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و شميره   ٧ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                  احمد سعيدی :ليکوال  ٢٦-٠٤-٢٠١١  ني
 

  پرسش ها  و پاسخ ها
 

 ترجمهکه بود سياسی مصاحبه را انجام داده امور آگاه خبرنگاری روزنامه نيويارک تايمز با احمد سعيدی هفته قبل 
   .سوال و جواب ها از انگليسی به دری قرار ذيل است

 داديد تا با شما صحبتی داشته برای من فرصت سعيدی از شما سپاسگذارم که  احمد آقای: نيويارک تايمزخبرنگار 
  .باشم 

   
 

 . آماده ام تا به سواالت شما پاسخ دهم به اندازه توان خويش  تشکر من:سعيدی
   چيست؟ به باور شما افغانستانم فعلیدر فرا راه نظامشکل بزرگترين  : اولسوال 

وقتی يک حکومت  .در فرا راه نظام فعلی از دست دادن إعتماد ملی وگسترش نا امنی استمشکل بزرگترين  :جواب
 درايت سياسی فقدان  نبود مديريت در رهبری و.را در بين ملت از دست دهد دچار بحران ميشود باور خود إعتماد و

 . است که حکومت فعلی افغانستان به آن دچار استمادی ماز پيش زمينه های بحران بی إعتاعی سلب عدالت اجتما و
، در رهبری بی بی کفا يتی .تيم مربوطش در کپسول تنگ انحصار قدرت در حال جان دادن است حکومت فعلی و

 موارديست که هم پيمان از های همسايه وی  تزلزل در روابط سياسی با کشورعدالتی در عرضه خدمات اجتماع
  .حکومت را به انزوا کشانيده است
افتراق در بين  عث نا رضايتی و ترکش وعدالت اجتماعی با، فقدان درايت سياسی  در بعد داخلی نبود مديريت کاری
 که بسياری ها از حل بی باوری ها افغانستان را دچار يک بحران فرا گير ساخته ملت ما گرديده، وهمين اختالفات و

بيگانه  .ه استمر دم عامل گرايش  به بيگان گروه ها بی باوری بين حکومت و  اختالف بين اقوام و.ز مانده اندآن عاج
ايران  مثال وقتی افغانستان دچار بحران شد غرب، پاکستان و .هائيکه هر کدام أهداف مغاير منافع ملی افغانستان دارند

ملت افغانستان قربانی داد تا غرب به أهداف استراتيژيکش  .اختندستان را قربانی منافع خود سدر يک جهت مردم افغان
از  در وجب وجب سر زمين ما راه پيدا کرد و ملت افغانستان قربانی داد تا پاکستان صاحب سالح اتمی شد و .رسيد

مذهبی اش  وايران هم که به أهداف کلتوری  .بين متنفذين ما سر باز گيری کرد که تا هنوز از ايشان استفاده ميکند
  .کسيکه هيچ بدست نياورد ملت افغانستان بود ،رسيد
  . نقش همسايه ها در جنگ و صلح  با پاکستان وروابط افغانستان:  دومسوال
اف پاکستان در افغانستان أهد .پاکستان به أهداف شان ارتباط دارد نوع رابطه افغانستان وسرنوشت صلح، : جواب

مسئله نا امن ساختن بناٌء  .کانال برای رسيدن به أهدافش ميپندارد را يگانه ینا  امن مغرضانه دارد که جنگ و
ند در زمان داود  مسئله ديورعامل أصلی اين نگرش زاده طرح . پاکستان قرار داردکافغانستان در عمق استراتيژي

 ، را در کنرمن سازی نا ا عملياتمزد گير و خان بود که پاکستان در همان زمان با استخدام عناصر شناخته شده 
يد زخمی را د پاکستان در کمين نشسته بود تا صاز همان زمان به بع .براه انداخت  و جاه های ديگرجالل آباد ،لغمان

 در تبانی شورش مردم عليه حکومت تحت الحمايه شوروی سابق  و خورشيدی١٣٥٧او بعد از تحوالت  شکار کند و
 و .های بنيادی افغانستان را ريز ريز کردتمام ساختار غ از نيام بر کشيد وکشور های عربی  تي همکاری با غرب و و

به ولی نعمت خويش يعنی پاکستان توجه کمتر نمودند اينبار پاکستان گروه را  بعد ازينکه مجاهدين وارد کابل شدند و
 ن تقدس بيشتر داشت و مردم افغانستان نسبت به مجاهديظربنام طالب وارد صحنه سياسی افغانستان ساخت که از ن

  . تاريخی وفر هنگی رحم ننموده همه را از بيخ بر کندگلیآثار  استخوان مرده ها و  درختان وۀدرين دور به ريش
 خان که انگيزه قوی بخاطر مقابله با شما فکر کنيد وقتی در زمان دادود :پاکستان بيشترين نفوذ را در افغانستان دارد

حال که نا امنی را در نقاط مختلف کشور ما داشت  تان توانائی ايجاد شورش و پاکس استخباراتدولت وجود نداشت
های خارجی همچنان مخالفين را حضور نيرو تر بيه شده  مدرسه آن جد ومس چندين نسل در دامن خاک پاکستان و
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مان ک از حان خط ديورنديا تجديد تعهد بر رسميت شناخت  ولذا پاکستان در مسئله ارضی ؟ فکر ميکنيد چهانگيزه ميدهد
ين تا چندين نسل ديگر عمال در آتش خشم سر زم  در غير آن اين خاک وآشکارا ميخواهد   رسمی وافغانستان تعهد

 متنفذين قومی افغان   تا وزارت خانه وپاکستان از قصر رياست جمهوری شروع .استخبارات پاکستان  خواهد سوخت
يکی بر خاک  .ايران است غانستان پاکستان وصلح اف لذا سر نوشت جنگ و .داردرا  وفادار خود و افراد تر بيت شده 

نفوذ  نماد های تجاوز فزيکی پاکستان  و .روائی داردمروان مردم قصد حک  بر روح ویکشور ما چشم دوخته ديگر
  .هنگی ايران از هيچ کس پوشيده نيستفر

   .توضيح دهيدسفر اخير صدر اعظم پاکستان را هدف عمده ای  : سومسوال
استخبارات نظامی پاکستان به کابل طوريکه قبال تذکر رفت دستگاه رئيس   و هدف سفر أخير صدر أعظم :جواب
عذاب است همان است که ميکوشد افغانستان را بنوع  و  در رنج  سخت های يوميه افغانستانتان از پيشرفپاکست

خير بر خالف اظهارات آقای کرزی الذا سفر  . سيلی بزنديکاامرحتی  متقاعد سازد تا بروی هم پيمانان خارجی خويش
مقامات پاکستانی در  .ستان بودهافغان دوستانه نه که يک إغوا گری سياسی به منظور ايجاد إعتماد کاذب بين پاکستان و

سوگند  أهداف شان نمی رسند همان است که  با مالقات های بظاهر دوستانه و نيرو های جامعه جهانی به موجوديت
را به افغانستان دوست نشان دهند تا افغانستان نسبت به اينده مطمئن شده جامعه  های ابليس مأبانه ميخواهند خود

همرا   گيالنی وآقایسفر أخير  تاز پاکستان هموار ميگردد و آن وقت ميدان برای تاخت و جهانی را رخصت کند و
  .هانش  از همين نوع است

  .را تعريف کنيدلی صلح نقش شورا عا : چهارمسوال
 ، با تمام ابعاد جاری راۀوسوقتی ما پر . عملی شود اين آرزواست اما کاشحتی فطری  يک نياز ملی و صلح: جواب

بيت شدۀ  افراد تر است که همان.بی نتيجه ميگوئيم  و  نا کام اين جريان رامسير حرکت آن موشکافی ميکنيم عناصر و
در حاليکه چنين نيست من را عقيده بر اين است  که صلح  .د صلح معرفی ميکننۀرا مخالف پروس دست پاکستان ما

 ت نه جانب حکومت و کسی در آوردن صلح صادق نيسطوريکه  مشاهده ميکنيم. ممکن باشد بايد صادقانه دلسوزانه و
ويم حکومت افغانستان وقتی ميگ. آرامش افغانستان را تحمل کرده نميتوانند همسايه ها هر گز صلح و .نه هم مخالفين

  .هم صادق نيست دليلش روشن است
به همين منظور از   و جا نبين بايد عالقمه مند صلح باشند، طرفين مصالحه بايد مشخص شودصلح بايد تعريف شود،

نه اينکه طرف  .ميانجی مشخص گردد شرائط صلح بايد از طرف يک نهاد بيطرف و .خواستهای خود تنازل کنند
حال دولت افغانستان هم  . شخصی بيطرفی باشدی ميکند بايد ميانجيگر شخصيکه .ميانجی هم باشد جنگ  مصلح و

انجائيکه جنگ تنها بين   از.هم هيئت ميانجی را خودش تعين کرده که خالف عرف صلح است طرف جنگ است و
ب از ئيکه صلح ميآورد بايد مر کيا شورا کميسيون و. افغانها نيست لذا افغانها به تنهائی قادر به تأمين صلح نيستند
وقتی . متنفذين بی طرف افغانی باشد های اسالمی وهيئت های جامعه جهانی، کشورهای منطقه نمايندگان کشور

حکومت شرائط صلح را با پذيرش قانون اساسی مشروط ميسازد معنی اش اين است که اين شورا از خود صالحيت 
  .ندارد

 طالبان رهبری  و . در حاليکه هردو طرف بر خواست خود اصرار دارندميخواهدقر بانی   گذشت و، صلح تنازل 
 صلح را دشمن خود ميدانند  موجود در شورای عالی عناصری اينکهرا قبول نکردند بخاطر دولت گز داعيه صلح هر

هند با ايشان همان رفتار وا که طالبان ميخويا افراد ديگر ...و  استاد سياف و آقای محقق و سيد نوراهللامانند استاد ربانی
 بلکه در حقيقت  صلح نيستيط حکومت شرايط شرا  از طرف ديگر. عبدالعلی مزاری کردند استاد که بارا انجام دهند

 بحکومت بپيوندندبدون هيچنوع  امتيازی   و حکومت ميخواهد مخالفين قانون اساسی وی را بپذيرند.تسليمی ميخواهد
نظام  ميخواهند قانون ودانسته قانونی اساسی اش را خالف شرع  ا تحت الحمايه ودر حاليکه مخالفين حکومت ر

 و. ل نيستط صلح از  طالبان قابل قبويشرا  لذا عناصر و. داشته باشند يعنی امارت اسالمی راسياسی مورد نظر خود
سر نگونی نظام بدست   وشرط نيرو های خارجی هم طالبان از موقف خود پايان نيامده اند شرط شان خروج بی قيد و

منطقه به تفاهم رسيدند مشکل  های جهان وهر گاه کشور .طالبان است لذا ديدگاه دو طرف از هم خيلی فاصله دارد
حال پاکستان بجای کابل واشنگتن را به طالبان نشان ميدهد مثليکه به مجاهدين مسکو را  .افغانستان هم حل ميگردد

 .ت ها معامله کند همان معامله که در وقت مجاهدين با روسها کردنشان ميداد تا خودش با ابر قدر
طرفه اگر از طرف  است مانند عشق يکهقبال عرض شد که اين صلح يکطرف: دست آورد های شورای عالی صلح

باز  انجائيکه طرف مقابل به شدت اين شورا را رد کرده و از. طلبی عاشق بيچاره به جای نرسدمعشوق نباشد کشش 
 قصد بهره گيری ازين شورا را  ایر بخاطر اين شورا تخصيص داده شده فهميده ميشود که عدهلد ها مليون داهم ص
  . طالبان بخاطر اقدامات بعديستۀد که مهمترين آن مشروعيت بخشيدن به چهردار

  استراتيژيک ميان امريکا و افغانستان چيست؟ ديدگاه شما در مورد قرارداد :پنجمسوال 
يا پيمان  مسئله  امضای سند استراتيزيک و :اثرات مثبت ومنفی آن امضای قرارداد استراتيژيک وطرح  :جواب

جا نبين در سه نوبت با  به اين سو بر سر زبانهاست و افغانستان از پنج سال   وامريکاهمکاری های دراز مدت بين 
که حامد کرزی به کمپ ديود دعوت شد برايش  حيني٢٠٠٥ مسئله در سال .احتياط مفاد اين قرار داد را امضا کرده اند
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 در ً أخيرا  و٢٠٠٨بعدا در سال  جزئيات اين پيمان تذکر داده شد و امضای مقد ماتی درين زمينه صورت گرفته و
دوامدار نظامی را با ناتو امضا کرده   در ليز بون پر تقال هم جانب افغانستان پيمان همکاريهای مشترک و٢٠١٠سال 
اين قرار داد هم  .تهدات قبليست ئيد امضا ها وای ايجاد پايگا های دايمی بخاطر تزيکه با قيمانده امضاحال چي .اند

شريک ساختن مردم از طريق بر گزاری لويه جر گه عنعنوی بخاطر پخته ساختن سند  امضا ميشود اما با احتياط و
هم تالش ميکند تا قرارداد  غربی ميدهد وجانب حکومت هم مردم را روحيه ضد  .ودوام دار ساختن عمر قرار داد
  .را توسط نمايندگان مردم به امضا بر ساند احداث پايگا های نظامی آمريکا

 در کشوريکه شورای ملی ً اصوال! رد امضای قرارداد دراز مدت با آمريکا بر گزاری لويه جرگه به بهانه تأيئد ويا
دجه ساالنه را دارد به بر گزاری جرگه بنام جرگه عنعنوی د بور دگان منتخب صالحيات تأئيد ونماين وجود دارد و

ليت ؤومس ل ميخواهداما آقای کرزی از بر گزاری جرگه عنعنوی سه هدف را دنبال ميکند او ، نياز نيستً قطعا
تشويق از قبل مشخص  امضای  پيمان دايمی را به دوش ملت بگذارد دوم ميخواهد أعضای لويه جرگه را با پول و

اکر نشد زمينه  اين جرگه در حالت اضطرار که خودش زمينه سازی نموده به ادامه حکومتش رأئی دهند و و د ساز
با  های سازش تا تسليمی نظام به برادران نا راضی را از طريق همين جرگه که به نظر رئيس جمهور بلند تر و

  .تر از شورای مليست اقدام نمايدإعتبار
  :اين پيمان اشاره ميکنممنفی  حال به اثرات مثبت و

 . مفيد استپيمانها امضای قرار داد ها و  باشدامنيت در افغانستان  بات واگر هدف آمريکا از ايجاد اين پايگاها حفظ ث
اين در حالی ممکن است که بجای افغانستان  .د بوده از حساسيت های فعلی بکاهد حضور قانونمننيبشرط اينکه ا

حريص افغانستان متمرکز   وه طماع خامپنهان همسايه های مهار ساختن مداخالت پيدا ورا بخاطر  فعاليت های خود
های ديگر استفاده کند بدون شک  نستان من حيث تخته خيز بسوی کشوراگر آمريکا خواسته باشد از افغا و .سازند

 منقطه را نيز افزايش ش هایإعتبار افغانستان را در منطقه از بين برده عالوه از جنگ داخلی که کشمک وجهه و
  .منفی را اينطور ميتوان حساب کرد کوتاه سخن نقاط مثبت و. ميدهد

ايجاد زمينه  تجهيز نيرو های امنيتی  و مين، امنيت تقويه و  حضور جامعه جهانی در رأس آمريکا در ـتأ:اثرات مثبت
  .رد نقش با ارزش دامدنی  رشد نهاد های دموکراتيک و .شافکان های باز سازی و

های خارجی استفاده نموده مردم را به  حساسيت های ايجاد شده عليه نيرو همسايه های افغانستان از:اثرات منفی
مؤسسات ابتکار عمل را از مردم افغانستان گرفته همه را  همچنين حضور نيرو های خارجی و و. شورش وا ميدارند

ارزش  گسترش فر هنگ مبتذل مغاير نورم ها و  رشد وبه همين تر تيب.  مؤسسات خيريه نموده استۀمنتظر درواز
  .های خارجی بحساب ميرودکلتوری از تبعات حضور نيرو های إعتقادی و

  
  . شورش ها در کشور های عربی و شاخ آفريقا را چطور ارزيابی ميکنيد: ششمسوال
 شورش ها و: پاکستان وينده باالی افغانستان آنقش آن در  های عربی ونقش  شورشها و تحرکات کشور: جواب

اينکه  .را دارد پاکستان اثر خود آسيائی ميانه بر افغانستان و های عربی زبان افريقای شمالی وکشمکش ها در کشور
های عربی  کشورۀکارديد های مجرب وسر انجام نيرو و .ليبی القاعده نقش دارد از نظر کسی پوشيده نيست در يمن و

بعد  شورش را تعين کنند و ها ميگردند تا سر نوشت جنگ و های خونين آن کشورلی وارد معرکهاز وزيرستان شما
حال وزيرستان مرکز اصلی القاعده در  .خارج از قوانين جهان وزيرستان را تقويت بخشند ازان طريق مرکز آزاد و

يمن القاعده  بی واز نظر من در شورش های لي .يت های القاعده ساز ماندهی ميشوداز همين نقطه فعال جهان است و
 . شورش زمينه تقويه مراکز القاعده را در کل دنيا مساعد ميسازدميا دوا  پيروزی شورشيان وً  طبعا.نقش دارد
  .ينده به چنين سر نوشت گرفتار شودآالجزيره در   ً احتماال
  ؟ شما برای بيرون رفت از وضعيت چه راه های حل را پيشنهاد ميکنيد : هفتمسوال
  :قدم اول حکومتداری خوب و موثردر : جواب

 کردن  دولت سازی را ميطلبد، که نيازمند طیۀپايدار يک پروس  به صلح و توسعه گذار افغانستان از منازعه جاری 
 و   ظرفيت خوشبختانه قانون اساسی فعلی ما جائيکه به سوال نظام مربوط ميشود، ، تا منازل و مراحل گوناگون است

حکومت . تيار ما قرار ميدهد، که برای اصالح ساختار و مناسبات قدرت بدان نيازمند هستيمفرصـت الزم را در اخ
 تجسم عينی ببخشد، متاسفانه در حال حاضرهم دولت  توانايی يک ملت را بايد خواست و  درحقيقت  داری خوب

نه بازيگران محلی درپيوند واگرايا سازی و هم حکومت داری هر دو در افغانستان متاثر از برداشت های آزمندانه و
 برای اينکه به اين وضع پايان . پاليسی ها نفوذ دارند ۀمنطقوی و جهانی هست، که در عرصبا خواست سهمداران 

  داده باشيم بايد ميان خود افغانها که در نتيجه ادامه خشونت دوامدار از هم دور شده اند نزديکی و توافق را ايجاد 
نقش آفرينان خارجی هماهنگی و توافق ايجاد گردد، از   و  ملی شويم، سپس ميان افغانهاۀل ارادبه اعما ، تا قادرنمايم

 تالش مناسب به  های دولت و حکومته و همزمان در راستای ساختن نهاداين طريق با مخالفين مبارزه جدی شد
تضعيف  و تاخير از  گذاشته شود، وها و طرزالعمل ها نقطه پايانا به فقدان کنترول دولتی بر نهادخرج داده شود، ت

حکومت از کنترول کامل باالی کابل   درحال حاضر حتی متاسفانه در. عمل آيدحکومت داری جلوگيری ب حاکميت و
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داری توسط شماری از  وظايف اساسی حکومت.دار نيستر برخواداری و انکشافي امنيتی، ها و ساختارهای نهاد
 کمپنی های انجيوها موسسات بين المللی موسسات غير حکومتی  های خارجی ،بازيگران غير دولتی به شمول نيرو

حق مشروع استفاده از قدرت را در برابر بازيگران حکومت حتی  .لی به پيش برده می شود و قدرتمندان محامنيتی
ح کنونی  نيست، ولی درسط خارجی از دست داده است، البته اين معضله در حکومت های پسا منازعه غير منتظره

 آهسته ای نيز دراين راستا برداشته شده  اين نارسايی ها گامهای  نيزقابل توجيه نمی باشد و نيست با همه  آن
 به بلند بردن   بستگی ، توسعه اجتماعی و اقتصادی برای تامين امنيت يت حکومت داریبلند بردن موثر .است

 بيت المال و دارايی های که از  ميل مرکزی مانع حيف وظرفيت حکومت داری دارد، تا از طريق ايفای نقش دولت 
 می  تمايل به عرضه م هنگی بی ثباتی نا پايداریآو توزيع می شود، که منجر به ناهمطريق بازيگران مختلف پخش 

  حتیتقريبا دو سوم کمک های خارجی از راه های غير شفاف و نا مرئی بدون کنترول و! گردد تا تقاضا
های تالش ها را برای موثر ساختن نهادله کوشش ها و أبه مصرف می رسد، که اين مس ستان فغان دولت ا آگاهی
مشکالت حکومت داری ناکافی بودن ظرفيت کدری در  از يکی ديگر .در سطح ملی به تحليل می بردخاصتاً  دولتی 
  آنچه را.ديريتی شده استن در سطوح مختلف ماست، که موجب تقليل کيفی در استخدام بی ضابطه کارمندا حکومت

را نه   سال گذشته بايد انجام می دادند ظرفيت سازی بود، اين کار ده افغانستان و کمک دهنده گان در که حکومت
آسان . گذاشتند، که جای نگرانی جدی دارداين راه بوجود آوردند و باقی  اينکه انجام ندادند بلکه مشکالتی را در

واليات به صالحيت  و حکومت داری موثر در سطح مرکز. مبارزه شوددر نظام  بلند فساد نخواهد بود تا با اين ميزان
نهاد های مردمی که در قانون .  موجب تامين امنيت و ثبات گردد دهای الزم اداری و سياسی نيازمند است تا بتوان

نمانده اند، بخش ديگرتشکيل و جانبداری مصئون  ، بخش آن تاسيس گرديده اما متاسفانه ازاستاساسی پيش بينی شده 
خيرافتاده است، شورا أبه ت قريه و شواری شهر داری به طور نامعلومی تا هنوز ،عال نشدند، مثل شورا های ولسوالیف

اًء  و سراسميه اند، بن ليت های شان گيچؤوو مسئدر ارتباط با نقش  دارند، وهای واليتی منتخب در جای خود قرار ن
مانع پروسه دموکراتيک مشارکت مردمی ميشود، اين وضعيت بيش از پيش روابط مستمر و هم خال ساختاری موجود 

مهمترين مشکل ما نبود يک   تحت تاثيرقرارداده و به تحليل می برد نخستين و حکومت را به شدت آهنگ مردم و
ميان اين ساختارها  روابط  محلی اداره است، که ابط ساختار های مرکزی ووچارچوب مشخص پاليسی و چگونگی ر

وزارت خانه ها که مسئول . ازدنا هما هنگ می س و نهاد ها را نا مطلوب و استراتيژی تطبيق آن رانا کار آمد و
وزير ، ان نقش والیمي. ل فعاليت شان به کابل متمرکز استمتاسفانه در عم  خدمات برای کل کشور هستند، ۀعرض

محلی  تعريف مشخص وجود ندارد، نياز است تاپيش از ساختن هرنهادی ملی وقوماندان رئيس شورای واليتی 
اجرا مقتضی  ه خدمات، ظرفيت که برای برنامه ريزی وئ در ارا نقش هر يک از نهادهای حکومتی و مردمی به 

  .همچنان روابط بين نهاد های منتخب و منتصب حکومت مشخص گردد است و
  :امينتاما در مورد  

ثبات و موفق در افغانستان است، همچنان پيش زمينه ويت در راستای ساختن يک حکومت باين اولامينت مهم تر
توسعه سياسی رشد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درهر کشور می باشد، حال آن که امنيت فقط با امن کردن 

عان را در سطح وسيعی به ی شهروندان افگد، بلکه تهديد های امنيتی که زندبه دست نمی آي خالصه نمی شود و دولت 
های را که از شبکه ر مبارزه با ترورزيم نبابد تهديد جامعه بين المللی در ام خطر انداخته است بايد رفع شود، توجه

محلی و قاچاق چيان مواد مخدر، مديران فاسد واليتی و ولسوالی ها و بی لياقتی حکومت ناشی ميشود  های جنايت کار
ها بيشتر از خشونت شورشيان به پيکر اجتماع آسيب می رساند، دولت بايد تهديد اين تهديد را تحت شعاع قرار بدهد،

. ف قراردهدتفرقه، جنايات سازمان يافته و فساد رسمی اداری را هد ، متنوع امنيتی چون تروريزم، شورشهای
امنيت در رابطه . ن می کندزادی از احتياج را برای انسان تامين و تضميآزادی از ترس و آ يعنی آنچه که  امنيت

بنابر اين امنيت . ان استشهروند حفاظت ازحقوق بشری  اقتصادی و ،يعنی امنيت اجتماعی، سياسی حکومت داری،
 چند وجهی است که تمام پايه های توسعه و انکشاف يک کشور مبتنی بر آن می باشد و تنها با مقاصد و ۀيک پروس

ن مين عدالت اجتماعی و توجه به نقش قانوأ بلکه حکومت داری مناسب تت،استراتيژی های نظامی قابل حصول نيس
  .از مقتضيات آن است  کشورۀپاسخگوی به نيازمندی های روزمر

  :نقش قانوناما  
مورد نه در أمتاسف جامعه است، و امنيت در يک کشور مشروعيت حاکميت، و مينأپيش شرط های ت نقش قانون از

 و بی بی اعتناغافلند يايا   جهانی و حکومت افغانستان از توجه جدی در اين زمينه ۀعافغانستان بايد گفت که جام
 منفعل بوده، به بهانه توجه جدی به تطبيق قانون از وظايف دستگاه های عدلی و قضايی است که متاسفانه کامًال پروا،

اين برداشت و . يده گرفته شده استمنبع اصلی امنيت است ناد  وأجهئ به اين حقيقت که قانونيت منشامنيت، بی تو
گرايش ناموجه باعث گرديده تا از نيروی پوليس به  عمل کرد به تضعيف نقش قانون انجاميده است، اين رويکرد و

ی عليه اشوب جای اينکه جان و مال مردم را محافظت کنند و از تطبيق قانون پاسداری نمايند به عنوان نيروی جنگ
ومت هنوزهم از نبود پاليسی جامع امنيتی که بتواند از قانون گريزی جلو گيری نمايد رنج ، حکمی شود گری استقاده

ها موسسات عدلی و پوليس اين ساختار ها ونهاد زاز پيشرفت های ساختاری در برخی امی برد، با وجود بعضی 
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ی امنيتی بسياری از  در وضعيت منازعه و کشمکش و تهديد هاًا قانون عاجز اند، ظاهر  از ظرفيت تامينعمآل
ز نظر دور  اجرای عدالت را اۀلأثرمی شود، با آن هم نبايد مسأ يا غير مستقيم مت ه صورت مستقيمالزامات قانون ب

سالمت يک  و  به امنيتاً شت که اجرای قانون است که مستقيم اين گفته ها می توان اظهار داۀدر نتيجه هم . داشت
 با فساد اجتماعی از مهمترين ارکان قانون در هر جامعه ميباشد، آخرين راه حل مبارزه. جامعه و ملت کمک می کند

ن مشکلی که وجود هيچ پاسخی ساده و عاجل برای هزارا. فساد گسترده تغيير خود وضعيت استبرای غالب شدن بر 
 مجری قانون هستند و کهاما اتخاذ تصاميم مبنی بر مبارزه با فقر، تاديه معاش بهتر به کارمندان  .دارد موجود نيست

 غير سياسی کردن اداره های انفاذ قانون با موضع گيری شديد در برابر  مات اجتماعی را انجام ميدهند،آنانی که خد
  .ين مبارزه دشوار موفق خواهد ساخت متخلف حکومت، ما را در ا کارمندان
  : استمبارزه با مواد مخدرل بزرگ ديگر کاما مش 

فغانستان همراه با خشونت و فقر شايع در کشور صنعت نا مشروع مواد مخدر را نيز کمک حکومتداری ضعيف در ا
 وضع اقتصاد را در پی بهبود ، نقش قانون وجو شود که همزمان هم توسعه امنيت جستبايد راه حلمی کند، بنابر اين 

تيژی واحدی باشد که به قلع و قم هم مشمول استرا  هنگ شود وآفعاليت ها در هر سه عرصه بايد هميعنی . داشته باشد
، تنها محو کشت کوکنار به هيچ وجه نمي تواند صنعت نا مشروع مواد مخدر را در می پردازدو مخالفين شورشيان 
 زراعت  افغانستان بايد روی توسعه ،قليل بدهد و بر شورشيان غالب آيد، برای پايان دادن به اين معضلکشور ت

، قتصادی اهميت بدهدياک رهايی يابد و به نقش قانون، حکومت داری مناسب و رشد اتمرکز کند تا از شر کشت تر
زی را  قاچاق مواد مخدر چالش بعدی است که تمام ابعاد دولت سا مبارزه با.  ساده و فوری وجود نداردديگر راه حل

 با ثبات و هولت عملگراه يک د، صنعت نا مشروع مواد مخدر زمانی از بين می رود کدر افعانستان در بر ميگيرد
  .جود داشته باشد وموثر در افعانستان 

  :حاال برميگرديم در راه مبارزه با مخالفين 
اعی سياسی دست به مبارزه شورشيان تحت رهبری طالبان درافغانستان در وضعيت بسيار متزلزل اجتم در اوايل 

، بلکه  خاصی نيست مشخص و ده يا ايد يالوژی عقيۀل مسئ، آنچه که شورشيان را به جنگ وا ميدارد اصًالزده اند
 به   جنايت کاران وابسته  شبکه های قبيلوی و طايفوی، شبکه های عوامل مربوط به آن مثل فضای بی ثبات و

بازيگران مستقل اما به هم پيوسته زيادی هستند که حکومت افغانستان و .  هستند ی بيگانه در اين امر دخيلسازمان ها
 گروه را از مخالفينمبارزه با شورشيان بايد مشکل  مي کشانند، در چالشالمللي آن را به داليل مختلفی به متحدان بين 

ظامی و ملکی اين ، اين امر فقط زمانی ممکن است که در يک استراتيژی هم آهنگ ندر جدا کالقاعدهنظاميان 
 يکی از   ندارد، اما مبارزه نظامی، هيچ راه حل نظامی در مورد اشوبگری اجتماعی وجودموضوع رعايت شود

عليه انها ناکام است، عمليات نظامی بايد تروريستان و  شورشيان به خاطری موفق هستند که مبارزه . ستوسايل آن ا
، اما راه حل غير نظامی توسعه اقتصادی و ساختن يک حکومت موثر و ارج زمانهای شورشی را هدف قرار بدهندسا

هنگ که آ و اشوبگری نبود يک استراتيژی همجدی ترين مشکل در امر مبارزه با شورش. ست نقش قانون اگذاشتن به
 عمليات ارتباط بين در افغانستان کمتر.  نظامی و انکشافی مبتنی باشد استبر اساس يک ديدگاه مشترک سياسی

نظامی هيچ کدام در عمليات نظامی و غير  .وجود دارد)اهداف کوتاه مدت و دارز مدت(تاکتيکی و استراتيژيکی 
 مختلف به شمول ناتو اياالت هنگ نگرديده در همين حال اعمالی که توسط همکارانآجهت يک هدف مشترک هم

 پاکستان و غيره انجام داده ميشود به شکل استراتيژيک از خاصتاً   همسايگان  امريکا و حکومت افغانستان وۀمتحد
ات نظامی ناتو شکست داده نمی توا نيم، مگر اينکه از طريق جلب طالبان را فقط از طريق عملي .هم پاشيده اند

ست که ا رضايت مردم افغانستان آنهم با ايجاد حکومت کارا و صالح ملی و به دست آوردن حمايت مردم ستم ديده
مردم  شکايت های مشروع  پاسخ يافتن به به دست آوردن دل و دماغ مردم افغانستان و .ميشود طالبان را مغلوب کرد

با تند روان توسط شورای عالی صلح و کميسون تحکيم صلح افغانستان مبرم تر از جستجوی صلح از طريق مذاکره 
به تاريخ اگر نظری افگنده شود کمتر شورشی بدون . د رسيدن به اين هدف را تسهيل کندعمليات نظامی ميتوان ،است

باشد تا هنگامی که شورشيان پناه گاه امنی در پاکستان داشته النه امنی در خارج از مرز ها توانسته است بقای داشته 
بانيزه کردن قبايل افزايش خشونت در پاکستان و طال. ت آنها در افغانستان اميدوار بودباشند به سختی ميتوان به شکس

ا در منطقوی ر افغانستان تاثيري منفی بگذارد و نفوذ   کرده تا بر اوضاع امنيتی ، فرصتی را فراهمدر آنطرف سرحد
 تندروان بيگانه طالبان النه امنی در پاکستان دارند و کمک های تکنيکی و عملياتی را از. افغانستان متبارز تر گرداند

ماهنگی نظامی و سياسی  از بين بردن منابع شورشيان در پاکستان يک رويکرد جديد منطقوی با ه .به دست می آورند
ليت هر کدام واضع گردد، واز ؤوستان را ضرورت دارد، تا نقش و مسانستان و پاک، افغملل متحد، ناتو، بين المللی

  .تخطی ها بررسی شده بتواند
  :آن مجادله با اداری و فساداما مشکل  

ی است که نه تنها افغانستان بلکه می پذيريم   بخشی از فساد اداری محصول شرايطی اجتماعی، اقتصادی و فرهن
 دارد، وجود اما فساد که در دولت افغانستان  ٠درحال توسعه به ان مبتال هستند سوم وکشورهای جهان  بسياری از

عمده ترين عامل فساد به ساختار  .و حکومتیبهتر است آنرا فساد سياسی ناميد، يا به عبارت ديگر فساد رسمی 



 
 

 
و شميره   ٧تر ٦  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 دوم نبود يک عامل. سياسی دولت مربوط ميشود، که باعث تضعيف حاکميت در درون سازمان دولت شده است
سوم ترجيح مالک های سنتی و مصلحتی از  مشکل. سيستم شفاف و نظارتمند اداری است که به فساد مجال داده است

ولی  جنسيت و غيره ميباشد که مانع تحقق شايسته ساالری ميشود، حيثيت خانواده گی، قبيل قوميت،
مجازات برای کارمندان  دم سيستم مکافات وله ديگر عئمس. خواست ملت شايسته ساالری است  و  زمان ضرورت

رددمعشيت وزند گی است قوق کافی برایدولت و نداشتن ح  و ، که باعث تشويق مامورين پائين رتبه به فساد مي
متاسفانه در حال  ،انتصاب شوند شايسته ترين کدرها انتخاب و همچنان مامورين عالی رتبه که در هر کشوری بايد از

 سياسی الزم و بازنگری کامل به ۀقدم نخست بستگی به اراد راه حل مشکل فساد اداری در ٠حاضرچنين نيست
در شرايطی حاضر و در دولت موجوده نه اين اراده ديده . تشکيالت دولت دارد مناسبات در مجموعه سياست کدری و

و مناسبات دولت تجديد  مورا  بر مجموعه از حل اين است کهيگانه راه. نه اين فرصت و ظرفيت وجود دارد ميشود و
  .صورت گيردنظر کامل 

  : و شورای عالی مصالحهآشتی ملیاما  
امی شتی با مخالفان حکومت افغانستان بخصوص طالبان احساس ميشود که وضعيت سياسی و نظآوقتی ضرورت 

ه موفقيت بيانجامد،  ب هرگز نميتواندن به وجود بيا يد، درغير اين صورت اين پروسهآمناسب در افغانستان و اطراف 
هنگ اقتصادی آان در مناطق اشوب زده تالشهای همبرای ايجاد چنين وضعيتی اقتضا می کند که حکومت افغانست

 صلح پايدار در ۀسپس پروس ،قدرت برتری بر خوردار شود نفوذ و اجتماعی و سياسی صورت گيرد تا دولت از
زش تند روی در منطقه ا ريشه های تحريک و انگيای مطرح گردد، ت منطقه از موضع قدرت به طوری ريشه

 واجب و ضروری است   کوشش های مشترک افغانستان با پاکستان و جامعه بين المللی در اين زمينه. خشکانده شود
  .  مشروط بر اين که پاکستان بازی دوگانه را کنار بگذارد.تا به اين هدف نايل آيم

  : المللیحضور نيروی های بينحاال برميگرديم به  
، با  های رقيب منطقوی نيز رنج مي بردافغانستان کنونی افزون بر مشکالت داخلی از دخالت بالفعل و بالقوه قدرت

بر اين  ، بنابه تنهايی پاسخ موثر داده بتواندظرفيت محدود امنيتی ملی موجود بسيار بعيد است که به اين تهديد ها 
و حاميان خارجی تروريستان و هم چنان مشارکت در پروسه باز سازی و بر افغانستان به منظور مبارزه با شورشيان 

پا ايستادن نيرو ها و نهاد های امنيتی خود به نيرو های بين المللی نياز دارد، نيرو هاي بين المللی بايد استراتيژی شان 
و عمليات های مشترک را در   را در عرصه توانمند سازی و باز سازی نيرو های امنيتی ملی تشديد و متمرکز سازند

ميان نيرو های ملی افغانستان و . هماهنگ کنند و  يک استراتيژی واحد با دولت افغانستان تنظم  چارچوب
می و ، از عمليات خود سرانه نظانظام مند تشريک مساعی ايجاد گردد بصورت   خارجی در تمام زمينه ها نيروهای
هر جنگی نياز به  . جلو گيری شودًاامی که موجب تلفات ملکی ميشود جدنظهای سنگين  وسيع از جنگ افزار استفاده
تاهنوز تعريف اکادميک  ، متاسفانه جنگ در افغانستان   دارد تاکتيک های معينه  خاص خود، تجهيزات و تعريف

  .الزم خود را ندارد
  : چيزی بگويممعارفحاال ميخواهم در مورد  

 وابسسته  يک ملت و کشور به معارف آن کشور يافتگی  انواع توسعه  مه ه .ت که به همگان روشن اس همانطور 
فنی، فقر اقتصادی و در نهايت  ، اساسی آن برطرف ساختن عقب مانی، فرهنگی توسعه فرايندی است که هدف. است

ند توجه دارد نيازم بهبود کفيت زندگی است، افغانستان به دليل عقبمانی های فاحش که در زمينه معارف داشته و
شرايطی را   با عث کاهش فقر و گرسنگی ميشود و بسيار جدی در اين زمينه ميباشد، کاهش بيسوادی در کشور ما

با توجه به جمعيت جوان افغانستان که با الی شصت فيصد است  .ايجاد ميکند تا ساير اشکال توسعه انسانی فراهم شود
تحصيالن موسسات ن جستجوی زمينه کار يابی برای فارغ الو همچنا مسلکی  تعليمات توجه به معارف و موسسات

 نه اين که از صد هزار شامل کانکور سی هزار چانس شموليت . افغانستان به شمار مييايد های دولتتحصيلی از الويت
  . پيدا کنند و متباقی بدون سرنوشت

  : حرف های داشته باشماقتصادحاال ميخواهم در مورد  
نظام  از  را به حيث جز زادآساسی موجوده، نظام اقتصاد بازار ، به اساس قانون ان سومیر جهاحيث يک کشوما ب 

های که افغانستان که از حداقل زيربنا مطرح باشد  اين سوال  شايد برای عده ای ٠سياسی خود انتخاب کرده ايم
  اقتصاد را پياده ميکند؟ اقتصادی برخوردار نيست چگونه اين نظام و

با  ، ولی افغانستان بدليل موقعيت ممتاز جغرافيای  شرايطی فعلی اين مشکالت را دارده افغانستان دراين بجا است ک
حمايت  از سوی ديگر ، وبزرگی که در اطراف ما قرار دارد بازار توليد و مصرف و توجه به منابع عظيم منطقه 

، تا اين نظام به افغانستان داده است را موقف سياسی و اقتصادی اکثريت کشور های جهان اين شرايط و گسترده
که با استفاده از امکانات معنی ندارد، چرا  امنيت  بدون حاکميت قانون و  ولی بازار آزاد هم٠اقتصادی را پياده کند

امنيت بشکل که الزم  قانون و"اوال  اًءاختيار زورمندان قرار ميگيرد، بنخصوصی در  زاد همه سکتور هاآبازار 
 دد موجود در کشور ما به بازار آزا چنانچه بازار آزاآن مساعد گردد ثر برای اجرآ ؤشرايط م ، تام شودکاست بايد حا

  . مردم تبديل شده است



 
 

 
و شميره   ٧تر ٧  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  : ميکشندديورند  خط ۀلئمساما درد و رنج که مردم ما بخاطر  
همانطوريکه . اسی سيۀلئمس ن يکملی است در حا ليکه برای پا کستا تاريخی و  ۀلئ ديورند برای مايک مسۀلئمس 

تعماری بيش از صد  يک قدرت اسۀکه بوسيل همه ميدانند ديورند يک خطی تحميل شده بر مردمان اين منطقه است،
ی و اجتماعی با آنطرف ديورند  ,برای مردم افغانستان که دارای عاليق تاريخیًء مده بناآسال قبل بوجود  فرهن

ی و سياسی مردمان اين منطقه مطرح  ی اقتصادی، اجتماعی،قبل از هرچيز رفع محروميت های طوالن, هستند فرهن
 خود سر نو شت خود را تعين کهاين مردم فر صت داده شود  تا به  سياست و روحيه ملی ما هميشه اين بوده که٠است
نداريم چون  دعوا   اراضی ما باالی اين. در آنوقت هر تصميمی را که اين مردم بگيرند ما از آن استقبال ميکنم, کنند

ی ميکندزمين متعلق به کسی   توقع از پاکستان نيز اين است، که بهترين راه حل قبول  ًءبنا. است که بروی آن زند
بگيرند که در  اين تصميم را  بايدمردم افغانستان که الزم گرديد اراده خود اين مردم است البته هر زمانی  و تصميم

نه دولت ها چون اين يک . ه که منافع ملی ايجاب کند بايد تصميم گرفته شودمورد ديورند چه کنند و چه نکنند آنچ
  .است  ملیۀلهئمس

  : در افغانستان مجاهديناما  
اه خود را دارد، و  در قلب ملت ، افتخارمردم افغانستان تعريف گرديده، وطوريکه در قانون اساسی، جهاد  نيز جاي

مجاهدين پاداش خود را بايد از طريق رای مردم . استدولت  و يک  م  يک نظااز ثمر جهاد امروز افغانستان دارای
ی و اقتصادی در  ،سياسی زنده گی اجتماعی، ابعاد   تمام   مانند ديگر اقشار جامعه در بد ست آورند و فرهن

 ۀم در رابطه به کل٠ فراموش نميکندفدا کاری های آنان را ملت افغانستان چارچوب قانون سهيم باشند، و همه
همه  جنايتکاران جنگی بايد روشنی انداخت که هر جنايتکار مجاهد نيست و هر مجاهد جنايتکار، ملت افغانستان

نيز الزم است واضع باشد که جنايتکاران جنگی تنها  انگشت شمار و و  جنگی محدودجنايتکاران  مجاهد است و
ين قضيه  اضمنًا ن مستثنی نيستند، آ ساله از سی خل در جنگ ای جهادی نيستند، همه طرفهای ذيدمربوط به تنظيم ه

 و هر افغان هر مجاهد و هر وطندوست و . صورت گيرد يک موضوع حقوقی است نبايد ازآن سوء استفاده سياسی
 .ساختار وسيستم نظام سياسی اصالح گرددبطور خالصه و مشخص بايد . دلير مرد کشور را جنگ ساالر خطاب کرد

 و ارزش پارلمان جايگاه و  به اصل تفکيک قوا تعهد صورت گيرد و.ارکت سياسی عملی شودمش عدالت اجتماعی و
 حکومت .را حفظ کند قوۀ قضائيه استقالل خود . حفظ گردد جوانان در سرنوشت کشورۀنمايندگان مردم و نقش برازند

انتحاريون برادر گفته  وفوی آدم کشان حرست ها يبرای ترور. نمائيد صادقانه بر خورد  خارجی خودبا هم پيمانان
متحد متکی به حمايت  دولت قوی و .إحياء گرددر  يک بار ديگوحشت مورال مبارزه عليه ترور و انگيزه و .نشود
يد تا ديگر آده هر چه زود تر خود کفائی بدست نمودرست  از سر مايه های داخلی افغانستان استفاده . بوجود آيدمردم

وابستگی دايمی ذلت . خودکفائی در همه ابعاد يک ضرورت عينی شمرده ميشود. باشيممتکی به ديگران ن محتاج و
  . ببار مياورد
   آقای سعيدی در اخير از شما  يک سوال شخصی دارم، ميخواهيد جواب بدهيد؟:خبرنگار
  بلی  :سعيدی
نستان گاهی در ميان لين افغاؤوفتيد اين نظريات را با دولت و مسآنچه را که به جواب سواالت من گ: خبرنگار

  نگذاشته ايد؟
و مطبوعات بار بار اظهار نظر کرده ام، جهت حل  بلندی ندارم از طريق رسانه های صوتی  و مقام من رتبه:سعيدی

. ل شنيده اند يا نشنيده اند از دست من چيزی ساخته نيستؤوصحبت کردم اين که مقامات مسمندانه مشکالت جرعت
  . مه ا رسالت خود را انجام داد انسان مسئوليت و منحيث يک من کهدارمباور 

ص و رول خش م يک بار ديگر از شما تشکر می نمايم، اميدوارم در آينده نزديک در مورد پاکستان:خبرنگار
  .  با شما صحبتی داشته باشمکشورهای منطقه در سرنوشت جنگ و صلح در افغانستان

  . به شما خواهم گفتآنچه که ميدانم.  تشکر من در خدمت هستم:سعيدی
  

  پايان
  

 
  


