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  ،سیاسی  مذاکرات
 

 فرصت! به بحران تبدیل
  

 
  بیرون  برای  وتالش  خدمت  وتعهد ادعا  که  آنهایکه م تما  و  معزز  گان  خواننده  شما  خلیلزاد،   داکترزلمی  من  مخاطب

 دارند!  را جهانی خطر دفع و منطقه ما، کشور در موجود بحران و  معضل از رفت
  و  صلح  امر   و  ما  مردم  ، عزیر  افغانستان  خویش  کشور   به  خیر   ارادۀ  دارای   سیاسیون  و  بدستان  قلم   من  مخاطب
 دارند!  منطق استقرار
 مخاطب بلی   اند!  آن  به  خدمت  مدعی  و  داده  قرار  اساس  زندګی  در  را  انسانیت   و  انسان  اصل  آنهایکه  تمام  به  من  مخاطب

 است! راستین و خوب ا،خیرخو مسلمان من
  

  های   نیرو اینکه  تا تواند  نمی  آمده  مستقر  صلح  جامعه  یک   در تازمانی  که  ګفتیم  و  نویشتیم  مستدل  و  کردیم  تکرار  بارها
   باشند. نداشته گاهجای مشروع های راه از سیاسی ستیج در جامعه واقعی

  میروند. عدالتی  بی  و   خونریزی  ء، خطا  به  همه  و  همه  دیګر  ی   وراهها  است  درستتر  و  بهتر   انتخاب  سیاسی  مذاکرات
  سیاسی   مشترک  حزب  و  ائیتالف  تشکیل  به  نشست  مذاکره  به  نشستن  و  کرد  مغالطه  مناظره  با  نباید  را  سیاسی  مذاکرات

  تعلیم،  حق  مرد،   و  زن  حقوق  ارزشها،  بر  تصمیم  و  توافق  کرد.   توافق  ارزشها  به   باید  اول  که  نیست  حتمی  صورت  به
  مذاکره  اطراف   کردن  هویت  بی  برای  تالش  ترتیب  این  به  و  سیاسی  مذاکرات  چوکات  در    ...   و  نظام  نوع  بیان.  آزادی 

 است. سیاسی مذاکرات از خطاء فهم
 

  کسب با  را   ...  ویا  یت جمهور  اسالمی،  امارت  رسیدن  چطور  که   است  براین  توافق  سیاسی  چوکات  در  توافقات
 ورسید.  داد تحقق مشروع راه واز متمدن ۀومبارز شکل به  آن حصول مشروعیت ګرفتن و
 مصاحبه و  ها  نوشته  طی   قطر  –  دوحه  مذاکرات  آغاز  مجرد  به  و  افغانستان  مورد  در  سیاسی  مذاکرات  آغاز  همان  از

 انتخابات سال(  یک  از  کمتر  در  ) هنګام دزو  اتانتخاب  به   رفتن   حل  راه  که   کردیم  بیان  و   داشتم  تأکید  متعدد  های
 های  هتذکر  کامل  توذیع  شمول  به  و  کامل  های  آمادګی  با  افغانستان  در  جمهوری  ریاست  و  پارلمانی  سراسری

  توافق  آن   به پروسه این  آغاز از  قبل که است میکانیزم تطبیق به کامل تعهد و جهانی جامعۀ نظر تحت و الکترونیکی
  بهانه   آنهایکه  به  فرصت  ندادن  و باشد  ها  کیری  جان  به  تیلفون  امکان  نه   و  فرصت  نه  صورت  ندرآ  ګرفته.  صورت

  به  را  انتخابات  نتایج  که   ندارند  حق  های   کیری  جان  کنند.  فیصله های   کیری  جانو   ندارم   قبول  من بګویند:  و  کرده
 حالت  باخته.  ویا  است  برنده  یا  انتخابات  در  کننده  اشتراک  دهند.  تغیر ګروه  و  فرد   آن  و  این  لجاجت  بخاطر خود  میل
 مفهوم   به  میکند  وطن  درخدمت   استفاده انتخابات  در باخته  جانب  های  کادر  از  برنده  جانب  اینکه  باشد.  داشته  نباید  سوم

 است. مردم حاکمیت خوب ۀتجرب و مجاز حالت دیموکراسی، درست
 

  اصل   به  خوشبختانه  حال   و  داشت  تأکید  همچومسایل  در ها  جرګه  لویه  به  افغان  حاکمیت  اول اخیر دوسال  درظرف  اما
 توضیح  ها  بار   داشتم.  تأکید  برآن  دوسال  که  است  چیزی    همان  این  .دارد   موافقه وقت  از  قبل سراسری  انتخابات

  ای   جرګه  لویه   و  میدهد  تشکیل  را  کار  اساس  رأی  یک فرد،  یک  و  داریم  قرار  یک  و  بیست  قرن   در  ما  حال  کردیم
  خشتی   پُل  مسجد    پُل،  زیر  در  سرګردان  افراد   تعداد   نیست.  مشروعیت  مرجع   ...  و  مشورتی  عنوی،عن  تأریخی،
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 که   جمهوری  رئیس  مسلم   حق  نیست.  و  نبود  حل  راه این  که  میدانیم  همه  و  اند  شده  بلد  ها  جرګه  ګونه  درین  دیګر   هم
  در  که  میکند  حکم  تجربه  و  سخن  طقمن  است.  باقی  خود  جای  به  میکند  مشوره  کی  با  خود   های   صالحیت  اعمال   برای

 مرجع   و  اعتبار  مورد  را   اساسی  قانون  در  شده  تعریف  ۀجرګ  لویه فصر  و  صرف  ما  توافق  و  ضرورت  صورت
  بحران  ،فریب  عوض  لذا   .ندارد  وجود  تاحال  و گرفته  نه  صورت  الزم  مقدمات  آن   تدویر  برای  که  میدانیم  مشروعیت

   رفت. هنګام  زود انتخابات به کامل آمادګی با و مبدل فرصت به باید را
 

 که   روید  نه  سیاسی  ای  مناظره  به  سیاسی  مذاکرات  عوض  قطر  –  دوحه  مذاکرات  چوکات  در که  نوشتیم  و  گفتیم  بارها
 سیاسی مذاکرات چوکات در  ... و اسالمی های  فرقه و مذاهب ۀقرن چندین منازعات حل رسید. نمی درست نتیجۀ به

 تالش   پاکستان،  و  هند  منازعات  حل    افغانستان،  سیاسی  مذاکرات  چوکات  در  ابرقدرتها  منازعات  حل  ،افغانستان
  ۀ مخدر  مواد  مافیای  ایران،  و  امریکا  منازعات  فشار،  این  تحت  افغان  های  سرزمین  رسمی  تصاحب  برای  پاکستان

  تطبیق   عدم  و  افغانستان  در شکنان  قانون  و  غاصبین  براندازی  نظام  تالشهای و  اداری  فساد  حل  و  خارجی  و  افغان
  استقرار  و   صلح  معضل  و  افزاید   می  مشکل  وسعت  به  و  دادن   جا   سیاسی  مذاکرات  چوکات  در  را   همه   و  همه    قانون

 میسازد.   هم بزرگتر آنرا بلکی ،کند نمی حل که تنها نه را
 

 جهانی  خطر  دفع  و  منطقه  و  افغانستان  در  استقرار  و  باعزت   صلح  رسیدن  برای  ایران  و  پاکستان از  اجماع  کسب  بحث
  ایشان  خواهند. نمی خود به ومتکی قوی مستقر، افغانستان ایران و پاکستان نیست. بیش واهی خیال و خطاء بحث آن

  خشک   آب  دو  که  پنجاب  از  میخواهند.  افغانستان  در  ...  و  سرک  سرباز،   انسان،  آب،  معدن،  چوب،  بازار،  بر  تسلط
 واساسی   مهم  بس  سوال  پاکستان برای  افغانستان  رایگان  آب  و  آب  ۀمسئل  میسازد،  دبن  دارد  هند  دیګر  آب  سه  بر  و  شده

 خواهد  نه  و   تواند  نمی  دیده  باشد،  مسلط  خود  طبعی  منابع  به  که  خود  بر  ومتکی  مستقل  افغانستان  ایران  و   پاکستان  است.
ً   و  دهه  هفت  تجارب  و  سیاست  وعلم  قانون  حکم  و  امر  این  ګذاشت.  که  میکند  حکم  دهه   دو   رهبالخ  و   دهه ۴ خاصتا
  درین    کرد.  خواهند  و  کرده  دنبال  را   خود  ناجایز  اهداف  همیشه  آن   مردم   و  افغانستان  علیه  ایران  و  پاکستان
 تشویش   مورد   جداً   ها  چینایی  روسها،  امریکا،  مذاکرات  بین  در  مسکو  در  (3/2021/ 18  ) پاکستان  حضور صورت

  تصمیم   ما  غیاب  ودر  ما  بدون  ما  عوض  که  دارند  ولی   شود  فغانهاا  خود  تصمیم  ممد  باید  جهان  است.  افغان  ملت
 است. قبول قابل غیر حالت میګیرند.

  در   خارجی  منابع  و  بالخیر  ثالث   ندارد.  جای  مختلف  احزاب  و  قضیه   اطراف   ارزشهای  تعین  مسایل   در  بالخیر  ثالث
  خود  بالخیر  ثالث   این  که   این   مهم  اما   است.  ضرورت  و  میتواند  کرده  کمک  ملت  انتخاب  بر  مبنی  پروسه  تسهیل  مورد
 تواند  نمی  ګرفته  تصمیم  ملت  عوض   به  قضیه  اطراف  عوض  ارزشها  بر   بالخیر  ثالث  نباشد.  مقصد  و  قضیه  طرف

    ندارد. را حق چنین و
 

 درطول  افغانها کرد.  نګاه  شفقت و ترحم  نګاه به نباید صلح امر و منطقه ،افغانستان ۀقضی به که داریم و داشتیم تأکید
 اند.  داده قربانی مطلقه و توتالیته نظامهای وختم ترور ضد  مقدم خط در  جهانی امنیت بخاطر دهه چهار

  کرد   کمک  نحوی  به  جهان  و  منطقه امنیت  به  جهان  کل کمک   به و  خود  کمک  به  داده  هم  دست  به  دست  که ماست  بر
 پاکستان  و  افغانستان  بین   مناطق  از  افغانستان  مردم  دادن  کوچ  شود.  نه  قربانی  و  ریزد  نه  افغانستان  عزت  و  آبرو  که

  امتداد   در  هم  آن   و  دیورند  خط  نام  به   فریب  به  افغانستان،  داخل  در  پاکستانی  سرحدات  و   خاردار  سیم  کشیدن  امروز،
  جزیه   این  ندارد.  دهشت  و  ترور   علیه   مبارزه  استقراردر  و  صلح   امر  به    ربطی  هیچ   متر،  کیلو ۲۶۴۰ حوالی  و

  در   صلح  که  میدانیم  ما  نیست.  معضل  حل  راه  آن  به   تمکین  و  افغانستان  مردم  و  امریکا  از   پاکستان  های  ګیری
ً  انګلستان وقت صدراعظم  که نیست تصادفی این  و دارد ارتباط جهانی صلح به منطقه و افغانستان   که کرد  اعالم علنا

 . است لندن سرکها در امنیت افغانستان، کوهها در امنیت
 

  قدرت  به  پاکستان  زور  به  یا  و  داشت  مشروع  حاکمیت  طالب  حرکت  که  این  به  تمرکز  سیاسی  مذاکرات  چوکات  در
 از مناطق کدام به طالب حرکت و رسیده قدرت به کی زور به کسی  چه و امریکا زور به کس  چه حال و بود رسیده
  بدست   باغها  و  دشتها  یا  و  مردم  بخش  کدام  و  است  مسلط   های  شهر  و  ملت  ویا  دشتها   و  تاکستانها  باغها،  انګور

 تواند. نمی کرده حل را ما مشکل  کیست؟
 

 نه یا  و   آمده  تقلبی  و  نادرست  انتخابات  یا  و امریکا  زور  به افغانستان  موجود  جمهوری رئیس  غنی  اشرف  داکتر  اینکه
 تواند.  نمی کرده حل را ما امروز مشکل آمد
 

  قریب   اکثریت  که  ما  ملت  مصالح  و  منافع  چطور  و  است   چه  در  رفت  بیرون  راه  حال  که  میشود  حل  درین  ما  مشکل
 منطقه  و  ما  کشور  در  راستین  استقرار  و  صلح  به   و   میتواند  شده  منطبق  جهانی  امنیت  به  است  مسلمان   آن  اتفاق  به
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  عضوی  یک  که  میدانیم  هم   را  این  دیګراست؟  چیزی  هدف  نداریم،  خبر  ما  ویا  است  همین  هدف  آیا  میتواند؟  شده  قایم
 حکومت  اکر  که:  گفت  طالب  حرکت  با  دوحه  در  امریکا  توافق  از   بعد  خود  ۀمصاحب  دریګ  امریکا(  )ساکن  طالب،  ارشد

 توافق   طالب  حرکت  به   منطقه  امنیت  و   رسیده  توافق  به  طالب   حرکت  با  امریکایی  جانب  ،نه  ویا   باشد  خواسته  افغانی
 تصور   وپاکستان   روسها  ایرانیها،  است،  معنا  چه  به  شان  تأکید  این   اینکه  .منطقه  امنیت که  ګفتند  بلی  است...!   شده
 اظهارات  ازین  تلخ  برداشت  چه   اند   دیده   و  چشیده  را  جنګ  و  نیابتی  جنګهای  زهر   یکه  افغانها  اما   داشت  خواهند  را   خود

   است. تشویش قابل جداً  و  جدی  دقت قابل نیز دارند
 که   میاورم تان  خود یاد   به  را  تان  مادر  ۀقص  همان  االصل  افغانی  امریکایی  مانند  و  خلیلزاد  داکتر  جناب  شما  برای  من
  آور   یاد کنید!  نه  فراموش  را  افغانستان که:  گفت  تان  برای  و   گرفت  تان  نیکتایی  از اش زندنگی  لحظات آخرین  در

  خطر  دفع جهت و  منطقه و افغانستان  در راستین استقرار  و امرصلح به خدمت مدعی جوانب تمام  و شما که میشوم
  از  و  کنیم  استفاده  جهان  توجه  موجود  فرصت  ازین  هریک  که  دارم  پیشنهاد  و  أکیدت جهان   در  دهشت  و  ترور  جهانی
  به خوب ۀاستفاد ازآن   باید دارد   وجود امکان  این .سازیم مبدل  فرصت  به  آنرا منطقه، و افغانستان در موجود بحران

 کرد.  انسانیت و انسان امر و جهان نفع به امریکا،  نفع به کرد. خیر امر و افغانستان نفع
  من   است.  انقالب  ...  و  انتقالی  عبوری،  مؤقت،  حکومت پردازیم.  به  انقالبها  به  نباید  ما !برګردیم  عقب  به  نباید  ما
 منطق  حکم  این  دارم. سفارش  قانون  حاکمیت  و  تداوم  اما  ندارم.  تأکید  نیز  است   که  شکل  به  موجود  حاکمیت  بقای  به

 تصامیم   در  و  ملت  غیاب  در  معامالت است.   افغانستان  مردم  و  حق  به  تعهد  و  درست  عملی  راه  و  ملت  منفعت  و  سخن
 بر  حاکمیت  تحمیل و  ها  خواسته  خود  از  غیرمناسب، و  مناسب  چندتن  توسط  ،کشور  از  بیرون  های  کنفرانس  در

   اشت.د خواهد نه و ندارد ،نداشت  خوب نتایج خارج از افغانستان
  ماست.   طرف  این  و  هستیم   خود  درکشور  استقرار  و  صلح  خواهان  ما ندارد.  وجود  باشد  بیطرف  که  سمارق  چنین

  فرصت   ها؟!  بیطرف  چنین به  میبرند  و  اند  برده  منفعت  باروت  و  خون  تجارت  و  جنګ  از  افغانستان  در  آنهایکه
 دهند. نمی و داد خواهند نه را خوب دولتداری

 شود!  نمی ګدایی منطقه و افغانستان جنګ در منفعت طرف و قضیه طرف و پاکستان از صلح
  بس  آتش  توافق  و  قیمت   به   ولو  را   کوچ  برف  این  و   میدهد،  نشان  شواهد  که  باشد  داشته  وجود  تالش  چنین  اګر

 ومهلک   بد  خراب،  بس  عواقب  درآورید،  حرکت  به  و  بګیرید  دست  روی  افغانستان  در  پاکستان   توافق  و  طالب  حرکت
 دست   از  رایګان  را  شیری  ګاه  این  پاکستان  دانیم  اینکه  اینکه  بخاطر   نمود.  خواهید  افغانستان  و  جهان  متوجه  آنرا
 شکسته  وقت  هر  بس  آتش  بود.  خواهد  دیر  شوید،  متوجه   پاکستانی  تحمیل  این  خطای  به  بعد  اګر  داد.  خواهد  نه

  خیال   بود.  خواهد  ممکن  نا   عمالا   و  دشوار  کار  شتهګذ سال  بیست  کردن  جور  و  جمع  واپس   براندزی  نظام  اما  میتواند
 ودوم  است   مهم  مشروعیت  سوال  اول  کرد،  خواهیم  نصب  عزل  را  فرد  چند  میداریم  نګه  را  نظام  ما  اینکه  واهی

 برګزیند!  ملت  که است همان بهتر بود. خواهد بهتر دیګر  آن که ندارد وجود تضمین
  و   خون  معنوی،  و  مادی  مصارف  اب را  دهه  چهار  و  اخیر  ۀده   دو  ودآل  خون  دشوارو  بس  راه   ما  مردم  و  افغانستان

  امروز  افغانستان  و  کابل  داریم.  قانون  و  نظام  نام  به  اندک  های  آورد  دست اخیر  ۀدوه  در  است.  کرده  طی گزاف  ۀخزان
 بیست  با  ما  انسانی  ونیروی  فکر  لحاظ  از  بلی داریم.  هم  مثبت  تغیرات  نیست.  قبل  دهه  دو افغانستان  و  کابل  یقین  به

 در  را  ناپذیر  برګشت  طالیی  خوبی  های  فرصت  اشخاص  و  حاکمیت  کدام  و  کرد  چه  کی  متفاوتیم.  ګذشته  سال
 داخلی  چور  و  اختالس  جرم  شریک  متحدین  و  افغانستان  در  وضع  بر  مسلط  خارجی  افراد  نقش  دادند،  هدر  به افغانستان

  یا   و  میدانیم  همه  کرد.  مراجعه  امریکایی  پریمسو  شرکت  و    بانک کابل  ۀپروند  به  است  کافی .میدانیم  مستند  را  شان
  باید  را    ناله   و   ګریه  شده   ریخته  شیر  به   حال  اما  کجاست؟  در   مشکل  که  میدانند  وسیاسی  جنایی  متخصصین  اقل   حد

  به   ار  تأریخ  داشت،  خاطر  به  دقیق  بلکی   د،کر  فراموش  نباید زیادی، ۀعد  تأکید  برخالف  را   ګذشته  ګذاشته.  یکطرف
 اینکه  و داشت خاطر  به را قدرت  خالی  بحران  و کرد مرور و عبور ،سنگین و سبک کمی را  حافظه داشت، خاطر
 افغانستان  کدام  ایران  و   پاکستان  طماع  های  همسایه  و  دارد  و  داشت  خواهد  را  مشکالت  چه  رفتن  صفر  به  و  انقالب

 کرد!  دقت باید اند؟  خواهان را
 واین کرد  ایجاد  فرصت  بحران  از  و  برود  فرصت  به  بحران  از  جهان  موجود  توجه  و  فرصت  با  افغانستان  که  کنیم  کمک
  در   عملی  های توانایی  و   قلم  زبان،  با   شدن،  دست  یک  اب  شهامت،  و  تعهد  مسلکی،  و  علمی   فهم  با  بلی است.  ممکن
 متحد   ملل   و  جهانی  ۀامعج  کمک  به   ، افغان موجود  حاکمیت  ۀادار  و   تسلط  از  خارج  سال،   یک  از  کمتر  زمانی  مقطع
 ، شود  موافقه  جهان  وکمک   سیاسی  مذاکرات  با  که  دنشو   گرفته  میکانیزم  و  نحو  به  شفاف  و  آزاد  انتخابات   تدابیر  تمام

 انتخابات  ما  کشور  در   های   کشور  از  بخش  تجارب  و   هند  مودل  شبیه  انتخابات  با  و  توذیع  الکترونی  های  تذکره
  ګروپ  و  سازمان   حلقه،  هر  که   شود   حاصل  واجماع  تصمیم  ګیرد.  صورت  جمهوری  ریاست  و   پارلمانی  سراسری

  به عادل  قاطعیت  با  و مقاطعه  جهانی  ۀجامع  طرف  از   کند  عمل  خالف  و  خارج  بازی  قواعد  از  کند،  مخالفت  ایکه
  و   وحیهر  بند...  و خان  کمال  بند  یحام  و  حافظ  انقالبی  های  برنامه  کردن  کار  روی با  گذاشت  نه  شود.  نشانده  جایش
  حق  در  نباید  را  جفا  این  . ختسا  مواجه  ضعف  و  بودن  روحیه  بی  با  و  تسلیمی  به  خود  سرباز  از دفاع  برای  انگیزه

 داشت.  روا  آن مردم و افغانستان
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 4تر 4 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

 

  خپل   لپاره،  امنیت  خپل  د  دوى  د   او   لپاره  استقرار  او  سولې   د   سیمې  او  افغانستان  د   چې  ده   کار  په   ته   نړۍ   اوس  هو:
 ده. الر قانونیت د الر  حل د کړکېچ د  اداء، رسالت

 سره   تابیاوو  الزمو  د  لپاره  انتخاباتو  وخت  له  مخکې  جمهوري   ریاست  او  پارلماني  د  افغانستان   د  او  تداوم  په  الر  دا
 .ئوکړ مرسته سره

 او  حل  ېک  چوکاټ  په مذاکراتو  سیاسي  د  یې  جوانب  عملي  او  وکړي  تمرکز  پرې  باید  خواوې  ټولې  چې  ده الر هغه  دا
 .شي کړاى نهایي
  مرسته  رشد   د   ته  ارانوګ خدمت  ملت  د   کړو.  عام  منطق دهغه  او  حق  وکړو،  تنویر  توګه دوامداره په  ده   کار  په  ته  مونږ
 .ړوک  تجرید اقل حد  متخلف او وکړو

 دي الرې مشروع عملی او قانوني میتودو، ریښتنې د   الرې د حل د دا چې لرم باور زه
 

 التوفیق هللا من و
 افغاني سعید –  يسعید الدین  صالح داکتر

۱۸/۰۳/۲۰۲۱ 
۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸ 
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