
 
 

 
 4تر 1 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
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

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

 
 ۲۵/۰۳/۲۰۲۱            یدیسع نیدوکتور صالح الد

 

 ؟گام یا تبدیل بحران به فرصتزودهن انتخابات
 

یان ل بستد، مشتممناسبتهای مختلف تأکید دافرصت ها و تمام ا استفاده از بدوسال دود در حز مدت م که اتـخوشوق
ه راک ی وقتزود هنگام و یا قبل از انتخابات که داشتم  کشور های مختلف و عدالت نسبی بیانکردن و از تجارب در

ود انتخابات ز. تسروز کشور ماحران اماز ببدی کم( انتخاب متیک )گرپو فت رون رـیـب ۀعادالن بتاً سن حل ممکن
ف و دادن فرصت برای ظاهر شدن ن مصرام ریاست جمهوری و پارلمانی و آن هم هردو دریک وقت کم کردگهن
 بشری است.  بوستیج سیاسی کشور برای تمام نیرو های سیاسی جامعه از طریق متمدن و ممکن خدر 

ر د ذاکرات سیاسی حل کرد و حل آنا را که وجود داشت در چوکات مو تجارب بد درین راستویش شبرماست تمام ت
نباید به انتقال قدرت توسط حاکمیت به خود حاکمیت و نه هم تالش . این استۀ جهانی ممکن ت جامعاعدسصورت م

افق تو ت و درنی و عزم ملهاۀ جم جامعدر صورت عزهمه  . اینزه دهجاه هم عدم قانونیت را انعدم شفافیت و 
توافق شده در چوکات مذاکرات سیاسی ممکن  ۀ قبالً چوکات قاعدعهد به بازی کردن رول در مذاکرات سیاسی و ت

ادارات امنیت برای انتخابات و کمیسیون انتخابات پ، عسکر، ر صندوق، ماشین چاگااست. انتخابات نتیجه نه خواهد 
هند خابات انت ب مثالً تجارجهان از جمله ن و تجارب کشور های عد روشتنظیم شده و قوانب ش یک جایابه فرم

 راعات نه شود. م
ا درایت ازین وضع بحرانی در ب، نطقه و جهان داریممخیر داریم ، امر صلح و نبا تعهدیکه به ملت افغاست تا برما

به ر خی در امر یل قوانین وسکته درآن میشودطعسبب ت هک های انقالبیهران بدون طی کرد کشور فرصت ساخته و
ر خواسته گدر عمل ا، جورآمد راکتی، شومات عبوری، انتقالی حککنیم.  مر صلح منطقه و جهان کمکمردم خود و ا
 رار، فپُل هاعین بند ها و ختان مداف، بی مورال ساهانهاد سقوط و نظام تعلیق ،نینقوا ب تعلیقسب  ،باشیم و یا نه

 ه دربیست سالۀ پیموده شدراه دن هدر دا به سببکه نباید این ظلم را روا داشت و  د شدهخوا هاکادررمایه و فرارس
 .سل نو استۀ ندر و تحصیل کردهزار کا 500ۀ آن دریک قلم بند کمال خان و بیشتر از نیجهیکه ن. رانستان شویمافغا
 . باید حفظ کردرا هم  کمملموس  جف و نتایزاگپیموده شده به قیمت و مصارف  راه

 مچیز از هکه قطع زمانی معین در م هم با وجود توجیه بن اول نیست که آنستان زمان فغانر اگافغانستان امروز دی
 و راه حل نیست.  قبل توجیهش به گزت باصورچ ر به هیگیده بود، دیاشپ
عجب کرد که سبب ت ترسیم خواهند ما خطوط را یاران برگکیه دیترکنفرانس صلح قریب الوقع هدید به اینکه در ت

ۀ ۀ جهانی و ادامضح بیشتر جامعتاکامی مف، طالبان و ملت افغان خواهد شده قبل از همه راه را به نحاکمیت افغان
ی بزرگتر خواهد تراژیدی ملت افغان برابر خواهد کرد که درآن صورت جهان با مرور کوتاه زمانی تاوان ها

ود ممکن کدام راه کوتاه رسیدن در کل شکابل، طالبان و مردم افغانستان  وش را که سبب تعجبر اینبلی  .پرداخت
 م. ش نمی کنفارقطع سبه جهان و جانب امریکایی به صورت شد اما این روش را اهداف امریکایی بابه 
ه جامع بق به علممنط غیر یانسخه هتحمیل شود و در مورد ما بدون ما با  انهاغفا حاکمیتیکه که از بیرون برماهر 

سبب  قینه یشود بق به عدالت بایط ما و غیر منطق به شرایط مثبت بشری و غیر منطغیر منطبق به شر، شناسی
 .رر نیز خواهد شدضاهد شد و جهان ازین ناحیه سخت متشت در افغانستان خووح ۀ جنگ وادام واهی تب

تمالی آنرا نمی توان با شف شف ها ماس ۀ ملت را داردادراحاکمیت از روعیت همین مرجع مشضرت در قرن حابشری
، از کدام مرجع ملت مسلمان استمن  ، قوی اسالمی که خواستیت حاکمیت ملیفته که مرجع مشروعگکرد. طالب نه 

ا به صورت ممکن است ساختن آنرا چر تکیه دارد که درآن عیت روی کار میکند. طالب به شورای حل و عقدمشرو
!؟ رهبر و مفتی. طالب میتواند دنمی دهالب جع غیر از طآنرا مثال به کدام مر را صالحیتچ کند ویمخود محول 

رد مشکل وجود ندارد. اما چرا باید مفتی یاسی دینی داشته باشد که در مومانند هر حزب و سازمان سظم خود را اع
 فتی من باشد؟ا موی حتم
قع واستا به ماه درین رگاز هموطنان آ تالشهای زیادضایع شد و  تسرأکیدات نادتفرصت های زیادی با  ما در کشور

بل خابات قیکی ازآن همین انت .اک در افغانستان شدنهای الم باهیۀ خونریزی و ت، لذا سبب ادامنه یافت شنواش وگ

 

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


  

 
 4تر 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
 

 راه همه تشویش های مطرحی های الزم و رفع تشویش های موجود درمورد آن که گم با آماداگاز وقت و زود هن
 حل معقول دارند. 

و  سیاسیبه مذاکرات  تو استقرار ضرورمثبت لح آوردن صو  رسیدن وسالها مستدل ارایه کردیم که برای اً کررم
می نرا نآ دست شان باال بود اصالً گ ۀ جنزمانیکه در جبه رمنداناما زو باید به آن رفت.و است  فغانیم بین االاهتف

ت و ما . تأکید داشتند که دشمن تروریست اسبستندحرکت سیاسی این و آن  به ته بودنسبوابرما اتهام حتی و  ندپذیرفت
کل  لخود را مالک کل و عقیت نفیه و اسیثابت شد که سدر عمل  زمانیکه ینیم. بعدبا تروریست به مذاکره نمی نش

ط ها برای سله پیش شرلسیک  به وجود الهاس د باز همدنرسیات سیاسی مذاکر ، ممکن نیست و به ضرورتبودن
ساسی ا سی ما. برادر قانونقانون اسا قبول نداشتند. یط هاشر داشتند و مذاکرات را بدون پیشمذاکرات سیاسی تأکید 

  دالل مخالفین منطق داشت.اسی من نیست و این استاس ، قانونتانید و مبارک را شما ساخت
ویا رد  تصویب هگجرلویه در بعد  ما این توافق راا ،بکنند د،ننکرات توافق میکاز در مذیبه هرچ داشتند یدکأت بعد

حث و ی که حق ملت است در چوکات مذاکرات سیاسی بنهایی بر ارزش هالیکه محض توافق در حا خواهیم کرد.
زی قت به چیویا رد آن به جز به ضیاع و هگلویه جرات در تصویب این توافق توافق در محل و مرجع نادرست است.

 . شت و نداردو مشروعیت الزم به علل مختلف ندا نمی انجامیدر گید
تراک اش و اتوریته های طبعی م استست و یکر در قرن بیگافغانستان دیکردیم که  متداوح متوضیح و تشریا باز هبار
ان در افغانست .نیستندز هم پاشید و عادالنه در عمل ا فغانستانر در اگید، وجود داشتقه ون سابقر ه که درگجردر 
ی سمتتجارت قومی و نه در ضر نه و اصول مشروعیت قرن حابیه شده عداد های زیادی ترتوجه و است ی قابلادر هاک

کار را شان و مقاصد شوم چاق کردن این جوانب ممکن برای حاکمیت های خارجی  .و نه زبان است گو به رن
  .أی اساس کار استص یکی رخروندی ویک شهشاصل اصل تابعیت و  هم است اما، که کرده آسان کند

 همان صرفما . ندتطبیق نسخه ها نیستت عیع مشرور مرجگدی و ... ، مشورتیتأریخی ه های عنعنوی،گجر لویه
قانون  درپیش بینی شده و تعریف شده ۀ در قانون ونگبه شها میدانیم که عیت بخش از ارزه را مرجع مشروگلویه جر

 که برای آن باید کار دارد قبلی ی الزمگرورت به آماده ضگجریه نان لوچف شده و تعری صخاساسی افغانستان مش
 65ۀ ماد ) کند هفر ویا با صد تن مشورصالحیت های خود میتواند با یک ن عمالا  ی برا س جمهورئیریرد. گصورت 
 . کشور استئیس جمهورر لکه تصمیمب ،هاین افراد نو گو جوابعیت اما برای ما مرجع مشرو اساس(قانون 

 هسیا و سفید. ۀ سیاسی کار نداریماکرنشست مذ، سازمانها و اطراف احزاب طوط سرخ و سفیدو خ هما به سفید و سیا
را به ملت صحت و درست بودن آنمنطق اشت ند دظیفه خواه. ایشان حق و وشانمبارک هرکس  و سفید وخط سرخ
له های یصفدر  یگرانآنرا بر د سیاکرات سیامذوکات در چ نیست که تسضرورت و درلی ود نخاب تقدیم کنجهت انت
 رگیحمیل عقاید بریکدتو  ازیت سبی هوی کرات سیاسی به این مفهوما. مذتحمیل کنند ، ترکیه ویا ....، مسکودوحه 
ب انز جاسی ااکرات سیکات مذو در چو ،لت مستدل سازیدهای خود را به مخه قم افکار و نسصحت و سلی ب .نیست
ما در چوکات شیند تحت ترحم و شفقت بیاتالش کنید که جانب مقابل خواهید و نه ن وادار نه کند و مییتسل هبرا  مقابل
له با شما داخ تبا شما، وزار گتفناین قابل قبول نیست که کار کنند.  ،دکه شما تعین کرده ای عداقو، ۀ تفنگ شماوسای

ین شما خود را عیار سازند. نه ا شیخط ک و حمیند تحت تران بیارگبا شما و دین ویکمیس، صندو ق با و امنیت با شما
مطمین ام و باید مطمین شوم  .خواهد بود که شد ملت افغانژیدی تراواین حالت باز هم سبب طوالنی شدن  نمی شود.

ۀ ظر جامعت نمشخص و تحا تدابیر م ب، همانی داشته باشدگبد ا ر بگن فریب و خدعه را ندارد و انیحاکمیت قصد چکه 
  .این ممکن استو لکی تجربه شده مهار شودجهانی و برخورد مس

عاد جهانی، منطقوی، داخلی بخش از حرکت طالب مطرح شد و به اببین امریکا و یاکرات سیاسمذقطر  –در دوحه 
به صورت  تاجران قوم و سمت ،هخدرمافیای مواد م، صطلبان حریت درق فکتور منفی به ،افغانستانلی و در داخ

ت و نیسای نامشروع شان تمکین به خواستهمعنای توجه به  رفتن وگدرنظر  .نه شد و توجه رفتهگدرست درنظر 
در سوریه و یمن ن به نفع خود اگفت و رایم به ، سرک و انسان من، معدننکه آب ، چوب، درخت. آه نمی تواندبود
ماع خود برای من صلح و جگونه با اد چافغان بکارمیبرۀ بند ها و آبهای مهار شد قوطحار و س... انفجار و انتو 
. رفتندگبردند و از جهان جزیه هم ان گرایهمه چیز را ن و تباهی مردم م گدر جنایشان  ؟خواهد کرددیه ه قراراست

 صلح وانستان برای افغخود جماع د شد که با اناهچطور راضی خو ت و استقرار افغانستانبا عزایشان به صلح 
 ونادرست است.  ءین خطامکنین تچنین خواست و چ ؟ر هدیه کندرااستق
افع من ۀکنند سیمیث تقنباید بح ی کردمال ازایشان یاد آورکه با تمام افراد و حلقات مطرح ،منطقهجهانی و ۀ جامعر گا

ش هایی ارزن مکار تصمی. ایشان نیست کیک کار و حقسیم کارتق و تقسیم کیک به نفع خویش فرصت داشته باشند.
 قطر، –نشست های دوحه  نسخه و حاکمیت کار ملت افغان است.شروعیت میت و محکو نوع حکومتداری و 

ده ت افغان شمل د تصمیمو مم ، تسهیل کنندهف و صرف زمینه سازون، همسایه و ترکیه صرگ، ناتو، پینتاسکوم
است  روعغانها نه مشغان و افاف نهایی عوض ملت یممکمیت و تصوع حاتر این صدور ونصب هرنباال د وبس.نمیتوان

 . راه حلهم  هنو 
نشان داد که  حرکت طالب با جانب امریکاییروه از گبین یک  (۲۰۲۰بروری ف ۲۸)حه دوبس طوالنی توافقات 
ه همه و یا توافق بافق به تعهدات که یا توعده ها و و. خود با حاکمیت افغانی بی توجه بودبه تعهدات امریکا جانب 
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سازمان های تروریستی در جبهات  رفت و مشترکاتگورت نه اکرات افغانی صدر عمل مذ .ندچ را فراموش کردهی
ز تمرکحفاظت منافع خود متوجه و مهمه به قبل از با حرکت طالب کما کان باقی است. بلی جانب امریکایی  گنج

ی جشود باک ندارد ولی سرباز خارته کش له شد. سرباز افغانن معاملح افغانافع و مصابه صورت صریح به مشد.
 قدادن افغانان از مناط و کوچ وسیم خاردار و دروازه ها ت پاکستانیتان سرحداباید در امان باشد. در داخل افغانس

ستان تحمیل نت افغاو سکوت حکوممریکا ی پاکستان و حتی به مصارف ابا راکت بارانی ها، و پاکستانبین افغانستان 
از همه  و این قبل یماندنصادقانه باقی م یش بخاطر همما باید به تعهدات خوه انسان کشته نه شود اقتیم کشوما خو شد.

 و افکار توتالیته و استبدادی رزه علیه رژیم هامنیت جهان و مباذشته برای اگسال در چهل  هاکه افغانم به خاطر این ه
ۀ جهانی علیه ترور رزمباحال که استعال شدند. جهان به نفع کا وشوروی علیه شوروی ک امریمبارزه کرده و در جن

ران الفات هند و پاکستان، ایی اختند و دارند که قربانشونده میاگشت جنکان علیه ترور و ده، افغانها کماشت استدهو 
ۀ امریکا در کشور های های متحاب. افغانهای برای حکومات و خانواده ندیشومیکا، امریکا وروسها و چینهایی و امر

شور های عربی و عربستان سعودی هادی بخش از مجاهدین کبقات جایدان مسشار علیه آنها به مم کردن فعربی و ک
یز و نفت خعربی م حکومات کشور های ات حکاحکوم ؤن شدن. بلی افغانها برای امنیت ایشان و مصنددل شدمب

 .ی شدند و قربانی میدهندنفت ایشان قربانجارت ت جریان عادی
 

 حال که وضع چنین است و ما به اینجا رسیدیم راه حل چیست؟ 
، هترینبلکی ب. رکتی و نه مؤقت و ...امشومت انتقالی و نه عبوری و نه باب نه حکعالم اسکن درراه حل مم

 تحال ت است تا ازینرایاندیش و افغان بادتفاق تمام انسانان خیر حاد و اات، رستدانه راه حل گیین و حتی مؤثر
 .ندبرپیش بلکی به بسوق نه داده  دوران کنفرانس بن ()  را به عقبسازند و افغانستان بدل مرصت فرا به  بحران
اکرات روشن توافق شده در مذ عدتحت قواملت ام گود هنز خابات و انتخابیکم همین انتیست ور قرن بو این د

 . پروسه د مالیۀ جهان مانند تسهیل کننده و ممور جامعضو حل متحد ت نظر سازمان ملسیاسی و تح
برای خود شان وجود خواهد رط به غیر انتخاب ملت خ طالب و حاکمیت اسالمی مانند پیش شدرین راه خطوط سر

نباید و وجود نداردمیل خطوط سرخ حکومت بر طالب تحو یا  رانگلی تحمیل آن بر دیداشت که حق شان است و
تی ارککومات مش، حکند قلب بود، تقلب شد، جان کیری حله نداد، تدالل اینکه انتخابات نتیجباشد. استوجود داشته 

تشویش ها باید از قبل مطرح در مورد توافق ین همه .... ارست نبود و رت دسیون و نظا، کمیلب تی و تقمصلح و
هل ر کار به اگا ممکن است ود و اینتفی شۀ بعدی باید از همین حاال منرفته و فرصت برای سوء استفادگورت ص

 از تخلف رامکه  جهان ازآن نظارت کند تنظیم ون این قواعد را مردم افغانستا ت داده شودکار سپرده شود و فرص
قبول باید جواب درست پیدا کرد و مانع وقابل  ستدالل بجابه ا د.بنشاننیش جامعه و جهان تجرید و یا به به جا

 تفیشن را من، شفاف و روماگات زود هنابانتخ منطق غلط بودنتشویش های ارایه شده  .تشویش های مطروع شد
ر به گدارد. بلی اندارد و همین را عادالنه  ی نسبا  رگبشریت غیراز انتخابات چیزی دی. کرده نمی تواند و نباید بکند

ا همه چیز رجانب  ات سیاسی که یکاکرسیاسی و بدو ن مذ الزمقبلی  ماتفاهبدون تی الزم و گانتخابات بدون اماد
ته باشد شکترونیکی وجود نداکار کند و تذکرهء الر گبیاید تحت ترحم و تفقد جانب دی یرگدی شته باشد وراختیار داد

 بود وقابل قبول نیستند.  ج بد، منفی و نادرست خواهدو .... نتای
 !ن فرصت ساختاما باید از بحرا

انتخابات ایط ما و درشر خاباتنتابول کرد که فت و قرر گهر جای دیکیه و ه تربمه جانبه هذاکرات سیاسی به م
 است. ست و دری راه حل اساس امگاز وقت و زود هن قبل یاست جمهوری و پارلمانسراسری ر

ش خواهد کابات به ملت پیشجانب مبارکش و منطق آنرا در انتخخ هر ط سرخطو یکرات سیاسوکات مذار چدوم د
ی خود را ها هعیت نسخارزشها حق ندارند که مشرویر سازمانها و ساکا و ت طالب، امریحرک، میت افغانکحا کرد.

 رفته شود. گشروعیت تطبیق آن ازملت لی مسیاسی مطرح و در چوکات مذاکرات
ه ب ت راخابالکترونیک و قواعد بازی و انتذکره ای اۀ جهانی تحت نظر سازمان ملل متحد برنامه های توذیع تجامع

ی شود و تمام ذاکرات سیاسده در مچوکات قواعد قبول شاد و شفاف در ه منجر به انتخابات آزنند کظیم کطور تن
 .بول خواهیمج را قنتایکیری نیست و ما جوانب از قبل تعهد کنند که ضرورت به جان 

 باحزا با، ف نشستااطراف بحث با راطفید خود خ و سطوط سرا با خر غیر از انتخابات رگی دیزشهاتوافق به ار
ابات ۀ انتخزات انتخاباتی مطرح کرده میتوانند که برندجهت اتحاد و ائیتالف های سیاسی در مبارسیاسی ت اوحرک
 . انندلت تحمیل کرده نمی تور کل مب یاسی آنراسند اما در چوکات مذاکرات شو

براین و یا آن ارزش خطاء است و یا  اعتقاد شانبدان معنا نیست که این نسخه و  ش از ارزشهاخبر تفاوت د
ا و برنامه هنادرست. در جوامع مختلف احزاب وسازمانها برای مسایل مختلف جامعه نسخه و برنامه دارند و این 

 . کامال  قابل درک ونورمال هم است باشند و اینعدد میی متلکخه یک نه بنس
نفرانس کهمه را بر تمام مسایل داشته ویا در یک اجماع غان حاکمیت اف حتمی نیست کهه درایم کتأکید ر گیکبار دیلذا 

زار انتخاباتی قبل از وقت و زود  اما اجماع بر قواعد کار جماع بروندباید با ارکیه و دوحه ، تختلف مسکوهای م
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 4تر 4 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
 

آن رازه و خرابکار قبول ندارند دو نظام براندگزور اد و حلقات ر این خواست معقول را افرگا .ورت استضرام گنه
  متناسب کنند. یه علیه شان متحد عملصورت همه اطراف خیر خواه قض

توانست  رسیده نه خواهیمار الزم ستقرو ا با عزتکنیم ما به صلح عات نه ات را مرر ما این قواعد و این اساساگا
 ضل نیست. ء و راه حل مشکل و معران برما کار خطاگیمیل افکار و حکومات دو تح

 بالغ المبین الو ما علینا اال 
۲۵/۳/۲۰۲۱ 

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸ 
strategicstudies@yahoo.com  
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