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 2۳/۰۸/2۰2۰             داکتر صالح الدین سعیدى
 

 !مواضع ما و فراخوان -سیاسى  هٔ مصالح
 

 کسیاسى در حل معضل جن هٔ انتخاب راه مذاکرات و مصالح ملت افغان، عقل سلیم و منطق سخن در پیشبرد و هٔ قاطب
ت به منفع از سیاسیون و تاجران خون و اشک ملت افغان که هٔ عد و در تالش تراژیدى ملت افغان اجماع دارند. هستند

سیاسى صرف در شعار بازى میکنند و در تحقق راستین آن از انتخاب  هٔ و مصلحت خود اولویت داده و با مصالح
اندازى زیادى درین راه ایجاد کرده  کاز ترس ملت به مصالحه میروند ولى در عمل موانع و سن .ملت ترس دارند

 .ند و میکنندا
رفته میشود و امتیاز داده گملت افغان صلح باعزت و استقرار میخواهد و این حق است و کدام امتیاز نیست. حق 

دایى نه شده، ولى امتیاز به عذر و زارى کشنده به جى اچ کیو و جنرال بجوه، تهران و قم نزد بعضى گمیشود. حق 
هران و اجیران داخلى شان منفعتهاى و مطالبات نارواى شان را در این دو مرجع، پاکستان و ت .است ها متصور

بحران افغانستان حاصل کردن میخواهند لذا در تحقق صلح راستین و با عزت زوال اعمال و امتیازات ناشایسته خود 
اى احساس ناراحتى و خطر میکنند. این حالت بر 52ب هٔ را دید و براى اندوخته هاى نامشروع خود در زیر سای

اکثریت مطلق مردم افغانستان قابل قبول نیست لذا در خصوص بى عدالتى سبب نفرت ملت شده مردم افغانستان ایشان 
 ان یعنىافغانست هٔ میشود که این دوهمسای به یقین چنین معلوم و ثابت شده و قبول نه خواهند کرد و نخواهند پذیرفت؟

در تناقض به  ادعا و خواست هاى خود را با سوء استفاده از وضعایران و پاکستان طرف قضیه اند و طرف قضیه 
عدالت و مصالح مردم و وطن ما قرار دارند. قبل ازهمه این مراجع مغرض با استفاده از امکانات خویش نه خواهند 

 عدم درعدید و نارواى خویش را که  ذاشت وطن و مردم ما به صلح باعزت و استقرار دست یابند. ایشان امکاناتگ
  .دنافغانستان تأمین میشوند، از دست دادن نمى خواه استقرار

بر ماست تا با قوت بیشتر، متحد و متفق و همین امروز بر منافع علیاى کشور با تمرکز به حال و آینده بر کار بیشتر 
مانى ز هداف خیر، انسانىکارمشترک کنیم. ما به این ا مردم افغانستان و امر صلح تنویر و تحقق خواست و مطالبات

ران را شناخته، اولویت هاى خود را دقیق و حسابى روشن گجاى خود و دی رسیده میتوانیم که با منطق روشن و رساء
ده نه که کار به اهل کار سپر و تا وقتي سیاسى نداشته باشیم هٔ ذاریم. تاوقتیکه تعریف درست از مصالحگو در میان 

بلى سفارش داریم ما کار خود  .افع و مصالح علیاى کشور استقامت داده نه خواهیم توانستوضع را به نفع من شود ما
را بیشتر از پیش تشدید بخشیم. تمام افغانها و نهاد هاى سیاسى و مدنى شان با حفظ هویت و برنامه هاى خویش در 

ر گمشترک را بدون ادغام در یک دیجمع و متشکل شده و کار  گیک پالتفورم و یا براى فعالً در چند پالتفورم بزر
سازند. این قوت و این کار مشترک سبب خواهد  کدر استقامت مصالح ملى جهت و هماهن گو با قوت بزر کهماهن

شد تا برنامه هاى شوم علیه مردم و کشور ما فرصت عملى شدن نداشته باشد و این روش مٶثرترین راه دفع آفات و 
 .راستین استرسید به صلح و ثبات با عزت و 

 .و عوامل خارجى و داخلى جمع کم کارى هاى ما کار را دشوار ساخته  فراموش نه کنیم که فکتورها
 ایرد. آقاى جوبایدن کاندید دیموکراتهگفراموش نه کنیم که در سه ماه آینده انتخابات ریاست جمهورى امریکاصورت می

 داشته و دارد و آقاى ترامپ در برابرمنافع امریکا اظهارات موافق ویا فدرالى شدن افغانستانکبه تجزیه افغانستان و 
 .هیچ چیز را مهم نمى داند

سیم خاردار و دروازه هاى پاکستانى در داخل خاک افغانستان به میل و انتخاب پاکستان و برداشته شدن موانع در 
 الت است. پاکستان با سیاست محیالنه بهبرابر شان و سکوت حاکمیت افغانى در برابر آن نشانه و سند روشن این ح

است. استابلشمنت پاکستان با تمام تخلفات و فریب چندین دهه صرف و صرف درلست  موفق فریب جهان و امریکا
تان دست پاکستان یعنى تروریس هٔ رفت و دارد که جهان را با سوتکقرار  خاکسترى مٶسسات مالى جهان به حیث متخلف

 .هدید کرده و باورمند ساخته استروهاى از طالب تکو 
روپ و سه الیه اند که بر همه کنه کل آن. طالب حداقل سه   است، ما میدانیم که طالب جز ستیج سیاسى افغانستان

روپ هاى مختلف طالب، طالب دارد در مذاکرات کزار استقامت دهنده دارد. با وجود کالیه ها پاکستان زیاد و کم تأثیر 
ترین گر بزرکاکت کل طالب وحتى کل مخالفین مسلح حکومت افغانى میکند. از جانب دی  کبار تمثیل وباامریکا با است

طالب و پاکستان به حیثیت حاکمیت افغانى همان مذاکره با جانب امریکایى و نفیه بقیه ستیج سیاسى   هٔ کشند هٔ ضرب
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واد توافق به همه م»ک سال تأکید داشت یا افغانستان و حکومت افغانى است. جانب امریکا در مذاکرات بیشتر از ی
به منافع   ویا هیچ توافق نمى شود. اما در عمل امریکاء «اجنداء و آن به شمول آتش بس و آغاز مذاکره بین االفغانى

  .ذر، خود متمرکز شد و توافق کردگزود
مت حکومت افغانستان به حکو  وسطت  روه از طالب و پاکستان و مجرى ساختن توافقات شانگتوافق امریکا، با این 

هانى در ج هٔ کشنده و مسئله حیثیتى براى این حاکمیت بود و است. شف شف امریکا و جامع  و حیثیت حکومت افغان
وضعیت بد   .بر حاکمیت افغانى بود و است هٔ کشند هٔ دومین ضرب  نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهورى افغانستان

سیاسى است در ابعاد مختلف این سیاست عدم دقت و  هٔ سیاسى از مصالح هٔ ت مصالحعدم فهم تطبیق مجریان سیاس
سیاسى نیز سخت مضر و زیان آور شد و است و این  هٔ خطاء هاى روشن در تاکتیک و ستراتیژیک سیاست مصالح

 .حالت ادامه دارد
 .و سازمانهاى افغانى نیست سیاسى بى هویت سازى و خیانت به برنامه هاى مشروع و نسخه هاى کتله ها هٔ مصالح
سیاسى و در میز مذاکره مناظره کردن بر اینکه امارت اسالمى و یا جمهوریت و تصمیم برمسایلکه ملت  هٔ مصالح

س محسو  و طوطى وار شنیده شدهیرد همان عدم دقت هاى اساسى اند که تکراراً از مراجع مهم تصمیم گباید تصمیم ب
  .ق به ارزشهاى این و یا آن تیم مبداء و اساس خطاء و مشکل ساز استرفتن توافگدر اجندا   .است

  .تراژیدى ملت افغان است هٔ بر مناظره در مذاکرات سیاسى خطاء، ضیاع وقت و سبب طویل شدن ادام  پرداختن
 راموشف  باید  ذشته اطراف میز مذاکرهگر کس تأکید دارد که جنایات احزاب و سازمانهاى سیاسى حاکمیت هاى گا

رفته باید فراموش شود که با هم داریم مصالحه میکنیم، گدربدرى هاى اجراء شده و جنایت هاى صورت   شود، قتلها،
  .است  سیاسى هم هٔ مسایل، فهم غلط از مصالح  فهم غلط و نادرست از  این

این حافظه براى انتقام و  ذشته را نباید فراموش کرد، برعکس آنرا به دقت به حافظه داشت و به نسل نو داد. اماگ
ذشته باید مسٶولیت وجدانى، کر و ادامه کشتار و قتل و خون ریزى نیست و نه باید شود. در بررسى گکشتار دی

اخالقى، سیاسى، و جزایى را تفکیک کرد و قبول کرد که جرم عمل شخصى است که هویت قومى، منطقوى، زبانى، 
حق امامت و پیشواء بودنش محفوظ   با ارتکاب جرایم و پشیمانى از آنحزبى ندارد. متخلف و مجرى آن بداند که 

ذاشتن و فرصت جبیره و توبه از تخلف و خرابى داشته باشد، گنیست. این خوب است که همه کس فرصت مرمت 
بخاطر   ذشتهگد اما این بدان معنا نیست که همیشه مانند قبل امام و پیشوا بماند. در زنده ها قهرمان دایمى وجود ندارد. یا

  .یرى از عدم تکرار از اشتباهات و راه حل امروز حتمى استگتجربه و جلو
ذر. چنین تأکید نادرست گتأکید اینکه مصالحه داریم من و حکومت و جنایات حکومت من را یاد آورى نه کن و ب

و در جنداى بحث هم در فتیم مناظره و قضاوت به ارزشهاى مختلف نیست گاست. بلى در مذاکرات سیاسى چنانچه 
 .مورد مذاکره نداریم. حق العبد و حق هللا هم بحث در جاى خودش باقیست

یرى گمراعات کرد ولى مرجع اصلى تصمیم   سیاسى باید به طور عینى ستیج واقعیت موجود سیاسى را هٔ در مصالح
نه سازهمه اى ما ضرورت مشروعیت تطبیق نسخه ملت است و براى همینکه ملت مرجع شود، کار متناسب و زمی

این جانب به  هٔ ر و بهترین نسخکشیر آن یکى روباى آن دی  است. در تمام این پروسه باید در نظر داشت که
 .مصالحه معامله در غیاب ملت نیست است. باید همیشه بخاطر داشت که  رکزنجیر اسارت نزد آن دی  معناى

افغانى است که راه رسیدن صلح و استقرار راستین در عالم اسباب سیاسى توافق تمام اطرف قضیه و جوانب  هٔ مصالح
ملت است و توافق براین است که این ملت را   امرور همان به دست آوردن مشروعیت اجراى نسخه ها با انتخاب

 هٔ مرکزى در سیاست مصالح هٔ یرنده ساخت باید کار مشترک را همین امروز آغاز کرد و این باید نقطگچطور تصمیم 
وواعظ،   سیاسى باشد و شود. اکثریت ملت مسلمان است و انتخاب مسلمان در چوکات اسالم روشن است. مال، امام

اه ساخته و ملت را در انتخابخش مساعدت میکند گروشنفکر و پیشتاز جامعه ملت را به طور دوامدار از تأریخ ملت ا
  .ولى ویرا تعویض کرده نمى تواند و نه کند

ز تمرک  از ملت در مشروعیت تطبیق نسخه هاى مطروحه  رأى  ید به توافق به زمینه سازى بع کسبتالش همه با
 ملت را باحیله ها دور هٔ طالب و پاکستان تا حال قبول نه کرده و اراد کند. تا حال به اصل کسب مشروعیت از ملت را

در مورد نداریم.   رگاختراع دی  کسب مشروعیت حاکمیت از ملت را مشروع و ضرورت به  .زدن میخواهند
به نظام براندازى افغانستان تمرکز داشتند و دارند و این وقت کشى   مستندات زیادى وجود دارند که پاکستان و طالب

  .است  جانب امریکا سبب تشویش جدى ما بود هٔ و معامل
 .رفته نتوانندگبرماست بیشتر از پیش متحد و بیشتر کار کنیم تا در مورد ما بدون ما تصمیم 

ذریم، در اول و اخیر هر قدم به وجود نام خود تأکید نداشته و حرکت را در عمل دسته گاز منم منم و باز هم منم ب
اه ر  رفته نه شوند، سبب جدا شدنگدر موارد فوق جدى   ر اقتراحات ونظریاتگجمعى سازیم، ورنه بعد از تالش ا

  .هاشده میتواند و به قوت شدن نمى رسیم
هم   برخورد به مسایل داخل حرکت بس حساس و همه جانبه ضرورت است و وقت زیاد در تناسب فتنه هاى موجود،

  .نداریم
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