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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 

  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۳3/۳1/۳۳13                  سعید افغاني  –دوکتور صالح الدین سعیدی 
 

 لین دست اول کشور!وئو مسپارلمان خطاب به 
 

 و تصوربرداشت،   با شنیدن بخش ازین مطالب و مواضع چنینهمه روزه در مطبوعات کشور مطالب را میشنویم که 

 قحط الرجال است و یا کار به اهل کار سپرده نه شده و زمام امور کشورما دردر ویا گحاصل میشود که  اطمینان 

 در اب ملت ما و موجودیت خطر صلح جهانیذع و رنج   ۀتراژیدی و عامل ادامـ ۀـادام ۀعمدیکی از دالیل  همین هم 

افراد و شخصیت های وجود افغانستان  ردحتی در نظام حاکم؟!  و یقین در داخل و خارج کشورردد. به گمی منطقه

 ،در برابر آن  قرار دارند که در صورت قدعلم کردن یسیستم دارند که هم مشکل  را میدانند و هم راه حل آنرا. اما در

 سالم افراز خواهد شد.  مشکل این شخص اضافه شده و حد اقل و در حالت خوب از سیستم زنده و

دوباره به نواقص و خطای آن متوجه شده و  اخیر کشور مسایل زیاد است با دید ۀُپر تالطم بیشتر از سه دهــ تاریخ در

ذشته را نه خریده میتوانیم، نه گشد.  حال قرار داریم و باید به آن متمرکز آنرا حد اقل غیر قابل قبول میدانیم. اما ما در

ند که باید بهتر مسایل زیاد اینده آدرین حال و  یم. حال و آینده مطرح است.پاک کرده میتوانیم و نه هم تغییر داده میتوان

متمرکز  ا  مختصرخروار  ۀــمانند مشت نمونحاضر دو  موضوع  مشخص  ویی های به گاصال شود اما عوض عام  و

 میشوم:

ت نیست و شخص جامع الکماال در حکومت اداره  ست اول پست سیاسی ودیا شخص ، وزیر، والی و رئیس جمهور

رشته های مختلف مطالب را چوکات بندي کرده و در اختیار شخص اول قرار  بوده نمی تواند. متخصصین فن در

و حرکت  یردگموضع میرفته، گدر چوکات آن تدابیر  سیاسی و مشروع ۀمانند اتوریتـ میدهند و شخص اول اداره

 . میکند

ال مالقات چند روز قبل جناب حامد کرزی  با دکانداران )مث روهیگ ا شخص اول کشور قبل از دیدار بمشخص تر: 

با کی ها  :مشاور وزیر( نشسته مطرح میکند 1۳۳بیش  و یا شخص با متخصصین فن )کم و سرای حریق شده درکابل(

 ؟و من )ما( چه کرده میتوانیم ؟چه میخواهند ؟چې مسایل مطرح خواهد شد ؟مالقات دارد

ارش ها و فس، وعده هاداشت و  چند روز قبل  نشستمذکور غانستان با دکانداران حامد کرزی رئیس جمهور اف جناب 

 غیر دقیق و قابل قبول نیست. مثال می آورم: برخورد در دولت داری به این نحو داد که  هدایات

مرجع  از  زاست. هیچ مرجع به ج باشد و در قانون ذکرباید تعلیق و معافیت و عدم معافیت آن  ،هزاندا  ،تکس و مالیه

 ندارد.  )مانند کلید( ذاری درین راستا حق تصرف را به شمول رئیس جمهور، بدون تصویب قانونگقانون 

خارجي به صورت غیر ستندرد به  ۀــ، بانک و بانکداری شرایط آن روشن است. مداخلتاجر قرضه بهاصول دادن 

 این مجاز نیست.  ت کابل بانک منجر میشود ولحا

باید روی کار  مانند کلید سازی رامربوط و تدابیر  (انشورنسبیمه )مسایل امنیتی حریق و  رتندر دمسأله نورم و س

ن روش خوب ای، را اجرا کندو مدیر بانک غیر طبعی ر شخص اول کشور کار مدیر مبارزه با حوادث گاکرد. 

 دولتداری نیست. و.....

 

 مسؤولین دست اول  جانب افغانی از و و شورای صلح ()پارلمان  سناتوران شکایت  اهیگمسأله دوم خبر عدم آ

ون یریزه متمرکز شده، کمیس . عوض کار کلیدی تالش دارند به امور خورد واست وظایف و استقامت اساسی کار شان

 قضایای انفرادییری روی گ تصمیم به حل و های پارلمانی به عوض مراجع عدلی و قضایی به عوض کلید سازی 

شکایت دارند که افغان  سناتوران  نشست های دارند و درین اواخر  صرف زمین بین دوشرکت و ....مانند منازعات ت

 اهی ندارند. گاز جانب پاکستان آ طالب به شمول مالبرادر ترهبر حرک (شخصیت 1۳ تا ۸)  رهاییاز 



 

 

 3تر ۳ له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

نات وسیع دارند و هر امکامراجع دولتی پاکستان در آن وجود دارد که  دینی ۀــهزار  مدرس ۰۳پاکستان بیشتر از  در

د و نرفته میتوانگروی دست  ،مال برادرآقای ی و مدبر مانند گمرد جن صدها شخصیت و  ،زمانی که خواسته باشند

 ۀتجربــپاکستان درین پرچون فروشي و ایجاد مشکل برای مردم افغانستان، مردم مظلوم منطقه و خطر صلح جهانی 

ی را دارند، بلکی برای ان پاکستان نه پروای اسالم و نه هم حقوق بشر و آزادپالیسی ساز شواهدتمام کافی دارد. قرار 

یب ُپر میکند و تجارت به خون و پاکستان ج ند. م( ا۳۳1۲)13۳3منتظر وقت مناسبتر و سال  خویش  فتحقق اهدا

 جانب حکام نظامی و پالیسی سازان اصلی پاکستان و افراد شریر ادامه خواهد داشت.  باروت  از 

 اید کاری کرد و پارلمان و مسؤولین دست اول ما و افراد خیر خواه دارای امکانات عملی باید کاری کنند که مشکل درب

مسوؤولین امور را  اساس حل شود و کلید اساسی را تهیه بدارند. برای مثال چند مطلب ذیل که تمرکز این سناتوران و

  : میبران میخواه

 مصالحه و تفاهم سیاسی با مخالفین مسلح و غیر مسلح چیست؟ اولتر از همه روشن ساختن اینکه 

 ما در افغانستان کدام نوع نظام و دیموکراسی را خواهانیم؟ 

 جهانی چې میخواهیم و جهان از ما چه میخواهد؟ و .... مطالب اساسی وکلیدی.   ۀــما از جهان و جامع

 

آزاد، دولتداری و حکومتداری  دیموکراسی، اقتصاد بازار تحت نام به فهم من آنچه در بیشتر از یک دهه درکشور ما

حل کننده  رفته مفاهیم دقیق وگصورت  سیاسی  ت منطقوی و قومی و بالخره مصالحه  سیاسدری و ت ک، سیاسخوب

اکثر مسایل به صورت غیر دقیق و ماستمالی شده و شکل غیر دقیق و نادرست مسایل به صورت واقعی نبوده ونیست. 

م( به سرعت ۳۳1۲) 13۳3فریب و عدم اعتماد ادامه دارد و سال  ۀــپروسرفته شده و عملی شد. گروی دست  مسایل

بیشتر به نظامیان پاکستان های بیشتر را ما وقت برای ضایع کردن نداریم. نباید با ضایع کردن فرصت . نزدیک میشود

امر صلح عادل و شامل متمرکز  یل اساسی کشور وذرید و مساگمهیا کرد. از شکر رنجی های خورد و تفاوت سلیقه ب

 ملت افغان باز روا داشت.  حق شد. این خیانت  و جفا را نباید  بهباید 

  مصالحه و تفاهم سیاسی بی هویت سازی نیست. 

 نیست.  هم سیاسی توافق به هر قیمت  ۀمصالحــ

مورد نتایج تالش های صلح نا امید اند و به رسیدن به توافق  درتاحدې   ۀعـــدوضع کنونی در کشور چنین است که 

حالت یأس و ناامیدی مجاز نیست.  یا مفاد شخصی خویش را تحقق آن نمی بینند.  و بی باور اند و سیاسی کم باور

ن عام ساخترا  منطق آنو بیان  تعریف و امر صلح و تفاهم نیک افغانی را به مفهوم واقعی کلمه مواضع خیر و

 نقش محوری داشته باشد.  ورت است. پارلمان کشور باید درین راستاضر

خاینانه سر ملت برای   ۀـــمی حراس دارند. حراس دارند که معاملگنهان کاری ها و حالت سردرمردم ما برحق ازین پ

 یرد. گخاینانه بدون انتخاب ملت صورت نه   ۀــبقا در قدرت و یا رسیدن به قدرت به اساسی معامل

به اساسی مسأله باید حرکت طالب  ۀعوض تمرکز به رهایی و عدم رهایی چند سرکردتوران و مسوولین دست اول سنا

و برخورد پاکستان درین مسایل و حل اساسی این قضیه است. راه حل های کلیدی اساس است تا رهایی چندزندانی. 

و ثغور صلح و ماهیت برخورد همسایه های  دمانند روشن کردن تعاریف، حدواهمیت کلیدی در مسایل  مسایل دارای 

  کار است.  اساس سخن وشامل  و امر صلح کامل وطماع افغانستان، جمع و جور کردن خود و .... 

باید متمرکز شد که موانع تفاهمات سیاسی و مشکالت  آن کدام های اند و راه حل چیست؟ این مسایل باید به صورت 

 مشخص. کلیدی حل شوند تا بحث بر سرزندانی

 ۀمانند یک پروســو ضرورت داریم باید به صورت عمده  ایم سیاسي که ما به آن سخت محتاج ۀو مذاکره ـمصالح

 ، اساس و ، باروت، تانک و انتحاریگبجای تفن . دوی سیاسی متمدن شگتا زند متمرکز باشداین به اعتماد سازی، 

زمینه سازي برای واقعیت  سیاسی در ۀذا مصالحه و مذاکرتریتب پیدا کند. لبر منطق و سخن انسانی ، انتخاب عقل

سناتوران  .دمردم ما مسلمان اند و انتخاب خویش رادارن .ردم و انتخاب مردماز مرفتن مشروعیت نسخه های خویش گ

 شوند. اول باید به مسایل کلیدی متمرکز و مسؤولین دست

  .رگنه هم تالش برای ادغام یک دیر و گسیاسی نه هم  فریب یک دی  ۀمصالحه، توافق و مذاکر



 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

تفاهم سیاسی شود باید از   ۀــسممد این پرو که توسط پارلمان افغانستان  بین االفغانیمجالس تمویل  سازمان دهی و

 جانب پارلمان افغانستان به صورت عمده مساعدت شود. 

انتخاب  ملت را تعویض نه حق ر که در داخل و خارج از کشو نشست های بین االفغانیکار وسیع و دوامدار برای 

  . ، ضرورت جدی استیرندگنبه جای ملت تصمیم  کرده و 

  است. متقابل  ۀــنسخ حتمی  نه هم قبول و رگنه هم بی هویت سازی یکدیمصالحه و توافق سیاسی 

دم عدم درک اعتماد سازی و توافق برای انتخاب مر ۀر در مرحلـگیکدی ۀبحث و تمرکز بر قبول و عدم قبول نسخــ

عمق مسأله است. پا فشاری درجای، محل و وقت و از جانب نامناسب است. مرجع قبول و عدم قبول نسخه مردم اند. 

رد هم آمده اند مانند آغاز کار ضرورت و قابل فهم گبین االفغانی بنا بر ملحوظات مختلف مجالس  در هآنهای ک و

ثغور آنرا  پارلمان افغانسنان  ایل، حدود ومق و ُبعد این مسرورت است عُ . ضمنتخب مردم نیستند ۀخواهد بود اما نمایند

 روشن و به توافق برسند. 

ارزشهای مردمی است.  ش حاکمیت مردم، توسط مردم و برای خدمت و پرور تیک ر دیموکراسی و نظام دیموکراگا

 مراعات ارزشهای معیین وم اینکه د و دونر فرق میکنگاول اینکه ارزشهای افغانی با بخش از ارزشهای جوامع دی

اید رعایت کرد و همان قسمیکه به نسخه های خویش معتقدیم که حق موارد معیین را ب توجه به تفاوت این ارزشهای در

ران گران با ما موافق باشند. اما آرزوی خویش را بردیگما آرزو داریم دیتحمیل کرد. ران گر دیماست،  نباید آنرا ب

نسخه های خویش نیست. ما باید به  و برحق بودن  اعتقاد به راست بودن  ۀــمشکل در مرحلخطا ست.  تحمیل کردن

این است مسایل که باید پارلمان افغانستان به کلید سازی متمرکز شود  ه باشیم.راست بودن نسخه های خویش باور داشت

  یرد. گدرین راستا ابتکار عمل را بدست   و

 داریم که مشروعیت آن خویش را در مسایل کشور  ۀــزمانی حق تطبیق نسخ وافق کنیم که ماچوکات متمدن ت باید در

نقش عالم و روحانی درین  از ملت بدست آوریم. مردم ما مسلمان اند و انتخاب یک مسلمان واضح است. نسخه را 

سخن  ش را انتخاب نه کرد وی پیامبر اسالم محمد )ص( جانشین خویتملت مسلمان باشد. ح ۀراستا نباید تعویض کنند

  ذاشت.گنهایی را به ملت مسلمان 

شرط های غیر از پیش شرط  سیاسی بر پیش ۀــداشت تحلیل کوتاه فوق آنهای که در مسایل مذاکره و مفاهمنظر با در

در تالش  و قبل از مراجعه به مردم لتیماتوم و تهدید را پیشه کرده اندو، او انسانیت تأکید دارند، اسالمیت افغانیت

. این خطا میکنند به یقین  رفتن مشروعیت نسخه های خویش از طرف های نسشته در کنفرانس و نشست افغانی اندگ

بین االفغانی به مفهوم مصالحه و مجلس باید روشن شود که   مق مطلب را درک نه کرده اند.عُ روه ها گافراد و 

  هم نیست. مشترک  ۀهـتحاد و حزب مشترک سیاسی و یا جبالف، اتی تشکیل ائیک کشور به معن سیاسی در ۀـمفاهم

ن یری و مشروعیت نظریات خویش که آنرا در سطح کشور عملی کردگیک برای اندازه  بشریت درقرن بیست و

 یا ناممکن است.  ر مشکل وگامکان انتخاب دی یرد وگبانتخاب و مراجعه به مردم کار ۀــهمین وسیل باید از میخواهد

و انتخاب مسلمان روشن است که راه حق را  هالم اسباب درقرن حاضر همین را در اختیار ما قرار دادع هللا تعالی در

 انتخاب کند. 

هرکس تطبیق  رافغانستان قوانین خوب تصویب و بدون معافیت ب یرد که درگکار عملی صورت  مسایل اید برای  این ب

 د. نشو

  عدالت نباشد، صلح نیست.ازمانیکه تقانون برهمه یکسان  است.  مصالحه تطبیق عدالت و

 این است کار پارلمان و دولت افغانستان.و استوار زمینه سازی کرد.  یرگاین حالت باید پیرسیدن برای 

  سناتوران و افراد کلیدی کشور باید به آن متمرکز شوند. –ای از مسایل کلیدی که پارلمان هاند نمونه  ها این

  حسبنا هللا نعم المولی و نعم الوکیل.ه زاری و نه هم با تالش غیر علمی.  ریه میشود نه هم بگاین نه به 

                                                                      

 پایان

  

  

 


