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 23/04/2016         شم سدیداسیده

 لیس در تأمین امنیت،وناکامی اردو و پ

 دولت است!نتیجۀ تشتت و ناکامی 
 

هدف از نوشته های: "اشرف غنی: انتقام قطره قطره خون مردم را می گیرم" و "یگانه راه آرامی و نجات کشور، 

 د. بو کل بسیار فشرده و مقدماتیبه شو مهم تغییر دولت و اصالح نظام است" تنها توضیح چند مطلب ضروری 

 ،قابل بحث یک مطلب پیچیده، مبهم و مقاله نویس می خواهدمقاله ها، طوری که همه می دانیم، خصوصاً زمانی که 

مۀ هیا  مطلب و غیر فنی جنبه های فنیتمام بیانگر  دنمی توان را در دو ـ سه صفحه بگنجاند، هیچ وقت یا نظری

 د. باش جزئیات مسائل مورد بحث

نار ک از اشتباه برانسان مقاله نویس هر قدر در کار خود وارد، صاحب تجربه، ماهر و دقیق باشد، چون انسان است و 

ریر و تق نمی تواند د،توضیح و تشریح کننوشته  درن گونه که باید حرف یا سخنی را آ ،، بخواهد یا نخواهدنیست

دارد و مقالۀ  ـ محیطی که در آن قرار محیط ،حاالت ،اوضاع زیر تأثیر مقاله نویسغالب موارد  د. زیرا درنمای تحریر

 به صورت عریان و آشکار یا از تبیین یک سلسله مسائل ،قرار داردضعف حافظه و نسیان ، زمان ،خود را می نویسد

  لفافه ابراز دارد.اشته مصلحت را در آن می بیند که موضوع را با رمز و راز یا با اشاره و کنایه و یا در د هراس

 یکی از فرانسوی، نویسندۀ معروف و مشهور شاعر و ، اگر درست به خاطرم باشد،گفته می شود "ویکتورهوگو"

 . تا آن که آن اثر مورد قبولش قرار گرفت بازنویسی نموده بود بازخوانی و صد بار ـبار ـ یا  دهآثارش را 

با هر بار  مقاله نویس یا نویسندهغلب نمی تواند درست نباشد، باید بپذیریم که ا اگر این سخن صحیح باشد، که به گمان

ه ب نسبت روی مسؤولیتی که نسبت به کار و از بخواهد بازخوانی نوشتۀ خود، اگر وقت و حوصله داشته باشد و

اننده به خو قص تربی ناصالح کند و تا حد ممکن نوشته اش را تا حد ممکن  می کوشدخوانندۀ خویش احساس می کند، 

 ،می گردد که باید گفته می شد، ولی گفته نشده است ییمتوجه حرف ها عۀ اثرشلضمن هر بار مطا زیرا عرضه کند،

یا  وفالن لفظ ضعیف و نازیباست و بهمان جمله یا مفهوم گنگ و نارسا، ، باید گفته می شد یا گفته نشده است، ولی

 .است که به گونه دیگری نگارش می یافت دهمحتاج بدان بو نوشته سرتاسر که این

گاهی به فکر این که خواننده  ر می زند( این است که مقاله نویسس همین اشتباه از من هم بیشتر) یکی از اشتباهات

 بیان شده ر با اختصار، مجمل و  خالصهولو هر قد را مطالب ـ سرشاری که دارد با هوش حتی با کوچکترین اشاره ـ

ت و اسبحث های صورت گرفته  به حد کافی ل که قبالً روی مطلببه این دلییا درک می کند، و د و می فهم ،باشند
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 نبۀو همه جا کامل تشریحذکر یا ، از می باشدا آشن ، غیر آز آنچه او می خواهد بنویسد،به خیلی از جزئیات آنخواننده 

 لب امتناع می کند. امط برخی

 برای این که: ستخوب ا ین کار هم خوب است و هم بد.ا

 قالهمنوشتن و خواندن صرف  ،، در زمانی که گفته می شود "وقت طال است"بیشتر را وقتـ مقاله نویس و خواننده 

 ،دنمی کنن

  ی شود، م موضوع و یافتن جزئیات مطلب به کوشش خودشدر  بیشتر سبب به کار افتیدن هوش خواننده برای دقتـ 

که سن باالتری  ی، خصوصاً برای اشخاصو تقویۀ حافظه ت برای پرورش ذهناس ـ تمرین بسیار خوب و سودمندی

 دارند،

موضوعات  صوص در خوانندگانی که به مسائل و، به خو ایجاد خستگی و ماللت در خواننده ،سبب اطالۀ کالمـ 

  .شود نمی قادر به خواندن مطالب پنهان در میان سطور هستند، با هوش بلند خویش یا ،احاطۀ بیشتر دارند

همه خوانندگان دارای ذهن فعال و سخت کوش و کاوشگر نیستند که در البالی نوشته ها به  ،بد است برای این که

ا را نانوشته ه هم ناگفته ها را بدانند وهم کسانی نیستند که  ها بپردازند؛ به قول   و نانوشته ها جوی ناگفتهو  جست

 بخوانند!

ه می کند و برخی بدان توجه ندارند. انتخاب یکی از این دو راه بستگی به برخی از نویسنده ها به این مطلب توج

 طرز دید و برداشت مقاله نویس دارد.

، که در واقع هدف نوشتن می خواهم به یک مطلب مختصر، ولی بسیار با اهمیت و الزم با این مقدمۀ نسبتاً طوالنی

 که: و آن اینست کنم رهااش این مقاله هم همین بود،

بر ناتوانی دولتی که سالح و اردو و پولیس دارد، در مبارزه علیه تروریستان، اشرار، مخالفان مسلح دولت و حکم 

یاد شده در باال بدان تماس گرفته شده است، به  ۀخارجی، که در دو مقال دولت های مسلحانۀ مداخالت مسلحانه و غیر

 ابلهتوان مقبه نسبت ضعف، یا جبن و ترس ی ـ امنیتی کشور های نظامی ـ انتظامندارد که نیروهیچ وجه معنی آن را 

 ندارند. را با اشرار و تروریستان و مخالفین مسلح دولت 

می شوند،  ییاد هاکوتاهی ها بعضاً سبب انتق توضیح می گردید. چنین به خوبی من این موضوع باید در نوشته های قبلی

 که نمی توان آن ها را ناوارد خواند!

، هم عسکر و پولیس وهم افسران ریاست امنیت ملی کشور ارگان امنیتی، وزارت دفاع، وزارت داخله وصفوف سه 

 گرمذری بی مانندی از مردم و از کشور شان در جبهات با شجاعت و از خودگ همیشه که میان رتبه، پائین رتبه و

از جان و  ارزش خویش تالش می کنندهای باو با نثار جان  ،کشور می جنگند مبارزه علیۀ دشمن آزادی و استقالل

 و نابودی کامل افغانستان صدد اضمحالل را که در ه های دشمنان رنگارنگ ماسناموس مردم دفاع کنند و تمام دسی

آن را دارند که دشمن را به کلی نابود بسازند و کشور را  توانائی تحقیق،به  آن هستند، خنثی سازند، و زبونی مردم

 و چاکر بیگانه است، پاک سازند.  از لوث هر چه نوکر

های مربوط به ریاست امنیت ملی اردو و پولیس و نیرو تمام جوانان و به نیت پاک ، به دلیریمن شخصاً به توانائی

 دارم. کامل کشور ایمان 

 آنامی نظ رتبۀدولت و منسوبین بلند  ، مربوط می شود به رهبرانناتوانیی که در مقاله های قبلی بدان اشاره شده است

 تا هنوز، و ،نیستند در نبرد با خصم الزم اردو و پولیس و ریاست امنیت ملی کشورمؤثر و  ادر به قیادت و هدایتکه ق
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و پولیس و  سوق و ادارۀ عسکرنتوانسته اند در امور  (و کاپی آن)کرزی  بعد از تقریباً یک و نیم دهه حکومت

هماهنگی و انسجام  میان این سه اداره تدبیر و درایت نشان بدهند، واثری از  های مربوط به ریاست امنیت ملینیرو

رند اختیار دا که در عظیمی را کوبنده وبا شهامت و به وجود بیاورند و نیروی را  یا "کوآردیناسیون" ضروری و الزم

 به کار اندازند. به وجه احسن و نتیجه بخش

 باشند، یکی با حقانی در ارتباط باشد و و مخالف م ناسازگارآن با ه اعضای بلند رتبه و تصمیم گیرندۀ دولتی که

ند کاز گروپ خود حمایت  و به فکر منفعت خود و گروپ خود باشدهر یک  ،و... دیگری با گلبدین و طالب و داعش

یکی به شمال و غرب  کند و دیگری یک دستور،، یکی یک دستور صادر نماید خود را دنبال روپو خواست های گ

اش چگونه می توانند مؤثریت  عسکر و پولیس یا سائر نیرو های امنیتی باشد و دیگری به جنوب و شرق، وابسته

 د؟به نمایش بگذاردر جنگ و دفاع از ملک و مردم خود خویش را 

از  انتخاب کند. ، نمی داند چه کند و کدام راه رایو چنین شرایط بی عالقه به خاک، یعسکر و پولیس در چنین دولت

  ن عسکری انتظار هنرنمائی در جنگ بسیار بسیار ابلهانه خواهد بود!چنی

ا می شنود که ب ـ ین ترتیب بروید تا کرزی و غنیبه هم ر مافوقش و او از افسر مافوق خود ـوقتی افسری از افس

بر ، چون برادری است ناراضی، چون هنوز دشمن پنداشته نشده است و...، از خشونت کار گرفته نشود و طالب

از امر سر پیچی کند و در میدان نبرد طوری بجنکد که  ، آن عسکر یا پولیس چطور می تواندو... طالب سخت نگیرد

 جزای تمرد یک عسکر، محکمۀ نظامی است!! دشمن را یکبار و برای همیش نابود کند؟

لح الفین مسدان نبرد با مخدر می تا ای امنیتی کشور دستور داده استکه گویا دیروز به نیرو ه آقای رئیس جمهور،

  نیست! امر این خواهان تطبیق به هیچ وجه عملدولت برخورد جدی صورت بگیرد، در

 و تهدیدو آرام ساختن فضای آشفته تسکین خاطر ملول و متالطم و روح خشمگین مردم  تنها برای او این سخن را

به آنچه گفته باور داشته باشد و در این امر  ن کهمی زند، بدون ایدر کشور  بعد از حملۀ انتحاری دو روز قبل آمیز

 جدی باشد! 

ین ها هستند، او انتقال اوامر او به پائین تر ردساتی اجرایبالفصل ، آن باالئی ها، آنانی که مسؤول دستان ویزیر 

 مطلب را به خوبی می دانند. 

نیست. در واقع خود  یکی ،پیشینور این ها می دانند که حرف و عمل رئیس جمهور، مانند حرف و عمل رئیس جمه

ف از یک طر و خشونت برخورد شود. زیرا هم معتقد به این نیستند که با طالب با سختی اداره چیان عالی مقام این

 در ارتباط با طالبقبل طشت رسوائی اش  یمانند آقای گیالنی که چند هستند ـ یا یار و یاور طالب خود این ها طالب

در گردش است و  و سیاست بازی ها چرخ سیاست که می دانند همۀ این ها به خوبی از طرف دیگرو  از بام افتاد ـ

  هر که را چند روز نوبت اوست.

دولت  بخت و طالئی تباری نیست. شاید باری و روزی همایهای تاج بخش، متلون و بلهوس جهان هم اعکشورسر 

 وققو خون ریز، فرقی نمی کند اگر مخالف ح انسانیت نرفته طالب بی معرفت، در راهگردآلود روی شانه های  باز هم

 ، بنشیند و این ها مورد غضب قرار گیرند و...و ضد ستیز بشر و دموکراسی است

و گروه های مانند  زمینۀ سرکوب و محو کامل طالبوسیله و وجود چنین افکار و اشخاص در رأس قدرت است که 

بی خبر از  و عسکر و پولیس را در انظار مردمحصور ساخته است عسکر و پولیس محدود و مطالب را برای 

عسکر و پولیس هیچ گناهی ندارد. هر گناه و تقصیری که  حالی کهضعیف و ناتوان نشان می دهد. در واقعیت ها
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می  شده و ریخته کشور، به هر شکل و به هر نامی ریخته چه خونی که در هرو دولت است. سران به دوش  هست

 نظامی،ست امنیت ملی ـ خواه از مردم غیرهای امنیتی کشور ـ عسکر و پولیس و منسوبین ریا اه از نیروشود، خو

که آقای غنی و آقای کرزی  ،و دولت پیشین دولت معیوب و غیر ملیسران همین همه،  مسؤول اصلی و درجه یک

 .بدهللاع ـ به شمول ، می باشددر رأس آن قرار داده شده است و قرار داده شده بود

 :از قبیل با بیانات هدفمندانه و شیطانی از این میان آقای غنی، بعد از حملۀ انتحاری پریروز، اهتمام می ورزد تا

 مودبه مردم وانام قدرت سرکوب کنند و..." تم جبهات جنگ و میدان های نبرد با نیروهای امنیتی باید مخالفین را در"

 م که مخالفان مسلح مردم و کشورت الزم را صادر می کنیم و قصد آن را داریدستورا کند که: "چنانکه می بینید، ما

ان سرکوب مخالفین تو بر نمی آید و از عهدۀ این کار ، اما این اردو و پولیس است کهشوند تارومار و قلع و قمع

  مسلحانۀ دولت را ندارد". 

سرکوب طالب مخفی کند و خود  خود را به تمایل یا عدم بی شرمانه، ین وسیله ناتوانیبدهدف دولت تنها اینست که 

  را تبرئه کند. 

 دو نوشته، اگر کالم در آن هرچند در آن دو نوشته داده نشده بود، ولی از روح هرپیرامون این مطلب چنین تفصیلی 

ه توجم استمرار جنگ و ترور و قتل و خونریزی در کشور ما مالمتی کمی دقت شود، به سهولت فهمیده می شود که

 چه کسانی است!

 

 پایان

 

 

 


