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 50/5۰/۳51۲                                                                            )سعیدافغاني - سعیدي( دوکتور ص 
 

 راه حل کدام است؟
 

را در  ویبسایت های  یطویل عریض و شتۀعبدهللا کاظم نوسید داکتر انشمند محترم شخصیت غمخوار کشور د
تحت عنوان )برای نجات کشور از بحران سیاسی  ۳۰/5۰/۳51۲ تأریخبه  افغان جرمن آنالین جمله  از افغاني

 . ندرسانیده ا خطیر چه باید کرد؟( به نشر
)راه حل چیست؟( که کوچک  عنواندر اخیر  شت نما و درگانرا مشکالت  واساسي ، بس مهمجناب شان مطالب 

 دارند.   پیشکش می نیزرا  دقیقاً منظور شان )راه حل کدام است؟(
و راه حل را هم تعریف کرد  شناخت درست داشت، مشکل را مشکل کند که از  برخورد درست با مسایل ایجاب می

 نموده اند.درین نوشته تالش چیزیکه جناب داکتر کاظم د. نموپیشکش 
 وانی طاقت فرسا یم از لحاظ زمبراباز شده توسط جناب شان،  بحث  مۀو مکث بر ه ، شریک ساختن نظرتمرکز

نموده و بیشتر به  ذرگخش اول بحث شان سطحی بر بلذا  . مدانمیخارج ه  نیز خوانند ۀز حوصلپرداختن به آن را ا
 شوم.  حل کدام است؟( متمرکز می ه )راه حل چیست؟ را بخش بعدی یعنی

موشګافی  باید بیشترآن موضوع  یا امید تالش برای مختصر بودن موجب اعتراض به معنی عدم باز کردن این و
داکتر کاظم به آن  است که جناب بدیلرد انکشاف جوانب و دادن موا بحث من تقابل نبوده بلکی در. رددگن میشد،

ساز انتخاب و قضاوت خواننده شود، هدفیکه  ر داریم که زمینهگموارد نظر دی یا هم در داشته وزیاد تمرکز ن
  د.دارن دانند و درین راستا ادای رسالت می وارد می قیقاً ویبسایت های افغانی آنرا د

اساسی و  مسایل و پدیده های اجتماعی سیاسی عوامل مختلف مؤثر اند که بخش این عوامل درفت که گمسلماً باید 
کشور ما داخلی و بخش آن خارجی و خارج از جاری از جمله مسایل وضع عوامل از  یر فرعی اند. بخشگبخش دی
 نات ماست. امکا توان و

 فوق خویش آورده اند: ۀنوشت در داکتر کاظم آنرا پردازم که جناب شان در بحث به ترتیب می
 

 منشاء اصلی مشکل:
به شمول رئیس جمهور حاکم درتالش به وقابل درک وبخاطر جلوګیری از باز پرسی های ممکن درآینده، بلی همه 

 ۀداشتن برنامه ونسخـوری افغانستان اند. به فکر من قدرت رسانیدن شخص مطلوب خویش به قدرت ریاست جمه
روه ها وافراد رسالتمند کشور است. به این ترتیب تالش گبرای حل مشاکل کشور و مردم امر درست و رسالت 

، نشست ، دارد و درین راستا تالشهانکدام مشکل بخاطر داشتن قدرت سیاسی بخاطر خدمت ،  ومبارزات مشروع 
دید و بازدید های شخصیت های مطرح کشور، احزاب و سازمانهای  های وسیع ومحدود بالخره ، اجماع تفاهمات

به فهم من  است. عبادت به نیت خیر حتی  و ادای رسالت، قابل قدر ،موجود  در داخل قواعد و قوانین قبول شده
روه گی که این ویا آن کدام مشکل وجود ندارد و تالشهای جستجوی تحقق برنامه هادرین مرحله ودرین چوکات 

، ز انتخابات برای مردمال اقباین اهداف  برای حل معضالت مطروحه آنرا درست میداند و مشروعیت آنرا با اعالم 
 ومردم باید بدانند که کي را با کدام اهداف انتخاب میداند.  کاری است مطلوب و به جاء

و باید به  شیه کشانیدن ملت درین راستا قابل قبول نبودهاما معامله و دسیسه درغیاب مردم و تجارت سیاسی و به حا
 ردد. گموقع افشا شده و رد 

اه گخاینانه سیاسی میشود، آ ۀــده ومعاملیملت باید درجریان معامالت نامشروع که انتخاب ملت را به حاشیه کشان
خیانت کار که حتی یک بار درین راستا ملت باید با بیداری خاص و تام فرصت خیانت و جعل را به ساخته شود. 

 داشته باشد. وحق انتخاب را ملت نه دهد و اصل سخن هم شده، آزموده 
مردم و  ۀتصمیم در کنفرانس ها ونشست های خارج از اراد اصل ومنشاء مشکلیکی از مسایل اساسي به فکر من 

 لت است. معامالت بر سرسرنوشت مردم بدون حضور شان و به این ترتیب به حاشیه کشانیدن م
جر به انتخاب ملت به شوند که منتمام تفاهمات قبل از انتخابات و اجماع های  قبل از انتخابات باید زمینه ساز این 

 ردیده و ملت را به حاشیه نه کشاند. گصورت شفاف 
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 ازین مخمصه دو راه وجود دارد: برای بیرون رفت

  یآغاز از جای دیکر، و ضیاع وقتیک  ه سازی برایذشته و ایجاد حکومت مؤقت و زمینگسال  1۳یکی نفیه 
یا  وآن ضایع کردند  را درفرصت های طالیی عصر و امکانات افغانستان  سال قبل آغاز کرده بودند و 1۳که 
 ،هم

 ضایع شده. درین  ه به قیمت بس ګزاف و وقت بس زیادی( انجام شدهفیصد ۲5امور )یری گپیآن هم  راه دوم و
انستیتوت های ایجاد یری گکاربه ده به این ترتیب نهادینه کردن و ٪ کار مثبت انجاد ش ۲5ین هم ۀراه دوم ادام

  و مردمی به آن.  ، درستشده ولو تقلبی و دادن محتوی اصلی
 و دیموکراتیک. دیموکراتیک که در یر مردمگحاکمیت قانون و انتخابات و ایجاد و نهادینه ساختن ساختار های دی

ها و ارزش  است،  مسلمانکه  یملت. باشدملت های  خدمت ارزش توسط ملت، برای ملت و در آن حاکمیت ملت،
  د. انتخاب خویش را دار

لو ساختن ساختار های ایجاد شده و یهاصالح و نهاد ګر حرکت تداوم ، اصالح و پیګیری درحمایت و اردمن جانب
نوع اول نحوی از انقالب و توقف  آن تأکید دارم. درتقلبی ام و درین راستا به محتوی جدید دادن و اصلی ساختن 

 بینم. میګزینه خوب ن من آنرا انتخاب و قانون است و
زمان تصویب این قانون اساسی و حاال  من هم در ه اند،کاظم به عبارت و ادبیات دیګر ګفتدقیقاً چنانچه جناب داکتر 

های سه  انگدولت که ار ۀانگل بین قوای سه قانون اساسی نافذ اعتدا در افغانستان درکنم که  بار دیګر تکرار می
این نظام حاکم نظام یه مغشوش و منحرف شده و ئاجرا ۀقوع ر باشند به نفگوی یکدیگ انه درعین استقالل، جوابگ

ذشته صرف همان گسال  1۳نیست. حاکمیت موجود در ،درست و مفید کلمه باشد، ریاستی که به مفهوم اصلی
ه و صدها تخلف را از قانون که به باب دندان اش بوداستفاده برد  و بیشتر مراعات کرد قضایا را جوانب مسأله و

 یذشته کشور ما سندگسال  1۳لذا زمینه وجود دارد(.  اند. )ګذارش های مستقل دره داشت کشور روا اساسی نافذ
  د. بوده نمی توان وو یا صدارتی نیست مرکز  –دن نظام ریاستی ودن و یا بد بوبرای خوب ب

کنند. کسانی که دیموکراسی را روپوش فتنه  یموکراسی کسانی مشکل دارند که آنرا امر جدی تلقی مید اویند بگمی
همین این تأکید  ۀزند ۀنمون مثال و دهند با دیموکراسی چندان مشکل ندارند. های تخلفات خویش قرار داده اند و می

 موجود در افغانستان است.  ۀسال 1۳حاکمیت 
 .ای .آی .رفتن پول در بوجی ها از ایران و سيگکه  یمیل کردن کابل بانک و استدالل صد ها مثال مثال حیف و از

. آن تأکید داشتند ۀو ادام آسان ساخته بود ،جناب حامد کرزی را به استدالل خود شانریاست جمهوری  ۀادارکار 
 خواهند شد. سیاه دولتداری غلط  تأریخاند که ثبت  یمسایل
که بستر های الزم ، در جامعه و اقتصاد مطلب داشتآن عرضه و تقاضا حاکمیت  یت اقتصادی غلط  که درسیاس

، نمی توان از اقتصاد بازار آزاد جود نداشترقابت آزاد و توانایی های شده و زمینه های رقابت وحقوقی ایجاد ن
دهها  شد. آزاد تحت نظر قانون، استفاده ن اردفاع کرد. درین راستا اقتصاد مختلط مانند وسیله برای رسیدن به باز

 دهد.  دولتداری خام و ناسالم موجود ګواهی می و سیاسی أریختاز ر گیدمورد 
، فامیلی و ، جیبیتخباراتیت کدری متکی به روابط اسسیاسی کور و و عدم دفاع از اتباع کشور، بمباردمان های کر

کاه است و همه وجود این اداره را پوسیده فساد اداری جان ۀب عمدکدری غلط موج که این سیاسیت . . سمتی و .
برخانه و ناموس کسې  د. به این مسایل ارتباط مستقیم دار ، قیام ها و اعمال انتحاری دقیقاً رامی هاآنا از یاست. بخش

طویل  لست عریض و جز انتحار و تشدد متقابل ندارد.   یوی راهرتباط مسایل امنیتی تجاوز شده و درشب و به ا
نیست که قبل چنین نبود  یاین بدان معنکه ایجاب نوشتن صفحات را دارد. است آنقدر طوالنی نابکاری این حاکمیت 

یریم که فرصت های طالیی مردم افغانستان را به هدر گ ریوان کسانی میگاز ما خواهد بود. اما یا بعد چنین ن و
و هنوز هم با دیده درایی ادعای خدمتګاری  را ضایع کردن ذشتګموارد غیر قابل باز در یدادند و فرصت های

 . دارند
 

 قدرت سلطانی رئیس جمهور:
داشته ملت را دریک انتخابات آزاد بدست آورد ، مشروعیت برنامه های خویش   ۀمن به این باورم حاکمیت که اراد

وتوسط مردم ایجاد شود درین  یردگباشد، از مردم برخاسته و مطابق به ارزش های مردمی درخدمت مردم قرار 
ما به دیکتاتور  عمل کند.وسلطان  پادشاه یک چنین حاکمیت باید با اتوریته و با توانمندی متناسب و قوی تر از 
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مردم  ۀضرورت نداریم ما به دیکتاتوری قانون ضرورت وعمل قاطع حاکمیت مشروع ضرورت داریم.  ممثل اراد
  بیشتر ازیک شاه و سلطان عمل کند. باید متزلزل نباشد و با توانمندی

رایی بیش از حدشان ناشی گمشکل بودوهست. مصلحت  کرزی برعکس بود و این فکتور اساسمشکل جناب حامد 
 . نمی اندیشد رایی  هاگچندان به چنین مصلحت  وسلطان . پادشاهوهست از مجبوریت های عدم توانایی های شان بود

لم که کابینه یا به صورت دسته جمعی قبول ویا به صورت دسته جمعی رد  وبیشتر درطریق انتخاب کابینه من متمای
 ویی به وزیر ارشد  داده شود. گصالحیت و جواب

حزب حاکم در پارلمان را برای پیشکش  ۀرئیس جمهور باید مطابق وضع سیاسی وستیج سیاسی مکلف باشد برند
میکانیزم وتغییر آن ایجاب کار های بس پیچیده و متعدد را  ایجاد چنینکردن کابینه برای پارلمان مؤظف سازد. 

 ما وجود دارد. مینماید که درین راستا کار بس زیاد و دشوار در پیش مردم 
  ۀکه دولت قبل از همه قوداری در قرن حاضر چنین اند به صورت عمده ترند ها و روش های جدید ومدرن دولت

مری تا تطبیق فاصله های کم شود، دولت ارزان شود و مردم حاکمیت را اجراییه به مردم نزدیک شود، از صدور ا
از خود بدانند. حاکمیت قانون برهمه یکسان و تطبیق قانون  و درمسایل نظرنهایی را قضا ومحاکم داشته و مراجعه 

الی ووزیر و ویرند. گاجرایوی جای مراجع عدلی و قضایی را ن  اجرائیوي مانند قانون منم عمل نه نموده و مراجع
رئیس جمهور چیزی را که قانون تصویب کرده به امر خویش تغییر وتبدیل کرده نتوانند. ټکس، مالیه، ګمرک و ... 
مطابق قانون تعیین شده و هیچ یک از افراد حکومتی فوق باید آنرا نه به کسې ببخشند و نه هم تغییرداده بتوانند. 

لیه از تادیه ګمرک و محصول موتر های قمیتی سرباز زند وموترهای کاری شده وجریان دارد. درکشوریکه وزیرما
قبلی کار خود را با خود به وزارت مالیه آورده و به مرجع اولی بګوید اسناد روان کنید که از  ۀمیلیون دالری ادار

قابل اری خوب ر که برای یک دولتدگدهها مطلب دیو  این مالیه شما وضع کنیم و ... این برخورد قابل قبول نیست. 
  قبول نیستند. 

 

و  رایی مضر نمی پرداختگر حاکمیت امروزی وجناب حامد کرزی توانایی پادشاهی میداشت به چنین مصلحت گا
به نفع منافع ومصالح کشور ومردم قاطع واز سلطان وپادشاه هم با قدرت ترعمل میکرد کار مثبت مینمود و خوب 

 . بود
ومراعات قوت ستیج توازن نګه داشتن رایی را با گشان در دیموکراسی مصلحت  جنابقراریکه دیده میشود وشده 

در قدرت سیاسی  مغالطه کرده و به معامله های نادرست پرداختند که افغانستان را دراینده سیاسی ولو غیر مشروع 
شما هم به آن  های نه چندان دور به چنان نفاق و شقاق خواهند کشاند که آن حالت را همان مخمصه میبینم که

 تذکرات دارید. 
ی وفرهنکی افغانستان از اطریش به تأریخرفته که عکس های گکه بحث باالی این صورت  یدر مجلس وزرا

مدیر   ۀــشورای وزیران به وظیفو کار و یا چنان و...  موتر های شیشه سیاه باید چنین شوندنیویارک برده شدو 
شورای وزیران عوض کلید سازی به کیس های انفراد خورد زل کرده وموزیم ها و مدیر ترافیک افغانستان تن

باید تصامیم کلیدی واجندای کلید سازی جع کلیدی امرمیپردازند واقعاً مشکل است که حد اقل قابل ترحم اند. بلی  
  داشته باشند. 

 

 نظام فدرالی ویا پارلماني ویا مرکزی؟
بدون مشروعیت حاکمیت قوی و حل مشکل مردم و ۀی و بدون ارادقوی سیاس ۀهیچ یک ازین نظام های بدون اراد

بهترین قوانین هم بذات خود بدون ایجاد ساختار های متناسب زمینه ساز برای حاکمیت مردم ایجاد کرده نمی توانند. 
 به ذات خود مشکل را دوا کرده نمی تواند.   م وغمخواران مرد

یکه به افغانستان درصورتفعلی  ه مردم نزدیک میسازد اما درشرایط مسلم این است که نظام فدرالی اداره را ب
قوی وکدر های مجرب انهای عدلی وقضایی گارساله قبل ضایع شد، و درین مدت  1۳صورت عمده فرصت های 

نجر به کشور ما  در صورت فدرالی م وقعیت جغرافیایی و شکننده بودنوکاری ایجاد نه ګردید . از جانب دیګر م
. این برنامه درین شرایط مطابق به خواست پاکستان )صدراعظم پاکستان نواز شریف از افغانستان خواهد شدتجزیه 

است. جناب حامدکزری با بیش از شد که دولتداری قیمت تر از آن خواهد  است. درین نوع اداره آن اخیردفاع کرد(
 من الت ، حقوق و دولتداری شنیدن آن برایمشاور وزیر درموارد تصامیم واظهارات دارند که در ترازوی عد 155

 مشکل است. 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ دغً پتًښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً وپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

در صورت فدرالی بوجود آمدن ساختارهای دولتی  فدرالی و ایاالت ها تصور کرده نمی توانم که چقدر فشار باالی 
ی به این کشور واین خراسان و تأریخلذا فدرالی برای شرایط فعلی یعنی خیانت  بودیجه وکمرملت وارد خواهد شد؟

 ن بردن افتخارات کشور. ازبی
 

فته آمدیم درموارد توازن بین قوای سه گبه صورت فعلی درموارد افراط شده و چنانچه  درنظام ریاستی ومرکزی
موارد زیادی حتی همین قانون هم عملی نه شده  سال ګذشته در 1۳درمراعات نه شده. انه دولت در قانون اساسی گ

 ساسی در نوعیت نظام نیست.  به هیچ صورت مشکل ابه این ترتیب  که
 

که هردو نظام پارلمان دارد ولی درین جا منظور نظام مانند هند و پاکستان است که جوانب مثبت  نظام پارلمانی
یرد و نظام باید برای گمورد مداقه قرار  این مسایل باید در یک نشست تخصصی  ۀوخوب خود را نیز دارد اما هم

نظام باید بخاطر مؤثریت آن برای مسایل کشور ایجاد و  افراد ایجاد نه شود. بلکه ای برایافراد وایجاد کرسی ه
 یرند. گردد. درین راستا سمپتی ها و تمایالت شخصی و سمتی نباید اساس قرار گتقویت 

 
 جه:ـیـتـن
 .ملت باید به صورت پیګیر تنویر شده 
  فاف داشته باشد. ش واضح ویک انتخابات  را درملت باید سخن اصلی وحق انتخاب 
 د.ګردعمال نٳ ملت مانند ګذشته حق فریب و دوکه باید در 
 ملت ما کشیده  و کشورباید مخمصه دارد و ازین حالت ، مفهوم و وزن ین گردد که انتخاب وی معنئملت مطم

 .شود
  کاران حاکم اند. که اگر انتخاب خوب کنم یا بد باک ندارد. به علت اینکه تقلب ملت باید اعتماد حاصل کند

 یا بادران شان هدایت دهند. آنچیزی خواهند کرد که خود و
  

افغان توانایی انتخاب خوب را دارد و رسالت خویش را انشاء هللا  من به این باورم که ملت عذاب دیده و مجاهد
از بیشتر  مسایل ایشان را جریان حوادث و ملت را همرایی کرده در د کرد. برماست در هر قدماء خواهخوب اد
جریان قرار داده و نخبګان ملت نباید درین ادای رسالت حق ملت و انتخاب ملت را به خود تخصیص دهند.  پیش در

 کاریکه در کنفرانس بن شد. 
 

 یانپا
 


