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 نظرمحمد مطمئن: ليکوال او شناند

  ٢٠١٥ نومبر ٢٦

 

  دوی چيرته دي؛
 ژورنالسټ، ليکوال، مدني فعال او رسنۍ

  

و د ، مازيګر مھال د کابل ښار تر ټولو امن سٻمه نوي ښار کې د دعوت پوھنتون استاد ا٢٠١۵مه نيټه ٢۴دنومبر 

  .سياسي چارو کارپوه احمد سعيدي په ډزو وويشتل شو

سعيدي موده وړاندې افغان امنيتي ادارو ته خبر ورکړی وو چې نا پٻژاندو په مرګ ګواښلی او المل يې ھم دادی چې 

  .ولي په رسنيو کې پر ځينو سياستوالو سختې نيوکې کوي

چې پکې د دولت او سياستوالو رازونه پټ ساتلي وي که د بيان ازادي ھمدومره ده چې خلکو ته ورکول کٻږي تر څو 

  .چيرته نيوکه د دولت پر ناسمو کړنو او يا ھم د سياستوالو په کړنو کيږي بيا نو دوی ته د زغم وړ نه وي

 پر ھغه به حمله کيږی له ده مخکې جنرال ھزاره باندي ھم د ھغه د کور سره نږدې حمله  ښاغلی سعيدي پوھيدی چې

مون ھم تر بريد الندي راغی او په ھمدې نوي ښار کې د غني د کمپاين د مطبوعاتو څانګي أق موشوه، راز

  . ازمون ھم په چاقوګانو وھل شوې وو  کارکوونکی لعل پاچا

پر سعيدي حمله به وروستۍ نه وي دا لړۍ ممکن تيزه شي ځکه سياستوال او حکومت به خپلې ناکامۍ او تٻروتنې 

 زورورو يې وس نه رسيږي نو ځکه به پر ھغه چا بريد کوي چې تر وس الندي وي او ھمدا ھيڅکله ھم ونه منی، پر

  .فرھنګی او مطبوعاتي خلک دي چې له جګړه مارو سره تر ډيره رابطه نه لري

سمه ده چې سعيدي صاحب د امريکا سفارت سره نږدې روابط درلودل، د بريتانيا سفارت کې يې ھرکلی کيدی او ھر 

   .ھرنيو سفارتونو له خوا څخه دعوت کٻدیوخت دھمدې ب

سعيدي تر ھغه وخت پورې ډير ښه وو، ترڅو چې د ولسمشريزو ټاکنو د کمپاين پر مھال به ده او نورو د سياسي 

ميلمستون او خوړنځای کې ډوډۍ کٻدلي، د سياستوالو له خوا نازول کٻدل، او دوی به  چارو شنونکو ته په کابل سټار 

 او د واک د وٻش په  ه په رسنيو کې خبرې کولي، کله چې سياستوالو خپل ھدف ورڅخه ترالسه کړ،ھم د ھغوی په ګټ

حتمې ده چې د   عبدهللا تر منځ ستونزې پٻداشوې، سعيدی چې د ډاکټر عبدهللا سره په کمپاين کې وو،   او اړه د غني 

 وه چې ښاغلی سعيدي پکې وزير، د وزير لوړې چوکۍ توقع به يې درلودله، خو داچې د عبدهللا برخه دومره ھم نه

مرسيتال او يا خو د کوم واليت والي شي، ھغه څو مياشتي حوصله وکړه ، او ال ھم د عبدهللا له ډلې سره پاتې شو، 
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 کله چې مايوسه شو  سعيدي دا ھم ويل چې د کمپاين پر مھال يې د کورنۍ کوم غړی ھم قرباني شوی او وژل شوی، 

ه مناسبه چوکۍ ورته نه رسيږي حوصله يې له السه ورکړه او د عبدهللا له ډلې سره يې خدای او پوه شو چې کوم

  .پاماني وکړه

 داچې د ډاکټر عبدهللا په ډله کې له پټو او مھو رازونو او ځانګړې ډول په  له سعيدي صاحب سره ډير رازونه وو،

درغليو څخه ښه خبر وو، د امريکا او بريتانيا سفارتونو څخه ھم ډير معلومات يې د حکومت د بې وسي او ټاکنو کې د 

 دا ډول  کمزوري اړوند ترالسه کول، په دعوت پوھنتون کې يې ھم د استاد سياف د ډلې له کسانو سره ناسته پاسته وه،

  .يې په وروستيو وختونو کې د ښاغلي کرزي څنګ ونيوی

 يې بې دريغه نيوکې کولي او په ځانګړي ډول پر پخوانيو ملګرو چې اوس ورڅخه بٻل شوی وو، ددغو پر حکومت

 خو باالخره وويشتل   د خپل ځان د امنيت له پاره ساتونکې ھم پٻداکړل،  سعيدي نيوکو له امله ورته د مرګ ګواښ وشو،

  .ت دیشو او تر دي مھال په ايمرجنسي روغتون کې د کوما په حالت کې پرو

زه ھيڅ نه پوھيږم چې سعيدي به چا ويشتلي وي او ممکن سعيدي صاحب نور مخالفين ھم درلودل، خو په نوی ښار 

  .کې دھغه ويشتل ښيې چې د کورنيو مخالفتونو او د خپل نظر وړاندې کولو قرباني شوی دی

ی وای نو حتمي وه چې د رسنيو  ډلې له خوا په نښه شوی او ويشتل شو که ښاغلی سعيدی د کومې دولت ضد وسلوالي

    له دي ھا خوا به د نی ادارې، د خبرياالنو ټولنې او مدني فعاالنو د سر خبر به پر ښاغلي سعيدي د بريد خبر وو،

  .عاجل مطبوعاتي کنفرانسونه ورکړی وای، ليکوالو به په ليکنو کې دده ويشتل غندلې وای

شر غني د ده پر ويشتلو خواشيني ښکاره کړي او د تل په څير يې بيا تر دي دمه زما د معلوماتو له مخې يواځي ولسم

ځل ويلې چې امنيتې ادارو ته دنده سپاري چې پر سعيدي حمله کوونکي مجرمين ونيسي او د قانون منګلو ته يې 

  .وسپاري

 کابل ښار کې  پر غاړه نه ده اخستي او د  داچې پر ښاغلي سعيدي دحملې پړه ھيڅ کومې دولت مخالفي وسلوالي ډلې

  . شوی دی  چې د خپلو ازادو نظرياتو قرباني تر بريد الندي راغلي، ښکاري

 تر   د مور او ميرې چلند پريږدې، ښاغلی سعيدي خبرياالن او مدني فعاالن نور دغسي  اميد دی چې رسنۍ، ليکواالن،

  .ښکاره کٻدو قرباني شو ويشتل شوې او د بيان د ازادي او خپلو سياسي افکارو د  بريد الندی راغلی،

 ونه   ليکواالن او خبرياالن د اسالم مقدساتو او افغاني کلتوري ارزښتونو ته سپکاوي تر څو چې سياسي کارپوھان،

  .لوبو قربانی نه شي  او د سياستوالو د سياسي  بايد تر بريد الندي را نه شي کړي

  

  :يادداشت

که بتوانيم در تأئيد شخصيت مبارزاتی شان چيزی بنويسيم، مگر در در حدی نيست " سعيدی"قای آھر چند شناخت ما از 

  :کل می توان نوشت

می بايد درسی باشد برای تمام آنھائی که انتظار داشته و يا دارند تا از طريق دولت دست " سعيدی"زخمی شدن آقای 

که دولت دست نشانده از آنھا به مثابۀ اين طيف افراد بايد بدانند . نشانده و پوشالی، مصدر خدمتی برای مردم خود گردند

  .ابزار رسيدن به قدرت سوءاستفاده نموده، به محض رسيدن به ھدف، آنھا را نابود خواھد نمود

 AA-AA ادارۀ پورتال

 
   


