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 Political سياسی

  
   سعيد افغانی–دوکتور صالح الدين سعيدی 

                                                                                       ٢٠١١ جوالی ١٠
  

  ن و حقوقدانان محترم کشوراصصتقاضا از متخ
  بخش اول/ دردوبخش

  
 می ٨/٧/٢٠١١ سايت وزين افغان جرمن آنالين به تاريخ ۀ منتشرتن الف برادر محترم خليل الرحمۀعنوان فوق نوشت

امروز نوشته را به دقت مطالعه کردم و متوجه شدم که جناب پرسنده خود شخص عالم  و دانشمندی است که . باشد

 ما چنان به سرعت می تپد ۀويم که نبض حوادث درکشور ومنطقگبايد ب. ت بس عالی را مطرح کرده اندچنين سؤاال

ھستند مواردی که به صورت صريح جواب و . يردگکه بر بسياری از مسايل بايد بحث، مکث و تمرکز صورت 

يف می کنند  ويا ھم موضع حق و درست وجود دارد اما عده ای يا به خاطر  تناقض به منفعت شخصی آنرا تحر

  . عده ای که صادقانه رسالت اداء می کنند ھم زياد و سبب مسرت است. لفاظی و بحث برای بحث کردن می خواھند

ويم که ھمين حاال عناوين مصالحه، مفاھيم و حدود و ثغور آن، فرق مصالحه با خيانت و معامله، گخدمت ب

ميت قانون،  اقتصاد بازار آزاد و آنچه در کشور ما درين ده ديموکراسی حدود و ثغور آن، ديموکراسی بدون حاک

 اختصاصی و مشاجرات انتخابات رياست جمھوری و پارلمانی ۀسال تطبيق می شود، مشاجرات انتخاباتی و محکم

 افغانی درين مورد، ۀاخير درافغانستان، تجاوزات اخير اردوی پاکستان بر افغانسان و موضع  حکومت و ادار

 جھانی در رابطه به افغانستان و ۀو يا خروج عساکر خارجی از افغانستان، ستراتيژی امريکا و جامعشت  گباز

 افغانی، سياست کادری و روابط مافيائی درين رابطه ۀپاکستان، احزاب و سازمان ھای سياسی و مفاھيم آن در جامع

ا شما ھموطنان معزز درد دل کرد و فت، نوشت وبگر که بايد درمورد نوشت و موضع خويش را گو دھھا مطلب دي

ھستند مواردی که عناوين را نوشته اما . رامی خويش شريک ساختگافکار خويش را با خواننده و ھموطن  

با وجود آن ھم . فتن نداريم بلکه علت آن ضيقی وقت استگعلت آن اين نيست که چيزی برای . پيشرفت نکرده ام

 جناب ۀاه ھا و شناخت خويش را به ترتيبی که درنوشتگلرحمن الفت ديد   جناب خليل اۀاينک  به مطالب مطروح

  : شان آمده  با شما ذيال شريک می سازم

 جديدی از انکشاف خويش قرار دارد که به صورت دقيق از ده سال قبل ۀواقعيت اين است که افغانستان در مرحل

انی اند  گاھی ھمگ مدارس و مراجع خوب و مھم آ سايت ھای افغانی–وسايل اطالعات جمعی و ميديا .  تفاوت دارد

  . که جدا قابل مسرت و خوشی اند
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مفاھيم لغوی ثابت و مفاھيم . ر ھم مفاھيم اصطالحی کلمات و واژه ھا استگيکی مفاھيم و معانی لغوی  و دي

  . می کننداصطالحی به خصوص مفاھيم سياسی،  حدود و ثغور مفھومی  واژه ھای سياسی به مرور زمان  تغيير 

رفته گ اخير صورت ۀفت که عده ای ازنام ديموکراسی  بنابر سوء استفاده ھائی که  ازين نام خاصتا در دھگبايد 

  .  متنفر شده اند

نظام ديموکراتيک به فھم من  نظامی  است مردمی که  توسط مردم به وجود آمده و درخدمت، پالش و پرورش 

ھمين توافق اخير جنجال ( بشری ۀ جامعۀق به ارزشھای عام قبول شدارزش ھائی است که مردم آنرا در تواف

  . ارزش می دانند) يز استگبران

بلی ارزشھای مردم ما با .  ری  در اختيار  نداردگبه فھم من بشريت امروزی الترنانيف و عوض خوبتر عملی دي

اکثريت قاطع مردم ما .  می کنندر جھان فرقگارزش ھای معين مردم اروپا و يا بخشی از جوامع و کشور ھای دي

ر کسی خواھان تطبيق ديموکراسی و نظام ديموکراتيک گا. مسلمان و مردم ما درين عرصه انتخاب خويش را دارند

 غير افغانی ۀدر افغانستان است و درين راستا ارزشھائی را باالی مردم ما تحميل می کنند که آن ارزشھای جامعــ

اين تأکيد را (آنھائی که تأکيد دارند افغانھا نمی خواھند تغيير کنند .  از ديموکراسی استاست به فھم من اين فھم غلط

 ھزار عسکر امريکائی تا ٣٣شت گر ھا درين اواخر يکی از سناتوران امريکائي قبل از اعالم بازگ ديۀبرعالو

ما در .  فته اندگ راست .)آواسط سال آينده توسط جناب باراک اوباما رئيس جمھوری امريکا نيز اظھار داشت

  .چوکات ھمان ارزش ھائی تغيير می خواھيم که عقايد سالم و معتقدات ما اجازه می دھد

و ... البی وگ بلی  اين مشکل و عدم دقت آنھائی اند که خاصتا در دھه ھای اخير يا با کاپی کردن کتاب ھای سرخ ،  

نتايج آنرا مردم افغانستان و خود شان قسما . را تحميل کننديا ھم در ده سال اخير ميخواھند برما ارزش ھای خويش 

ر عروسی می کند گبا مرد دي) مرد( المان ۀر وزير خارجگا: از صد ھا مثال يک مثال می آورم. به دست آوردند

واين ارزش را کسی می خواھد در افغانستان به نام ديموکراسی عملی کند اين تخلف از  اصول ديموکراسی در 

لذا تشويش ويا ھم تذکر . ن افغانستان است و مردم ما واقعا چنين ديموکراسی و چنين تغيير را  نمی خواھندکشور م

 اجراء بوده ۀ سوم قانون اساسی که قوانين ضد اسالمی در افغانستان به تصويب و منصۀمحترم الفت  به خاطر  ماد

م است ومردم افغانستان مسلمان اند و انتخاب خويش  ملت در خدمت مردۀنمی تواند،  نداريم به خاطراين که نمايند

  .را دارند

دست آورد .... و اما ارزش ھائی چون انتخابات شفاف، حاکميت قانون، اقتصاد بازارآزاد مھار شده توسط قانون و 

  . بشری را کسی ردکرده نمی تواندۀھای خوب جامع

اما نورمھای معين بين . ر قوانين کشور بايد تابع آن باشندگ بلی قانون اساسی معتبر ترين و بلند ترين سند است که دي

درين . المللی که افغانستان آنرا قبول کرده نيز جزئی از سيستم حقوقی و در سطح قانون اساسی کشور قرار دارند

. ه استراستا مفاھيم استقالل کامل و رسيدن به استقالل کامل که دربخشی از نوشته ھا می خوانم واقعا ناراحت کنند

 کوچک مبدل شده که باوجود تفاوت ھمکاری ھای بسيار نزديک ۀجھان به قري.  جدا از جھان نيستۀافغانستان جزير

  .  نيز ضرورت است

  : بين المللیۀر قبول شدگدر مورد ميثاق ھای بين المللی و حقوق اساسی  و طبيعی بشر ويک سلسله نورمھای دي

 را اضافه می کنيم  اين بدان معنا است که اين حق طبيعی است و کسی به  طبيعیۀما زمانی به حقوق اساسی کلم

درين رابطه به صورت مشخص به مطلبی که جناب الفت متذکر شده اند بايد . رفتن آنرا ھم نداردگکس نداده لذا حق 

ی، دينی گنفت که   بخشی از تعابير و مواضع درزمان فيصلۀ اين اصول وميثاق ھای بين المللی  خصوصيات فرھگ
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رفته  و مشاکل درين راستا در اساسی وجود دارد که به فکر من گو کلتوری بخشی از تمدن ھای بشری را  در نظرن

  . درين مقطع زمانی آنقدر اساسی و بنيادی ھم نيست

 اما درين ميثاق ھا به.  دانيم ل و قابل کمک و کار روانی میرا مريض ومعلو)مرد و زن (را گبلی ما شخص جنس 

  . شود که جدا قابل بحث انفرادی است اين انحرافات و شرايط مساوی مطالبه می

 بلی مطابق به افکار و ارزش ھای دينی مان  مرد و زن در جامعه و خانواده رسالت ھای  موافق به حالت روانی و 

ی  که برادر الفت نام برده  ھا واسناد بين المللاما در برخی اين ميثاق.  رفته شدهگفزيکی ھريک پيش بينی و در نظر 

برخورد مساوی در عدم مساوات فزيکی و .  اه به صورت  الزم رعايت نشدهگاند حساسيت ھاو تفاوت ھای ديد

  . روانی و عدم مراعات تفاوت  رسالت سبب بی عدالتی می شود

 دامن مادر مرد به معراج از. اه قانون و هللا تعالی و انسانيت تفاوت وجود نداردگانسان اشرف المخلوقات ودر پيش

جنت تحت  . ی استگزن مادر است، زن ھمسر است، زن خواھر است، زن شريک زند. رسيده اند و زن نبی بوده

  .)بحث طوالنی می خواھد. (قدوم مادران خوانده  شده

يکی از .   اما قانون اساس کشور ما در موارد زياد خالء ھائی دارد که توازن الزم کاری آنرا  مختل ساخته است

اين . است)  اجرائيه ۀ قضائيه و قوۀ مقننه، قوۀقو(انه گخالء ھای اساسی عدم موجوديت توازن دربين قوای سه 

 اجرائيه سبب عدم کاری بودن کنترول درين سه پايه و سه ضلع  شده و در ۀاختالل قوه و صالحيت ھا به نفع قو

  . بخشی موارد کاررا  به بن بست می کشاند

من به حزب و حزب : مندان را که رجمالت زو(اب سياسی با برخورد ھا و مداخالت غير فنی قدرتمنداننقش احز

در قانون اساسی به حاشيه کشانيده شده و حزب و سازمان سياسی که نسخه دھنده .) خاطر دارمه بازی نمی فھمم را ب

احزاب به مفھوم پيشکش . رديدهگ  به قدرت رسيدن سياسیۀ کشور باشد صرف وصرف  وسيلۀبرای مسايل مطرحــ

وانين خوب به جھت مثبت ھمکاری شود و قدرتمندان آنرا با ق  راه حل سياسی نه بلکه ازآن سوء استفاده میۀکنند

رديده گاين سبب ). تعداد احزاب ثبت شده(٢٠٠ است و نه ١٨٠ کشور راه حل  نه ۀبرای مسايل مطروح. کرده اندن

روھی و قومی گی، يا روابط استخباراتی، يادر خدمت اھداف ارز بايد يا روابط مافيائا جھت تبکه افراد و شخصيت ھ

  .ثير در سرنوشت کشور خويش را داشته باشندايرند تا امکان تگر روابط نادرست و غير ديموکراتيک قرار گو دي

بر سياست ھای نادرست ر قوانين کشور بنا گر که بنا بر عوامل مختلف در قانون اساسی وديگاين و دھھا مورد دي

روابط  سرد ، عدم تقسيم پُست ھای دولتی به پُست ھای سياسی و مسلکی ،  حاکميت گ نسخه ھای جنۀکدری، ادام

ر ملت خون گوجود آورده که به موجب آن از دل و جه  را بیحالت..... ت معافيت  و ، سياسی،  جيبی و فاميلیمافيائ

 خوش اند که درتقسيم ه ایشود  و عد  نتيجه به بُن بست کشانده میزاف بدونگريزد، تالش ھا و مصارف  می

از روی اعمال شان ) انشاء هللا(حسابات بانکی آخرت شان . غنيمت حصه دارند، مقام دولتی دارند و پول می اندوزند

 الموت و لوکنتم اينما تکونوا يدرککم: ويم که گخواھم بنويسم و ب به اين زور مندان بار ھا می. که خراب خواھد بود

ر در گ  ولو ا- اه عدالت الھی استاده شدنی ايد گ وبه بار- را چشيدنی گ مرۀ در ھر جای باشيد مز–فی بروج المشيده 

  . قصر ھای محکم ھم مخفی باشيد

                             پايان بخش اول

  :يادداشت

ح الدين سعيدی، به ارتباط موضوع خاتمه نيافته در از آن جائی که تا ھنوز مطلب ھمکار گرامی ما آقای داکتر صال

نتيجه ضمن آن که تبصرۀ پورتال را در مورد مسألۀ مورد بحث می گذاريم برای ختم مقاله، ھمين قدر تذکر می 
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گذشته از آن که به اصطالح قانون اساسی ادارۀ "  آزاد افغانستان–افغانستان "دھيم که از ديد ما يعنی پورتال 

ی از ھيچ گونه احترامی بر خوردار نيست، بلکه آن را به مثابۀ طناب اسارت امپرياليستی شناخته، نخستين مستعمرات

  .زاد، مترقی و شکوفان ر در دريدن اين طناب می دانيمآگام حرکت به سمت يک افغانستان 

  با عرض حرمت                                                                                                       

 AA-AAادارۀ پورتال                                                                                                   

  

  


