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 یک میکانیزم عملی مذاکرات سیاسی!
 

ملت و در حالت ما اکثریت مطلق ملت مسلمان است و این را قبول کنیم،  ارادهٔ اگر مشروعیت حاکمیت از ملت و از 
ثر و عمده دانسته، اما به تعویض ملت توسط توسط مؤ نقش علماء، روحانیون و پیشتازان جامعه را در انتخاب ملت 

مله در غیاب ملت ایشان باور نداریم، رسیدن به قدرت سیاسی را از زور، جبر، الحق لمن غلب، بُن چارم و معا
امر جدی میدانیم و خطوط اساسی کار  و آنرا ندانیم، منافع و مصالح علیای کشور را اولویت میدهیم و قبول داریم

دانسته و اصل ارزشهای ملی و ارزشهای مردم مارا اساس میدانیم و در شرایط ما به ارزشهای ملت عظیم مجاهد 
سی است که به صورت شفاهي و تحریری باید به آن متعهد شد و در راه قدم اول اسا پرور باور داریم این همان

  صلح، استقرار و تفاهم ملی قدمهای بعدی برداشت.
  ی زمینه ساز توافقات بعدی شده میتواند و است.ئاین توافق ابتدا

 هٔ مانند پل ت مردمخویش در تأمین صلح و استقرار و حاکمی و منطقهٔ  این کار همان برداشت قدم اول است که در وطن
  اول و ضروری برداشته ایم.

 

ذشته راه و روش انقالبی است که موجب تأثیرات غیر قابل قبول گرسیدن به قدرت سیاسی از راه انقالبها و نفیه کامل 
  اری ندارد، تعلیق قانون و انارشی میشود.گجانبی شده و به منافع ملی ساز

  رسیدن به توافقات بعدی بعد ازین توفقات ابتدایی ممکن است.برای رفتن به چنین توافق ابتدایی جهت 
 

ذارند گما باور داریم که اگر افغانها را تمام جوانب یعنی پاکستان، ایران، امریکا، هند، چین و روسیه به حال خود ب
نند باهم در یرند، افغانها میتواگو مجریان امور خود افغانها شوند و از خارج مورد حمایت غیر مشروع قرار نه 

اول به اصول فوق توافق کنند که درین صورت نه ضرورت به عسکر امریکایی و نه هم اروپایی و نه هم  مرحلهٔ 
  است. پاکستانی و ایرانی

 

به زور امریکا در افغانستان مطرح اند و حال  هٔ به زور ایران و روس و عد هٔ به زور پاکستان و عد هٔ اما حال که عد
  مطلوب رسید؟ هٔ مرحل  است ملت افغان مکلف به لبیک اند، چطور شد که به آنتمام جوانب به خو

  و حال که حرکت طالب صرف به جانب امریکایی مینشیند و حاکمیت کابل و افغانی را نفیه میکند، چه باید کرد؟
 

  راه حل:
 

ام مذاکرات صلح بین االفغانی، جهانی تحت ن هٔ افغانها و نظارت جامع  رد در رابطه به مذاکرات صلح تمامگمیز مدور 
به استثنای پاکستان و هند. درین نشست ها کار برای تعهد به   مرحله به مرحله در هر جای که مناسب همه باشد

ان تمام احزاب سیاسی راجستر گاول. درین نشست ها حرکت طالب، حکومت و نمایند هٔ ، مرحلتعهدات مقدماتی فوق
تن نماینده اشتراک نموده و بر مبادی فوق  ۷الی   اسالمی و جمعیت اسالمی با یک شده در افغانستان به شمول حزب

 توافق تحریری کنند.
 

  درین نشست تاکید و ذکر مذاکرات طالب و حکومت کابل و با نماینده های سیاسی کشور در مقابل طالب نباشد!
تان میکانیزم انتخابات آزاد و شفاف در افغانساین مذاکرات مذاکرات بین االفغانی بخاطر توافق بر اصول فوق و تعین 

  یرد توافقات اولی راقبول دارند!گصورت   شود. برای آنهای فرصتهای بعدی و توافقات
 

درین تفاهمات وسیع بعد از توافقات اولی بر اصول ابتدایی کمیته و تیم تسوید قانون اساسی افغانستان که در سه ماه 
  هت تصویب پیکش کند، نیز شامل شده میتواند.آینده قانون اساسی کشور را ج

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saeedi_s_mikanism_mzakrat_siyasi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saeedi_s_mikanism_mzakrat_siyasi.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

متشکل این تیم مذاکره کننده که در خالف به منافع علیای کشور  هٔ نظارت از تطبیق فیصله های و توافقات توسط کمیت
  یرد.گنباشد صورت می

 و استقرار واین یک خاکه و مقدمه برای قدمهای بعدی و راه حل و توافقات حل مسایل کشور برای رسیدن به صلح 
اقدامات بعدی شده میتواند و است. اگر جانب این اصول اولی را نمی پذیرد قدمهای بعدی را ناممکن میسازد و راه 

  جنگ در برابر همه را انتخاب میکند.
 

چنین است قدم اول کار و میکانیزم زمینه ساز برای قدمهای بعدی! هر توافق اساسي دیگر به شمول سکیجول خروج 
جهانی، نفیه حاکمیت موجود افغانی خیانت به تعهدات و توافقات بین دو دولت و کشور است، رفتن  هٔ ای جامعنیروه

  به پراگندگی و بردن به بحران افغانستان است و این را باید مانع شد.
 من هللا التوفیق
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