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صالح الدین سعیدی

احمق کسی است که دیگران را احمق بداند!
تا زمانیکه بحث مجموعی و در ُکل در چوکات مذاکره و مصالحه توافق نشود و مسائل افغانستان مانند یک بسته مورد
ارزیابی و توافق قرار نگیرند،
تا زمانیکه حرکت طالبان و دیگر نیروهای افغانی توافق نکنند که مشروعیت تطبیق نسخه های مورد نظر این و یا آن
حرکت و حزب سیاسی بعد از گرفتن مشروعیت تطبیق آن از ملت جواز دارد و مشروع ،مرعی االجراء اند و ...
تا زمانیکه مرجع مشروعیت حاکمیت انتخابات آزاد و شفاف سراسری به صورت صریح و روشن توافق نشود و
تا زمانیکه روشن نشود که که مجموعۀ خورد و نخبه عوض کل ملت تصمیم ګرفتن بدون اخذ مشروعیت از ملت
شیوۀ درست نیست و عالم ملت را تعویض ننموده بلکی[بلکه] در امر خیر و انتخاب ملت را مساعدت میکند و ...
تا زمانیکه عدم تحمیل افکار و اندیشه توافق نشود،
درست ،به جا و عاقبت نا اندیشانه خواهد بود تا به خواست آی .اس .آی .جواب مثبت داده شود که اول خروج کامل
نیرو های جهان و بعد بحث های دیګر در چوکات مصالحه و مذاکره .بلی این کار و بحث تقدیم و تأخیر مشکل ندارد
اما مرعی االجراء بودن صرف و صرف بعد از توافق های باال ذکر شده در کل ممکن است .در غیر آن ایشان به
نظر خویش هوشیار و دیګران را کودن فکر می کنند .بدون ایجاد ساختار ها و توافق مجموعی ،زمینه سازی برای
ملیشه های دشمن در داخل خاک افغان حماقت [حماقتی] بیش نیست و به این احمق سازی پاکستانی باید پایان داد.
ملت میداند که دشمنان چه برنامه های شوم برای ما داشتند و دارند .حال مردم افغانستان فریب نخواهند خورد .فریب
به جامعۀ جهانی که به پول خویش به پاکستان سیم خاردار و دروازه داخل افغانستان در طول  2۶۴0کیلومتر بین
افغانستان و پاکستان را ربط به امنیت افغانستان میدهند ،تأکید احمقانه ای بیش نیست .حمله بر میدان قندهار در داخل
میدان توسط تروریست ها در لباس کارگر تعمیراتی و با سالح از داخل میدان سازمان دهی شده بود و امثال آن که
این سبب به شهادت رساندن جنرال رازق ها و امثال آن شود.
ملت افغان و عقل سلیم این را می داند که فریب ،اغوا و دوکۀ بزرګ پاکستانی و دشمن در کمین است .بر ماست
حقایق و منطق آنرا عام ساخت!
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و اما مشروعیت و قانونیت تفصیل و توضیح ستره محکمۀ افغانستان در مورد مادۀ  ۶1قانون اساسی افغانستان مبنی
بر ختم بودن و یا دوام دورۀ ریاست جمهوری رئیس جمهور برحال الی عملی شدن و صورت ګرفتن انتخابات ریاست
جمهوری ،در مقایسه به تشکیل حکومت مؤقت قوت خود را دارد و توجیه قانونی می باشد .خاصتا ً در مقابل حکومت
مؤقت به یقین قوت خود را دارد .این تمدید دورۀ خدمت رئیس جمهور برحال از طرف ستره محکمه نیست بلکی
[بلکه] تشریح قانون است.
و اما عدم تماس ستره محکمه به پست ریاست اجرائیه به این علت است که این پُست در قانون اصالً وجود ندارد.
به هر صورت انتخابات نزدیک است ،امید همه با یک سازندګی و از خود ګذری به انتخابات بروند و انتخاب ملت
را بدست بیاورند.
اما از انجایی که نیروهای مخالف دولت و اپوزیسیون در داخل نظام!؟ در طول مدت مخالفت به ریاست جمهوری
عوض مخالفت یگان طرح بدیل هم میدادند ،ملت فکر می کرد که این ها نیز عوض جدال بر تقسیم غنایم کدام طرح
سازنده هم دارند .اما ملت شاهد چنین چیزی نبود.
لذا نتائج انتخابات نیز اگر روشن و شفاف باشند درین سایه رقم زده خواهند شد .ومن هللا التوفیق
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