
 
 

 

 2تر 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 ندهسیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 
 ۰۸/۰1/2۰2۰            دوکتور صالح الدین سعیدى

 

 !مذاکرات صلح و تأکیدات بى مورد
 

جان در عذاب و تراژیدى  و کار به اهل کار سپرده نه شود، ر امور کشورگفته ایم و باز تأکید میدارم که اگبارها 
  !ملت افغان ادامه خواهد داشت

در کار را فهم و توانایى مسلکى در کار همراه با مشروعیت و تجارب مثبت و عملى میسر میسازد. عدم دقت اتوریته 
 .و بى توجهى به هر جانب این فکتور ها و عوامل کار را با مشکل مواجه میکند و کرده است

نى و بدون توانایى بهترین نسخه هاى سرخ، سبز و خاکسترى بدون در نظر داشت سطح رشد انکشاف جامعهء افغا
در موارد کشنده و یا تالش عبث براى تداوى   هاى جسم و قوت جذب مریض و بدون در نظر داشت انکشاف مرض،

 .و عالج میباشند
و لباس عنعنوى هم  تالش ها براى آوردن تحوالت و تغیرات درجامعه با تحمیل پوشیدن پطلون و کاله عوض دستار

یرد گسست ها در جامعه شده، انقالبهاى صورت میگو بار نمى آورد، بلکى موجب انقطابنه تنها که ترقى و تحول به 
بار و سخت آزار دهنده بوده و در بهترین موارد تحمیل بردن به جنت به زور میشود که   میشود که اکثر مصیبت و

 .مسلمان به بردن به زور کس به جنت مکلف نیست
 !یط ها میشوندرهبران حاذق مانع چنین افراط و تفر

 :از دهها مورد درین مورد به یکى دو مورد انتخابى ذیل در مورد مذاکرات سیاسى و مصالحهء سیاسى تمرکز میکنم
مسٶولین دست اول   ر مذاکرهء سیاسى را با مناظرهء سیاسى مغالطه کردند، چنانچه از اظهارات و مواضع حتىگا

میزه   مغالطه ها میپرازند و عمال با مواضع و اظهارات خویش براست به چنین  نیز ملموس بود و درین عرصه
 رفتند، حل مشکل را طوالنىگمذاکرات سیاسى به خطاء به مناظرهء پرداختند، و یا خارج از صالحیت خویش تصمیم 

  میسازند. شواهد و در موارد ناممکن ساختند و
روه طالب در دوحه و قطر مملو ازین مغالطه ها بود گین دوره اى ایاالت متحده با ا 9زیادى نشان داد که مذاکرات 

 .و مرتکب شدند
ر حق دارند که براى ما قانون اساسى گدر دوحه و نه در بن و نه در جاى دی  رى نهگسیاسیون افغان و یا کسانى دی

 .را فیصله کنند
ایالت  کثریت ملت افغان باشد. در چندینکس حق ندارد که در افغانستان قوانین را فیصله کنند که خالف اعتقاد اصیل ا

ساله تصویب کردن  1۸ى مجاز است و در افغانستان این را به سن گسال 16ایاالت متحدهء امریکا ازدواج از سن 
در افغانستان به سن ازدواج براى جوانان حد اقل   ر علماى اسالمگمیخواهند. بهترین حل حل اسالمى است. مثال ا

ظهور کند، یک راه معقول و اسالمى قابل قبول  17ى مواردیکه عالیم سن بلوغ قبل از آن سن به استثنا  سال، 17
 .خواهد بود

 بلى
احزاب، سازمانها و حلقات سیاسى مخالف حاکمیت موجود افغانستان با رهبرى کابل، همه و همه در چوکات اعتقادات 

نسخه و برنامه مانند اهداف دور و نزدیک این  خویش در مسایل مطرح کشور و جامعه برنامه و نسخه دارند. این
  .احزاب و سازمانها مطرح و قابل درک اند

آنهایکه وطن واحد افغانستان عزیز را قبول دارند و هدف خویش خدمت به ملت افغان و یا بخش از ملت را قرار داده 
  .انتخاب و حق شان استاند، افغانستان شمول مى اندیشند و یا قصد خدمت به بخش از مردم را دارند، 

در مذاکرات سیاسى درست و قابل قبول نیست که اطراف ذیدخل عوض مذاکرات سیاسى به مناظره بپردازند، که 
ذشتنى نیستیم و امارت اسالمى مردود و قابل قبول نیست. چنین تصامیم گقانون اساسى خط سرخ ماست و ما از آن 

 اظره با نذاکرهء سیاسى است. ) جزییات بیشتر دارد!(و چنین بحثها کامال خطا و مغالطه کردن من
لذا با چنین تأکیدات بي جا مذاکرات آغاز نمى شوند و به پیش نمى روند. چنین بحث و بلى و به یقین تمرکز به چنین 

در مذاکرات سیاسى عدم فهم از مصالحهء و مذاکرهء سیاسى و همان سپردن کار به غیر   موضوعات و چنین بحث
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ى به این بحثها را سازمان دهان این مذاکرات در تفریح ها و قبل از نماز جماعت و بعد آن میتوانند گآن است. تشناهل 
    .تنظیم و عطش خویش را مرفوع سازند اما در مذاکرات سیاسى جاى ندارد

یک مطالبه و  درین میان معرفى تیم قوى و با صالحیت و همه شمول مذاکره چى جانب حاکمیت افغان به ذات خود
  .تأکید نادرست و بى جاء، بدون ابعاد روشن و غیر عملى است

در مذاکرات سیاسى قوت و ضعف تیم در مورد مسایلى نیست که عوض ملت در مسایل صالحیت ملت تصمیم 
  .یردگب

مسلمان ملت ملت افغان و در حالت ما اکثریت قاطع   تصمیم و اعتقاد  قانون اساسى، نوع نظام و نوع عدالت کار،
ندارد. موضوع خارج   نجایش بحث براى آن نیست وگافغان است. درین جا در مذکرات سیاسى اصال جاى بحث و 

  .از بحث است
لذا تأکیدات مبنى براینکه قانون اساسى افغانستان خط سرخ ماست و برآن معامله نمى کنیم، یک تأکید بى جا و بى 

و تصمیم در مورد در غیاب ملت حق شما نیست و چنین مذاکره و چنین  مورد است. معامله بر سر قانون اساسى
مرکز اساسى بحث  ...رفته میتواندگروه هاى طالب گروه از گتصمیم را شما و نه کدام تیم مذاکره کننده با این یک 

رفتن مشروعیت امارت اسالمى و یا قانون گت بحث بر متمدن ساختن مبارزات سیاسى جه  در مذاکرات سیاسى
  .یرى استگاساسى از ملت مسلمان افغان و راههاى رسیدن به این تصمیم 

ر یگملت افغان و جهان میداند که کدام جانب در  در نتیجهء تالش و آمادکى الزم براى مذاکره وړمصالحه ء سیاسى
  .که درین وطن خون بیشتر نه ریزد و انسان کشى نه شود ى، انسانیت و رسالت خویش را اداء کردگشهامت و مردان

ش د و متجاوز را برجایگدر نتیجه سرباز افغان با برحق بودن داعیهء حق دفاع ملت جان به کف و با ایمان راسخ بجن
  .بنشاند

  .خواست آتش بس در جریان مذاکره و به مجرد آغاز مذاکرات صلح منطق دارد و تأکید برآن معنا دارد
  .لذا قبل از مذاکره تأکید داشتن که جمهوریت و قانون اساسى خط سرخ ماست، یک تأکید غیر ضرورى و بیجاست

 !خط سرخ ما انتخاب ملت ماست
 !خط سرخ ما نه رفتن به معامله در غیاب ملت ماست

 !خط سرخ ما منافع و مصالح ملى ملت افغان است و افغانستان واحد است
به حیث افراد و کلکتیف ها خط سرخ و اعتقادات خود را داریم که براى به کرسى نشاندن و مشروعیت به کرسى ما 

 !نشاندن آن کار خواهیم کرد
ر مشروعیت و صحت آنرا با ملت خود مشوره گما به جمهوریت و همین قانون اساسى باورمندیم و حاضریم که بار دی

  .بارزهء آزاد و دیموکراتیک برویمذاشتن با آن به میدان مگو جهت صحه 
 .این است راه حل و این است طریق مذاکره و مصالحهء سیاسى به مفهوم درست مسأله

  و ما علینا اال البالغ المبین
  دوکتور صالح الدین سعیدى
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