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 !میکانیزم صریح و روشن مذاکرات صلح
 

 
ھا، و بهانه ھای مختلف و دادن فرصت به دیگران و سهم دادن ھمسایه ھای  سال را با گذاشتن پیش شرط 1۸ ما

کردند و سبب  مغرض در امور داخلی وطن و مردم ما و خود خواھی ھا و چوکی پرستی ھا ضایع كردیم/
خارجی دارد و یدی ملت خویش شدیم. عوامل این حالت داخلی در خودما و بخش آن عوامل ژطوالنی شدن ترا

  .داشت
به مذاکره و تفاھم، مصالحه و رفتن به راه حل اجماع دارند و الف  اما حال که ھمه جوانب علی االقل ظاھراً 

خدمت به امر صلح و استقرار را ھمه به یک آواز میزنند یک مسأله باید اساس ګذاشته و محک صداقت و کاذب 
  :بودن درین ادعا شود و آن اینکه

از خود نسخه و اندیشه، برداشتهای مختلف در مورد حل  بل درک و باور داریم که ما با تمام مشترکات اگر قا
معضالت کشور و دولتداری داریم و رسیدن به قدرت سیاسی را جهت تحقق برنامه ھا و نسخه ھای خویش 

میت سیاسی را در میدانیم سوال مرکزی و اساسی مطرح میشود که تحقق و مشروعیت تحقق و رسیدن به حاک
  عالم اسباب چه میدانیم و کدام است؟

اگر ما این سخن مرکزی را حل نه کنیم و به بحث ھای طویل و عریض دیګر برویم و التیماتوم بدھیم که یا این 
  .و یا آن ورنه جنگ، ما به جای نمی رسیم، مذاکرات صلح و مذاکره ناکام و وقت ضایع کردیم

ن سوال اساسی و تمرکز در بحث ھای دیګر و لو مهم، به صورت مشخص فریب و سند عدم توافق اولی به ای
  .عدم صداقت و ادامهء تراژیدي ما است

اګر این تقدیم و تأخیر تحمیل شده در توافقات را دشمنان و پاکستان بر امریکا و ما تحمیل کنند که کردند، و سبب 
ق باید بدون توافق به این سوال اساسی در کل منتفی شود و بدون سوء تفاھمات جدی بین ما شدند، باشد اما تواف

توافق به این سوال، بحث مذاکره به بن بست میرود که ریاست پاکستانی ھمین بن بست و سوء تفاھمات را 
  .خواھان است. شواھد نشان میدھد که تا حال موفق ھم بوده

  این سخن مرکزی توافق کدام است؟
راه شورای حل و عقد، از را راه الحق لمن غلب، از راه انتخابات و ارای ملت و یا از  مشروعیت حاکمیت از

  شورای علماء است؟ طریق مذاکرات کدام کنفرانس مانند کنفرانس بُن و یا 
ھر یک ازین راه ھا بدن راه انتخابات آزاد مردم راه ھای غیر ملی، غیر دیموکراتیک و حتی به فهم معین غیر 

  .ی به فهم معین غیر اسالمی ھم اندعملی و حت
   :اگر میخواھید در افغانستان صلح و استقرار دایمی نسبی ممکن برقرار شود ضرورت به توافق برین است که

نسخه ھام من صرف و صرف در صورت صحه ګذاری به نسخهای  و مشروعیت تطبیق  رسیدن به حاکمیت 
  !من از جانب ملت است

برین مطرح شود که قابل فهم است و قبل از رفتن به این مرحله و راه رسیدن به این  اګر در جریان توافق 
مرحله کدام است و این چګونه ممکن است که قدرت سیاسی غیر متوازن تقسیم شدهء موجود ممکن است؟ به 

  .بحث روی این مسایل باید رفت
مین شود و برای کسب مشروعیت تمام درین صورت این پروسه با تقویت توافق جهانی و تضمین ھای آن تض 

  .این تعهد ھمه جوانب به شمول طالب سپرده شود برای کسب رای ملت رفتن اساس  جوانب 
توافق بر خروج نیروھای خارجي از افغانستان در اول، ګنګ ګذاشتن سایر موارد و بدون توافق به سوال اساسی 

ملیشه ھای پاکستانی و ایران است و این روش و این زمینه سازی به  فوق، فریب است، عدم صداقت است، 
است. این راھیکه ھمین حاال پاکستان توسط ګروه طالب به آن سمت آمریکا  سیاست خطاء خطاء خطاء و غلط 

  !را تحت فشار قرار داده و جزیه میګیرد

 

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


  

 

 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

 

ز ان میانجامد و زمینه سارفتن به این راه به شکست مفتضح امریکاء در افغانستان و ادامهء تراژیدی ملت افغ 
  !تجارت به خون و باروت توسط تاجران جنګ و ادمکشی بلک واتر میشود

اګر این توافق اولی بر سوال اساسی و مرکزی فوق صورت نه ګیرد و یا بر توافق بر آن مقدماتی توافق نه شود 
  .می توانیمما در مذاکرات صلح و مصالحه وقت ضایع کردیم و به صلح و استقرار رسیده ن

و مانند  بودن ملت افغان باور کند  و مدافع استقالل افغانستان میداند به مسلمان  اسالم  خود را حامی  اگر طالب 
در مذاکرات بعدی به این تمرکز کنند که میکانیزم رسیدن به انتخابات آزاد و  به شمول حزب اسالمی  سایرین 
روش حکومتداری باور  ګروه به این  که این  شواھد نشان میدھد   اما شده میتواند؟  چګونه تضمین  شفاف 
  !ندارد

اتمام حجت  جهانی و امریکا است تا درین بخش و درین سوال مرکزی  افغان ، جامعهء  جوانب سیاسی  بر ھمه 
  !کند

تمثیل مخالفت را دارند و ملت افغان باید  اند و در عین حال   که در حاکمیت کابل  قدرت مندان زور و زر 
و ضیاع وقت برای  موجود افغانستان  پاکستان و دشمنان منتظر ختم دور و مدت ریاست جمهور ی  :بشنود که

ند شد و به این ترتیب متحدین خویش را از خواھ انتخابات اند، حتی تحت نام و بهانهء مذاکرات مانع انتخابات 
 قبل رساندن میخواھند به حالت دو دھهء  داخل حاکمیت کابل توسعه داده و افغانستان 

  !دشمنان افغانستان و ملت افغان شوند طالبان نباید وسیلهء این اھداف شوم 
  

  و ما علینا اال البالغ المبین
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