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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۲۴/۰۲/۲۰۲۱              سعید افغانی –  داکتر صالح الدین سعیدی

                      
 

 !مذاکرات صلح به ترجمان ضرورت دارد
 

هفتاد روز  نابطال از تحریک  روهگ امریکا به یک( ۲۰۲۰فبروری  ۲۸  ) که مطابق به توافق ۲۰۲۱ اول می هب -
   از سر غور میکند.  و خروج عساکر خود از افغانستان قباقی مانده، اما حاکمیت جدید امریکا براین تواف

   تصمیم خروج از افغانستان را مطابق خواست حرکت طالبان نه گرفت. 18/2/2021-17ۀ سناتو در جل -
  ..خبرداد و .. 2021می  اول طالبان دیروز از تجدید علمیات ضد نیرو های خارجی بعد از تحریک  گویندۀ -
  

  ؟حل یهاهرا بخش از و ل، کم آمدنها، بخش از عوامتالمشک
ی های داخلی و خارجی، مربوط ما و خارج از صالحیت ما، اصلی و فرعی زیاد اند  گ پیچیده مشکالت و عوامل،

و حالت و به ضرورت وجود ترجمان درین بین مذاکره چیان و در برای خود مذاکره  لبه بخش ازین عوام من اما
  :پردازمیچیان که چه میگویند به ضرورت ترجمان تأکید دارد و به بخش ازین مسایل م

ر که حتمى گ یمیکند، به میدیا مى آید اما از نظر د  د و بحثنهکردن میخوا ثمورد صلح و مذاکرات صلح بح  رد
در بحث مشروط   تبا نظر متفاو رگ ینیست در مقابلش باشد، ترس دارد و مصاحبه را به شرط عدم وجود شخص د

هست موارد که  ان دارد که حل کرد ومگ وید و به همان نوع حل میکند که خوش خودش مى آید وگ یمیسازد. همان م
   وش میبیند.گرخواب خ یا خود نمی داند چه گفت و یا

بلى دیموکرات، آزاد اندیش، برحق، و اعتماد کامل به برحق بودن خود دارد، ولى حاضر به بحث در حضور ولو ثالث بالخیر  
ر تعهد به ایمان و وجدان خود  گاو به حق برسد.  صیقل کند   ، ىرگی د سخن و منطق جهم نیست تا منطق سخن خود را با نظر سن 

متعهد است باید در خود توان شنیدن منطق   م و اسال زدر پیروى از حق و راستى دارد و به مردم کشور خود افغانستان عزی 
بول کنند ران قگی فت و خط کشى کرد، باید دگ مان میکند که همه آنچه گ .ددر عمل چنین نمی کن  ، اما دهم داشته باش را رانگی د

که ظاهراً   ه شند، انفجار و انتحار میکنند که به این ترتیب تاکتیک و وسیله در تضاد صریح در مقابل هدف قرار داده شدک  ی ورنه م
میدارند مدعی و  اعالن  اسالمى    حتی  به  وعدالت  جزا   معتقد  و  هم   ءروز  اعتقادا ل عم  ر د است  ندارد.   تازین  ر  گاترس 

   ادامه نمى داد.  میداشت به کشتن و بستن
ران حق  گی ر اندیش هم است و به دگی من را بپذیرد و حال د ۀخ ر باید اول تسلیم شود و نسگی سیاسى میکنم ولى جانب د  ۀرمذاک

و مشروعیت خودش از کجاست، جواب منطقى و مشروع ندارد. هرچه را   ید ونه به قدرت رسیده بوگ چمیدهد. اما اینکه خود  
ى خود قبول ندارد که خود در عمل مانند جز ستیج  گدباشد قبول دارد ولى آن و این نسخه را در زن   که در خدمت مردم و وطن

   سیاسى و یا بدون مشروعیت ادعاى کل دارد.
در حالت ما راه درست و بجا این   میز مذاکره به توافقات مشخص نجات دهنده رسید و  در عقب در سیاست ضرورت است که

در چوکات مذاکرات توافقات سیاسی   د راه حل ممکن قابل قبول است. بگذار در زمان محدو  به ملت ر  گی ضرورت بار د است که 
المللی بین  با تضمین  انتخاب  تا یک سال  زمینه سازی کامل شود و  و  انتخاب   پارلمان و رئیس جمهور جدید ملت  .  د کن  را 

ر چنین گی در کشورهاى جهان و جوامع د  ؟ ددار  چه مشکل   . این طرح تمجاز اس  وهم راه حل ممکن   و ممکن   مه رکا این
براى سنجش مشروعیت  انتخابات مراجعه کرد وقوت خویش تجارب وجود داشته که حاکمیت  به ملت و  ب  . هباز  شده    دهن ریا 

رفته. تأکید براینکه حتمى است من در مقام خود بدون چون و  گ باخته، ولى ملت در استقرار و آرامش با مشروعیت قرار  ویا
   چرا باقى بمانم، یک تأکید ظالمانه است! 

یرد این توافقات به شمول انتخابات قبل از وقت که همه فرصت اشتراک داشته باشند،  گب ر مذاکرات سیاسى معنى دار صورت  گا
   نباید با التیماتوم رد شود. 

الکترونیکى و سایر تدابیر در قید کوتاه زمانى و    ۀریع تذک زوت  ۀسنتخابات و تکمیل پروى کامل براى اگداما بلی
انتخابات پارلمانى و ریاست جمهورى قبل از وقت در مجموع در یک سال در مقابل رسیدن به آتش بس، صلح و  

   استقرار افغانستان طرح است که متداول ، مشروع، با منطق قوى و عادالنه.
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زین ابتکار که به حاکمیت و به شمول حاکمیت موجود درآن فرصت  امنطق، قانونیت و عدالت است که  ،  لحکم عق
ملت   درین راه است که یرد.گ در پیش   رانه راه حل عادالنه، قانونى و معنى داگ ی مانند تجدید مشروعیت داشته باشد،
با قوانین خوب و نظارت خوب، ممکن    اصل تصمیم میشود. شرایط براى این کار  ۀدافغان صاحب تصمیم و دارن

رمداخالت گ یچنان قوانینکه که حق، ضرورت و فرصت براى جان کیرى ها و د .ر کار به اهل کار سپرده شودگااست،  
این ممکن و این راه مشروع  بلی ناجایز خارجى ها در امورداخلى افغان نباشد و تصمیم ملت افغان اصل باقى بماند.

   ن آنرا دارد که به آن برسد.است و ملت افغان توا
مرجع   رویا بى طرف، ثالث بالخیگ  ویا به نحوى کدام سمارق بدون سابقه وگ بر ثالث بالخیر بحث و تأکید دارند که

رفته و جانب مقابل دعوا ملکیت دارد و درین  گ شود. ثالث بالخیر در مورد چه چیز؟ زمین کسى را کسى تمشروعی
ا مستندات را بررسى و فیصله کند. اما درین جا بحث ارزش در چوکات مصالحه بخاطر  منازعه ثالث بالخیر تعین ت

سیاسى بحث را بخاطر    ۀ حنادرست و خطاء است که من در مورد ارزش امارت و جمهوریت در چوکات مصال
امارت و بین  در  تا  نمى سازم  ارزش مشترک  بر  با جانب مقابل حزب و سازمان مشترک  میدانم که: من    خطاء 

ر مذاکرات سیاسى بى هویت سازى نیست گ یر به توافق رسید. از طرف دگ یجمهوریت تنازل شود و به یک چیزى د
یرنده و کسب مشروعیت تطبیق نسخه گ تا من از امارت خود که براى آن شهید داده ام تنازل کنم. همچنان تصمیم
هء مشورتى، تأریخى و عنعنوى گ ریه جملت است و باید ملت باشد. ملت قرن بیست ویکم شوراى حل و عقد، لو

مستقیم  ۀقتعریف شده در قانون اساسى است. مرجع مشروعیت من در حل  ۀگرنیست. مرجع مشروعیت دهند لویه ج
و غیر مستقیم به این و یا آن جانب نیستم. چه در صورت عدم وجود این رابطه مانند صدها افغان مستعد و متعهد و  

   این جوانب نه مطرح ام و نه مورد نظر شان ام. دانشمند صادق اصالً براى 
انه در قرن بیست و یکم ملت افغان، یک فرد یک رأى است. و این به شف شف ها و سفارش گ یمرجع مشروعیت  

   هاى غیر عملى نمى شود.
و   (۲۰۲۰ یرفبرو 28) هحطالب در دو هروگ رفتن امریکا به عملى کردن توافق ترامپ با این مکرراً تأکید دارم که 

نه رفتن به آن، امریکا را در افغانستان نجات داده نمى تواند، ولى در طوالنى شدن و کوتاه شده تراژیدى ملت افغان 
   .دو صلح منطقه تأثیر مهم دار

طالب با جانب  هروگ این  ۀلقطر، معام - در مورد افغانستان بدون افغانها و معامله در غیاب ملت در دوحه متصمی
افغان بدون مراج هروگ امریکایى و یا توافق در غیاب ملت این افغان براى   ۀعطالب با حکومت  معنا دار به ملت 

روش   نینحل نمى کند. با چ   تواند ومشکل را یمتصمیم نهایى، مشکل افغانستان، صلح و استقرار را به بار آورده ن
این برداشت من  یلنه شود و نینکاش چ یا .دمعضل و مشکل مردم ما و منطقه را عمیقتر خواهند کر   ناکام یاه
  .دزمان هم ثابت خواهد کر  را

ح تاستابلشمن  تا  و  با نرایا ې د پاکستان  و  است  بود،  افغانستان  مردم  سفر   یقدشمن  ماند.  و  شیانم یاهخواهد 
نه   یراگدای یاعکسه حل  را  مارا  مشکل  متقابل  و  افغان  بل یمحکام  ع ېک کند،  سفارش   رقتیمآنرا  کرد.  خواهد 

خاص  یومردم ما به نح یدیژعامل ترا الذ ،دیسدل حکام افغان نه ر شوگ عرصه به  نیرو به موقع ما د حیرص یاه
پاکستان در به مفهوم هدیه کردن صلح برای مردم وکشور ما   اجماع همسایه های ایران و .حکام افغان هم اند نیمه

تأکید   خیال بیش نیست و خالف اصول منافع و مصالح قاموس الفبای سیاسی سیاسی، چیزیکه برآن روسیه اخیراً 
داشته است. این نسخه نه تنها که شکست امریکا را در منطقه حتمی میسازد، بلکی تراژیدی ملت افغان را هم طوالنی 

   سازد.می
به بخش از تأکیدات که من فوقاْ مثال های آنرا آوردم، ثابت  جوانب با چهرهاى حق به جانب  ۀنردن فرازاگ تأکید

پرو که  بهژمیسازد  باید  صلح  مذکرات  شوسپرو  ۀ  مبدل  صلح  مناظدۀ  عوض  دوحهر،  در  سیاسی  باید   - ۀ  قطر 
   گیرندۀ اصلی شود.  ۀ آن ملت افغان تصمیمجمذاکرات سیاسی پرداخت که درنتی هب

ویند و یا به ترجمان ضرورت دارند. من که  گ یازین افراد یا خود نمى دانند چه م  ۀدنشان میدهد که ع  حاالت حاکم
کمک درین   ۀدماآ ترجمان پنج زبانم، تعلیمات حقوقى و اسالمى و تعهد به وطن و مردم خویش دارم،  1987از سال  

ذاشتن به هر کس و ناکس را پیش شرط خدمت  گ که براى خدمت نقل دنهد بیشمار اراستا ام. مانند من افغانهاى متع 
   .داما امکانات ندارن داداى وجیبه و کمک به امر خیر درین راستا ان  ۀدنمى دانند و نمى پذیرند و آما

   و ما توفیقنا اال باهلل العزیز و علیه توکلنا و الیه المصیر.
 سعید افغانی –  داکتر صالح الدین سعیدی

00447886474638 
22/2/1202  

 
https://www.youtube.com/watch?v=iLHmgcgiHx8&feature=share&fbclid=IwAR29Ip
q0T2q4AyY_I2BAPByYjvHaCJYpQfuaOK2xuOpz73dnLPTxR6Z7G7o    
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