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 Political  سياسی

  
   سعيد افغانی                                                                                 –دوکتور صالح الدين سعيدی 

  ٢٠١١ جوالی ١٩

  

   سياسی را نمی پذيرند وۀه مصالحک خطاب به آنھائی

 !به تعريف رسمی دشمن تأکيد دارند
  

عه از که در ستيج سياسی يک کشور ويک جامعه تمام نيرو ھای سياسی  واقعی جام زمانی اصل قبول شده است تا

  .   خواھد شد درآن جامعه صلح دوامدار قايم نيابند نمجاری نورمال و مردمی حضور  و ق طر

 جامع و ،ثغور مطلب فوق و در مجموع ھــرتعـريف و افاده بايد دقيق يد است که جزئيات،  حدود وضرورت به تأک

 که سبب منع دخول مفاھيم ديگر یتعــريف:  تمام مشخصات و مانعۀيعنی در بـر گيرند: تعريف جامع. مانع باشد

گوئيم بايد دقت کنيم که   میسی سياۀمصالحکه  زمانی دريـن رابطه ضرورت جدی است ما. درتعريف  معين گردند

 که به آن معتقـديم و آنرا برای حل مسايل مطروحه ه ای مبنی بر خيانت به اھداف مطروح سياسیۀمعاملآنرا نبايد با 

دانيم، خيانت به اھداف مشروع خويش، خيانت و گذشت از معتقدات و نسخه ھای خويش ، خيانت به  درست می

قت به ھرقيمت، توافق بر ســربريدن ھا  به رفتن دشمن و جور آمد موت قرار گوطن، عبور گذرا از ملت، درخدم

  .نيست...کارد تيز و يا ُکند، توافق بـرمثال بمب گذاری ھا وبمباردمان ھا و

 .  تأسيس امارت اسالمی ھم نيستۀبلی مصالحــه  به معنای گذشت و رھا کردن  برنام

  . ما نيستۀ غربی در جامعۀموکراسی غير تعريف شد دسی توافق و عدم توافق بر تطبيق سياۀمصالح

  . سياسی خود فروشی نيستۀ سياسی قبول به شانه کشيدن يوغ اسارت اجنبی نيست، مصالحۀمصالح

 ۀ معقول و قابل انطباق بر سطح انکشاف جامعۀ سياسی حق تلفی زنان و تجاوز از ارزش ھای عام قبول شدۀمصالح

  . ما ھم نيست

  . زمين گذاشتن و تسليم شدن نيستمصالحه سالح به

  .  اپوزيسيون و يا ھم مخالف نيستۀ سياسی به صورت حتمی قبول نسخۀمصالح

  .  سياسی تقسيم غنايم  وملت را به حاشيه کشاندن نيستۀمصالح

  . مصالحه به آی اس ای  و ديگر مراجع استخباراتی امتياز دادن نيست
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مطالبات "ت مصالح است و منافع است، عذر و خيرات و  در سياس.  ملی عذرخواھی و طلب ترحم  نيستۀمصالح

  . ی نداردئ گنجايش وجا"خير است و خير است

  . بلی ما حق داريم عفو کنيم اما حق نداريم فراموش کنيم

امی گرويم و با کې و کدام انديشه ھا ھم ران داشته  و تعيين کنيم که با کی دريک راه میگما حق داريم شناخت از دي

  .رده نمی توانيمک

 حقوق ديگران را برای افراد ثالث بدون نيابت صريح از ايشان ، اما حق عفو ما حق داريم حق خود را عفو کنيم،بلی

  . نداريم

چه ھا يم که کدام نسخه ھا و کدام برنامه ئمسؤوليت داريم به مردم  خويش و جھان بگو اموزيم ويما وظيفه داريم ب

ملت را بايد قدم به قدم به . دست بگيـرنده  را خواھند آورد اگر حاکميت را بیو چه حالتحالی را بر ملت ما آورد 

انتخاب خير شان مساعدت و ھمکاری انتخاب خير نموده اما حق نداريم گستاخانه حق انتخاب ملت را با تدوير جرگه 

  .  ھای فرمايشی به خود انتقال بدھيمجلسهھا و 

حوال دار ا اساس من شما را ه که معموال درآن افراد و جوانب بــئی ھاجلسه و جرگه ھا، کنفرانس ھا، تماس ھا

شوند،  برای آمادگی و زمينه سازی  ير میدابه راه انداخته  و  دعوتبگوئيد،والدار احيم و شما من را کوته وميگ

ھا و جـرگه ھا  ين  کنفرانس ااما مشکل اساسی درين است که در. دنضروری اند و باکی ندار وھای بعدی خوب

  .  گرفته شوند که ملت را به حاشيه برانندیتصاميم) ی ويا مشابه عنعنه ئۀکنفرانس بن و جـرگه ھای پالن شد(

    سياسی در شرايط ما چيست؟ۀپس مصالح

  . دست می آيده  سياسی در شرايط ما توافق سياسی براين است که مشروعيت حاکميت از مردم بۀمصالح

 است که  تمام نيروھای ی تمام امکاناتۀکار اندازی صادقانه فق مقدماتی،  زمينه سازی و ب سياسی  تواۀمصالح

که حاکميت و مشروعيت حاکميت    افغانستان و صلح منطقه و کسانیۀسياسی و نسخه دھندگان حل مسايل مطروح

که کدام نسخه به دردش کند  دانند، نسخه ھای خويش را به ملت پيش کش نموده و ملت انتخاب می را از مردم می

خواھد خورد؟ کدام نسخه را قبول دارد؟ و کدام را نه؟ و به ايــن ترتيب مشروعيت اجرای نسخه و مشروعيت 

نقش علماء و . ملت ما مسلمان است و انتخاب خويش را دارد.  يردگ حاکميت از ملت برخاسته و تصميم می

درين رابطه ھرگونه پيش شرط ھای ديگر مانع عملی . ودھمکار خوب خواھد ب و روحانيون در انتخاب ملت ممد

 از ھموطنان در قيد اسارت استخبارات ه ای عددن خونريزی در افغانستان و سبب باقی مانۀکار است و سبب ادام

  .  کند خارجی شده و برادر کشی ادامه پيدا می

يستم به درد ما نمی اين س. انستان تقلب شدشايد گفته شود که در انتخابات رياست جمھوری  و پارلمانی اخير در افغ

 به نحوی که در افغانستان تطبيق شد و توسط اشخاص ،بلی. موکراسی در افغانستان قابل تطبيق نيستخورد  واين د

  . بی کفايت سياسی و بی کفايت مسلکی که تطبيق شده،  قابل تطبيق نيست

به . قام خوب ديگری دردست  ندارند ميتوت ھای آن قايمموکراسی و انستداما بشريت امروز با تمام کمبودی ھای 

 اما آنچه در افغانستان توانيم که اين سيستم و انستيتوت ھای آن کامل نيستند و نواقص خويش را دارند يقين گفته می

  صريحۀ استفادوءموکراسی امروزی ، قواعد و اصول آن  فرسخ ھا فاصله دارد و سدموکراسی عملی شد از به نام د

  .  موکراسی و حقوق بشر بود و استاز نام د
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بخوانيد اشغالگران قاتل و دزدان دارائی ھای مادی و "[ جھانیۀجامع"از مليارد ھا و بيليون ھا دالر مساعدت ھای 

ه  ناسالم و مداخالت خارجی ھا و عدم بۀ در ده سال اخير به اساس بی کفايتی ، تعصب و ادار]معنوی کشور ما

  . گرفت موثر صورت نۀ استفاد و غير عمد آن عمداً ۀتر ھای الزم حقوقی برای استفادوجود آوردن بس

  احصائيه گيری و ثبت احوال نفوس ندا حاکميت و حاميان بين المللی آن تا حال نتوانسته ، دھھا کمبودۀعالوه ب

ثر و  کار موری است،موکراسی و مردم سااله ھای انکشافی و تأمين دالکترونی ومدرن که اساس بسياری از پروژ

  .  عملی نمايند

 کسانی مشکل دارند که اين امر را يک امر جدی ،موکراسی و حاکميت مردم بيشتر از ھمهبا ددقيق اين است که 

موکراسی  برند با دحيث روپوش جنايات وتخلفات خويش استفاده میه موکراسی ب که که از دآنھائی. کنند تلقی می

  . برند  غير مشروع میۀادانه ازآن استفادمشکل اساسی نداشته و است

 موکراسی و اين اقتصاد بازار آزادتخلف از اصول داين انتخابات گذشته و اين معامله گری ھای قومی و لسانی و 

وحشی که تحت حاکميت قانون نيست، عدم استفاده از اقتصاد مختلط به حيث وسيله برای رسيدن برای بازار تحت 

 ضروری ن ترتيب عدم ايجاد ظرفيت ھای رقابت آزاد که برای کاری بودن اقتصاد بازار آزادنظر قانون و به ايـ

  . نيست بوده واه قابل قبول نھيچگ............. ی در اقتصاد و است و حاکميت روابط مافيائ

 به  که مشروعيت حاکميت از مردم و؛ چندی قبل اعالن کرد،بلی آموزنده است که حزب اخوان المسلمين مصر

 يکی از تفاوت ھای عمده بين ،بلی. به عمق اين مسايل دقت نموده و از جھان بايد آموخت. اساس اصل تابعيت است

  . تواند ر انتقال داده میگر حيوانات ھمين است که انسان عقل دارد و زبان و تجارب خويش را به يکديگانسانان ودي

و حاکميت مردم در شرايط امروزی کدام بديل ديگر ممکن و موکراتيک  ما بدون از نظام دۀ  بشريت و جامع،بلی

  . دنعملی ندار

  .  که در باال گفتيم  بديل نداردیه و توافق سياسی تعريف شده و با ذکر جوانبمصالحـ

  

  : اساسی در شرايط امروزیۀراه حل و نسخ

ام نيرو ھای موجود سياسی  که تمیميکانيزم. کارمشترک دوامدار وايجاد ميکانيزم عملی و ممکن حاکميت مردم

دست آورند و آنرا در برابر انتخاب ه جامعه مشروعيت نسخه ھای خويش را در انتخابات آزاد به طور دوامدارب

  . مردم قرار داده و دوامدار مفيديت و مناسب بودن  آنرا امتحان کنند

 ۀ و به ايــن ترتيب عوض ارادارند سياسی را رد نموده و به تعريف رسمی دشمن تأکيد دۀی که مصالحئو اما آنھا

 از دشمـن و دوست ھای انقالب را رسمی وخود کامه با دادن تعريف ند نظام ھا و حاکميت ھای توتاليترملت مان

روشن ساخته، مخالف سياسی، اپوزيسيون را با خرابکار مغالطه کرده  و ميکانيزم دولتی را در مبارزه عليه 

يج کردن ميخواھند و تأکيد دارند تا باشد که اردو ونيرو ھای امنيتی دولتی  از  بس، خود شانۀتعريف شد! دشمن؟

اين مطالبه مرا به . دفاع ودشمن را سرکوب کند) تعريف شده توسط افراد معين (روه مشخص دوستگکسی  ويا 

يـن دولتی در خدمت ندازد که ماشا و خود کامه می ر نظام ھای توتاليترياد نظام ھای کمونيستی ، فھم طبقاتی و ديگ

ف و ايديولوژی ھای رسمی خويش و حزب خويش ملت را به يکردند و با تعار شان بود و خودکامه حکومت می

  . حاشيه رانده بودند

ی بخش ملی است و کدام سازمان و  ياغی و باغی و کدام يک جنبش رھائمسلم اين است که کدام حرکت و سازمان

ن زده اند و کدام يک  ترور، دھشت و از بين بردن مخالفای خويش دست بهگمراحل مختلف زنددر حرکات سياسی 
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 معين به حيث ۀذشته و در مرحلگحق و کدام غير حق است؟ کدام يک ازين سازمان ھا ازمراحل ياغی و باغی ه ب

و کی صالحيت قاضی ين مقطع زمانی  کې روشن خواھد کرد او اين مسايل را در.  بخش ملی مبدل شدهجنبش آزادي

را خواھد داشت؟ بحثی است طوالنی و اين کار را درين مرحله برای حل مشاکل روی دست و زخم ھای باز مردم 

ری ھا را به نحوی گاين بدان معنا نيست که امر حرام را برای حرام مبرر بدانم و اين وحشی . ما مدبرانه نمی بينم

  . مثبت توجيه کنم

خواھم  کشانند  می  وملت را به حاشيه میی که به تعريف رسمی دشمن تأکيد دارندئ ھابرای اين افراد و گروه

را خدمت شان تقديم بدارم تا به آرمان خويش نايل آيند و انتخاب کنند با کدام يک ازين تعاريف که چندی تعاريف 

  :  موافق اند، ازآن غير از تعريف مطلوب شان است و در جامعه وجود داردیبخش

کسی و يا گروھی بود و يا است که با خواندن کتابھای سرخ و ايديولوژی سرخ نا مأنوس و نا مقبول برای دشمن 

در نتيجه سبب و  سبب مسلط ساختـن اردوی سرخ درافغانستان ، ومانند ستون پنجمد ملت را به خون کشاندن،ملت ما

  .خانه خرابی افغانھا و بـربادی نظام شوروی شدند

با معامله با روس وبا گرفتن مراکز در   به امر جھاد مردم مسلمان افغانستان خيانت کرد و کسی است کهدشمن

  . صفوف جھاد را شکست و ملت را به خاک و خون نشاند،کشور ھای ھمسايه دشمن

  کابل را به خاک و خون ، کسی است که با موضع گرفتن در محالت مسکونی کابل درسالھای نود قرن قبلدشمن

زل پنجم ميکرويان به زمين پرتاب ، خودرا از منخاطر حفظ نأموس خويشه  مردم ما حتی  ب، آنۀ در نتيجوکشانده  

  .کرده و خود کشی را بھتر دانستند

 کسی است که  به اساس قومی، منطقه و گروپ سياسی خويش مدت بيشتر از ده سال در تمام حلقات دولتی و دشمن

  . گويند اپوزيسيون میکليدی قرار دارند و ھنوز ھم خود را 

  ھوتل انترکانينتال انتقال داده وۀکند و انتحاری را تا درواز  کسی است که در داخل نظام عليه نظام دسيسه میدشمن

  . گرفتن امتياز بيشتراندخواستارسبب تشنج و 

  . ندگيرد تا در افغانستان تفرقه ھای قومی و مذھبی را تشديد ک  کسی است که از ايران پول میدشمن

کسی است که در خدمت استخبارات ايرانی و ھندی قرار دارد وبرنامه ھای آنھا را قدم به قدم درافغانستان دشمن 

  .کنند عملی می

نا آگاھانه برای منافع يا  و انهآگاھ  کسی است که در خدمت استخبارات نظامی پاکستانی قرار دارد ودشمن

  . کند ستراتيژيک آن کار می

ه با رابطه  و درخدمت قرار گرفتن در استخبارات اجنبی تمام مصالح و منافع کشور و مردم کسی است کدشمن 

  .  و می کندخويش را زير پا کرده

  .  کسی است که ستون پنجم اشغال گر شده استدشمن

  .که به زور اجنبی به قدرت سياسی رسيدهاست  کسی دشمن

 ھای قومی و نود قرن گذشته ناکام و افغانستان را به جنگ که پالن صلح ملل متحد را در سالھای  است  کسیدشمن

  .ی کشاندمنطقه ئ

من و استاد پاسپورت مان در جيب ما ست اگرنمی خواھيد که (ی قومی  کسی است که با سر دادن شعار ھادشمن

ا را نابود ې ؟ پس بيائيد که متشکل شويم و سالح برداريم و آنھي څوک –ديگراز عقب دروازه ھای شما شنيده  شود 
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ملت را به جان ھم انداخت و تحت شعار مبارزه عليه تروريزم به قتل ھای دسته جمعی قـومی و تصفيه .) کنيم .... و 

  . ھای قومی پرداخت

  .  را فريب داده  و عامل اصلی قتل اوالد آنھا در افغانستان اند" جھانیۀجامع" کسی است که دشمن

 مخالف تفاھم اصولی ،ت تعصب و پيش داوریم نيک افغانھا شده ويا با سياس و تفاھجلسه کسی است که مانع دشمن

 و می نمايدآماده را  در خدمت ماندن افغانان برای استخبارات پاکستانی و دشمن ۀ و به اين ترتيب زمينهنيک بودو 

اری به گت سبب بقای وجود نيروھای نظامی خارجی در افغانستان و خونريزی شده و ادعای وطن دوستی و خدم

  . مردم را ھم دارد

  ..................................دشمن 

دانيد؟  کدام تھمت است و کې اين را روشن خواھد کرد؟  کدام يک از تعاريف و اتھامات فوق را موجه و وارد می

  .  آنرا کی نمی پذيرددانم به کدام يکی ازين تعاريف نيم بند و غير جامع کيھا موافق و برای کی ھا دلپسند و کدام می

.  ما وجود دارندۀ ازين حقايق دراذھان و خارج از موافقه و عدم موافقیاما بايد قبول کرد که اين مطالب و بخش

خواھيد تعريف خود را داشته و ھمه بايد تعريف شما را قبول  خواھيد ازتمام اين حقايق انکار کنيد ويا می شما می

  کنند؟ 

  ی و دولتی دشمن شود و آن تعريف را شما انتخاب کنيد؟ خواھيد که تعريف رسم می

گيريد و ملت را به   حق انتخاب ملت را از وی می.موکراتيک و به جای نمی رسد غير دعمال نادرست، غير عملی،

ھوا و ھوس به کرسی و قدرت  سياسی .  مفسد فی االرض بودهنبايد به شرارت ادامه داد. کشانيد حاشيه می

ما را کور وکر کند که به ھر قيمت بايد جانبداری  حلقات نظامی و تشدد گرای  اجنبی را به دست آورد رسيدن نبايد 

  .  که درين دنيای فانی چند روزی حاکميت کنيد

حيث افغان و ھموطن وانسان ه بلی چنانچه قبال ھم متذکر شدم، ما حق داريم در چوکات حزب، حرکت، سازمان و ب

 از کجا تا يين کنيم که حدود و ثغور حرکت مای تعگمسايل و دوست و دشمن داشته و درزند از یخير انديش تعاريف

اما اين معيار ھا، تعاريف شخصی، اولويت ھا و موضع . کجا است و خطوط سرخ کدام اند که نبايد ازآن عبور کرد

انھای گاس آن، ارروپی  را نبايد به ھيچ صورت تعاريف رسمی و دولتی ساخت و به اسگيری ھای شخصی و گ

ی دولتی مراجع عدلی و انھاگار.  خويش نمودۀ تعريف شدیدولتی را درخدمت اين اولويت ھا و دوست و دشمن ھا

يرند و گ ملی و مردم و درخدمت مردم قرار بۀی بايد در دفاع از حاکميت قانون و دفاع از انستيتوت ھای ارادقضائ

 ملت تحت نظر قانون مبدل ۀانھای مسلکی دفاع از ارادگ بايد به اریانھای قومی، سمتی و حزبی و منطقه ئگاز ار

عکس آن جريان ه  از ادارات دولتی و امنيتی  پروسه بیدھد که درافغانستان در بخش اما شواھد نشان می. شوند

  .  افغانستان محسوس استۀی ھای کادری  حتی برای تجزيــگمادبا تأسف آدارد و 

کرد که کسی اين تخلفات و تدابير خرابی وطن و بی عدالتی ھا را با مان گرفت و گکم مردم و درک مردم رانبايد 

  . عوامل ديروز و امروز آن درک نمی کنند

عوامل .  است که قسما آنرا متذکر شدمیبلی افغانستان دريک بُـن بست قرار دارد اما عوامل اين بُـن بست در مسايل

 جديد را نمی توان با نسخه ھای یدنيا.  انجماد فکری مسؤولين استکار گيری نسخه ھای جنگ سرد وه آن در ب

  . کھنه و تاريخ زده ساخت
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 با درک درد ،م و اراده و بسيج مردمذشته با عزبا يک خوشبينی موجه، با درايت و فھم و با استفاده از تجارب گ

. د بايد به پيش رفتنخود بدانھای شان و طرح شعار ھای شان که مردم حاکميت را از خود دانسته و در خدمت 

  . جو کرد و مسايل را ساده و عام فھم مطرح و با ملت راه حل آنرا جست

ساخت به ھمراھان و ملت خويش ھمه حقايق را گفت و ھيچ مطلب  کشتی نجات را می) ع(زمانيکه حضرت نوح 

.  اما در کشور ما وضع چنين نيستکنند؟ کنند و برای چه کارمی دانستند چه می مردم می. کردمخفی نرا از آنھا 

به گمان من سر نشينان  دست اول و با امتياز اين کشتی تيتانيک با افتخار تالش و مباھات دارند که در کرسی ھای 

اما با اين روش ھا عاقبت کشتی تيتانيک و سرنوشت سر نشينان آن به شمول . دست اول نشسته اند و امتياز دارند

  .  و درجه اول آن معـلوم استسرنشنينان امتياز دار

.  شود" جھانیۀجامع"اين کشتی بايد کشتی نجات ملت ما و . نگذاريد اين کشتی به کشتی تيتانيک مبدل شود

 بس خطر ناک غير ۀ در مرحلـ،شود و پاکستان درين راستا  میترمھارقابل  پيچيده و غير ھرچه بيشتراوضاع 

  .  قرار داردیقابل مھار

  . وجود آيده  افغانھای بۀ گذاشت در افغانستان اداره و حکومت متکی به خود و متکی بر ارادپاکستان نخواھد

اين يکی از مشاکل اساسی ما است . پاکستان به اندازه کافی کدر در تمام حلقات حاکميت افغانی و خارج از آن دارد

 " جھانیۀجامع"و ھا رغير آن خارجی د.  آنرا حل کرد" جھانیۀجامعــ"ت واضح  سياس الزم باۀکه بايد به انداز

اين است . دست ھمان جنراالن پاکستانی خواھد افتاده د گشت و سرنوشت ملت ما باز ھم بناز افغانستان باز خواھ

  .  که بايد آنراجدا در نظر داشت و اولويت ھای خورد و شخصی خويش را کنار گذاشتیواقعيت

ثردوست و دشمن  در مسايل افغانستان اھداف خويش را نيرو ھای مو دانيم و قابل درک ھم است که به يقين که می

دارند و آنرا دنبال خواھند کرد اما بــرماست از خواب غفلت و ھوای قدرت خواھی شخصی بيدار شده به اشک و 

حق ه  ب متوجه شده وبا اعتقاد راسخ به را ه درست و راه ء فانی و ابتالیين دنيااماتم مردم خوش و ادای رسالت در

 داشته ، مدبرانه، پيگير و با عقل و ءمساعدت خير انديشان جھان و عون الھی اتکا  وتوان ملت خويش وهبودن اراد

 استوار با کار مشترک در اھداف مشترک با ايجاد پالتفورم و حرکات مشترک مانند قطره ،ھوش با حوصله مندی

مبدل شده و رسالت خويش را اداء وملت خويش و ھای خورد باران، جوی ھای خورد به دريا ھای  خروشان 

                پايان بی پايان .  را ازين فاجعه برھانيم" جھانیۀجامع"
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