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 12/08/2016                 صالح الدین سعیدی

 است آمده ستوه به ملت

  :کوتاه

 ملي های برنامه اجرای مستعد و قوی مشروع، حاكمیت انتخابات از برآمده و متكی حاكمیت و انتخابات 

 است. و تواند مي بوده( باشند داشته اگر)

 زتوافقا بعد باز و اعالم باید جمهوري ریاست انتخابات نتایج اما است و. بود ضرورت تالفیائ حاكمیت جادای 

  شد می توافق( حكومت) حاكمیت ان اساس به و شده توافق كار نوعیت و كادری مدرن سیاست و برنامه بر

 .نشد همه این

 و افیام و آورانزور افغانستان، و افغان ملت به نخائ افراد و دیكرد تقسیم محدود منافع اساس به بعدي دولتي ادارات

 دهند می نشان شواهد و کرده حاصل بیشتر قوت روز تا روزگویی  زور و قومی تعصب از جو استفاده مربوط حلقات

 هم ستد به دست ندارند را مستقل کم لو و حاکمیت هیچ تحمل حتی که پاکستانی دشمن اجیر افراد و حلقات تمام که

 کمیتحا حتی و پذیرد نمی را افغانی مستقل حاکمیت هیچ پاکستان . اند ساخته تروخیم روز به روز را وضع و داده

 ایه پروگرام مواضع پاکستان . ذاشتنگ رامآ بود شده ساخته هم پاکستان در عمدتا   که ربانی الدین برهان استاد

 یرون ممكن تقویت و افغان ملت ممکن خاستن پا به و هند کمک و افغانستان برق و معادن و بآ از استفاده اقتصادی

 قبول قابل وجه هیچ به شده ریخته عرق و خون و زماني فرصت مصارف، به تناسب در كه را كشور امنیتي های

 و اكمیتح پاکستانی دشمن های اندازي سنگ درین . خیزد پا به افغان ملت گذاشت خواهدن و تواند مين پذیرفته نیست

 اه پدرام و ها رحیمي ها، بهزاد و روشنایی چون پاکستان و ایران به وابسته های پوگر و حاكمیت معین حلقات یا

 انداختن سرخط از خاطره ب. دبكش راحت نفس ، مضیقه ینا از رهایی و وطن اعمار برای ملت این خواهندنمی 

 هماهنگ تقویم با۔  ۔ ۔ ۔ و ها بهزاد و روشنایی جنبش باید دیگر برنامه دها و اده انگور تورخم، های دروازه موضوع

 پیراهن و شود تكرار روشنایي محفل در دهمزنگ جنایات باید سمتی و قومی های فتنه و مشکل تشدید برای . کنند کار

 دنش فشرده به را ما قضایا ابهمش جانب دهها و این. شود رسانده سپیدار ثمر بی های درخت و ارگ تا باید الود خون

 مكنم وسایل تمام از استفاده با و سطوح تمام در وطنی و ملی نیروهای کار یهماهنگ به و پذیري ولیتمسؤ بار صد و

  .وامیدارد

 وجیهت ها ده وجود با و بوده امور مجریان و ممثلین كرزی حامد جناب و غني داكتر جناب و عبدهللا عبدهللا داكتر جناب

 حاكمیت از خارج من حق كه اعتراضات این و كشورند در بد و ناهنجار وضع اول درجه ولمسؤ هتبرئ برای تالشو 

 طرح اب را مشخص موارد ها ده بلی ها ده. تواند نمی بوده و نیست هتبرئ اندکترین حتی برای دلیل وجه هیچ به است
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 2از 2

 هللءاش ان الرجال قحط به افغانستان. هستند و بودند نآ خرابي عامل حكام این خود كه دارم یاد به و شناسم مي مشخص

 ها افغان از انسانیت و صلح به صادق افغان، ملت و مردم برای متعهد و صادق كدر صدها و ها ده. نیست مواجه

 قربانی دادن برای و می دهند و داده اند قربانی صلح آوردن و خویش مردم و وطن به خدمتدر راه  هک دارند وجود

 باشند. داشته خدمت فرصت تا بگذارند نقل ناكس و كس هر به و دیوار و در هر بهو  ستندا حاضر

 مسیست شدن فعال عدم و فساد به مبارزه بخش در مشكالت و ءخطا كدري تسیاس و كشور در عدالت بار رقت وضع

 نام دب و دیموكراسی و عدالت بر بیش یتمسخر اقتصادی و سیاسی مافیای بودن مسلط و بودن فعال و عرصه درین

 الشت و کشور اول دست ولینمسؤ بعضی های حل راه و اظهارات افاده،. نیست بیش چیزی مفاهیم این بیشتر کردن

 يرهای را خود توانند مي و اند ساده دیگران كه دارند تصور و است لوحانه ساده یقین به خویش کردن هتبرئ برای

 . دهند

 شجاع شاه. گذشت خواهد هم این و گذشت ها جبروت . است رحم بی سخت ریختأ و ملت قضاوت و نیست چنین نه

 اول دست ولینمسؤ گوش به را حقایقباید  شدهن دیر تا لذا. گذشت خواهد هم این و گذشت....  و خان ها یعقوب و ها

  .زد عمل به دست شوندمبدل  بالفعل بالقوه از باید و دارند وجود که را اصلی حل های راه و رساند ست،ا کهچنان

  !تاس آمده ستوه به ملت اما خیر یا و باشد دهآم ستوه به خویش قبل روز دو اظهارات با عبدهللا عبدهللا داكتر واقعا  

  سعیدي الدین صالح

 

 

 

 

 


