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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٠٢/٠٦/٢٠١٠                                                 سعيد افغانی-دیـيعن سديصالح الدوکتور 
                                                                                   

  سوله او نيک تفاهم
  

  !والصلح خير
  ! استیزندګی سياس  وراه کردهایتوافق بر قواعد اساسا تفاهم بين االفغانی

  جهان و خير انديشانی صالح افغانهاتمام . عصر ما است اولی و عمده تفاهم بين االفغانی ضرورت صلح و یادص
که راه ند متيقن ااين به متـفـقـا انسانيت ضمير نيک و اصل  صدای ، منطق ،لـقـ حکم ع اساسعمال درک نموده و  به

 مثل و .قيت های زود ګذر نبايد مغرور شدبه موف .مسايل نيستراه حل اساسی ګ ـنـفـراه نظامی و ترف نظامی و ص
ييپه زور کل(متل بسيار سابقه افغانی  درست بودن خود را ثابت ...)   به زور قريه و ده  آرام نمی شود- نه کيـ
   . خود مشکل برانګيزاست تا حل کننده راه حل نظامی  به پاء فشاری . ساخته و خواهد ساخت

 ادامه رنج وعذاب مردم ر دو ظالمانه ه، آزمندانه  مستکبران،پاء فشاری دارندمول اين فورګروه های سياسی که به 
 بايد بدانند که اين تأکيد راه حل اين نيرو ها و افراد . ند کار ا آګاهانه و نا آهانه مصروف و خطر برای صلح افغانستان

  .  بلکه دامه رنج و آالم مردم ما استنيست
با پول تطميع و تحديد ، ختن سهيم سابه صورت غير مشروع  سياسیدر قدرت سهم دادن در مال غنيمت، طرح های 

به  فتن، زور کار ګر از، امارت اسالمی ورنه اين است تفنګ و دادنګی ه پناهندآرزو صلح داشتن،  باوعده های 
در   جامعه جهانی و صلح را، ملتاين موضع و اين حالت. راه حل نيست ، ختنپردبی سرو پاحمالت انتحاری 

   . چيزی بيش نيستګروګان ګرفتن 
ين همچوبرخورد وا. ريزی به خويزی و خانه خرابی بيشتر ميانجامدو خون ، عذاب رنجاين موضع و اين برخورد 

اين طرح ها طرح صلح نه بلکی دعوت و تهديد مقابل به . عمل نزد اهللا تعالی  و مردم ما منفور است و خواهد بود
  . تسليمی است
جنرال حميد ( ، حزب و سازمان سياسی تأکيد دارد که عالقمند سهم ګيری در سياست و قدرت سياسی نيستاينکه کسی

چند قبل در نشريه شپيګل در يک ګل رئيس اسبق استخبارات نظامی پاکستان در مورد حرکت طالبان امروزی 
ه های دست داشته برای تحقق نسخد و بايد ن تمام نيرو های سياسی حق دار. غيردقيق است يک تأکيد )مصاحبه ګفته

 اين تالش برای خدمت . داشته باشند قدرت سياسی تالش مشروع  برای کسب خير و خدمت خويش با تالش مشروع
   .عبادت است

برای ګرفتن مشروعيت .  کنيمات اولی او ابتدايیبر قواعد زندګی در خانه مشترک توافقو برماست تا با هم نشسته اما 
  .  به ملت مراجعه کنيمنسخه و نظرخويش

خواهند خود را مطمينا درچوکات و اصول اسالمی انتخاب و مردم ما ه اتفاق مردم ما مسلمان اند باکثريت قريب 
مطمينا نقش علماء و روحانيو و پيشتازان جامعه د ر . ايمان مردم خويش ايمان داشته باشيمو ايد به مسلمانی ـيـب. داشت

   .انتخاب ملت قايمقام ندارد
قدرت  عده به  ما بوده وهست که به مجرد کې ه معاد و اين اساس مشکل در جمشکل زمانی آغاز ميشو به فهم من 

خطر احساس کرديم باز با نيرو  تشکل ساختيم و سازمان دهی  بوجود آورديم و خود را موجود سياسی رسيدند و ياهم 
هللا  عقل کل دانستن و ا بذو خود را  العيا  جامعه پنداشتن سياسیچهره و خطر خود را کل واقعيت توتاليته انديشيدن 

  . نظر خويش را برديګر ان تحميل کردن آغاز ميشود
 اين به ذات خود مشکل خود و فکر خويش و راه خويش را يګانه راه درست ميدانيمليته می انديشيم و اګرتا تواګر 
و به تحميل آن با امکانات مشروع قل کل می دانيم ع و خود را کل واقعيت مشکل در مرحله آغاز ميګردد که . نيست

  .و نامشروع و حتی تفنګ و قدرت دولتی استفاده برده ميشود
 قواعد زندګی سياسی معتقديمو   براصول داريم و اګر بر توافقناګر برعالوه خود به موجوديت ديګران اعتراف 

   .شکل مابلی همين است رمز و کنه م. نيستيم مشکل ما حل شدنی نيست
، ملت طرح به بايد .  به اين متمر کز شد تا ميکانيزم را ايجاد کرد که ملت سخن اصلی و آخری را داشته باشدبايد

ساختن ملت قانع ا بمشروعيت نسخه خويش را کرد و پيشکش  نقشه و برنامه خويش را که ما آنر برنامه خير ميدانيم 
 اګر اين نسخه نسخه امارت اسالمی و يا هم نوع ديګر از .ت يافت و بعد از آن به تطبيق آن صالحيمشروع ساخت
 مکررا برين اصل و واقعيت تاکيد کردن ميخواهم . باشدبايد ملت داشته ی و نهايی را اصلسخن بلی .  حاکميت باشد

   .  بوداهدخوما در چوکات انديشه های اسالمی ملت  طرح و طرز تفکر . ملت ما مسلمان است که 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

استفاده برده و دفاع از آن   حقی رسيدن بهبايد از تمام شيوه های انسانی و ممکن بران باوريم که درين مرحله اي ما به
مردم صلح دوست ملت مستضعف خويش،  جوانب عملی خواست ازو فهم خويش را  بالخره درک  برماست تا . شود

جوانب که درآن منافع ملت افغان اولويت داشته ، منطقی وقابل قبول را برای تمام دقيق نموده راه های درستجهان  
اين راه ها و نسخه ها حتمی نيست از جانب تمام جوانب مطرح نيرو های سياسی در کشور . باشد پيشکش بداريم

 توافق به اصول او قواعد اساسی زندګی خانه مشترک ضرورت و حتمی است اما در نسخه .موافق و عيين چيز باشد
   .افق ووحدت ضرورت نبوده و در موارد حتمی هم نيستها و راه های حل تو

به معنای ګذر و تخطی  زندګی سياسی در خانه  مشترک یبخاطر توافق به اصول ابتدايکار مشترک به اين منظور 
الحه   مصا.به اين مفهوم فهم وتوقع غير دقيق استو تفاهم بين االفغانی هم ازاصول ونسخه خويش نيست و مصالحه 

    .و بايد نباشدل نسخه جانب ديګر نيست حتما قبو
 . نتايج بيشتر و دقيقتر بدست آوريم، به حد اقل قربانی ضروریرا بايد انتخاب و پيشکش کرد که راه ها و طرق بلی 

اما اينکه اين راه صالح وفالح به فهم ما کدام است، استدالل و منابع خويش رابايد به مردم تقديم کرد و ګستاخانه حق 
  . از ايشان به خود انتقال نه داداب مردم مسلمان و افغانان را انتخ

دين . دين اسالمی دين افراط و تفريط نيست. خداوند متعالی حکم ميکند که به دست خويش خود را به تهلکه نه اندازيد
و رساندن برما ګفتن حق . موافق سازيمما مکلف نيستيم که حتما همه را بايد به فهم ما . اسالم دين دنيا و آخرت است
ماء به عل داشته، ياء مبعوث ـرسول وانب. کردهخلق بنده را عاقل تعالی اينکه اهللا .  ست ګپ و سخن حق برای مردم  ا
اګر بينی که ( هدايت فرموده که در رسانيد حق و راه راست رسالت خويش را اداء بدارند و منورين در جوامع بشری

  ). اګر خاموش بنشينی ګناه است– است نابينا و چاه
 . استخويش انتخاب جوابګويی روشنی های فوق دارد و  در چوکات   يک انسان و يک مسلمان انتخاب خود را اما  

 اراده و مشيت  رحمت الهی متوصل شده و راه حق را انتخاب ميدارد و ه بانتخاب راه درست و حق در را  کې اينکه 
 مسايل خواهد شده  و خاتمه چطور است و در نهايت خير نصيب کې ، حکمت آن چيست؟ رفتهالهی به کدام جانب 

تحميل فهم و اراده خويش بر ديګران فهم نادرست و .  و صالحيت خويش را دقيقا روشن ساخت، حد بايد حقکه است 
    . غير دقيق از ادای رسالت است

و ان طايفتان من .... والصلح خير (مانندقرانی د واقعی  آيات ، عمق وابعای الهی مفاهيم سوره ها و رهنمود هابه 
و العصر ان االنسان لفی خسر ...ه و التلقوا بايديکم الی التهلک ... ه االعمیعبس وتولی  ان جاء......المومنين االقتتلوا 

  بحث های -نمود های الهی  و ديګر ره) صدق اهللا العظيم ... . بالحقصواا تو الذين آمنو و عملوا الصالحات والا -
برما مسلمانان است که به عمق آن پی برده .  و همه جانبه تر ميطلبد و تفکر بيشتر ميطلبد، تدبر  تعمق که استوسيع 

  ).خشيد اګر به علت جلوګيری از طول بحث به ترجمه وتفسير نمی پردازمبب (.وخود رابه  آن  کما حقه عيار سازيم
صلح و تفاهم نيک و رسيدن به توافق در زندګی خانه مشترک  در راستا ديت و بدون تأخير بر هر يک از ما ست با ج

 تعلل و بی پروايی به کشتن، بستن و خانه .وقت برای ضايع کردن وجود ندارد. نمائيم با تمام توان کار و فعاليت 
  .يشتر ما افغانها ميانجامدـخرابی ب

     . و نکوهش الهی و وجدان انسان آګاه ميشودسبب مواخذهدرين راستا تعلل و بی تفاوتی 
/ افغانها کشتی درحال غرق شدن است(نعره های خطررا رسا و رساتر بلند کرد و به برماست تا صدا خيرو صلح 

  .بود جدا متوجه !)افغانانو کشتی په ډوبيدو ده 
رانس ها، سمينار ها، سازمانها، برای تفاهم خيرو آوردن صلح ميتوان نشست ها، جرګه های مشورتی، جرګه ها، کنف
لبيک عمال  برماست تا صلح خير . جبهات صلح و نجات و پالتفورم های ساخت و يا هم به صورت انفرادی کار کرد

  . سازيم و همصدا ملحقصدای خير و انسانيت  صدای خويش را به آن  وهګفت
 بايد برای تفاهم نيک، تعقل و تدبر و .دهو غير قابل تحمل ملت خويش  را  نجات دابار برماست ازين وضع رقت 

  . صلح خير کار کرد
مسلم اين است که صدای صلح خير و صلح پايدار به تسليمی به جانب مقابل و يا قبول تمام انديشه های جانب مقابل 

  . ولو به غير صحيح بودن آن معتقديم صورت ګرفته نمی تواند
در يک کشور، تفاهم بين االفغانی قبل از همه توافق به اصول اولی و من به اين باورم که تفاهم خير،تفاهم سياسی 
خانه که به همه ساکنان آن تعلق دارد و در پيش برد امور خانه بايد سخن . اساسی زنده ګی در يک خانه مشترک است

  . اصلی و تعيين کننده را اعضای خانواده داشته باشند
  .  ګذرا و تعويض کردن اراده ملت نيستجرګه و از جمله جرګه مشورتی به معنای عبور

اما آنچه دولت حاکم افغانستان و جوانب درګيراز جرګه صلح و مفهوم صلح و . نمی خواهم بدنګر و منفی ګرا باشم
کرزی  طرح دارد که مخالفين مسلح بايد سالح به زمين . دولت ح. آشتی انتباه و منظور دارند از هم متفاوت است

يکی . ، چوکی دولتی و پول به آنها وعده ميدهند و جانب مقابل هم طرح های روشن خود را دارندګذارند، تسليم شوند



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

هم ما امارت اسالمی ميخواهيم و به خروج بی قيد و شرط عساکر بيګانه تاکيد دارند و  عده هم رسيدن به صلح  و 
  . تحقق اهداف سياسی را يکسره به  زور  و تفنګ تأکيد دارند

 که صلحه و تفاهم نيک و خير يک پروسه است و کار های شکلی و فورمال در موارد زياد در به صراحت ګفت
در  متأسفانه عمال . کار اصلی عمل بعد از توافقات اولی و ابتدايی ممکن است. همان شکل فورمال و ميديا باقی ميماند

  . اساسی و عملی صورت نه ميګيرددی کار درهمين شکل و فورموليته و تبليغات باقی ميماند و کار اموارد زي
 عدهء با نسخه های غير . نداردوجود قابل تتقريبا اين جوانب درګير عمال ملت را فراموش کرده  اعتماد م متاسفانه

واقعی و خارجی از چهره سياسی موجود درافغانستان از اروپاءو امريکا با زندګی دور از واقعيت های جامعه که 
نه خود ميدانند و نه ديګران را برای اجرای کار . غانی دور اند فقط و فقط انتقاد ميکنندخود از مشاکل جامعه اف

مخالف مذاکره و مفاهمه افغانی اند و ديګران را به جنګ تشويق . بر جنګ تاکيد دارند اما خود ازآن دوراند. ميګذارند
  .دارند و ملت دارد قربانی ميدهد

معتقدنيستم و آنرا تفننی و نيز رين شرايط من به موفقيت کار جرګه مشورتی د. نيرو های خارجی اهداف ديګر دارند
  .تشريفاتی ميدانم

 يک قطره دربحر خروشان باشد که اين قطره برای دشتهای سوزان و آرمانهای صلح خواهی  حرکت اما اګر اين
 . عال خواهانممردم ما اندکترين کمک و مساعدت نمايد موفقيت های مزيد شان را از درګاه ايزد مت

  .برماست با صدا های صلح و نجات مردم افغانستان همصدا شويم
زندګی اميد است ورسالت خويش را درين راستا بايد . بلی نااميد شدن شايسته يک مسلمان و انسان رسالت مند نيست

  . اداء کرد
و چه خ– هم نه بدلوی حال د هغه قوم   خدای-ان اهللا اليغيروا ما بقوم حتی يغير ما بانفسهم : اهللا تعالی ميفرمايد پل  

ی په خپله   .   حالت بدل نه ک
  . بلی بايد سرنوشت خويش را بدست خويش ګرفت وادای رسالت کرد

                    دیـبع الهــن اتـــ                                 والسالم علی م
                                                                                                                                     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


