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 !تصمیم در مورد ما بدون ما
 

 

مشروعیت حاکمیت های مشروع و به تأسي از آن قوي و توانمند اجرای برنامه و تأمین اتوریته همان نظام و حاکمیت 

پالش و پرورش خواسته های آن  ، یوجود آمده و در خدمت ملت  و در خدمت منافع مله ملت ب ۀاست که از اراد

که قوت خود را از ملت به صورت مشروع کسب نکرده باشد مسلماً ضعیف، بی اتوریته و عدم توانایی  باشد. حاکمیتی

  د.رد اعمار پروژها و برنامه های کالن را نداربتطبیق برنامه ها و پیش

ور و از حلقات مافیایی، به ز یبت بودن عقلي، منطقي  و مطابقت آن با منطق سیاسي این حقایق فوق اینک بخشبا ثا

، تاجران اشک و خون ملت، معامله ګران بی عزت سیاسی و تاجران قوم و سمت اخیراً 52زر رسیده به زور  ب

جدید  در مورد سرنوشت ملت  ۀم در یک معاملـد تا در تبانی به اسالم آباد و ق  ننیروهای خویش را منظم تر ساخته ا

ناروا بر سر سرنوشت  ۀو کشور، در غیاب و عدم حضور ملت در تصمیم ګیري، بر ملت و کشور تجارت و معامل

ملت را به تمسخر ګرفته، توهین نموده و در غیاب ملت به صورت غیر مشروع دست به تمرد و  ۀملت نموده، اراد

در غیاب ملت و با نفیه کردن ساختارها مطابق  ؟پردازند! جوانمردانه به تقسیم غنایم مییاغي ګري زده و اینک نا

از  یدارند. این حلقات قرار بعضې شواهد و عالیم بخش و خاینانه حق ملت را پایمال می اقانون به صورت نارو

زعامت خویش تلف را طفره کنند که کم مصرف بودن این تصامیم، حق ملت در انتخاب  جهانیان نیز قناعت داده می

  د.خواهن ملت را دور زدن می ۀروند. در حق ملت خیانت صورت ګرفته و اراد می

ند که ملت را تعویض کنمی باشد، ملت  ۀبه یاد داشته باشند که توافق سراسری ملی و اجماع به مفهوم خیانت به اراد

 نآ هت سیاسي مشکل را اوالً حل نخواهد کرد، بلکو حق ملت را در انتخابش نفیه  کنند! این روش در انتخاب زعام

را تعمیق نیز خواهد بخشید. معامله و تصمیم در مورد ملت و كشور و امر صلح در غیاب ملت خیانت صریح در 

  .باشد ی و خالف خواست ملت است و غیر عادالنه نیز ميأانتخاب و خالف ر

 .پایدار تأمین شده نمی تواندکه عدالت نباشد، در آن جامعه صلح  در جامعه ای

باشد که سبب تعمیق درز   توافق در غیاب ملت توسط تیکه داران قوم، سمت و تیکه داران جهاد ملت افغان مردود می

دولتی خواهد داشت و بحران  تیګردد. این حالت تأثیرات ناګوار بر توان و عملکرد اتوری های موجود در حاکمیت می

 ۀصریحاً غداری به اراد هملی را تعویض کند، اجماع نه ، بلک ۀجماع ملی به این فهم که ارادرا عمیقتر خواهد کرد. ا

  .ملت است
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  .ملت شود ۀسیاسی و هیچ توافق سیاسی به غیر از رأی ملت و مردم نباید و نمی تواند قایمقام اراد هیچ ساختار

ید تحقق برنامه های دشمن ؤساز، همكار و م همچو تفاهمات، اجماع و یا اجماع ها صرف و صرف باید ممد، زمینه

  .ګردد و مردود اند می

ما نظام براندازی و التیماتوم اای حل کشور و جامعه یک امر طبعی است، ه اعتراض، انتقاد، مظاهره و دادن طرح

 !عمل خاینانه و خدمت به دشمن است

خواهد. اګر درین قسمت حاکمیت افغانی  نه میملت افغان انتخابات آزاد، شفاف و تحت نظر قوانین خوب در وقت معی

را خود با تمام قساوت  جهانی تعلل کند و جای ګزین های جدید تجربه کنند، عواقب بس وخیم و کشندهء آن ۀو جامع

 .خواهند چشید و مزه خواهند کرد و درآن صورت ممکن دیر شود، باز ترمیم کرد

 و ماعلینا اال البالغ المبین

 ین سعیدیدوکتور صالح الد

 
 


