
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۳/۱۱/۲۰۲۲                 دوکتور صالح الدین سعیدی

 

 

 کنفرانس ها و نشستهای جهانی 
 

 در مورد افغانستان و ما
 

 ( م۲۰۲۲-۱۱-۱۲موافق به  -هـ ش  ۱۴۰۱عقرب    ۲۱مؤرخ )

 
بتأریخ   است  جاری)    ۱۱/    ۱۷-۱۶قرار  سال  درأواخر  و  جاری  و  ۲۰۲۲سال  دوحه؟!  مذاکرات صلح  ادامهٔ  م.( 

نشستهای خورد و بزرګ جهانی به اشتراک فعالین، أحزاب وسازمانهای أفغانی و حکومات کشورهای منطقه و جهان  
ا حد أقل  در رابطه به أفغانستان، منطقه و أمر صلح، أمنیت و خطر اوجګیر ترور و دهشت دایر ګردد. درین نشسته

در ظاهر أمر بر راهها و امکانات مبارزهٔ مشترک جهان علیه افراطیت، تروریزم، دهشت و تراژیدی مردم افغانستان 
و راههای برخورد و تعامل با حاکمیت های توتالیته تبادل نظر شده، تشویشهای مشترک درمیان ګذاشته شده و تصامیم  

 .تمام جوانب روی دست ګرفته میشود مشترک اتخاذ و چاره سازی متناسب مفید برای
در کنفرانس قریب الوقوع مسکو معدودی از محللین سیاسی افغان ) بدون افشاء شدن میدیایي نام شان(، نماینده های 
از کشور های خورد و بزرګ منطقه و خاصتاً همسایه های افغانستان، در مورد افغانستان در مسکو بحث وتبادل 

معلوم درمورد کمک ها به مردم افغانستان، زمستان پیش روی، مسایل أمنیتی و خطر افراطیت  نظر خواهند کرد، قرار  
 .و ګسترش آن به آسیای میانه و ... بحث ها و توافقات صورت خواهد ګرفت

دههٔ گذشته با أهداف    ۴درین وضع همه میدانیم که طالبان و ګروه های افراطی در بیست سال ګذشته ویا در بیشتر از  
قاصد متفاوت از ایجاد تا حال به نحوی کار کرده أند که خواسته و ناخواسته أهداف دیګران در اولویت قرار ګرفته  و م

وعمدتاً مردم افغانستان قربانی شده أند. طالبان و ګروپ ها افراطی در پاکستان و ایران در چار دههٔ أخیر حضور  
و استخبارات این کشور ها وبخش از کشور های دور ونزدیک داشتند و از مرحمت و روابط تنګاتنګ با استابلشمنت  

برخوردار بود أند. زمانیکه عدهٔ از کشور دست از رابطه با افراطیت دینی برداشته اند، استابلشمنت پاکستان و ایران 
واضح   به این روابط کماکان ادامه داده، اهداف خویش را تعقیب و از جهان جزیه ګرفته اند. بیست سال أخیر ثبوت

 .این حالت است
چنانچه میدانیم طالبان و تحت چتر و پوشش حرکت طالب همراه با میسیونرهای پاکستان ) تروریستها(، در خالف به  

به صورت سیستماتیک به افغانستان هجوم    ۲۰۲۲اګوست    ۱۵متن و روح توافقات و مذاکرات صلح دوحه، به تأریخ  
طالبان و پاکستان، توانستند حاکمیت   -ت مذاکرات صلح دوحه در بین امریکا  آوردند و در هماهنګی و تحث تأثیرتبلیغا

مادی  مالی،  هنگفت  مصارف  عمالً  و  داده  سقوط  داخلی  کفایت  بی  باعوامل  راهمراه  افغانستان  وادارهٔ جمهوریت 
اینک از این    ومعنوی بیست سال ګذشته در عمل از هم پاشید و به این ترتیب حرکت طالبان بر افغانستان مسلط شد.

ماه میګذرد. حاکمیت تمامیت خواه طالب و متخلف از توافقات صلح    ۱۶تسلط تفنګ در افغانستان مدت در حوالی  
دوحه ویکه تاز را تاحال هیچ کشور جهان به شمول حامی نزدیک شان، یعنی پاکستان هم که مانند اسرائیل به نام دین  

و تعامل جهان أکثرمنحرفانه از جانب حکام طالب برای خوشی خود   و مذهب جور شده تا حال به رسمیت نه شناخته
و فریب به معنای قدم های مثبت در راه برسمیت شناسی حاکمیت طالب در افغانستان تبلیغ و افاده ورسانیده شده و  

 .میشود که این فهم و این برداشت را زمان ثابت کرد که خود فریبی بیش حکام طالب نیستند
وحاکمیت شان اقدامات متناسب برای به رسمیت شناسی داخلی و خارجی نه متعهد اند و نه روی دست حرکت طالبان  

نه ګرفته أند در مقابل جهان ایشان را به رسمیت نمی شند ولې ازین وضع قبل ازهمه ملت افغان زجر و أذیت میبیند. 
 .خطرتهدید صلح منطقه باال تر و بلند ترمیشود
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جهان با تعامل با حرکت طالب به منطق کمک به مردم افغانستان تأکید داشت و دارد ولی    بلی چنانچه ګفته آمدیم
هماهنګی درین راستا تا حال موفقانه قبل از همه بخاطر عدم انعطاف حتی معقول حرکت طالب میسر نه شد و زجر 

ګیری ترور و دهشت ازین  ملت افغان کما کان ادامه دارد و زمستان در پیش است. جهان نیز به خطرات جدیدی اوج
 .منطقه مواجه است و مستندات غیر قابل انکار هم وجود دارند

افغانستان و محور ملی از تدویر کنفرانس ها و نشست ها در رابطه به   در چنین شرایط، اوضاع و احوال مردم 
کاری خواهد یافت که    افغانستان، صلح و استقرار منطقه استقبال نموده و این نشست ها را درصورت مفید، مؤثر و

در آن اجندای درست توافق شود، بعد از بحث ها به صورت عینی توافقات عملی برای دفع خطرات ازین وضع  
 .ګردد

ما پیشنهاد داریم اوالً به اصول کاری توافق. اهداف واضح مشخص و برای اجرای آن تیم و حاکمیت مؤقت کاری، 
اقل زمان را در برګیرد کار وتوافق صورت ګیرد. هرګونه ذهنیت    مسلکی با وقت و زمان و وظایف مشخص که حد

ګرایی و اولویت دادن خواست خود بر واقعیت های موجود مشکل را نه تنها که حل نمی کند بلکی مشکالت را بیشتر  
 .هم میسازد

ل با  به صورت مشخص در ظرف به کمک های عاجل وفوری به مردم افغانستان به صورت مستقیم و با تعام -
 .طالبان که به معنی به رسمیت شناسی نیست، ضرورت عاجل دیده میشود

کار، تمویل و تدارکات تمام امکانات برای انتخابات سراسری و شفاف که ملت افغان را به سرنوشت خویش مسلط  -
ای والیتی، سازد از اولویت های است که تا دوسال تکمیل و در سال سوم به انتخابات سراسری پارلمانی، شورا ه

ولسوالی، عالقه داری وناحیوی ملت افغان جهت انتخاب راه و سرنوشت خویش راه یابد. درین انتخابات أحزاب، 
سازمان ها و کاندیدان خطوط اساسی قانون اساسی جدید کشور را مطابق دید و نظر خویش نیز به ملت درمیان 

 .حوی قانون اساسی جدید مورد توافق ملت قرار میګیردګذاشته که با انتخاب همان حزب و سازمان درواقعیت به ن
شورایعالی مؤقت افغانستان شمول با درنظر داشت واقعیت های جامعه زمینه سازی وایجاد شده    –کنفرانس معتبر   -

انتخابات که این شورایعالی نجات افغانستان متشکل از علماء وپیشتازان جامعه تشکیل واین شورایعالی نجات الی  
 بلندترین مقام 

استقامت دهند و ناظر بر تطبیق توافقات حاصله کشور شود. اصول و قواعد پارلمان جمهوری اسالمی افغانستان در 
 .اجراأت این شوراء عالی نجات روی دست ګرفته شود

جانب شورای عالی   تمام قوانین سابق به استثنای همان قانونیکه در مخالفت به اصول اسالمی قرار دارد و یا از -
 .نجات لغوه نه شده باشد، نافذ و مرعی االجرا اعالن ګردد

 .نیروهای امنیتی غیر سیاسی و تحت نظر قانون مطیع به قانون و منافع ملی کشور ایجاد و تقویت شوند -
ادارهٔ دولتی    محور ملی پیشنهاد دارد که در افغانستان رئیس جمهور، رئیس الوزراء و ارګانهای سه ګانهٔ قدرت و -

 .و حاکمیت بوجود آید که هریک مستقل و به نحوی جوابگو به باال و پایین باشند
 .رئیس جمهور توسط پارلمان با دو بر سه رأی أعضای پارلمان انتخاب شود -

اګردر دور اول این فیصد پوره نه شد، به دور دوم همان کس منتخب میشود که توافق اکثریت حاضر أعضا را بدست 
ی آورد. در صورت عدم تدویر جلسه دوم اکثریت رأی جلسهء اول قابل اعتبار است. سبکدوشی رئیس جمهوری به م

 .توافق سه بر چهار عضوی پارلمان ممکن ګردد
رئیس الوزراء رئیس همان حزب و کلتهء از جانب رئیس جمهور نامزد میشود که در پارلمان بیشتر ازنیم اعضای  -

 .شته باشدرا دا( ٪۵۱پارلمان )
 .٪ أعضا عمالً این مشکل را حل میکند ۵۰کابینه یا به صورت کل مورد قبل و یا رد میګردد. داشتن بیش از  -
نقش أحزاب سیاسی درجامعه از باال با قوانین خوب مدرن بلند برده شده و درچوکات قوانین مدرن با استفاده از  -

 .تجارب نیک بشری بلند برده شود
تقسیم - تقسیم صالحیت های والی به نواحی،   مسألهٔ  پایین بردن و  امنیتی، عدلی و قضایی،  ده زون  افغانستن به 

ولسوالی ها، عالقداری ها و منحصر ساختن صالحیت های والی در حوزه های محدود و برناموی و ... از برنامه 
میت به مردم نزدیک میشود، فاصله  های است که بعداً مطرح شده میتواند و برای آن استدالل کافی وجود دارد. حاک

ها از مرکز و صدور حکم و رسیدن تا محل با استفاده از کادر الزم مسلکی و تخنیک مدرن بهتر شده و تشویش  
ایجاد فروعونیت های که بعد حاکمیت در سبکدوش کردن آنها بارها ودر طول تأریخ مشکل داشت، نیز از بین میرود 

 .و یا حد أقل کم میشود
تحقق این اهداف وبخش از وظایف دیګر روز مره همه جهان به تعامل به طالبان و تدویر نشست های ملی و برای  

بین المللی وامیدارد و این ضرورت است. در صورتیکه که به طالبان به توافقات و افغانستان شمولی باور نه داشته  
برابر شان به اندازهٔ معقول چنان استفاده شود که   کماکان به تشدد و تمامیت خواهی بپردازند از هر ګزینهٔ دیگر در

 .فشار و اذیت آن به ملت و مردم بی گناه حد اقل باشد
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ما باور و یقین کامل داریم که در عالم أسباب ضرورت ایجاد یک چتر بزرگ کار مشترک و برای دفاعی ازمنافع  
 .ملی، صلح و أمنیت منطقوی است

 .ست دیگران برای برادر کشی، قتل و قتال و ُغند ضربه شدن منطقه نه شویمنه ګذاریم تا باز وسیله و آلهٔ د
مردم ما در طی چهار دههٔ أخیر در مبارزه علیه حاکمیت های توتالیته و خودکامه و در مبارزه علیه ترور و دهشت 

 .در خط مقدم مبازره نموده و قربانی های زیادی را نیز متحمل شده أند
تمام این عوارض بد را یامنتفی ویا محوه کرد و کار درین عرصه از وجایب اخالقی وانسانی لذا باید کمک کرد که  

 .جهان میباشد
برماست بر ملت و مردم خود رحم نموده، دست از لجاجت، خود خواهی و خود کامګی برداشته و نه ګذاریم تراژیدی  

مورد ما تصامیم به میل و کام خود خواهند ګرفت و ما باز  ملت ما ادامه پیدا کند. اګر به موقع نه جنبیم دیګران در  
 .در سیر حوادث که دیکران مدیریت میکنند راهی خواهیم بود

بر جهان است تا عوض بمباردمان قریه و شهر ما، شرارت و بدی را در محل ایجاد و صدور آن بخشکانند. مبدل 
 .انع آن شدساختن این مرجع و محل در افغانستان مردود است و باید م

 .ما باور داریم که چنین توانایی ها در داخل و خارج کشور دربین افغانان وجود دارد
کار تنویر دوامدار در داخل و خارج و دربین منابع مهم جهانی ادای رسالت و وجیبه است و جهان را به حایق تلخ 

 .راه دیګر وجود ندارددر رابطه به افغانستان هر روز به صورت دوامدار تنویر کرد. انتخاب و 
باید بحران را به فرصت مبدل ساخته ودر صلح   نتیجهٔ خوب خواهد داشت و ما  این تالش های  داریم که  ماباور 

 .واستقرار افغانستان و منطقه سهم خویش را أداء کنیم و ان شاء هللا فیروزی از نصیب ملت ما خواهد شد
اجندای رهایی باید توافق کرد   به تعین  تیم مؤقت و ګذار پرداخت  مکرراً  آن به پیشکش کردن  و بعد برای تحقق 

 .ومیکانیز کاری ایجاد کرد که از توافقات صورت ګرفته نظارت پیګیر به عمل آورده بتواند
ما باور داریم که چنین فرصت و توانایی در داخل و خارج وجود داردو افغانستان به سرمنزل مقصور مانند چار راه 

 .منطقه ای جهان مبدل شدنی است نقطهء اتصال این
 

 دوکتور صالح الدین سعیدی
۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸ 
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