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

داکتر صالح الدین سعیدى

۲۰۲۰/۰۲/۲۲

انتخابات ریاست جمهورى  ۹۸و منطق بحث!
منطق بحث کسانیکه  0،03و یا کمتر از آن رأى نبرده اند و قرار یک ګزارش فرمایش جناب حامد کرزى به جانب
امریکایى که نتایج انتخابات را ملغى اعالن کند و یا آمادګى اعالن حکومت متوازى افغانستان شمول ،فرا قومى و
فرا سمتى و فرا زبانى ،بى طرف من را سخت مبهوت و شوکه میکند .آنهایکه از بن چارم و بعد از دو دهه نهاد
سازى بر تجاویز غیر ستندر و حکومات مٶقت بحث و تأکید دارند ،یا نمى دانند چه میګویند ،یا معذور اند و یا هم
مزدور و یا هم حرف براى ګفتن ندارند ،اما به هر قیمت ګپ زدن میخواهند .
من را خداوند متعال و هر افغان و انسان را هللا تعالى متعلق به خانواده ،قوم و سمت و زبان متولد و بزرګ ساخته
و به این اوصاف متصف ام .اما اینکه مدعیان کاذب به کدام صالحیت و از کجا و چه میکانیزم حاکمیت بدون تعلقات
فوق را به چه مشروعیت ایجاد میکنند و خود شان درین میان در صدر بنا بر کدان عامل و دلیل اند جداً اغوا کنند،
خرابکارانه ،نظام برانداز و در نهایت فریب و صرف و صرف باد میکنند ،منطق و مفهوم ګپ خود را هم یا باور
ندارند و یا نمى دانند .
بلى تمام شواهد نشان میدهد که این ایشان نه از قانون ،نه از نهاد سازى ،نه از دیموکراسى ،نه از مرجع صالحیت
قانونى مشروعیت ،نه از منطق و نه از عزت ملت و نه از عزت خود خبر دارند و با شرم و خجالت وداع کرده و
آنرا در طاق نسیان ګذاشته و عزت النفس ندارند .آن فرصتهاى قبلى اعمار افغانستان و خدمت به مردم و امر
استقرار را که در دو دههء اخیر خراب و ضایع کرده بودند ،بیشتر خراب میکنند و عمالً افغانستان را به تجزیه
میبرند .تجزیه همین است که اخیراً جنرال دوست به حمایت از دامتر عبدهللا دررانتخاب والیان شمال و به ثمر رساندن
اهداف مبارزات  40سالهء خود أنرا علنا ً خواند .
اګر براى این اقدام شوم تجزیه ملت و کشور افغانستانبهانه همان آراء کمتر از سه صد هزار در انتخاب  98اخیر
باشد باید ګفت که اګر آراء مورد منازعهء کنتر از سه صد هزار را هم کمیسیون انتخابات هم خالف تمام نورمها
حذف میکرد و یا کند ،منجر به انتخاب داکتر عبدهللا عبدهللا به حیث رئیس جمهور با  + 39رأى خود نمى شود و ق
ساختن حکومت را تیم نا متجانس ثبات و همګرایى بدست نمى آورد .حال از کجا چنین مشروعیت و صالحیت در
واقع حق اقدام تجزیهء افغانستان را دارد؟
اګر از ایشان پرسیده شود که تو کیستى و به کدام صالحیت پا فشارى دارى و این صالحیت را به تو کى داده که
نتایج انتخابات را ملغى قرار بتى؟
کمیسیون هاى انتخابات را خود شما ساختید و حال براى شان و تصمیم ملت توهین دارید.
بلى در حکومت مشارکت ملى ،مٶقت و  ...و مرجع مشروعیت مشارکت ملى و همه شمول بودن حاکمیت مشارکت
ملى و مرجع انتصاب و یا انتخاب حاکمیت مشارکت ملى و سراسرى و دهها سوال مربوط آنرا کى جواب خواهد
ګفت و خودت را چنین صالحیت کى داد؟
آیا بشریت بدون همین دیموکراسى نیم بند معمول در جهان که انتخابات و اِعمال ارادهء ملت از طریق انتخابات عام،
سراسرى  ،مطابق قوانین شفاف کدام سیستم و روش دیګر تشکیل حاکمیت نسبى عادل در جهان وجود دارد؟ جواب
به صورت صریح و روشن نه است .
در چنین شرایط بدون نهادینه کردن و بدون کار براى نادینه کردن و با محتوى ساختن نهاد هاى فورمال ایجاد شده
در دو دههء اخیر راه دیګر حاکمیت مردم وجود دارد؟ جواب واضح نه است؟

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

منطق قوى!؟ حشمت رادفر مشاور رئیس اجرائیه سابق در برنامهء تلویزیونى طلوع نیوز و منطق داوٶد کلکانى
عضوى سابق پارلمان افغانستان من را شګفت و متعجب ساخت .
داوٶد کلکانى از قانون و قاعدهء بازى قبول شده قبل از آغاز کار و از سیستم و مردم بحث دارد و با متانت منطق
ارایه میکند که رسیدن له چنین انکشاف فکرى من را شګفته ساخت و
آقاى حشمت رادفر مشاور داکتر عبدهللا ع .با تمسخر و تبسم خاص دزدان سرګردنه و کته و کته نشستن مشاور
مآبانه اش استدالل میکرد و استدالل میکرد که اګر شانزده هزار شکایتیکه به کمیسیون شکایات انتخاباتى درج شده
اینجا به ستودیو طلوع نیوز مى آورد این اطاق پر میشد اما چرا نتایج انتخابات را تغیر نداد ،لذا تقلب شده.
ګردانندهء برنامه هم جرئت و توان این را نداشت و نه ګفت که زیاد بودن تعداد انتقاد و شکایات سبب و دلیل تغیر
نتایج و حق به چ بودن ایشان نیست .
در مورد چیزى کم سه صد هزار رأى مورد منازعه که تنها از دامتا حال نه فهمیده اند و یا فهمیدن نمى خواهند که
حتمى نیست رأى مسجل شده در ماشین بایمتریک قبل از وقت و بعد از وقت حتما ً قبل از وقت و حتما ً بعد از وقت
در واقعیت بخاطر نیست که همان محالت رزلت شیت دارند و در پایان رزلت شیت ناظران تیمهاى انتخاباتى امضا
کرده و ګزارشهاى امنیتى منطقوى وجود دارند و شرکت درملوګ آنرا رسما ً به مشکل تنظیم( سیټ اپ) نادرست
ماشین مربوط دانسته و رأى داده شده را در وقت و زمان معین منتفى نه مى کند .من که به انتخابات آمدن و خطر
را پذیرفتم و مامورت ماشین را نمى دانست درست استفاده کند ،کدام دلیل رأى من را باطل میسازید؟
منطق بى منطق رادفر من را به کل این نوشته واداشت که برهمهء ماست تا بى تفاوت نه مانیم و حقایق را با منطق
آن همګانى سازیم .
من یک حالت دیګر را که با عزت و با شرف و به نفع ملت است که جناب داکتر اشرف غنى بعد از تخلیف اعالن
کند که دور انتخاباتى ګذشت و من رئیس جنهور همه و این وطن از همه و من از استعداد کل ملت براى عمران
افغانستان تحت زعامت تیم دولت ساز استفاده خواهم کرد .
مذاکرات سیاسى را سرعت الزم بخشیده و تمام امکانات خویش را بکار میبریم تا زمینه ساز یک انتخابات آزاد،
شفاف ،سراسرى ،مطابق قوانین مدرن و خوب شود .
اګر در همچو آمادګى و پیشرفت مذاکرات موفقانهء صلح ایجاب کند که انتخابات ریاست جمهورى و پارلمانى قبل از
وقت بعد از دوسه سال صورت ګیرد ،چه مشکل خواهد داشت.حزب حاکم در اسرائیل سال ګذشته سه مرتبه انتخابات
سراسرى کرد و برنده شد ،حزب حاکم در انګلستان در سال ګذشته دو مرتبه انتخابات سراسرى کرد و برنده شد .در
افغانستان چه مشکل وجود خواهد داشت که بعد از دوسه سال ،انتخابات سراسرى و ریاست جمهورى قبل از وقت
شود .
و من هللا التوفیق
داکتر صالح الدین سعیدى
22/2/2020
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