوب شدن برنده شدن است!
وما علینا اال البالغ المبین
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