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 Political  سياسی

  
  سيدھشم سديد

  ٢٠١۶ اپريل ٢٣
  

  ناکامی اردو و پوليس در تأمين امنيت،
  ! نتيجۀ تشتت و ناکامی دولت است

  
يگانه راه آرامی و نجات کشور، تغيير "و " را می گيرمانتقام قطره قطره خون مردم : اشرف غنی: "ھدف از نوشته ھای

  . تنھا توضيح چند مطلب ضروری و مھم به شکل بسيار فشرده و مقدماتی بود" دولت و اصالح نظام است

ًمقاله ھا، طوری که ھمه می دانيم، خصوصا زمانی که مقاله نويس می خواھد يک مطلب پيچيده، مبھم و قابل بحث، يا 

و ـ سه صفحه بگنجاند، ھيچ وقت نمی توانند بيانگر تمام جنبه ھای فنی و غير فنی مطلب يا ھمۀ جزئيات نظری را در د

  . مسائل مورد بحث باشند

مقاله نويس ھر قدر در کار خود وارد، صاحب تجربه، ماھر و دقيق باشد، چون انسان است و انسان از اشتباه بر کنار 

ی را آن گونه که بايد در نوشته توضيح و تشريح کند، نمی تواند تقرير و تحرير نيست، بخواھد يا نخواھد، حرف يا سخن

زيرا در غالب موارد مقاله نويس زير تأثير اوضاع، حاالت، محيط ـ محيطی که در آن قرار دارد و مقالۀ خود را . نمايد

به صورت عريان و آشکار ھراس می نويسد ـ ، زمان، ضعف حافظه و نسيان قرار دارد، يا از تبيين يک سلسله مسائل 

  . داشته مصلحت را در آن می بيند که موضوع را با رمز و راز يا با اشاره و کنايه و يا در لفافه ابراز دارد

، اگر درست به خاطرم باشد، شاعر و نويسندۀ معروف و مشھور فرانسوی، يکی از "ويکتورھوگو"گفته می شود 

  . ار ـ بازخوانی و بازنويسی نموده بود تا آن که آن اثر مورد قبولش قرار گرفتآثارش را چند ده بار ـ يا چند صد ب

اگر اين سخن صحيح باشد، که به گمان اغلب نمی تواند درست نباشد، بايد بپذيريم که مقاله نويس يا نويسنده با ھر بار 

ه نسبت به کار و نسبت به خوانندۀ بازخوانی نوشتۀ خود، اگر وقت و حوصله داشته باشد و بخواھد از روی مسؤوليتی ک

خويش احساس می کند، می کوشد نوشته اش را تا حد ممکن اصالح کند و تا حد ممکن بی نقص تر به خواننده عرضه 

می شد، ولی گفته شده است، يا گفته نکند، زيرا ضمن ھر بار مطالعۀ اثرش متوجه حرف ھائی می گردد که بايد گفته 

ه می شد، فالن لفظ ضعيف و نازيباست و بھمان جمله يا مفھوم گنگ و نارسا، و يا اين که نشده است، ولی بايد گفت

  . ديگری نگارش می يافتۀسرتاسر نوشته محتاج بدان بوده است که به گون

اين است که مقاله نويس گاھی به فکر اين که خواننده حتی ) از من ھم بيشتر ھمين اشتباه سر می زند(يکی از اشتباھات 

 کوچکترين اشاره ـ با ھوش سرشاری که دارد ـ مطالب را ولو ھر قدر با اختصار، مجمل و  خالصه بيان شده باشند، با

ی صورت گرفته است و خواننده به ئًمی فھمد و درک می کند، و يا به اين دليل که قبال روی مطلب به حد کافی بحث ھا
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د، آشنا می باشد، از ذکر يا تشريح کامل و ھمه جانبۀ برخی خيلی از جزئيات آن، غير آز آنچه او می خواھد بنويس

  . مطالب امتناع می کند

  :خوب است برای اين که. اين کار ھم خوب است و ھم بد

، صرف نوشتن و خواندن مقاله نمی "وقت طال است"ـ مقاله نويس و خواننده وقت بيشتر را، در زمانی که گفته می شود 

  کنند،

   ھوش خواننده برای دقت بيشتر در موضوع و يافتن جزئيات مطلب به کوشش خودش می شود،  ـ سبب به کار افتيدن

ً حافظه، خصوصا برای اشخاصی که سن باالتری تـ تمرين بسيار خوب و سودمندی است برای پرورش ذھن و تقوي

  دارند،

که به مسائل وموضوعات احاطۀ ـ سبب اطالۀ کالم، و ايجاد خستگی و ماللت در خواننده، به خصوص در خوانندگانی 

  . بيشتر دارند، يا با ھوش بلند خويش قادر به خواندن مطالب پنھان در ميان سطور ھستند، نمی شود

الی نوشته ھا به ه  خوانندگان دارای ذھن فعال و سخت کوش و کاوشگر نيستند که در البۀبد است برای اين که، ھم

ازند؛ به قولی کسانی نيستند که ھم ناگفته ھا را بدانند و ھم نانوشته ھا را جوی ناگفته ھا و نانوشته ھا بپرد و جست

  !بخوانند

انتخاب يکی از اين دو راه بستگی به طرز . برخی از نويسنده ھا به اين مطلب توجه می کند و برخی بدان توجه ندارند

  .ديد و برداشت مقاله نويس دارد

اھم به يک مطلب مختصر، ولی بسيار با اھميت، که در واقع ھدف نوشتن اين ًبا اين مقدمۀ نسبتا طوالنی و الزم می خو

  :مقاله ھم ھمين بود، اشاره کنم و آن اينست که

حکم بر ناتوانی دولتی که سالح و اردو و پوليس دارد، در مبارزه عليه تروريستان، اشرار، مخالفان مسلح دولت و 

ی، که در دو مقاله ای ياد شده در باال بدان تماس گرفته شده است، به مداخالت مسلحانه و غيرمسلحانۀ دولت ھای خارج

ی آن را ندارد که نيروھای نظامی ـ انتظامی ـ امنيتی کشور به نسبت ضعف، يا جبن و ترس توان مقابله با اھيچ وجه معن

  . اشرار و تروريستان و مخالفين مسلح دولت را ندارند

ًچنين کوتاھی ھا بعضا سبب انتقاد ھائی می شوند، . من به خوبی توضيح می گرديداين موضوع بايد در نوشته ھای قبلی 

  !که نمی توان آن ھا را ناوارد خواند

صفوف سه ارگان امنيتی، وزارت دفاع، وزارت داخله و رياست امنيت ملی کشور، ھم عسکر و پوليس وھم افسران 

ری بی مانندی از مردم و از کشور شان در جبھات گرم مبارزه پائين رتبه وميان رتبه، که ھميشه با شجاعت و از خودگذ

 دشمن آزادی و استقالل کشور می جنگند، و با نثار جان ھای باارزش خويش تالش می کنند از جان و ناموس مردم هعلي

 مردم آن دفاع کنند و تمام دسيسه ھای دشمنان رنگارنگ ما را که در صدد اضمحالل و نابودی کامل افغانستان و زبونی

ھستند، خنثی سازند، به تحقيق، توانائی آن را دارند که دشمن را به کلی نابود بسازند و کشور را از لوث ھر چه نوکر و 

  . چاکر بيگانه است، پاک سازند

ھای مربوط به رياست امنيت ملی ًمن شخصا به توانائی، به دليری و به نيت پاک تمام جوانان اردو و پوليس و نيرو

  . کشور ايمان کامل دارم

ناتوانيی که در مقاله ھای قبلی بدان اشاره شده است، مربوط می شود به رھبران دولت و منسوبين بلند پايۀ نظامی آن که 

 تا ھنوز، بعد قادر به قيادت و ھدايت مؤثر و الزم اردو و پوليس و رياست امنيت ملی کشور در نبرد با خصم نيستند، و

نتوانسته اند در امور سوق و ادارۀ عسکر و پوليس و نيروھای ) و کاپی آن(ًاز تقريبا يک و نيم دھه حکومت کرزی 
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مربوط به رياست امنيت ملی اثری از تدبير و درايت نشان بدھند، و ميان اين سه اداره ھماھنگی و انسجام يا 

ياورند و نيروی با شھامت و کوبنده و عظيمی را که در اختيار دارند به ضروری و الزم را به وجود ب" کوآرديناسيون"

  .وجه احسن و نتيجه بخش به کار اندازند

 در ارتباط باشد و "حقانی"دولتی که اعضای بلند رتبه و تصميم گيرندۀ آن با ھم ناسازگار و مخالف باشند، يکی با 

کر منفعت خود و گروپ خود باشد و از گروپ خود حمايت کند ، ھر يک به ف... و"گلبدين و طالب و داعش"ديگری با 

و خواست ھای گروپ خود را دنبال نمايد، يکی يک دستور صادر کند و ديگری يک دستور، يکی به شمال و غرب 

وابسته باشد و ديگری به جنوب و شرق، عسکر و پوليس يا سائر نيرو ھای امنيتی اش چگونه می توانند مؤثريت خويش 

   جنگ و دفاع از ملک و مردم خود به نمايش بگذارد؟را در

از . عسکر و پوليس در چنين دولتی بی عالقه به خاک، و چنين شرايطی، نمی داند چه کند و کدام راه را انتخاب کند

  ! چنين عسکری انتظار ھنرنمائی در جنگ بسيار بسيار ابلھانه خواھد بود

 ـ می شنود که با "غنی" و "کرزی"مافوق خود ـ به ھمين ترتيب برويد تا وقتی افسری از افسر مافوقش و او از افسر 

، از خشونت کار گرفته نشود و بر طالب ...طالب، چون برادری است ناراضی، چون ھنوز دشمن پنداشته نشده است و

کد که دشمن را ، آن عسکر يا پوليس چطور می تواند از امر سر پيچی کند و در ميدان نبرد طوری بجن...سخت نگيرد و

  !! نابود کند؟ جزای تمرد يک عسکر، محکمۀ نظامی استهيکبار و برای ھميش

آقای رئيس جمھور، که گويا ديروز به نيرو ھای امنيتی کشور دستور داده است تا در ميدان نبرد با مخالفين مسلح دولت 

  ! برخورد جدی صورت بگيرد، درعمل به ھيچ وجه خواھان تطبيق اين امر نيست

او اين سخن را تنھا برای تسکين خاطر ملول و متالطم و روح خشمگين مردم و آرام ساختن فضای آشفته و تھديد آميز 

بعد از حملۀ انتحاری دو روز قبل در کشور می زند، بدون اين که به آنچه گفته باور داشته باشد و در اين امر جدی 

  ! باشد

ؤول بالفصل اجرای دساتير و انتقال اوامر او به پائين ترھا ھستند، اين مطلب زير دستان وی، آن باالئی ھا، آنانی که مس

  . را به خوبی می دانند

در واقع خود اين . اين ھا می دانند که حرف و عمل رئيس جمھور، مانند حرف و عمل رئيس جمھور پيشين، يکی نيست

زيرا از يک طرف خود اين . ی و خشونت برخورد شوداداره چيان عالی مقام ھم معتقد به اين نيستند که با طالب با سخت

 که چندی قبل طشت رسوائی اش در ارتباط با طالب از بام "گيالنی"ھا طالب يا يار و ياور طالب ھستند ـ مانند آقای 

افتاد ـ و از طرف ديگر ھمۀ اين ھا به خوبی می دانند که چرخ سياست و سياست بازی ھا در گردش است و ھر که را 

  .  روز نوبت اوستچند

 باز ،شايد باری و روزی ھمای طالئی بخت و دولت. سر کشورھای تاج بخش، متلون و بلھوس جھان ھم اعتباری نيست

ھم روی شانه ھای گردآلود طالب بی معرفت، در راه انسانيت نرفته و خون ريز، فرقی نمی کند اگر مخالف حقوق بشر 

  ...ين ھا مورد غضب قرار گيرند و ستيز، بنشيند و ازنو دموکراسی است و 

وجود چنين افکار و اشخاص در رأس قدرت است که وسيله و زمينۀ سرکوب و محو کامل طالب و گروه ھای مانند 

طالب را برای عسکر و پوليس محدود و محصور ساخته است و عسکر و پوليس را در انظار مردم بی خبر از واقعيت 

ھر گناه و تقصيری که ھست به دوش . درحالی که عسکر و پوليس ھيچ گناھی ندارد. ھا ضعيف و ناتوان نشان می دھد

و ھر چه خونی که در کشور، به ھر شکل و به ھر نامی ريخته شده و ريخته می شود، خواه از نيرو . سران دولت است

سؤول اصلی و درجه ھای امنيتی کشور ـ عسکر و پوليس و منسوبين رياست امنيت ملی ـ خواه از مردم غيرنظامی، م
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 در رأس آن قرار داده "کرزی" و آقای "غنی"يک ھمه، سران ھمين دولت معيوب و غير ملی و دولت پيشين، که آقای 

  ."عبدهللا"شده است و قرار داده شده بود، می باشد ـ به شمول 

: ھدفمندانه و شيطانی از قبيل، بعد از حملۀ انتحاری پريروز، اھتمام می ورزد تا با بيانات "غنی"از اين ميان آقای 

به مردم وانمود ..." نيروھای امنيتی بايد مخالفين را در جبھات جنگ و ميدان ھای نبرد با تمام قدرت سرکوب کنند و"

که می بينيد، ما دستورات الزم را صادر می کنيم و قصد آن را داريم که مخالفان مسلح مردم و کشور  چنان: "کند که

قمع شوند، اما اين اردو و پوليس است که از عھدۀ اين کار بر نمی آيد و توان سرکوب مخالفين مسلحانۀ تارومار و قلع و 

  ".  دولت را ندارد

ھدف دولت تنھا اينست که بدين وسيله ناتوانی بی شرمانه، يا عدم تمايل خود را به سرکوب طالب مخفی کند و خود را 

  .  تبرئه کند

لب ھرچند در آن دو نوشته داده نشده بود، ولی از روح ھر کالم در آن دو نوشته، اگر چنين تفصيلی پيرامون اين مط

کمی دقت شود، به سھولت فھميده می شود که مالمتی استمرار جنگ و ترور و قتل و خونريزی در کشور ما متوجه چه 

  !کسانی است
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