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

۲۰۲۰/۰۳/۱۱

داکتر صالح الدین سعیدى

شف ،شف ها بحران مى آفرینند!
شف شف هاى حکومات و رجال مٶثر سیاسى امریکا ،انګلستان ،پاکستان ،سازمان ملل متحد و عدهء از سیاسیون
افغان در مورد انتخابات ریاست جمهورى  98و حتى در انکشافات دو دههء اخیر در افغانستان بحران آفریده است.
بلى اظهارات و برخوردهاى ایشان است که حاکمیت افغانى را دست نشانده و بدون صالحیت معرفى کرده و موجب
توهین و تحقیر ملت افغان و دیموکراسى میشوند .
تصمیم بر  5000هزار از زندانیان طالب توسط طالب و امریکا در قطر و دوحه و تأکید پاکستان و تیم انتخاباتى
سال  98ثبات وهمچرایى به رهبرى جناب داکتر عبدهللا ع به رهایى شان همراه با تهدیدها ،اظهارات اینکه در مورد
نتایج انتخابات  98ریاست جمهورى افغان  ،جانب امریکایى تالش دارد تا تفاهم بین داکتر عبدهللا ع .وداکتر اشرف
غنى ایجاد کند ،و سازمان ملل و انګلستان هم در زمینه ارادهء نیک تفاهم خوب بین این دوشخصیت را تأکید دارند و
جناب دوستم اظهار میدارد که امریکا به خاطر داکتر اشرف غنى با من در تقابل قرار نه خواهد ګرفت و امثال آن
اظهارات و مواضع برمیګردد به در تضاد بودن با مردم ساالرى و حاکمیت قانون و دیموکراسى .
اګر قرار باشد که مصلحت هاى سیاسى زمان جناب حامد کرزى ادامه پیدا شف شف هاى بحران مى آفرینند!
شف شف هاى حکومات و رجال مٶثر سیاسى امریکا ،انګلستان ،پاکستان ،سازمان ملل متحد و عدهء از سیاسیون
افغان در مورد انتخابات ریاست جمهورى  98و حتى در انکشافات دو دههء اخیر در افغانستان بحران آفریده است.
بلى اظهارات و برخوردهاى ایشان است که حاکمیت افغانى را دست نشانده و بدون صالحیت معرفى کرده و موجب
توهین و تحقیر ملت افغان و دیموکراسى میشوند .
تصمیم بر  5000هزار از زندانیان طالب توسط طالب و امریکا در قطر و دوحه و تأکید پاکستان به رهایى شان
همراه با تهدیدها ،اظهارات اینکه در مورد نتایج انتخابات  98ریاست جمهورى افغان  ،جانب امریکایى تالش دارد
تا تفاهم بین داکتر عبدهللا ع .وداکتر اشرف غنى ایجاد کند ،و سازمان ملل و انګلستان هم در زمینه ارادهء نیک تفاهم
خوب بین این دوشخصیت را تأکید دارند و جناب دوستم اظهار میدارد که امریکا به خاطر داکتر اشرف غنى با من
در تقابل قرار نه خواهد ګرفت و امثال آن اظهارات و مواضع برمیګردد به در تضاد بودن با مردم ساالرى و حاکمیت
قانون و دیموکراسى .
اګر قرار باشد که مصلحت هاى سیاسى زمان جناب حامد کرزى ادامه پیدا کند و در نتایج انتخابات همه را خوش
کرد و هیچ کاندید باید خفه نه شود و جورآمد کرد .درین صورت ما به خطاء رفته ایم دیموکراسى ،انتخابات را نه
فهمیده ایم .در انتخابات یک برد و یک رأى اضافه بودن اساس است و بشریت همین وسیله را دارد.اګر این اصل را
قبول ندارند و مصلحت و کنار آمدن است درین صورت میګذاشتند افغانستان به شکل قرنهاى ګذشتهء ملکى و خانى
رهبرى میشد و لویه جرګه و افراد آن مانند اتوریته هاى طبعى ملک و خان و تفنګ دار و دزدان سرګردنه و ...
رهبرى میشد .این حلقات در مسایل کشور تصمیم میګرفتند و بګیرندو درین صورت ضرور به انتخابات و مصارف
ګزاف آن نبود و نیست .
ما دیګر لویه جرګه نداریم و لویه جرګهء قانون اساسى ما مفهوم قبلى را ندارد واز خود مشخص تعریف از خود
دارد .
فهم خطاء از دیموکراسى است که باید جور آمد و مردم را خوش ساخت ورنه مظاهرهء به راه میاندازند و در اخیر
خود رارئیس جمهور اعالن کرده و ګویا تحلیف میکنند .

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

براى تحلیف ریاست جمهورى مطابق قانون فرمان برنده شدن انتخابات توسط کمیسیون انتخابات ،و بعد قاضى
القضات ضرورت است در یک ماه بعداز نتایج انتخابات مراسم تحلیف رادر حضور جهانیان مطابق طرزالعمل
پیشبینى شده بجا آورده ،رئیس جمهور و به این ترتیب رئیس شناخته میشود .
تأکیدات چون جور آمد و  ...منابع رسمى آمریکاء ،انګلستان ،سازمان ملل و  ...این پروسه را جداً ضرر رساند و
عدم باور شان را به انتخابات و ارادهء ملت نشان داده ،که سبب ایجاد تزلزل بیشتر ،تحریک نظام براندازان و قانون
شکنان شده ،تراژیدى ملت افغان را قمچین کرده ،طویل ساخته و سبب شکست افتضاح آمیز خود نیز میشوند .
احمد برندهء انتخابات و محمود بازنده و بشریت همین دیموکراسى لنګ و الش را دارد .یا آنرا قبول داریم و یا نداریم.
بین البین و مذبذب بودن ،شف شف کردن و جور آمدن مضر ،خطرناک و نادرست است .
حاکمیت قانون راباید عام ساخت و در ذهن همه ترزیق و قبول کردکه این است قاعدهء کار .
و هاتیم ثبات و همګرایى چون برنامه محور نیست ،تیم عقیده محور براى اعمار افغانستان و الترناتیف دهندهء نسخهء
عمران و آبادى نیست  ،چیزى براى ګفتن به ملت ندارد و نیست لذا نقش اپوزیسیون را باز کرده نمى تواند .
مسلم که به تمام این نیروها باید فرصت خدمت داده شود .اما برنده و رهبرى از تیم برنده و آن تیم دولت ساز است .
اګر ما این اصول را قبول نه کنیم و شف شف کنیم که میکنند ،به مشکل افغانستان و خود میافزایند و این به نفع
هیچکش نیست .برندهء این حالت شرارت و خرابى ،دهشت و خانه خرابى است و این را نباید هیچ عقل سلیم افغان
اجازه دهد !
و ما علینا اال البالغ المبین
داکتر صالح الدین سعیدى
10/3/2020

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

