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صالح الدین سعیدی

سیاسي او مسلكي دولتي پُست!
جناب حمدالله محب رور او سالم درنو لوستونکو ته!
په ننني عصر نورماله دولتدارۍ کې حکومتي پُوستونه په مسلکي او سیاسي پُستوتو ویشل کیږي .مثالً د آی ټي ( )ITمسلکي
کار په جمهوري ریاست او هره اداره کې تخصصي پُست دی.
دا چې د آی ټي متخصص ،د دیپلوماسي او سیاسي علومو فارغ ،مسلكي كه د سیاسي اتوریتې خاوند ،ځوان که زوړ ،په
انګلیسي ژبه وارد ،په پښتو او دري پوه او یا کم خبر کوم مرکزي سیاسي او مسلکي وظیفې ته مناسب او یا نه دی اصولو کې
روښانه ده.
د جمهور رئیس د امنیتي سالکار کار او وظیفه اول کې سیاسي او بیا مسلکي کار هم دی .دا چې د امنیتي سالکار ته مناسب
کاري ابعاد او د وظایفو ابعاد چیرته تعینه شوې او ددوی او د وزارت خارجه او یا امنیتي ارګانو مشرانو د کار تقسیم چیرته او
چا کړای؟
څوک د جمهور رئیس امنیتي مشاور پُست ته مناسب کس دی؟
ددې پوښتنو عیني ځواب هم آسانه او هم مشکل دی .مهمه دا ده چې څوک یې ځواب وایي او څه موخه او یا موخې لري؟
کله چې د اسالم ستر پیغامبر محمد (ص) وفات شو نو یو د سوالو داسې وه چې هر مناسب ځای ناستی به څوک وي؟ د کورنۍ
کس ،له مهاجرو که له انصارو؟ په نتیجه او پایله کې مهاجر کس او د کورنۍ یعنې له خوني عالیق بهر کس د اسالم لمړی خلیفه
انتخاب شو.
بعضې دوستان به دا قیاس مع الفارق او غیر ورته او غیر مناسب قیاس ګڼي خو زه په کې ددې بحث د قدامت جانب چې دا
مشکل اوږد دی ،وینم او له تېرو ټولو زوړ او نوو تجربو نه یو الهامونه اخیستالی شو.
/1سیاسي مشروعیت د ټاکنو په پایله کې مېنځ ته راځي چې یا مباشر او یا غیر مباشر وي.
/8مسلکي مشروعیت د مسلكي پوهې پر بنیاد .مسلکي مشروعیت د مسلکي پوهې پر بنیاد والړ دی او سیاسي مشروعیت
دیموکراسۍ کې د ټاکنو د نتایجو په پایله کې مطرح کیږي .زمونږ هیواد کې د مثال په ډولد سیاسي مشروعیت او ګوبا سیاسي
مصلحت مسأله د مافیایی اصولو او زور واکیو ،لنډغریو پر بنیاد د جناب حامد کرزي له وخته توجیه او رایج شو او تر اوسه
لږ او زیاد دوام لري.
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مسلکي مشروعیت او د هغه په نظر کې نیول ،د جناب اشرف غني نه د سترو توقعاتو لرو سرسره دلته او هلته ال تر ډېر ستر
سوالونو الندې دی او ملي امنیت ،د امنیت د شور او نور ستر ملي مسایلو او دولتي پُر درآمده چوکیو کې تر سترو سوالو او
فاحشو تخلفاتو سره الس او ګرېوان دی.
د سیاسي او مسلکي خواوو په برخه کې په یو جانبه ډولد افراط او تفریط ستر مشکالت راپاروي او مونږ ته د افغانستان په
معاصر تأریخ کې پارولي دي .د اکسفورد له استادانو د افغانستان کابینه به مسلکي وي خو افغاني نه ده او خلک ورته د یو تجرید
شوي ،تحمیل شوي خارجي عنصر په توګه ګوري.
افراطي سرې او افراطي شنې ایدیولوجې او د هغو ریښتني او کاذب ممثلینو په افغانستان کې خپلې تجربې وکړې او ستر زیان
باره عواقب یې هم ورته ولیدل.
زه منم چې جناب حمدالله محب او جناب امرخیل د جناب اشرف غني د ریاست جمهوري په انتخابات کې ستر رول لري .دوی
افغانستان او افغان ملت ته صادق کسان دي.
زه منم چې جناب محب الله محب د افغانستان جمهور رئیس ته ،افغانستان ته او خیر ته وفادار کس دی خو موجوده دولتي مقام
یعنې د امنیت شوراء سالکار ته د هغو وظیفوي محتوی له وجهې چه جناب جمهور رئیس د جناب محب انتخاب د تشویشونو
سره وینم .جناب محب ډېرې ځوان ،نظامي او سیاسي علومو برخه کې مسلکي زده کړې نلري .د ایران او خاصا ً پاکستان
د فتنو او دسایسو له تأریخ ،عُمق او بُعده الزمه تجربه او خبرتیا نلري .دا هم ویل غواړم چې زمونږ نړېوال ستر متعهدین به
د خپلو اهدافو او مقاصدو د ترالسه کولو لپاره پاکستاني استابلشمنت ته هر ډول ګذشته او د درېم هیواد ملي منافع معامله کړای
شي او جناب محب دغه برخه کې هم د مسایلو عُمق وارد کس به نه وي.
نو تشویش لرم ،چې د جناب محب جناب حمدالله محب رور سره ددې د خانمې د مرستې سره سره به دوی خپل کار کې معینې
ستونځې ولري.
تشویش لرم او تشویش لرو چې د جناب حمدالله محب په شان به پاك ځوانان د دشمنانو او په رأس کې د پاکستان د مکارو لومو
او دسایسو قرباني شي .داسې چې قیمت به یې نه تنها دوی ،بلکې سیمه کې سوله ،بهرني ځواکونه ،او د افغان ملت ورکړي.
افغان ملت ددې تشویشو حق لري او افغانستان د چا د البراتوارو خونه هم ته ده!
زه معزز رور حمدالله محب پاک ،با احساسه او پوهې خاوند ځوان ته دده د دې نوې سترې دندې مبارکي وایم او ورته په کلکه
سفارش کوم چې د قوي ،مسلکي ټیم په جوړولو ،مطرحو مسایلو لپاره د مشورتي قوي مسلکي کمیټو جوړولو ،ملي او نړېوالو
مطرحو مسایلو په برخه او افغانستان ته د بهترین حل لپاره د حل د الرو مسابقو او پروژو ،ملي او نړېوالو علمي سیمینارونو ته
په سازمان ورکولو له الرې او د هغو د نتایجو په رڼا کې د کوټلي با جرئته ګامو اخیستو بند و بست او بالتأخیره تدابیر و
نیسي او عملي کړي.
د خیر کار د اجراء لپاره استخارې هم نه سفارش کیږي.
کار كې د الزمې د اتوریتې لپاره د سیاسي مشروعیت تر څنګ مسلکي پوهه په کار ده .دا ناممکنه ده چې سیاسي آمر دې په
ټولو مسلکي خبرو خبر او جامع الکماالت وي.
دا نا ممکنه ده ،خو ددې کمزوري جانب د پوره کولو لپاره مسلکي الرې شته چې باید په پوره دقت په نظر کې ونیول شي.
همدا نن باید الس په کار او سیستم فعال شی .سیستم چې فعال شو بیا روزانه  12كار ته هم اړتیا نه شته!

 8از3

د افغان اولس ،د سولې ،استقرار ،سوکالۍ او ددې لپاره او په دغه الر کې د جناب حمدالله محب رور بریاوې د الله (ج) له
درباره تمنی كوم!
حق اوریدل ،حق ته غوږ ایښودل او د مشکل په موقع ریښتنی انځور لرل د ډېرو سترو بعدي ناخوالو مخنیوی کوالی شي او
کوي .حاکمیتونه او جبروتان راغالل او والړل ،رابه شي او والړ به شي .خپل رسالت باید اداء کړو .و ما علینا اال البالغ المبین

 3از3

