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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۱۵/۰۴/۲۰۲۱           داکتر صالح الدین سعیدى

 

 دوستان نداء!
 

ر براى بیرون رفت از وضع موجود در افغانستان و در مورد راه بیرون رفت گدی ۀنسخه اى شما و نسخه هاى عد
شف شف است و جانب عملى عادل  عیتدر مورد مرجع مشروجوانب اصلی و  ند.گاز بحران در موارد زیاد میلن

 ندارد. 
اه گ( عوض نجات، سقوط به پرت۲۰۲۰رى فبرو ۲۸ا در دوحه )حرکت طالب با امریکراه حل شما و راه حل توافق 

مهلک و نا معلوم است. سپردن سرنوشت افغانستان به استابلشمنت پاکستان، بى روحیه کردن و اضمحالل اردو و 
اه خواهد گآوردن برف کوچ عظیم است که همه چیز را با خود به پرت نیرو هاى امنیتى افغان است. به حرکت در

 د چنین شود!ه ندهی! اجازبرد
 را اساس قرار نه داده اید!  یک رأی ، یک شخصشما ها در طرحهاى خود از قوم بیرون نه شده اید و شهروند

... را مانند حرکت طالب شف شف کرده اید مرجع مشروعیت و ایجاد حاکمیت مشروع مٶقت، انتقالى، بى طرف و
 ،یپورعل ،... که سبب رضایت ذوالفقارشمول، قوى، اسالمى و همهو  فته اید که این سمارق و ممثلین بې طرفگو نه 

شود از کدام خورجین ، راضى کرده بتواندد و شو و حتى دشمن و همسایه هاى طماع سعیدى و جناب کرزى
 .این خواب است و خیال. بدست آمده میتواند کدام کشور استخباراتى

نه  .اما راه رسیدن به آن را در عمل نشان نداده اید ،فته ایدگرا در مورد ارزشهاى آینده براى کشور خط کشى خود 
ته شوند. رفگدر ریفراندم تصمیم  ،رفته ایدگس که به بعضی شان تماقانون اساسى مربوط به اصول که فته اید گ

 ت.نیسن مکم أخیر ۀو انتخابات بدون تذکره هاى مٶثق و بدون رفع تجارب تلخ دو ده قواعد آن کاری ها و ریفراندم
  و فریب بیش نه خواهد بود.اع وقت تکرار سابق و تصمیم ګیرنده شده، جان کیری ضی

ى سازمان ملل متحد و مسئله توزیع تذکره گجهانى و آماد ۀنقش جامعاما ۀ جهانی استقبال میکنیم عالقمندی جامعاز 
 هاى الکترونیکى در اسرع وقت را به کمک جهانى روشن نه کرده اید. 

طالب در افغانستان حضور  دانان جهادی وو عدۀ از قومن و جهاد براى سرباز گن که بهانه و مبرر اصلى جنیقیبه 
اک اما ذکر آنرا برای خود خطرن یا اهمیت این مطلب را نمی دانند و یا میدانندکه اکثر  سرباز کفرى در افغانستان است

  زیع کیک کم نه شود.سهم ممکن شان در توتا  کشندنمی  خ خودر  دانند و از آن سرسری عبور میکنند ویا به می
قوى اند. ولى جنرال اسد درانى سابق رئیس  ۀ زیادتا انداز فغاننیروهاى دفاعى و امنیتى ا کی حالمسلم این است که 

استخبارات نظامى پاکستان و حال فعال مدنى!؟ تأکید دارد که این مصارف امریکا به هدر خواهد رفت و جناب 
کافى نیرو هاى امنیتى افغانستان  ۀفت که به اندازگواضح بار ها خود را  ۀانکزى از حرکت طالب در مورد برنامست

 قبل از شکار هوا یجناب ستانکزى باید بداند که از لحاظ شرعى فروش مرغها ...و. دادخواهند و تقلیل را محدود 
با جانب امریکا در دوحه این شکار را تحقق یافته  ناتوافق شکه  . ایشان باید بدانندناروا است شکاری حاذق همبرای 
 د. نه کناند و کرده نمی توتلقى 

کمک  بهر مداخالت پاکستان و منابع شرارت پاکستان و ایران که عوامل جهانى نیز دارند، گبه یقین باور دارم که ا
جهان مرفوع شود و در مورد جهان اقدامات متناسب براى منع صدور ترور و دهشت از پاکستان و ایران به کشور 

قین ی و یرند، ما از خروج کامل نیرو هاى امریکایى از افغانستان استقبال میکنیم.گما افغانستان را عمالً روى دست ب
ورده نمی ختی آچ کس خوشبگر برای هیدی ست نفیهرب الزم دارند که سیااعداد الزم و تجدارم که افغانها توانایی واست

د ترور و ضد اما جهان و امریکا نباید به افغانها که در خط مقدم ض .تواند و این کشور متعلق به همه افغانها است
به ان هان نباید به افغانست. لذا جنظامها و سیستم هاى توتالیته براى امنیت جهان و کشور خود قربانى داده اند و میدهند

 شکل ترحم و شفقت دید داشته باشند. اداى سهم شان در افغانستان، دفاع از امنیت خود شان نیز هست. 
ه نامه هاى انکشاف و انهدام نهادها و پروژما در افغانستان تغیرات مثبت مى طلبیم ولى این تغیرات نباید به توقف بر

انجامد که شواهد پروسه را به همین استقامت نشان میدهد. و این حالت نباید براى هاى اعمار و انکشاف افغانستان ب
 هیچ افغان با عزت قابل قبول باشد. 
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ور از بین برداشتن آن افراد و اولى، اساسى و بنیادى دشمنان این وطن و این کش ۀتمام شواهد نشان میدهد که برنام
... افغانستان برنامه دارند. افغانها باید در دفاع آن برنامه رمر واشخاص اند که براى آب، برق، چوب، جلغوزه، م

 هاى باشند که افغانستان را از احتیاج پاکستان رهانیدن و به جهان وصل کرد. 
  !هموطنان عزیز

ر نه شده دست به کار شویم و از بحران فرصت ساخته، عالقمندى جهان را دشمن میداند چه میکند. بر ماست تا دی
حوى استقامت دهیم که منافع کشور و ملت خود را با صداى رساء تر با منافع مشروع جهان تلفیق و بدون ضیاع به ن

 .و جهان این را باید درعمل درک کند یگری استسی دبا کنه دشمنی با امریکا و نه هدف ما  وقت دفاع کنیم.
بات زود انتخا ۀاین کار وسیلت امروز براى جهان کمک کند که به بیست سال قبل نه، بلکه به پیش برویم و بشری

و  پشیمانیرگونه حرکت عجوالنه سبب ه. یگری در دست نداردچیزی دى هاى الزم در اسرع وقت گام با امادگهن
 ف خواهد شد. زاگپرداخت قیمت بیشتر و 

به در عمل حل را . ..در لفافه هاى بیطرف، همه شمول، عادالنه، مٶقت و قابل قبول براى همه ور گراههاى دی
 ری نیستند.گغیر عملی چیزی دی بدراهه، خواب و خیال و پیچاندن آرزو هاى زرین

ت ضايهمه شمول وقابل ربی طرف و حاکميت  چون فاضله اين چنين سمارق ها و اين چنين خيالبافى هاى و مدينهء
 تقرومس، قوی نسبى ۀکميت عادالنبه حا نبشريت امروز براى رسيد نبود و نيست.چيزی ديګری صرف خيال  همه

 ر ندارد. گى هاى الزم، راه ديگبه جز انتخابات و انتخابات قبل از وقت با آماد
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