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دوکتور صالح الدین سعیدی

افغانستان و مطالب چندى التقاطى !
چند مطلبیکه أخیرا ذهنم را آزار میدهند:
پسر وزیر خارجهء پاکستان آقا قریشي از مدت زیادى است در دفتر جان کیرى سناتور امریکاېى و مداخله ګر در
انتخابات ریاست جمهورى افغانستان کار میکند و ګویا مشاور سناتور جان کیرى است .لذا دید ګاه پاکستان و تشکیل ذهن
جانکیري را خود نتیجه خواهند ګرفت !
خلیلزاد اخیرا از حاکمیت متمرکز در افغانستان شکایت دارد و عبدالرشید دوستم أخیرا بودیجه  2٥0میلیون پونډي را
بخاطر (تجزیهء؟!) افغانستان به دست آورد !
طالب انتحابات سراسرى راقبــول ندارد و تمامیت خواه است!
ملت مظلوم به فقر و بیکارى پنجه نرم میکند !
در افغانستان قوانین قبلى ملغى و قوانین جدید مشروع و توحید شده وجود ندارد و طالبان قرار تأکید شان به اساس قوانین
اسالمى حکم صادر میکنند که در مورد فتاواى شخصى متعدد وجود دارند !
از حاکمیت قانون خبرى نیست و أخیرا یک سازمان نوکر ایران بنابر ګل آوردن به سفارت ایران در کابل بخاطر جنایات
علیه مهاجرین از جانب حاکمیت طالب مسدود و رٸیس اش دستګیر شد .آیا طالب و حاکمیت طالب حق دارد کسې را
بخاطر ګوز زدنش که خوش طالب و یا من نه آید دستګیر و سازمان اش را مسدود کند؟
از چه و از کدام تخلف و تشویش اول بنویسم؟
فقر ،بیکارى و نابود ساختن و شهید ساختن حد اقل  ٥00کارمند بى ګناه (بلى بى ګناه چون طالب و خلیفه اش عفوه از
تخلف سابق اعالن داشته بود و غدر در تعهد ګناه کبیر و جنایت است ).کارمندسابق بنویسم؟
از انحالل اداره احزاب بنویسم؟ طالب بایدجواز تقریبا اکثریت این احزاب قومى ،سمتى و منطقوى را به حکم ادارى
معلق مینمود تا این احزاب!؟ در محکمه ثابت مساختند که حکم ادارى غیر قانونى و احزاب سیاسى شان نه قومى ،نه
سمتى و نه خانـوادګى اند .حاکمیت باید همه ساله از عمل کرد هاى مطابق قانون و جواز شان ګزارش بګیرد !
طالب حکومتدارى مدرن را نمى داند و قبل از همه تمامیت خـواه است .
مشروعیت خود را از مبارزهء  2٥سالهء خود میداند و این اساس خطاء است .بلى این افتخار خود را به ملت یاد آورى
دوامدار کند ولى این مرجع مشروعیت حاکمیت نبود و نه هم است !
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بلى شعار طالب و مبارزهء طالب بخاطر ختم حاکمیت نظامى اجنبى شعار و خواست ملت بود و است .حاکمیت اسالمى
براى مسلمان اساس بود و است .آما ختم تسلط نظامى خارجى نباید منجر به تسلط عملى پنجاب بر افغانستان مى شد و
نه شود و تعبیر از اصول دین متفاوت اند و قراٸت طالب از دین نباید مانند قراٸت منحصر و به زور تفنګ تطبیق شود.
ملت افغان مسلمان است و پیامبر اسالم فرموده که ملت مسلمان بر ناروا توافق نمى کند .
طالب باید به مسلمان بودن ملت افغان باور داشته و مشروعیت برداشت خود را از ملت کسب کند و به انتخابات تحت
نظر قانون متعهد و براى تحقق آن باید با عدالت عمرى آمادګى ګیرد .ورنه افتخارات بدست آورده را بخاک برابر و
ملت را به فاجعه خواهد کشاند .
حزب کمونست شوروى  70سال بر ملت بیرق سرخ خود را تحمیل کرد ولى در نهایت شکست مفتضح خورد .تمامیت
خواهى مردود بود ،است و خواهد بود !
ما نظام سیکوالر نمى خواهیم و اسالم نظام سیکوالر را در اکثریت مسلمان قبول ندارد .
ما تخلفات وسیع به نام دیموکراسى و ابتذال آنرا و اقتصاد بازار وحشى را نمى خـواهیم .حاکمیت باید توسط قوانین
خوب لجام زده شود .عوض فرد باید قانون حاکم باشد .
طالب دولتدارى را نمى داند و این کشور و ملت را با روشهاى مـوجود به جنګ و جنجال دوامدار میبرد .عوامل جنګ
دیروز و امروز زیاد اند ولى روش هاى امروز حاکمیت طالب عامل اصلى ادامهء جنګ است .نصیحت هاى ساده
لوحانهء بخش از رهبران طالبکه دیګر جنګ بش است ،با تمام صداقت ساده لوحانه اند .و اګر خواسته باشند براى شان
یکایک توضیح کرده میتوانم تا بدانند که چه میګویند؟
درد دل و ګفتنى زیاد است اما در همین خالصه میدارم.
و ها از تخلفات دیروز هم در همان وقت ګفته و نوشته أیم و هم امروز .
باور دارم که هیچ خیاط طالب به این تخلفات تنبان دوخته نمى تواند !
وها بیاید از نزدیک کمک کنید و از خارج نسخه نه دهید ،یک خواست ساده لوحانه بوده و فراموش میکنند که این یک
جادهء دوطرفه و ایجاب قدمهاى اولى تضمین کننده از جانب طالب ضرورت است و این با خالصه کردن به ایجاد
کمیسیون نمى شود  .اول باید قدم هاى الزم را تفنګ طالب بردارد .خواست اینکه بیاید ،تسلیم شوید و بیعت کنید ،باز
شما را هم چوکى میدهیم ،خواست و تأکید خطاء است! ګپ خواست ما نه چوکى و نه امتیاز بود و نه است و خدمت در
افغانستان را صرف و صرف رفتن به قربانى میدانستم و میدانم !
و ها چون سیاست به اصل منافع و مصالح است است و هیچ ګربه اى بخاطر خدا موش نمى ګیرد ،لذا از خارجي ها و
تخلفات شان چندان نمى نویسم !
الهى رحم ،حکام مـوجود نمى دانند چه میګویند و چه میکنند !
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