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 17/07/2019                  صالح الدین سعیدی
 

 دیجد یسیپال جابیو ا یاسیس ۀصالحم

 
 

 !هایریگ جهیمذاکره و نت  مصالحه،
 

 یاسیس جیتدر س نکهیتواند، تا ا یجامعه صلح و استقرار مستقر شده نم کیدر  یزمان : تامیداشته ا دیو مکرراً تأک میگفته ا بارها

 !رسانند و وجود نداشته باشندجامعه حضور به هم ن یاسیس یواقع یهارویاز ن ییها ندهینماکشور از طرق مشروع و ملت 

قبل از آن مسکو و وارد  ایدوحه و  بُن، قطر/ یها کنفرانس ک،یموکراتید ریغ یهااز طرق و با راهکرد یها تیحاکم لیتشک

ده از ش دیده، سوالگر، تجر هیجز ف،یضع یها تیحاکم جادیکشورها موجب ا یاسیقدرت س ۀکیشده بر ار سانتیساختن افراد د

 با عبور از یآماده به هر معامله حت یحت شیخو یبقا یکه برا دیمصلحت گرا گرد ت،و موجود نا آشنا به مل یملت، بار اضاف

و . در همچشود یم یو وطن یبزرگ مل یبرنامه ها یو عدم قادر به اجرا تیکفا یب جهیکشور و در نت یایخطوط سرخ منافع عل

د که وجدان را خوابانده ان ییو آنها تیحاکم هب نیمطیعان و مقربتر نیها و بهتر یآغا بل ،یاجنتان استخبارات خارج ها تیحاکم

در مدت  افتهیراه  تیبه حاکم ایو  تیو متخصص وارد شده در حاکم یملاز شمار افراد  ه ای. عدشوند یم تیدر قدرت تقو

 رو د بانیدست به گر هدیبه مشکالت عد ایو  شوند یم یچاپلوس و آغا بل چرخند، یبا چرخ فساد و انحرافات حاکم م ایکوتاه 

 د.شونیافراز م تیو چرخ حاکم ستمیاز س تینها

 .دانمیم را وقت اعیخصوص ض نیرا درآن لیکه پرداختن به تفص میگذشته دار ریاخ ۀده چار در یتجارب تلخ آنقدر خصوص نیدر

مناسب از  یهابستر جادیبر عدم ا یمحور و عدم مساعدت متناسب مبن ۀبرنام یاسیعوامل فوق عدم وجود احزاب س یپهلو در

ز سکتور ا هایی و بخش یاسیدر قسمت احزاب سمدرن مربوط  نیقوان قیاستقامت، عدم تطب نیرشد جامعه به ا یبرا نیئباال به پا

ما، همان فهم مبتذل  ۀمتناسب به سطح رشد جامع کیو  ستیبازار آزاد قرن ب ادو اقتص یاسیو از جمله در بخش س رگید یها

شده که مواجه ساخته،  موجب انحرافات  دهیکشور و جامعه را به مشکالت عد یخوب و ممکن بشر مهین یدست آوردها نیاز

 ما خود کهیحال در . ستیما ن یبرا یموکراسیکه د میو استدالل دار سازد یم رزایو اقتصاد بازار آزاد ب یموکراسیما را از د

 گرفته و از کی و ستیقرن ب یها ستمیقانون و عدم فعال بودن س یکتاتوریفهم غلط و مبتذل آنرا بدون نظارت و بدون د

و اصالح شده،  ستیدر جهان ن گریقرن قبل در جهان بود و آن د صرف و صرف جانب مبتذل و مردود آنرا که دو موکراسيید

ه ب یموکراسیدو  یاز آزادها  هها، سوء استفاد بردن بانک غمایبه  . میو بد راهه روان میکرده، گرفته ا مواصلتما  یحال برا
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. موجب شده که نفرت  . و . یو اعتقاد یمل یها ارزش ریو تحق نیتوه ،یکشور تحت نام تابو شکن یایو عل یضد منافع مل

 د.شو جادیو اقتصاد بازار آزاد ا یوکراسمیعظیم در برابر د

 لئو در رأس پاکستان در مسا کیدور و نزد یها هیو از جمله همسا انیخارج حیصر یمداخله ها ۀجیو در نت نیهم ۀجینت در

 بر منافع و مصالح افغان رانگیدادن به منافع د تیاز جمله  مذاکره و مصالحه و اولو یخاص افغان لئکشور ما و از جمله مسا

و در  بخشد یم قیارگ و منبر را تعم نیارگ و ملت و ب نیفاصله ب داً یو شد شدهها  یها موجب نفرت ها در برابر خارج

  !است دهیبخش یموارد

کشور  یایقادر به دفاع از مصالح عل یدر موارد ییکایپاکستان و فشار جانب امر تیحاکم یبا مکار یو حت یافغان ریها تیحاکم

 نیمردم ما از مناطق ب یو کوچ دادن اجبار شانیا ینگمرز پاکستان در داخل خاک افغان، راکت پرا دنیو کش ستیها ن و  افغان

مختلف و از جمله  یحامد پاکستان در عرصه ها دیجنرال ز یکردن برنامه ها یعمل یبرا شافغانستان و پاکستان و عمالً تال

 ت.افغانستان و پاکستان موجب انزجار آگاهان و ملت افغان شده اس نیببفر )فاصل(  یلومتریک ۵0زون  جادیا

ما  یناجوانمردانه پاکستان در امور داخل ۀمداخل ۀمردم افغانستان و ادام هیعل یلیتحم گجن ۀفوق، ادام لیپیش کش کردن دال با

عدالت و  قیضعف در تطب ایو  قیعدم تطب ،ییایدار مافاز کشور، تسلط دوام یدر مناطق یدوامدار قوم یها هیتصف ۀادام

از که در محالت کشور  ه ایاست که عد یموارد و منطق کور و کر ... یو بمباردها یخارج یهارویقانون، وجود ن یکتاتورید

 د.دارنیم یبانیموجود پشت تیمسلح حاکم نیمخالف

رسالت و  یو در ادا کندیه کشور اظهارات و اقدامات مدر موارد به دفاع و حفظ مصالح رگا یداکتر محمد اشرف غن تیحاکم

 یمراجع داخل رگیو د کایاز جانب امر ییها ماتومیبس سخت و الت یها عکس العملبا  کندیدر به دست آوردن قلب مردم کار م

 د.شویو استابلشمنت پاکستان در عمل مواجه م

حالت  نیاز یینمونه هابا طالب و پاکستان  کایامر یمحب در مورد مذاکرات صلح جار یجنرال رازق ها و آقا یمل مواضع

 د.کس انوقابل قبول و  پراد ریغ

و طالب که بدون مرفوع شدن و توافق برآن جانب  یبا طالب و پاکستان و طرح شروط پاکستان کایهفتم امر ۀصلح دور مذاکرات

 دیمواضع جد جابیساخته و ا یملت افغان را طوالن یمشکل و ادامه تراژید دنداریم هیطالب و پاکستان  مذاکرات را در عمل نف

 .رساندیرا به آخر م شانیطالب و پاکستان کارد را به استخوان و مذاکرات با ا یها پیش شرط نیا د.کن یم یمتناسب جد

 :اند لیمرحله سه و قرار ذ نیطالب در تیبسایمندرج در وشروط پاکستان و طالب    نیا
 .یتوافق بر خروج و آغاز  خروج عساکر خارج /1 

  نافذ در کشور یقانون اساسکردن  یمنتف /2 

  در افغانستان یفعل تیساختن حاکم یمنتف /۳ 

وج خر نیاما ا ت.خواست همه ملت افغان اس نیگفت که ا دیبا کایه کننده به امرص مطلب اول پاکستان و طالب مذاکرخصو در

 تانسیو ترور یپاکستان یشایافغانستان از مل یمداخله در امور داخل نیا ت.سیکشور جهان ن ۴7و  کایمداخله تنها از امر و قطع

ممکن  یو نظارت جهان ناتیبا تضم زینرا موضوع  گریل ابعاد دفصحل و  جابیا مداخله عحل همه جانبه و قطت. هم اس یجهان

 ۀوببر ص یپاکستان مبن یبرنامه ها قیتطب یداشت و عدم توجه به آن کار براپن یجد زین دیخصوص را با نیموانع در ت.اس

 د.خواهد کر امیوضع  ق نیا هیملت افغان عل د.توان یشده نم نیاست و ا افغانستان توسط پاکستان یپنجم ساز

 کیآن به خواست  یبقا و عدم بقا ت،یعدم مشروع تیمشروع ستیضرور ن نیقیافغانستان به  یاما در مورد قانون اساس و

قانون  نیحل اعتراف به ا را گروه طالب قبول کند اما راه یقانون اساس نیا ستین یحتم د.مرتبط شو یاسیس روهگبا دو 
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ت کس حق ندارد در مذاکرا د.شو رندهیگ میاست که ملت افغان تصم نیبر فقتوا یاسیدر مذاکرات س ت. سیرد آن ن ایو  یاساس

 ت.ملت اس تیحق و صالحتنها که  ردیگب میتصم لئمسا بر یاسیس

 وکابل  یها تیحاکم یطوالن یملت افغان است آنچه را ستلها تیکه صالح شیخو یافکار و نسخه ها لیکس بر تحم دیتأک

 .تسین رشیآن قابل پذ لیاطاعت و تحم د.باش یقابل قبول نم کند، یو حال حرکت طالب م کردیم یافغان

  :افغان با مقر کابل یفعل تیساختن حاکم یمورد منتف در

ان افغقاطع ملت  تیاجماع کنند که ملت افغان و در حالت ما اکثر نیبر دیو با دیمطرح در کشور با یاسیتمام جوانب س اوالً 

جامعه  مال، منور و پیشتاز نیات. اس یاسیس یها احزاب و سازمان یها اهگدینسخه ها و د تیو مشروع یریگ میمرجع تصم

 د.کنیدرست مساعدت م ۀخاست که ملت را در انتخاب راه و نس

 و معتقد است که داندیکه م داندیحق م کیقادر به تفک ریو غملت را جاهل  د.طالب به عکس آن باور دارد که دار رگا

تضاد موجب ختم  نیصورت ا نیدر داند،یاست و م تیو مشروع یریگ میرا مرجع تصم خود  یعلما یعالم و شورا

فهم غلط از موضوع است و  یولوژیکیدیا ۀمصالح هتوافق ب یاسیو در مذاکرات س شودیمذاکره و مصالحه م ۀپروس

 د.شو یو نم ردیپذ یرا ملت افغان نم نیا

ه ه اداممسکو( در صورت مذاکر ایکنفرانس بُن، دوحه، قطر و ) رگیقبول شود که انتخاب  د تیملت افغان مرجع مشروع اگر

 ت.قابل قبول  اس اتیئجز هیو بحث به بق تواندیداشته م

آماده کرده باشد  یفعل تیها و امکانات آنرا حاکم یمادگآانتخابات و تمام  کهیصورت اعتراض وارد است که در صورت نیدر

 ت.نا ممکن اس ایو  فیضع یانتخابات آزاد و شفاف سراسر

بحث و بودن و طبق قانون بودن،  یو سراسر تیشفاف نیتضم یساحه برا نیو عمل در زمیکانیبر مکه  دیصورت باز با نیدر

  د.آغاز گرد یتمام جوانب افغان ۀمذاکر

 !مردم ضرورت است تیعرصه بعد از قبول اصل حاکم نیو توافق در بحث

ً یتلو ملت  ۀبدون اراد دیجد تیاکمح ایو  تیحاکم نیطالب و ا تیحاکم تیکه مرجع مشروع میدار دیتأک حیو به صورت صر حا

سال  19قت!؟ و بازگشت به مؤبه اصطالح  ملت و حکومات ابیو معامله در غ یرونیب یکنفرانسها، مراجع استخبارات قیاز طر

 ت.سیقبل، خطاء و اصالً  قابل قبول ن

طالب و اظهارات مختلف شان آمده در عمل مذاکرات صلح  تیبسایطالب و پاکستان که در و یسه شرط اساس نیا بیترت نیا به

 و یاسیدر برابر مذاکرات س دیجد یریگناکام و ضرورت به موضع  یاسیتوافق جوانب مختلف س یو به معنا یرا به نحو

 یاسیزاب سملت افغان و اح ،یکابل و افغان تیاز جانب حاکم دیبا دیجد وضعم د.کنیم جابیگروه طالب را ا نیبا ا دیموضع جد

 حکومات یکه سازمان ملل متحد حکومت باال میفراموش نه کن د.در نظر گرفته شو یانفراد ایمشترکاً و  یجهان ۀشان و جامع

 یلذا تقاضا ها د.دهنیمتحد م للعضوء به سازمان م یدارد که حکومات کشورها تیسازمان همانقدر صالح نیو ا ستیجهان ن

 ت.ناممکن اس یاز نزد شان سخت دشوار و حت ییبلند باال

 دیثر و سبب تجرؤحالت هم سخت م نیهم در تواندیم یریخاطر و در صورت پیگه ب یاسیس ۀمصالح استیس بیترت نیا به

 .است ابیکام استیسمفهوم  نیمرحله ضرورت بود و به ا نیبه ا دنیمفهوم رس نیبه ا د.گرد یو جهان یدشمن در سطح داخل

سخن را به  چنان  یمنطق رسا دیموضع جد نیا یکابل و پیشتازان جامعه است تا در تشکل و سمت ده - یافغان تیحاکم بر

 !متخلف شود دیموجب تجررد ملت و جهان برساند تا حد اقل به گوش فرد فقوت 
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 د.شو یو ناکام بودن آن تلق یاسیس ۀعدم صحت مصالح یبه معنا دیاز موضع طالب و پاکستان است، نبا یحالت که ناش نیا یبل

در  رتیمسلح کشور با مورال برحق بودن و عال یروهایشده و ن زین دیمتخلف تجر رگاست ا ابیکام یاسیس ۀمصالح استیس

و در خدمت دشمن بودن خارج  ینفر افغان هم دست از خرابکار کی استیس نیا ادیبر بن رگا .ندیدفاع از شرف و نام وطن برا

 ت.اس ابیکام یاسیشود مصالحه س

 :سفارش دارم یافغان تیحاکم یکه برا دیجد موضع

افغان  ملت یو کوتاه شدن تراژید یزیقطع خونر یبدارد که مذاکره و مصالحه را برا دیاست تا تأک یکابل و افغان تیحاکم بر

ً یآن وس یآغاز و برا از جانب طالب و پاکستان  کایکه گروه مذاکره کننده با امر شودیم دهیکرد اما د کار و تالش همه جانبه عا

 جنگ راه ۀبه جز ادام نیدارند که ا یمطرح و به آن پافشار یمضر و انحراف ۀونگقابل قبول فوق را به  ریغ ۀانگمواضع سه 

 د.دا میگذارد و ما مکلف به دفاع از ملت و کشور خود مصمم ادامه خواه یما نم یرا برا یرگیو انتخاب د  یگرید

از  ای هدارند و عد دیقابل قبول فوق را تأک ریاست که به مطالبات ناممکن و غ یبه دوش کسان یتراژید نیا یخیتار تیمسول

عمالً در موضع ضد  راستا نیرد شیخو یاسیو س ینامشروع مال یراست به خاطر دفاع از اندوخته ها نیدر یداخل ونیاسیس

 د.رنیگیقرار م یو ضد مصالحه مل یافغان

  :به اجماع ملت افغان سفارش 

 در ردیگاجماع قرار  نیدر مخالفت به ا کهیو سازمان یافغان اصل انتخابات و انتخاب ملت افغان را اجماع دارد و هرکس ملت

 کشور ونیاسیو س یاسیس یها تمام احزاب و سازمانت. ملت افغان اس یتراژید ۀو ضد صلح و ادامه دهند یعمل ضد مصالح مل

 د.اعالم بدارن یخطقابل ت ریلت انتخابات آزاد را اصل غااص

  :و مردم ما انیبه جهان سفارش  
 و اصل یاسیس ۀمصالح یتحقق عمل یدر افغانستان برا یاسیس یاه در افغانستان، احزاب و سازمان تیافغان و حاکم مردم

 د.توسط ملت توافق  و اجماع دارن یگدر تمام شوون زند یریگ میصمت

نکه  گو جن یتراژید ۀشان درج است وضع را به ادام تیبسایگروه طالب که در و نیفوق پیشکش شده توسط ل ۀسه گان شروط

ا به ر یاسیعمالً مذاکرات سمجبور به دفاع از منافع و مصالح کشور ساخته و  یافغان تیماکحملت و  ثیکه ما را به ح داردیم

 د.برنیم یناکام

دانسته و اتمام حجت با طالبان، پاکستان و  ابیرسالت بخش خود کام یخاطر اداه را ب شیو صلح خو ریخ یها تالش نیا ما

و آن  میشده برو لیو به انتخاب تحم میاعتقادات، مردم و نظام مردم دفاع کن ،یاز اصول انسان می. مجبورمیمسلح کرد نیمخالف

  !است شیدفاع از کشور و مردم خو

 17/0۵/2019. میو به  پیمودن آن مصمم هست نمیبیرا م میاراده و تصم نیچن شیخو تیدر ملت و حاکم ما

 
 قیمن هللا التوف و

 نیاال البالغ المب نایما عل و
 دکتور صالح الدین سعیدی

 
 
 

 
نوری لیکنی هم ولولی، نو کوالی سی چی، پر انځور لیکوال دی چیری ګران لوستونکی و غواړی چی دکه  یادونه:

 فهرست ته، الر ښودنه تر السه کړی!« آرشیف»د مطالب نور  په اجرا کولو سره د لیکونکی « کلیک»باندی د 
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