AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

داکتر صالح الدین سعیدى

۲۰۲۱/۰۶/۰۵

اجماع ملى به اختراع ضرورت ندارد!
با تأسف و تأثر فراوان هست موارد جدى ایکه قرار شواهد  ،تبصره هاى حتى سیاسیون چیز فهم!؟ و در بسا موارد
از خالل اظهارات و تبصره هاى ارایه شده ،به صراحت میبینیم که فهم ما از مسایل مطرح ،خطاء،
مغشوش ،سطحى و در موارد نمى دانند چه میګویند .با پاکستان باید جور آمد ،یعنى چه؟ با پاکستان در فروش عزت
و شرف ،فروش خاک و جزیه دادن جور آمد؟ این عدم دقت ها و این سفارشهاى نادرست یعنى چه؟ آیا کسیکه در
جنګ ،قتل ،کشتار و فشار سرحدات خود را به میل خود و به مصرف امریکا در داخل افغانستان میکشد و از حرکات
افراطى به حیث وسیله براى رسیدن به اهداف غیر مشروع خود استفاده کرده و میکند ،چه جور آمد خواهد بود؟
تدویر جلسات باردر منجمنت درچوکات شوراى امنیت ( مشاوریت امنیتى رئیس جمهور ) نا آګاهانه و یا ساده لوحانه
کار براى ایشان نیست؟
در مورد دیموکراسى ،آزادى بیان ،نقش میدیا و احزاب سیاسى و مدنى در جامعه و در دولتدارى ،دولتدارى،
مصالحهء سیاسى ،مناظره اى سیاسى ،نقش شخص در حزب و سازمان دولتى ،صلح و صلح به هر قیمت!؟ ،وظایف
و ضرورت تقسیم وظایف ارګانهاى دولتى ،نقش پارلمان در دولتدارى ،منطق تقسیم صالحیتهاى ارګانها و ارګانهاى
سه ګانهء دولتى ،حاکمیت افراد و دیکتاتورى قانون و حاکمیت سیستم  ،نقش عدالت در جامعه و اقتصاد بازار آزاد،
توانایى هاى رقابت آزاد ،عرضه و تقاضا و ...سازمان ملل متحد ،صالحیتهاى آن ،شوراى عالى دولتى و  ...هدفمند
به صورت غیر سیستماتیک از همانهاى نام بردم که درین روز هاى میبینیم ،میشنویم و فضاى ما و ذهن ما را پر
کرده و به صورت جانکاه عدم دقتها درین موارد و بودن کار به دست افراد نا اهل ،ذهن و روان ما را جداً بخاطر
مى آزارد که عواقب منفى آن در ادامهء تراژیدى ملت افغان سخت مٶثر و جامعهء جهانى را به حیث یک عامل از
جملهء عوامل دیګر ،به شکست مفتضح در افغانستان و منطقه مواجه ساخته و خواهد ساخت .
پرداختن به همهء این موارد و عناوین ایجاب نوشته هاى مستقل تحت هریک از آنها را خواهد کرد اما انتخابى :
تأکید دارم ،علم دولتدارى و حاکمیت قانون تأکید دارد ،تجارب مشابه تأکید دارند و با کمى فهم ازین علوم روشن
است که رئیس جمهور براى اعمال صالحیت هاى خود در چوکات مادهء 65-64قانون اساسى حق دارد و فرصت
دارد که شورا هاى مشورتى ،شوراى مصلحت نظام ،شوراى حل و عقد ،لویه جرګه غیر از لویه جرګهء تعریف شده
در قانون اساسى و یا چیزى دیګرى و ساختار دیګرى میسازد و در مورد با ایشان مشورت و در نتیجه تصمیم
میګرند ،کار و صالحیت خود شان و نزد خود شان ،اما رهایى زندانیان و مرجع تصمیم به نام شوراى مصلحت
نظام ،شوراى عالى دولتى ،شورایعالى انقالبى ،شوراى مشورتى مشاوران بى حد و حصر ،تصامیم مشاوریت نظامى
شورایعالى صلح و بقیه عجایب مختص به خود ودر بسا موارد بى منطق و ...براى ملت و عقل سلیم نه مرجع
مشروعیت و نه هم مرجع صدور حکم و نه هم سند براى تصمیم ګیرى مقامات اند .این ساختار هاى رئیس جمهور
و دیګر مراجع دولتى در نزدملت و قانون به صورت مرجع نه وجود دارند و نه مرجع مشروعیت اند .اتکاء به آنها
در انظار ملت و استدالل بر تصامیم آن در نزد ملت استدالل دقیق نیستند! فیصل هاى این ارګانه و ساختار ها بنیاد و
اساس مشروعیت و قانونیت ندارند .
اما ایجاد آن بخاطر تسهیل کار مقامات دولتى ،فنى شدن کار ،توافق به حد اقل ها و حد اکثر ها ممکن و در موارد
مفید و براى تصمیم ګیرى در پارلمان و مراجع اجرائیهء دولت ممد فیصله هاى شان شده میتواند و ضرورت أند
اما این مراجع به صورت مستقل مرجع مشروعیت جهت اخذ تصامیم و فیصله هاه نیستند .
در چوکات آزادى مطبوعات اعالم و صدور فتواى آقاى عابدى در عمل وبا عبا و قباى از حرکت طالبان به صورت
علنى در تلویزیون مبنى براینکه اګر میخواهید به جنت بروید ،شهید و یا غازى شوید به پسته هاى کمر بند کابل حمله
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کنید .این نه دیموکراسى ،و فرصت دادن به همچو تأکیدات ،نه دوستى امریکا و پاکستان با افغانستان ونه هم قانونیت
است .ساکت ماندن حکومت امریکا و حکومت افغانستان در مورد ګناه نا بخشودنى ،غیر دیموکراتیک ،تخلف از
اصل حاکمیت قانون و انسان کشى غیر اسالمى و چنانچه ګفته آمدم  ،در صورت عدم اجراأت مقامات افغان درین
مورد نشانهء صریح از بى کفایتى و عدم اجراى وظایف در برابر حاکمیت قانون است .من به صدور حکم اعدام وى
در محاکمهء غیابى سفارش ندارم ،اما ګرفتن تعهد و جریمهء نقدى و توقیف مثالً سه روزه را اقالً سفارش خواهم
کرد .
نمى دانم چه میګذرد؟ به دوحه ـ قطرنشسته اند و در مصاحبه ها و اظهارات از صلح و تفاهم ،دفاع از اسالم و وطن،
مذاکرهء سیاسى سخن میزنند امابا دیده درایى ګمان و تصور دارند که دیګران و مخاطب کودن اند و نمى دانند که
منظور شان ازین همه ،تسلیم شو  ،ورنه به زور میګیریم ،است .
چرا دنیا به چشم پاره ګى وخدعه کامالً صریح استابلشمنت پاکستان ،متناسب اقدام نمى کند؟ وجود ترور ،دهشت،
تمویل ترور و دهشت ،نشستهاى تروریستها در شهرهاى پاکستان ،عبور و مرور شان از چک پستهاى نظامى پاکستان
واظهارات مقامات پاکستانى و حال جامعه مدنى ،جنرال اسد درانى و  ...هیچ شک در فریب پاکستان در برابر جهان
و افغانستان باقى ننى ماند .این روشه خدعه از جانب استابلشمنت پاکستان دیګر بر کس مستور نیست .پاکستان از
دنیا جزیه میګیرد و جهان در برابر شان متناسب عمل نمى کند .ناتو ،امریکا و جهان تأکید دارد که مردم افغانستان
را کمک میکنند .ما راچطور کمک نمودید که عوض توقف محل صدور و تمویل ترور و دهشت در پاکستان و ایران،
به بمبارد قریه و ده مردم افغانستان متمرکز شدید .کمک همین است؟
اظهارات علنى حرکت طالب و از جمله در عمل موقف طالبى آقا عابدى در سخن ظاهر صلح و مذاکره ولى در
عمل به کشتن و رفتن به جنت از طریق حمله به پوسته هاى کنار واطرف کابل صحبت ها و تأکیدات قتل و کشتار
است .
و اما اجماع ملت و فهم آن:
منظور از اجماع ساختن حزب و سازمان واحد همه اففانهانیست !
مصالحهء سیاسى متمدن کردن مبارزهء سیاسى است .و اجماع ملت افغان که وجود دارد در واقعیت توافق به حد
اقل ها و حد اکثر هاست .
در ین مورد اختراعات و رفتن به راههاى کوتاه و بازګشت به  20سال ګذشته و  ...به صورت مطلق خطاء و
نادرست اند .راه دشوار پیموده شده را باید ارج ګذاشت ،تجارب مشابه بشرى را باید ارج ګذاشت ،به پیش رفت تا به
عقب ودر چوکات مذاکرات سیاسى به اجماع به حد اقل ها و توافق بر قاعده ء کار و زمینه ساز حاکمیت ملت و در
حالت ما اکثریت مسلمان و انتخاب مسلمان در چوکات اسالم است .ضرورت به افشاء ګرى براى رساندن حالت
تصامیم دیګران در مورد ما بدون ما  ،به صورت پیګیر در نظر ګرفت و کار وسیع زمینه ساز براى یک انتخابات
آزاد ،انتخاب ملت به صورت شفاف ،سراسرى و مطابق حاکمیت قوانین مدرن را در پیش ګرفت .ایجاد شوراء هاى
انقالبى مانند مرجع تصمیم ګیرنده و از روشهاى کوته کار ګرفتن و تجربه هاى منفى را باز تجربه کردن ،تخلف،
خطاء و نتایج آن آب به آسیاب قدرت طلبان غیر مشروع ،کمیشن کاران و مراجع تصمیم ګیرنده ،در غیاب ملت
است و این مشکل مارا حل نه کرد ،نه خواهد کرد و نمى کند .امریکا دارد درین راستا به اشتباهات بزرګ بدون
توجه به عواقب آن مواجه ساخته شده و این به نفع افغانستان ،امریکا و جهان نیست .
برماست تا بى تفاوت نه مانیم ،سخن حق و منطق آنرا هرچه بیشتر عام و به همه جهان برسانیم .و ما علینا اال البالغ
المبین و ما توفیقنا اال باهلل .علیه توکلنا و الیه المصیر .
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