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و شميره   ٤ 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 ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ١٦                                               سعيد افغانی–دوکتور صالح الدين سعيدی  
       

                                                                                   

   سياسی را نمی پذيرند وۀخطاب به آنهائيکه مصالح
 ! دارند تأکيدبه تعريف رسمی دشمن

  
عه از  واقعی جام سياسی نيرو هایتمام  يک جامعه  ورکشويک اصل قبول شده است تازمانيکه در ستيج سياسی 

    .  درآن جامعه صلح دوامدار قايم نه خواهد شدنه يابند  طروق مجاری نورمال و مردمی حضور 
بايد جامع و افاده بايد دقيق و ريف ـرتعــهفوق و در مجموع مطلب  حدود وثغور جزئيات، ضرورت به تأکيد است که 

ر گکه سبب منع دخول مفاهيم ديتعــريف  : تمام مشخصات و مانعۀيرندگر ـيعنی در ب: جامعتعريف . و مانع باشد
وئيم بايد دقت کنيم که آنرا گ سياسی ميۀمازمانيکه مصالحن رابطه ضرورت جدی است ـدري. دنردگ معين درتعريف 

ا برای حل مسايل مطروحه درست  و آنرديمـ که به آن معتقۀحو سياسی مبنی بر خيانت به اهداف مطرۀنبايد با معامل
معتقدات و نسخه های خويش ، خيانت به وطن، عبور ذشت از گخويش، خيانت و اهداف مشروع ، خيانت به ميدانيم

 به کارد تيز و يا  ربريدن هاــرفتن دشمن و جور آمد مؤقت به هرقيمت، توافق بر سگذرا از ملت، درخدمت قرار گ
  .نيست...ذاری ها وبمباردمان ها وگب  بم بـرمثال محالت ُکند، توافق

 . نيستهم  تأسيس امارت اسالمی ۀ برنامو رها کردن ذشت گبه معنای  ه مصالحــبلی 
  . ما نيستۀ غربی در جامعۀ سياسی توافق و عدم توافق بر تطبيق ديموکراسی غير تعريف شدۀمصالح
  . سياسی خود فروشی نيستۀحيوغ اسارت اجنبی نيست، مصالکشيدن   به شانه سياسی قبولۀمصالح
 ۀ معقول و قابل انطباق بر سطح انکشاف جامعۀ سياسی حق تلفی زنان و تجاوز از ارزش های عام قبول شدۀمصالح
  . نيستما هم 

  .ذاشتن و تسليم شدن نيستگمصالحه سالح به زمين 
  .  اپوزيسيون و يا هم مخالف نيستۀ سياسی به صورت حتمی قبول نسخۀمصالح
  . سياسی تقسيم غنايم  وملت را به حاشيه کشاندن نيست ۀمصالح

  . ر مراجع استخباراتی امتياز دادن نيستگمصالحه به آی اس ای  و دي
ات و مطالبات  در سياسيت مصالح است و منافع است، عذر و خير.  نيستخواهی و طلب ترحم  ملی عذرۀمصالح
  . جای نداردنجايش وگ است و خير است خير

  . اريم عفوه کنيم اما حق نداريم فراموش کنيمبلی ما حق د
امی  ران داشته  و تعيين کنيم که با کی دريک راه ميرويم و با کې و کدام انديشه ها هم ما حق داريم شناخت از دي

  .کرده نمی توانيم
ريح از ايشان بدون نيابت صبرای افراد ثالث ران را گبلی ما حق داريم حق خود را عفوه کنيم اما حق عفوی حقوق دي

  . نداريم
ويم که کدام نسخه ها و کدام برنامه چه حالی را گما وظيفه داريم باموزيم ومسؤوليت داريم به مردم  خويش و جهان ب

خير ملت را بايد قدم به قدم به انتخاب . رندـيگر حاکميت را بدست بگبر ملت ما آورد و چه حالت را خواهند آورد ا
ه ها و نشست گستاخانه حق انتخاب ملت را با تدوير جرگخاب خير نموده اما حق نداريم انتشان مساعدت و همکاری 

  . بدهيمهای فرمايشی به خود انتقال 
وئيم گرا حوال دار ميشما ر اساس من ــ و نشست ها که معموال درآن افراد و جوانب ب، کنفرانس ها، تماس هاه هاگجر

 های ی و زمينه سازیگ برای آماده  ،د وتدوير ميشونبه راه انداخته ت، فته دعوگرا کوته والدار خواهيد و شما من 
کنفرانس  (ه ها گ و جـر کنفرانس هااما مشکل اساسی درين است که درين . رد ندایباک ضروری اند و بعدی خوب،

  . دند که ملت را به حاشيه براننرفته شوگتصاميم )  عنعنوی ويا مشابهۀه های پالن شدگرـبن و ج
    سياسی در شرايط ما چيست؟ۀمصالحپس 

  .  سياسی در شرايط ما توافق سياسی براين است که مشروعيت حاکميت از مردم بدست می آيدۀمصالح
های سياسی و و تمام نيراست که  تمام امکانات ۀ سياسی  توافق مقدماتی،  زمينه سازی و بکار اندازی صادقانۀمصالح

 و کسانيکه حاکميت و مشروعيت حاکميت  را از مردم و صلح منطقهفغانستان ا ۀمطروحان حل مسايل گنسخه دهنده 
 کدام ؟کند که کدام نسخه به دردش خواهد خوردمينسخه های خويش را به ملت پيش کش نموده و ملت انتخاب  ميدانند،

خاسته از ملت بر و به ايــن ترتيب مشروعيت اجرای نسخه و مشروعيت حاکميت ؟ و کدام را نه؟نسخه را قبول دارد
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يرد نقش علماء و روحانيون در انتخاب ملت . ملت ما مسلمان است و انتخاب خويش را دارد . و تصميم مي
 خونريزی ۀر مانع عملی کار است و سبب ادامگهای ديشرط ونه پيش گدرين رابطه هر. ممدوهمکار خوب خواهد بود

د اسارت استخبارات خارجی شده و برادر کشی ادامه پيدا  از هموطنان در قيۀدر افغانستان و سبب باقی مانند عد
   . ميکند
اين سيستم به درد ما نمی . تقلب شداخير در افغانستان  و پارلمانی  انتخابات رياست جمهوریدر  که ه شودفتگشايد 

وسط اشخاص  و تبلی به نحوی که در افغانستان تطبيق شد. خورد  واين ديموکراسی در افغانستان قابل تطبيق نيست
  .  قابل تطبيق نيستبی کفايت سياسی و بی کفايت مسلکی که تطبيق شده، 

به يقين . دن نداری دردست رگقايمقام خوب ديآن وت های تديموکراسی و انستيبشريت امروز با تمام کمبودی های اما 
د اما آنچه در افغانستان به نام فته ميتوانيم که اين سيستم و انستيتوت های آن کامل نيستند و نواقص خويش را دارنگ

 صريح از نام ۀ، قواعد و اصول آن  فرسخ ها فاصله دارد و سؤ استفاددیموکراسی امروزیديموکراسی عملی شد از 
   . ديموکراسی و حقوق بشر بود و است

 ۀصب و ادار جهانی در ده سال اخير به اساس بی کفايتی ، تعۀاز مليارد ها و بيليون ها دالر مساعدت های جامع
 ۀاستفاد آن عمدا و غير عمدی ۀ ها و عدم بوجود آوردن بستر های الزم حقوقی برای استفادناسالم و مداخالت خارجی

  . رفتگمؤثر صورت نه 
يری و ثبت احوال نفوس گ احصائيه است  دهها کمبود حاکميت و حاميان بين المللی آن تا حال نتوانسته ۀبر عالو
و  کار مؤثر ،اس بسياری از پروژههای انکشافی و تأمين ديموکراسی و مردم ساالری است که اس ومدرنالکترونی
   . دنعملی نماي

با ديموکراسی و حاکميت مردم بيشتر از همه کسانی مشکل دارند که اين امر را يک امر جدی تلقی دقيق اين است که 
ويش استفاده ميبرند با ديموکراسی مشکل اساسی آنهائيکه که از ديموکراسی بحيث روپوش جنايات وتخلفات خ. ميکنند

  . ميبرندغير مشروع نداشته و استادانه ازآن استفاده 
تخلف از اصول ديموکراسی و اين اقتصاد بازار ری های قومی و لسانی و گذشته و اين معامله گاين انتخابات 

حيث وسيله برای رسيدن برای بازار تحت عدم استفاده از اقتصاد مختلط به آزادوحشی که تحت حاکميت قانون نيست، 
ن ترتيب عدم ايجاد ظرفيت های رقابت آزاد که برای کاری بودن اقتصاد بازار آزاد ضروری است ـنظر قانون و به اي

  . اه قابل قبول نه بوده ونيستگهيچ........ .....و حاکميت روابط مافيايی در اقتصاد و 
ين مصر چندی قبل اعالن کرد که مشروعيت حاکميت از مردم و به اساس حزب اخوان المسلمبلی آموزنده است که 

بلی يکی از تفاوت های عمده بين انسانان . آموختبايد به عمق اين مسايل دقت نموده و از جهان . اصل تابعيت است
ر انتقال داده ميتوا ر حيوانات همين است که انسان عقل دارد و زبان و تجارب خويش را به يکدي   . نندودي

ر ممکن و گ ما بدون از نظام ديموکراتيک و حاکميت مردم در شرايط امروزی کدام بديل ديۀ بشريت و جامعبلی 
  . عملی ندارد

  . بديل ندارديم  ذکر داديم  فتگه و توافق سياسی تعريف شده و با ذکر جوانب که در باال مصالحـ
  : اساسی در شرايط امروزیۀراه حل و نسخ

ميکانيزم که تمام نيرو های موجود سياسی جامعه . دار وايجاد ميکانيزم عملی و ممکن حاکميت مردمکارمشترک دوام
آنرا در برابر انتخاب مردم قرار امداربدست آورند و ومشروعيت نسخه های خويش را در انتخابات آزاد به طور د

  . امتحان کنندداده و دوامدار مفيديت و مناسب بودن  آنرا 
 ملت ۀن ترتيب عوض ارادــ و به اي سياسی را رد نموده و به تعريف رسمی دشمن تأکيد دارندۀکه مصالحو اما آنهای 

ن و دوست های انقالب را روشن ـدشماز  رسمیمانند نظام ها و حاکميت های توتاليته وخود کامه با دادن تعريف 
! يزم دولتی را در مبارزه برعليه دشمن؟ و ميکان، مخالف سياسی، اپوزيسيون را با خرابکار مغالطه کرده ساخته

 ويا کسی  از  ونيرو های امنيتی دولتی بسيج کردن ميخواهند و تأکيد دارند تا باشد که اردو خود شان ۀتعريف شد
مرا به ياد نظام های اين مطالبه .  دفاع ودشمن را سرکوب کند)تعريف شده توسط افراد معين (مشخص دوستروه 

در خدمت شان بود و ـن دولتی می آندازد که ماشيو خود کامه ر نظام های توتاليته گقاتی و ديکمونيستی ، فهم طب
ملت را به حاشيه رانده با تعارف و ايديولوژی های رسمی و خويش و حزب خويش خودکامه حکومت ميکردند و 

  . بودند
خش ملی است و کدام سازمان و مسلم اين است که کدام حرکت و سازمان ياغی و باغی و کدام يک جنبش رهايی ب

ی خويش دست به ترور، دهشت و از بين بردن مخالفين زده اند و کدام يک برحق  حرکات سياسی مراحل مختلف زند
ذشته و در مرحلو کدام غير حق است؟  معين به حيث جنبش ۀ کدام يک ازين سازمان ها ازمراحل ياغی و باغی 

  و کی صالحيت قاضی را  کې روشن خواهد کرد مسايل را درين مقطع زمانی  و اين . آزادی يبخش ملی مبدل شده
و زخم های باز مردم ما بحثی است طوالنی و اين کار را درين مرحله برای حل مشاکل روی دست خواهد داشت؟ 
ری ها را . مدبرانه نمی بينم به نحوی مثبت اين بدان معنا نيست که امر حرام را برای حرام مبرر بدانم و اين وحشی 

  . توجيه کنم
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 وملت را به حاشيه ميکشانند  ميخواهم چنين روه های که به تعريف رسمی دشمن تأکيد دارندگبرای اين افراد و 
يک ازين تعاريف که بخش ازآن تعاريف را خدمت شان تقديم بدارم تا به آرمان خويش نايل آيند و انتخاب کنند با کدام 

  : موافق اندست و در جامعه وجود دارد شان امطلوب غير از تعريف 
ملت نا مأنوس و نا مقبول برای که با خواندن کتابهای سرخ و ايديولوژی سرخ و يا است روهی بود گکسی و يا دشمن 

 درافغانستان در نتيجه سبب خانه ن اردوی سرخـ سبب مسلط ساختمانند ستون پنجم ونرا به خون کشاندملت ما 
  .ندادی نظام شوروی شدربـبخرابی افغانها و 

رفتن مراکز در کشور گ کسی است که به امر جهاد مردم مسلمان افغانستان خيانت کرد وبا معامله با روس وبا دشمن
  .های همسايه دشمن صفوف جهاد را شکست و ملت را به خاک و خون نشاند

 کابل را به خاک و خون ل  درسالهای نود قرن قبرفتن در محالت مسکونی کابلگ کسی است که با موضع دشمن
 بخاطر حفظ نأموس خويش خودرا از منازل پنجم ميکرويان به زمين پرتاب  که در نتيجهء آن مردم ما حتی  هکشاند

  .کرده و خود کشی را بهتر دانستند
روپ سياسی خويش مدت بيشتر از ده سال در تمام حلقات دولتی و گ منطقه و ، کسی است که  به اساس قومیدشمن

  . دنويگد و هنوز هم خود را اپوزيسيون مينيدی قرار دارکل
 و انتحاری را تا دروازهء هوتل انترکانينتال انتقال داده  کسی است که در داخل نظام عليه نظام دسيسه ميکنددشمن

  . رفتن امتياز بيشتراندگوسبب تشنج و 
  . ومی و مذهبی را تشديد کنديرد تا در افغانستان تفرقه های قگ کسی است که از ايران پول ميدشمن

ی قرار دارد وبرنامه های آنها را قدم به قدم درافغانستان  و هندی ايران استخباراتکسی است که در خدمتدشمن 
  .عملی ميکنند

اهانه برای منافع گاه و نا آگ کسی است که در خدمت استخبارات نظامی پاکستانی قرار دارد و  خود آدشمن
  . کنداستراتيژيک آن کار مي

رفتن در استخبارات اجنبی تمام مصالح و منافع کشور و مردم گکسی است که با رابطه  و درخدمت قرار دشمن 
  . خويش را زير پا کرده

  . ر شده استگ کسی است که ستون پنجم اشغال دشمن
  .ه کسی که به زور اجنبی به قدرت سياسی رسيددشمن
 های قومی و منطقوی گناکام و افغانستان را به جنذشته گی نود قرن در سالهاپالن صلح ملل متحد را  کسی که دشمن
  .کشاند
رنمی خواهيد که گمن و استاد پاسپورت مان در جيب ما ست ا(  کسی است که با سر دادن شعار هايی قومی دشمن

وک يې ؟ پس بيائيد که متشکل شويم و سالح برداريم و آ– شود راز عقب دروازه های شما شنيده گيد نها را نابود و  
ومی و تصفيه ـملت را به جان هم انداخت و تحت شعار مبارزه عليه تروريزم به قتل های دسته جمعی ق.) کنيم .... 

  . های قومی پرداخت
  . ند جهانی را فريب داده  و عامل اصلی قتل اوالد آنها در افغانستان اۀ کسی است که جامعدشمن
م نيک افغانها شده ويا سياسيت تعصب و پيش داوری مخالف تفاهم اصولی کسی است که مانع نشست و تفاه دشمن

 در خدمت ماندن افغانان برای استخبارات پاکستانی و دشمن آماده نموده و سبب بقای ۀنيک بود و به اين ترتيب زمين
اری به م ردم را هم وجود نيروهای نظامی خارجی در افغانستان و خونريزی شده و ادعای دوطن دوستی و خدمت 

  . دارد
  ..................................دشمن 

 ؟ روشن خواهد کرد را کدام تهمت است و کې اين؟ کدام يک از تعاريف و اتهامات فوق را موجه و وارد ميدانيد
  . پذيردنمی کی دلپسند و کدام آنرا ها برای کی کيها موافق و تعاريف نيم بند و غير جامع ميدانم به کدام يکی ازين 

شما . دن ما وجود دارۀدراذهان و خارج از موافقه و عدم موافقو بخش ازين حقايق مطالب بايد قبول کرد که اين اما 
  ميخواهيد تعريف خود را داشته و همه بايد تعريف شما را قبول کنند؟ ين حقايق انکار کنيد ويا تمام اميخواهيد از

  د و آن تعريف را شما انتخاب کنيد؟ ميخواهيد که تعريف رسمی و دولتی دشمن شو
يريد و ملت را به گ حق انتخاب ملت را از وی مي. غير ديموکراتيک و به جای نمی رسد،غير عملی، عمال نادرست
هوا و هوس به کرسی و قدرت  سياسی رسيدن نبايد . نبايد به شرارت ادامه داد مفسد فی االرض بود. حاشيه ميکشانيد

 اجنبی را به دست آورد که درين رای گ و تشدد  حلقات نظامی جانبداری ه به هر قيمت بايدما را کور وکر کند ک
  .  ی حاکميت کنيدزدنيای فانی چند رو

ما حق داريم در چوکات حزب، حرکت، سازمان و بحيث افغان و هموطن وانسان چنانچه قبال هم متذکر شدم، بلی 
ی تعيين کنيم که حدود و ثغور حرکت مان از کجا تا خير انديش تعاريف از مسايل و دوست و دشمن دا شته و درزند

اما اين معيار ها، تعاريف شخصی، اولويت ها و موضع . کجا است و خطوط سرخ کدام اند که نبايد ازآن عبور کرد
روپی  را نبايد به هيچ صورت تعاريف رسمی و دولتی ساخت و به اساس آن انهای ،يری های شخصی و   ار
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انها دولتی مراجع عدلی و .  خويش نمودۀ را درخدمت اين اولويت ها و دوست و دشمن ها تعريف شددولتی ار
يرند و از ۀوت های ارادتقضايی بايد در دفاع از حاکميت قانون و دفاع از انستي  ملی و مردم و درخدمت مردم قرار ب

انهای مسلکی د انهای قومی، سمتی و حزبی و منطقوی بايد به ار . فاع از ارادهء ملت تحت نظر قانون مبدل شوندار
ی  اما شواهد نشان ميدهد که درافغانستان در بخش از ادارات دولتی و امنيتی  پروسه برعکس آن جريان دارد و اماد

  .  افغانستان محسوس استۀهای کادری  حتی برای تجزيــ
مان نه کرد که کسی اين تخ رفت و  لفات و تدابير خرابی وطن و بی عدالتی ها را با مردم و درک مردم رانبايد کم 

  . عوامل ديروز و امروز آن درک نمی کنند
مل آن واع. ن بست در مسايل است که قسما آنرا متذکر شدمـن بست قرار دارد اما عوامل اين ُبـبلی افغانستان دريک ُب

 را نمی توان با نسخه های کهنه و دنيا جديد. است سرد و انجماد فکری مسؤولين گيری نسخه های جنگدر بکار 
  . تاريخ زده ساخت

ذشته با عظم و اراده و بسيج مردم با درک درد های گبا يک خوشبينی موجه، با درايت و فهم و با استفاده از تجارب 
مسايل را . شان و طرح شعار های شان که مردم حاکميت را از خود دانسته و در خدمت خود بداند بايد به پيش رفت

  . اده و عام فهم مطرح و با ملت راه حل آنرا جستجو کردس
از فت و هيچ مطلب را گکشتی نجات را ميساخت به همراهان و ملت خويش همه حقايق را ) ع(زمانيکه حضرت نوح 

مان من گبه . مردم ميدانستند چه ميکنند و برای چه کارميکنند؟ اما در کشور ما وضع چنين نيست. مخفی نه کردآنها 
اين کشتی تيتانيک با افتخار تالش و مباهات دارند که در کرسی های دست اول  دست اول و با امتياز ر نشينان س

اما با اين روش ها عاقبت کشتی تيتانيک و سرنوشت سر نشينان آن به شمول سرنشنينان . نشسته اند و امتياز دارند
  . لوم استـمعآن اول امتياز دار و درجه 

اوضاع دارد .  جهانی شودۀاين کشتی بايد کشتی نجات ملت ما و جامع. ی به کشتی تيتانيک مبدل شودذاريد اين کشتگن
  .  بس خطر ناک غير قابل مهار قرار داردۀپيچيده و غير مهار ميشود و پاکستان درين راستا در مرحلـ

  .  افغانهای بوجود آيدۀد و حکومت متکی به خود و متکی بر اراذاشت در افغانستان ادارهگه خواهد پاکستان ن
 اين يکی از مشاکل اساسی ما است که .پاکستان به اندازه کافی کدر در تمام حلقات حاکميت افغانی و خارج از آن دارد

از افغانستان باز  جهانی ۀدرغير آن خارجی و جامع.  جهانی آنرا حل کردۀــ سياسيت واضح جامع الزم باۀبايد به انداز
اين است واقعيت که بايد آنراجدا . جنراالن پاکستانی خواهد افتادهمان دست ت ملت ما باز هم بشت و سرنوشگخواهد 

  . ذاشتگخويش را کنار و شخصی در نظر داشت و اولويت های خورد 
 در مسايل افغانستان اهداف خويش را دوست و دشمن نيرو های مؤثرو قابل درک هم است که به يقين که ميدانيم 

بيدار شده به اشک و ماتم ی شخصی خواهرماست از خواب غفلت و هوای قدرت ــب دنبال خواهند کرد اما دارند و آنرا
 برحق بودن اراده اعتقاد راسخ به را ه درست و راه با مردم خوش و ادای رسالت درين دنيا فانی و ابتال متوجه شده و

ير و با عقل و هوش با گشته ، مدبرانه، پيوتوان ملت خويش ومساعدت خير انديشان جهان و عون الهی اتکا دا
 خورد یقطره هاحوصله مندی استوار با کار مشترک در اهداف مشترک با ايجاد پالتفورم و حرکات مشترک مانند 

را  جهانی ۀو جامعجوی های خورد به دريا های  خروشان مبدل شده و رسالت خويش را اداء وملت خويش باران، 
 . ازين فاجعه برهانيم
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