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صالح الدین سعیدی

مکثی بر مسایل انتخابی کشور!
من در اعالم و خبر تدویر لویه جرگۀ مشورتي اعالن شده حاکمیت کابل چون مشورتی است و نام خود را خود نام
نفیه می کند (مشورتی) از یک طرف ضیاع وقت و از طرف دیگر نوعی از چانسی و تالش جانب افغانی و کابل
برای کشاندن حرکت طالب و مخالفـیـن به مـذاکـره و تفاهمات سیاسی و مـذاکـرات صلـح با حکـومت کابل می بـیـنـم!

اما تـوقع بزرگ از این لـویـه جـرگـه که مشورتی و برای صلح و مصوباتش مشورتی است ،نمی می بـیـنم
بر ماست تا ساختار های ایجاد شده در  1۸سال گذشته را استحکام بخشیده و محتوی داد ،تا میکانیزم هایی که دیگر
صرف به حیث آثار تأریخي مورد مطالعه قرار گیرند به حیث وسایل عصر امروز به کار گرفته نشوند .لویه جرگۀ
تعریف شده در قانون اساسی چیزی دیگری است ،تا این لویه جرگه که آن هم مشورتی شد.
عزل کمیسیون های انتخاباتی در این مقطع بدون ختم اعالن نتائج انتخابات سپري شده ،کار عجوالنه و خطای حاکمیت
موجود است ،اما از جانب دیگر مقدمه ای برای فسخ انتخابات در کل در نتیجۀ توافق ممکن و دادن فرصت برای
طالب و انتخابات جدید بوده می تواند.
در عین حال به هدر دادن قربانی های مردم و ضیاع وقت و منابع مادی کشور نیز قابل قبول نیست.
گرفتن یک شبۀ امکانات امنیتی از این کمیشنران و آن هم با این سرعت و تحت فرمان ،مانند گرفتن امکانات امنیتی
متناسب خطر موجود از جنرال جرئت و آن هم به طوری که قبالً برایش اطالع نداده و قبالً برایش گفته نه شده باشد
که سالح های خفیفه را برای امنیت شما و سالح ثقیله را در ظرف مدت معین تسلیم کند . . .در این اقدامات عجوالنه
عالیم سخت مضر و خطرناک بچه گانه ،مریضی امر دهنده به این اقدمات و متأثر کننده را می بینیم که باید حاکمیت
کابل آنرا جدا ً و به طور بس خطرناک و منفی روی دست گرفته و نباید چنین روش های عجوالنه و بدنام کننده برای
دولتداری تکرار شوند.
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کمیشنران انتخاباتی و جنرال جرئت اگر در حاکمیت نیستند و تخلف کرده اند مورد پیگرد عدلی قرار گیرند اما متخلف
هم حق دارد که امنیت جانش گرفته شود .عالوه برین عزل یکسرۀ تمام کمیشنران به صورت قطع غیر عادالنه و
خودسري دیکتاتورانۀ غیر قابل قبول و تجربۀ مضر است.
کمیشنر انتخاباتی در قندهار در نتیجۀ چنبن سیاست خام از طرف دو تن کاندیدان ناکام انتخاباتی ربوده شده و باوی
شنیع ترین و رذیل ترین برخورد و عمل جنسی شده و اذیت شدن دیگر انسان با عزت را از خدمت در چنین حاکمیت
که از کارمند خود تا این حد دفاع کرده نتواند ،دل خوش نخواهد کرد.
بچگی در دولتداري ،افراط و تفریط در دولتداری ،لطمه وارد شدن به نام دولتداری خوب ،روش های فریب و
چاالکي در توافقات مصالحۀ سیاسی با حزب اسالمی آقای حکمتیار ،لطمه های غیر قابل جبران اند که به حیثیت
حاکمیت کابل وارد شده که جبرانش را برای این حاکمیت سخت ناممکن می سازد! انتخاب با حاکمیت کابل است و
تا از این هم دیر نشده در مورد فورا ً دقت و تجدید نظر کند! باختن نام و عزت آسان اما کسبش سخت دشوار است.
نه گذارید این خانۀ لرزان از هم بپاشدو ویران شود!  - 2019/02/14و ما علینا اال البالغ المبین

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند ،می توانند با
"کلیکی" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند.
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