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صالح الدین سعیدی

قانون محاله حاکمیت!

د افغانستان مصالح او ګټې نه دیکتاتوري ،نـه انـارشي او نـه هم اتلس کالـه تېرو نه له سره پېل کول دي !
د افغانستان ګټې ،د افغان ګټې ،د سولې او استقرار ګټې هماغه د قانون حاکمیت او د قانون په چوکاټ کې متناسب
تغیی رات ،هغه چې د افغان ملت اصلي تصمیم نیونکی شي او د افغانستان په سیاسي ستیج کې د ملت اراده د
مشروعو مجاریو له الرې سیاسي قدرت ته د رسېدو فرصت ولري !
مونږ ته نه اوږد محاله ،نه لنډ محاله ،نه دیکتاتور او نه بی کفایه حاکمیت ،بلکې د قانون سره سم مدرن ،ملي
حکومت او اداره په کار ده .دا ممکن ده او شونې ده خو چې د دښمن لوبې ته او بیا پاکستاني مکارې لوبې ته
فرصت ورنکړای شي او زمونږ سره غیر قابل عبور خطونه ښکاره کړای شي .ددې مانا دا نه ده چې مذاکره او
سیاسي مذاکرو ،سولې ،جوړه او روغه کې دې مونږ د ښځو له حقوقو ،د افغانستان د اساسي قانون او یا دغه او
هغه بل غیر ضروري خبرې نه تېریږو.
هغه څه چې زه غواړم هغه دا دي چې د سیاسي مذاکراتو په وخت کې د طالب او یا بل لوري سره د بحث اجندا
نه امارت اسالمی او نه هم د ښځو حقوق او نه هم د مطبوعاتو آزادي ده .د سیاسي مذاکراتو وخت کې د طالب
ګذشت له امارت اسالمی هم نه دی .په سیاسي مصالحه او مذاکراتو کې د ټولنې واقعي ستیج سره توافق کوي چې
څنګه وکړو چې د جنګ ،جګړې او ورور وژنې پر ځای ددې فرصت ورکړو چې ملت زمونږ د نسخو د عملي
کولو برخه کې تصمیم ونیسي ،د هغوی د تطییق مشروعیت په الس راکړي او په دې توګه سیاسي ستیج دې د
ملت له خوا ډک او د ملت د ارادې مظهر ،سیاسي مبارزه متمدنه او د الحق لمن غلب ،شعار تکتمدنه محتوی پېدا
کړي او هغه د ملت د ارادې اصل او د هغو مالتړ تر السه کول او بیا د خپلو نسخو په تطبیق پېل کول او دولتي
امکانات کارول دي.
که امریکایي لوری د افغان د نورو جوانبو پرته او غیاب کې خپلو تعهداتو او قراردادونو ته د افغان لوري سره د
خیانت قدم واخلي او توافق وکړي نو د ناکامۍ سره سره به د خپلې د افتضاح موجب هم شي او خیانت به وکړي!
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دا کـار بـه د امریکې اتـوریـتـه ،اعتبار او حیثیت تـه سخـتـه جبران نـه کېدونکي صدمـه هــم ورســــوي.
دا به د افغان اولس د تراژېدۍ د حل الر نه وي او نه ده او ددې تراژېدۍ د اوږدېدو موجب هم شي .د امریکې او
متحدینو پوځي حضور افغانستان کې او په بې مسؤوالنه وتل خطاء وه او دي!

مـونـږ نـه انقالبي ،نـه لنډ محالـه او نـه اوږد محالـه حکومت ،بلکې قانون مهالــه ،حکومت غــواړو!
و من هللا التوفیق

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند ،می توانند با
"کلیکی" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند.
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