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جلیل غنی هروی  اهتمامبه   

  

 
 22/02/2018         صالح الدین سعیدی

 

 چه عجب حالت است كه میگویند:
  در مورد ما، اما بی ما

 

خاطر تأمین صلح در ه روسیه و پاکستان در مورد افغانستان، آما بدون افغانستان به سطح وزرای خارجه، ظاهراً ب

و وزیر دفاع  دافغانستان حضور ندارکه درآن جانب  (10/2/2018)کنند می در ماسکو صحبت  یافغانستان در حال

  .افغانستان را برای امریکا ویتنام دوم خواهیم ساخت پاکستان قبالً اعالن کرده که ما

م خواهیمی به نام طالب است که وسیعاً تبلیغ دارند که ما عاشقان صلح و صلح  یدیده درایی دوم همان ادعای حرکت

پیش روی شفاخانه جمهوریت در کابل که منجر به قتل و کشتار  ی قبل ر امبوالنس چنداما مذاکره نمی کنیم! انفجا

ناه شد و دهها تن زخمی شدند، نه عمل انسانی، نه اسالمی، نه حرکت افغانی و نه هم عقالنی گبیش از صد انسان بی

 !شده اندک جمله هم از یک مرجع از طالب نشنیدم که چنین جنایت را مرتکب ناست. حتی ی

از دیده درایی ها که تحت چتر واحد و سوم توجه من را درین اواخر جلب کرد همانا منافع و مصالح  ۀمجموع 

 شخصی را منافع و مصالح ملی و حق مردم عنوان کردن است. هرکس ازینها چوکی و مقامش در خطر شود، فورا

مان گدهند و می مردم  دع مردم به خورغری مطرح است. چوکي خویش را منافلندنظام براندازی، قیام سراسری و 

روه خود را منافع ملی تلقی کردن و به مذاکرات تأکید کردن که مذاکره گکنند که به جان مردم زدیم. منافع خود و می 

ساله است اما  1۵ ۀر نیست. مذاکره بر سر کرسی تصاحب شدگویی بیش چیزی دیگکند و زورمی را از قبل منتفی 

شود و امتیاز باالتر را نیز خواهان است. عالوه برین می این کرسی از مواد اساسی مذاکره مطرح رای در مذاکرات ب

انتصاب من به حیث والی به امر رئیس جمهور درست اما سبکدوشی من درست نیست. در هیچ جای توافق سیاسی 

نیست، تیم داکتر عبدهللا  ۵0در  ۵0حاکمیت موجود حکومت وحدت ملی!؟ تقسیم غنایم بین جمعیت اسالمی و تیم مقابل 

قای ارغندیوال ودیگران تقسیم غنایم دارند و آ ی نیست و به صورت صریح حد اقل باعبدهللا مختص به جمعیت اسالم

 .ندشومی به هیچ صورت نام شخص به کرسی والیت پیوند ندارد، اما این همه خالف واقعیت و با دیده درایی تأکید 

  !کنند در واقعیت خود اندمی ران را ... و کودن فکر گیمسلم این است آنهایکه د

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Saidi_sal_che_ajab_halat_ast.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Saidi_sal_che_ajab_halat_ast.pdf


  
 

 

 2از 2

خود را بخاطر ایجاد رهبری جدید  ۀحزب و یا جمعیت اسالمی از زمان شهادت آقای برهان الدین ربانی تا حال کنگر

این حزب راه اضمحالل خویش را  شت این حزب به کرسی یک والی، پیوستن سرنو با دایر نه کرده و بسته کردن و

  .مانع آن شوند گکه باید سایر رهبران این حزب بزر پیماید، حالتیمی 

معیت که در چوکات جمی این درست است که هر دوم رهبر حزب جمعیت حزب مستقل خود را دارند، اما قوت و قوا

  !شودمی مضمهل  اسالمی نهفته بود، دیگر

  !مدرن ، قوی و سراسری بیشتر متصور استافغانستان به استقرار سیاسی ضرورت دارد و این در وجود احزاب 

وقت آن هنوز هم است که به دیده درایی ها درین عرصه ها خاتمه داده شود، قبول و درک کنیم که دیده درایی قبل از 

کند. چانس فریب، دوکه و اغوای دیگران درین عصر تخنیک، تکنولوژی و می همه خود انسان را خورد و ذلیل 

  !ناممکن و یا هم حد اقل و یا هم سوال وقت است وسایل مدرن خبری یا

دیده درایی جای را  اغوا، فریب و و فیصد است و تالش( ۹۹,۹) هاعشاریه ن هو ن چانس رسیدن مردم به حقایق نود

 !نه خواهد گرفت

  !انتخاب با ایشان است 

 و ما علینا االالبالغ المبین 

 

 
 
 
 
 


