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 ۷۱/۷۱/۱۱۷۱           مرکز  ي شورای علم
 مطالعات ستراتیژیک افغان 

 يـانـغــن االفــیــبست ـشن

دعوت یك   بین االفغانی ظاهراً، بهمجلس سومین  (م  ۶۱۱۶دیسامبر  ۱۱ .)قهـ ۱۹۴۱قوس سال   ۶۲دوشنبه ت قراراس

افغانی، به شمول  درمسایل انستیتوت  تحقیقاتي فرانسه درپاریس، به اشتراک طیف وسیع از جوانب مختلف دخیل

خویش را ومواضع  نظریات  ، مدهرد هم آگو نماینده مخالفین سیاسی ونظامی این حاکمیت كابل  دموجوان دولت گنمایند

ان نظریات و مواضع خویش را ارایه بدارند، گاشتراک کنندمجلس ست درین ابدارند. قرار درقبال مسایل افغانستان ارایه 

پیشبنی شده خوشبختانه وجود نه خواهد داشت. مجلس  نیدر ۀیا قطعنامـ ر و توافقات وگتبادل نظر، نقل قول ازیک دی

جستجوی راه های حل  و  های پیشتازان جامعه برای امر خیر های مشابه مبنی بر تالش  مجلساین نشست و  میتواند که 

و های خیرخواهان  مجلسد بود. هریک ازین نمسایل کشور ما، امر صلح و منطقه نه اولی است و نه هم آخری خواه

خیر وصلح درکشور ما، منطقه و جهان استقبال میکنیم و آنرا مانند آغاز خیر اندیشان کشور را بخاطر خدمت به 

   یریم.گبه فال نیک می نیک کار

 !رامیگهموطن  محترم ۀخوانند 

برای یک افغان با احساس  مسلم این است که درسیاست منافع ومصالح مطرح است، دوست و دشمن دایمی وجود ندارد.

وبرای فرصت  بهتر انتخاب کم بد از بدتر ۀزینــگو درصورت عدم موجودیت  وخیر خواه همیشه منافع ومصالح کشور

  .وحلقات مربوطش لت ما، همیشه اهداف مردود و منحط به خودطلب و خاین به آرمانهای برحق مردم و م

 مادیدیم که دشمنان دیروز دوستان امروز شدند و دوستان دیروزی دشمنان امروز. 

تاکتیکی مادیدیم این منافع ومصالح درمراحل مختلف مختلف بود و هریک از جوانب ذیدخل درقضایای افغانستان اهداف 

 یری میکردند ومیکنند. گخویش را پیو ستراتیژیکی 

منافع و مصالح  ،یر به اهدافگیل بودند و چطور پیدخ  اینکه درمسایل افغانستان حد اقل دربیشتر از سه دهه کدام جوانب 

به صراحت مشهود است. به صورت عمده و آسان ساز، مصالح،  منافع و براساس آن  ،دارند داشتند و خویش تمرکز

ین، روسیه، هند، سعودي، ایران و پاکستان و منافع و مصالح و مواضع ـ، فرانسه، چیسلگامریکا، ان دولتمواضع  

دربخش موارد در که میتوان آنها را اند به نحوی هریک فصل و باب مستقل  اران اهداف خیر کشور ماگافغانها و خدمت

 ر مطالعه کرد ویافت. گتقابل یکدیدر موارد  بخشرودرگیکدیات مواز

بسا  درعوامل وفکتور های داخلی مؤثر درین وضع ، از جمله حاکمیت ضعیف و، این کشور هاک اهداف دور و نزدی

و  ن،  بیرون رفتبررسی و مورد مداقه قرار داد، برای  غیر مشروع و بې اتوریته از لحاظ مسلک و مشروعیتموارد 

متذکر شدیم و بعضی موارد نانچه چ. ازین انجماد و خطرات ناشی ازآن جداً مهم واساسي اند حل معضله ها و خروج 

 ، منافع و مصالح خیر و امر صلح هست موارد که منافع و مصالح کشور ما به آسانی درمییابیم که  اشاره کردیم رافی گتل

 . دندرموارد درتضاد قرار دارودرمطابقت  مذکور کشور های مختلف جهات و با منافع و مصالح 

 را به پیش میبرند. های نیابتی  گران را به شانه کرده و جنگید گمردم ما تفنباتأسف درمیابیم که 

این جانفشانی  ۀقربانی داد اما منفعت و ثمر بیشتر از سه دهه دربسا موارد  ملت افغان درطولبا تأسف وتأثر دیدیم که 

فرصت از  . فنا دادندبخود اختصاص داده و به باد ران گودی ر گفتنه  ، فریب کار ، فراد چاالکااز  ۀهای مردم مارا عد

پول ها ملیارد از دست رفت و باوجود سرازیر شدن به صورت درست استفاده نه شد و فرصتهای  های طالیی عصر 

به مشاهده  بستهدرموارد  ملت ما هنوز هم به خاک و خون نشسته و درهای امید  مردم ما افغانستان  وامکانات برای 

  میرسد. 

 تهدید میکند. به مخاطره انداخته و  هنوز هم به شدترا جهانی و  قهمنط صلح   ،حالتاین وضع و 
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  به تقابل تمدن های بشری کشانده شده است.سرد  گهمان قسمیکه پیش بینی میشد عصر ما بعد از جن

ردد عوامل این حالت چیست و چرانمی توانیم مانند ملت ومردم متمدن کشور های جهان بر سرنوشت گسوال مطرح می

 ی کنیم؟  گصاحب وطن خویش شد و دررفاه و سعادت زند ،تعیین نمودهویش مسلط شده و سرنوشت خویش را خود خ

 درین راستا وظایف ما چیست و چه باید کرد؟ 

اصالح کرد خود بر عوامل که میتوان آنرا  داخلی این وضع میباشند بیشتر  و عوامل خارجیکه دربررسی عوامل 

رفتن و باقبول قرار گبا جرئت وشهامت به این عوامل و توضیح آن  متمرکز شدن ست. متمرکزشدن ادای رسالت بهتر ا

و  مجلساین کاری است که در همچودقیقاً است.  وعاجل  ضرورت جدیرد های مریی و نامریی گدرلست های سیاه و پی

 ها خویش  برآمد  ها، و و تبصره ها پشتازان جامعه درکار های روزمرهء خویش درنوشته ، جهانیهای کنفرانس 

 . که اجرا هم میکنند اجرا کنند ومنبر باید درمیدیا 

شناخت و ذشته با عوامل عینی آن، گوضع ازراه ها و رسیدن به اهداف خیر مردم ما ضرورت به شناخت دقیق  نافتی

ت و غلبه وضع موجود و عوامل این حالت  و اخذ تدابیر معقول، علمی، افغانی و ممکن برای حل مشکالتعمق بر 

دست آورد های حد اکثر  ،به نحوی که با مصارف ووقت کم، برنابسامانی ها و بیرون رفت ازین حالت غیر قابل تحمل

 . ، ضرورت استداشته باشیم

یم. برماست تا این ندار  ر وقت برای ضایع کردنگدیاین خواست و مطالبه بخاطر هم جدی واساسی وعمده است که ما 

  نجات دهیم. از غرق شدنرا کشتی 

از طروق مشروع علم ثابت ساخته تازمانیکه درستیج سیاسي یک جامعه نماینده های راستین و موجود  کشور و جامعه 

درآن کشور وجامعه صلح  ستیج سیاسی جای های خالی موجود باشد،تازمانیکه در و  اشندوجود نداشته بحضور و 

 نمی تواند.  قایم شده دوامدار 

شناخت و راههای عملی و به صورت درست وراستین از مشکل باید مشکل را  رفت که برای بیرون علم ثابت ساخته

را باید نتایج حد اکثر و وقت کم ، مصرف کمرفت. درین جا باز هم اصل گوروی دست  جستجوبیرون رفت را عینی 

  ت میکند.درکم کردن رنج و درد بعدی مساعدتلخ اعتراف به واقعیت های عینی اساس قبول کرد. 

اعتراف کردن نمی خواهیم بعداً به حاالت بدتر آن مجبور به اعتراف  حتی زمان ثابت ساخته به چیزوحالت که فعالً 

  خواهیم شد.وقبول 

باید  ومسأله افغانستان، منطقه و امرصلح و خیر علم ثابت کرده و راه خوب بهتر وجود ندارد که تمام جوانب قضیه

ذشت ممکن متقابل و گ، شناخت از مواضع متقابل و حدود و ثغور باید عقل سلیم  گی تفندربین خویش نشسته و بجا

که تمام ی. تصمیمیردگفته شده وتصامیم عملی و اقدام عملی صورت رگتصمیم برخورد عینی و بادرنظر داشت عدالت 

نه خواهد داشت ملت ما  بازنده برنده و باوجود اینکه  تصمیم  مقدماتی نموده و درین جوانب قضیه بر اصول آن توافق 

   شوند. آن معترف  ۀبه برحق بودن پروسـ برنده شود. درین توافق باید تمام جوانب 

ضرورت است  ی و درمراحل بعدی به توافقات بیشتر،ئمراحل اول توافقات اولی  و ابتدادر برای رسیدن به این توافقات

ر، ازتوافق به مسایل اولي، تعهدات درمورد تعهدات بعدي و گی، ازشناخت نظریات یک دهای درسطوح مختلف مجلستا 

پروسه ساده  اینردد. گاصلی  ۀیرندگملت تصمیم شود. به نحوی که باز هم  بیشتر  زمینه ساز اترفتن به یک سلسله توافق

   در جهان وجوددارند. وآسان نیست. اماممکن وقابل سپري شدن است و تجارب خوبی درین راستا

و با  رگزبان به یک دی ر حیوانات در همین است که انسانها خواسته های خویش را به افاده وگو دی ها نسانفرق بین ا

ه و به شاخ به شاخ شد زود  لذارا ندارند  ۀـر این وسیلگحیوانات دی ر تحقق بخشیده وگیک دی کسب تجارب نیک از

 جدال متمرکز میشوند.  و  گجن

که وتاه اعظمی نموده ورسالت خویش را درین مدت ک ۀاستفاد خیر افهام و تفهم بر انسانها است تا ازین نعمت الهی

  بدارند. اختیار دارد ادا بشریت در

 ۀــبـآنرا غل نموده واستقبال  بعدیمانند آغاز کاررا حتی های  مشابه  مجلسپاریس و  مجلسبا همین فهم از موضوع 

میتواند تعهدات باشند باشند برای کار بعدی. بلی کار اصلی بعد  ها مجلسکنفرانس و ی میدانیم. گعقل برجهالت و سرتمب

. اما چون و تفاهم نیک و خیر است مجلس، عقل سلیم هر انسان عاقل  و خیر خواه ۀغلبــهای آغاز میشوند.  مجلساز ین 

ضع اولی موا فته ها وگمتأثر خواهیم شد که همان  ،سومی است مجلسدرپاریس  ۱۱/۱۶/۶۱۱۶بین االفغانی   مجلس
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از  ر چنین شود به این مفهوم خواهد کهگاین زمینه وجود نداشته باشد. انکشاف در نموده و بدون انعطاف تکرار  جوانب 

شان یا وقت تمرکز دارند و هدف خیربه کسب فرصت میان نیست و جوانب قضایا صرف  صداقت در جانب بعضی

رفته گیا اصال وجود ندارد. عوامل اینکه صالحیت از خود شان نباشد نیز مانند یک فکتور وعامل باید درنظر ضعیف و

شان  ر و محدود برشرایط خارج از اراده  ردد، تا سازمان و تجمعات مجبوگبرای حل این معضل هم راه جستجو  شده و

  آزادی قول و عمل پیدا نموده بتوانند. 

جهانی به  ۀجامعــ بین المللی،  افغانی و تالش های های  مجلسر گپاریس و یا دی مجلسال مطرح است که آیا ؤسدرینجا

 مجلسبه مجرد  رگقضایا به یک دی یا اطراف اشتراک کننده در افاده شوند که طرفین ومعنای این مفهوم است و به این 

 جانب مقابل است؟  یقبول نسخه هاسخن و تفاهم به معنای  و آغاز مجلسو حتما  ؟میدهندبه جانب مقابل مشروعیت  ویاگ

متمدن ساختن مبارزات سیاسی و تالش ها برای تحقق  ، درواقعیت ها و تفاهم مجلساین جواب دریک کلمه نه است. 

ذاشته شود.  گبرمشروعیت تطبیق آن باید صحه  که توسط ملت اهداف و برنامه و مشروعیت برنامه های خویش است

این برخورد و  پیروی ازین غیر دقیق و مشکل ساز است.  دقیق خواهد بود ور غیرگر آسان ساز و غیر موجه دیگیفهم د

 ۀـــي سیاسی است. این نوع برخورد تصحیح روش است که تحت نام مصالحگمتمدن ساختن زنده  ، درواقعیت روش

 یرد.گتالش صورت می، هویت ساختنبی ه یا  و خود منحل کردن ران را درگدی اند، رکوشیده گبر فریب یکدی ،سیاسی

ه های و نسخـ ، مواضع ه میکنیمگ، جرصحبت و وضع را تحلیل میکنیممصاحبه میکنیم،  ومینویسیم، ما مینشینیم، 

 فالکت تقدیم میکنیم . رقت بار و ازین حالت   و بیرون رفت از بُن بست و خویش را برای رهایی

این مواضع و یرند. گتصمیم مینموده و مردم افغانستان و جهان میشنوند و درمورد ما قضاوت این مواضع  ونسخه ها را 

دربین خویش ری مواضع خویش را گمیشنوند و درمورد با عینی ندخیل درقضیه نظریات مختلف و جوانب مختلف 

و تعمق صورت کر ذشت های ممکن تفگبر وجود دارد، تضاد  عدم موافقت و، مطابقتعدم و درمورد که  گهماهن

با دالیل آن جوانب مختلف برای خطوط سرخ غیر قابل عبور  ها مجلسرفته و راه حل ممکن سراغ میشود. درین گ

 ن را بودکاراساس  روش، و  ایا و به این سبکنب قضوااین ج یریگو پی تعقیب ها مجلسلذا درین  و .... روشن میشوند

  و بسیار ضروری میدانیم. تعین کننده 

مردم  که درنتیجه  ها مجلسان این گها و تفاهمات اشتراک کننده  مجلسونه آسان سازی که در همچوکنفرانس ها و گهر

مردود، ، خطا، رابه حاشیه بکشانند و سخن اصلی را که باید ملت دردست داشته باشند به خود اختصاص دهند و ملت

حتی درمورد کنفرانس بُن اول نیز این مالحظه  و مشکل راحل کرده نمی تواند. این اصل ناجایز بوده و نادرست و

نباید  و استاساس  آن ۀادار مردم ما و ر در رابطه به کشور، وطن وگدی مجلسمطرح و قابل تطبیق بود و درمورد هر 

 . درین راستا آسان سازی شود

د داریم تا  مواضع، راه ه  و امیاستقبال  کرد پاریس  مجلسو جهانی از   بین االفغانیهای  مجلسبا استقبال از همچو 

 مسایل بخش از  رابطه به دررا سازمانها، احزاب و تجمعات افغانی و مراجع بین المللی  تمام نسخه های های حل و 

 به ترتیب امکان انتخاب داشته باشیم: بدانیم و  ذیل ومطالب  فوق و

زب، سازمان، حرکت سیاسي، ح نظر شخص، مشروعیت نسخه های ما مانند حاکمیت و رفتنگبدست  شروعیتآیا م

، تهدید وفشار، گجن ۀدرجبهــیا مشروعیت تطبیق   وده یآمی از مردم بدست برای تطبیق درجامعه  جنبش و جمعیت

خویش مثال جهادمقدس برای  ۀذشته قهرمانانــگآیادرست است ما بخاطر  بدست می آید؟سیاسي و .... ۀـذشتگ،  ۀلولــ

یا این  داشته وتصاحب ذشته حق گنیز بخاطر همین  م که حاکمیت سیاسی را درآیندهرهای افغانستان به خود حق بدهی

به  ذاشت؟ ما به این باوریم که تخطی ازین اصل که بخاطر قهرمانی های دیروز حق حاکمیت راگانتخاب را باید به ملت 

و جهاد  ساختن نام مقدس و بدنام  صلح کشور، منطقه و جهان و تهدی تراژیدی   ۀدامــخود اختصاص دهیم  عامل ا

این برخورد نزد وجدان، نزد هللا تعالی، نزد ملت و جهان قابل مواخذه  ن آن است. این باید مجاز نباشد. فترگان گروگ

 است. مردود  بوده و

 را برای افغانستان درشرایط موجود عملی وبهتر میدانید و چرا؟ سیاسي، اقتصادی چه نوع نظام

افغانستان تطبیق شد قبول دارید؟ آیا  ذشته درگبدون حاکمیت قانون را که در تقریبا در ده سال  آیا اقتصاد بازار آزاد

درشرایط افغانستان اقتصاد بازارآزاد تحت نظر قوانین خوب با استفاده از اقتصاد مختلط به حیث وسیله برای رسیدن به 

 ون وجود داشته باشد، برای افغانستان مناسب نمی دانید؟ اقتصاد بازار آزادکه درآن توانایی های رقابت آزاد و حاکمیت قان



 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 
 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

با این نظر موافقید که برای افغانستان نیرو های امنیتی )اردو، پولیس، امنیت( مسلکی خارج از حلقات قومی و حزبی 

 انهای امنیتی کشور را ساخت؟ گضرورت است و باید چنین ار

 مربوط به آن از جمله انتخابات یدیموکراسی و انستیوت ها ز این سازمان ها واحزاب افهم و موضع ر گیکبار دی

ین اشتن چنین صالحیت و اختیار، جانشآیا درزمان حضرت محمد )ص( چنین شد که پیامبر اسالم با وجود د چیست؟

 رفت؟گسلمه تصمیم نه آیا این مسأله را ملت مُ  خویش را تعیین بدارد؟

و راهنما برای انتخاب مردم مسلمان افغانستان باشد تا ملت نماینده های خویش  ممدو مرجع  ۀآیا عالم و روحانی مانند قو

 ؟   یرندگتصمیم ب خود نموده وو روحانیون  ملت را تعویض  ءد و یا اینکه علمانانتخاب کنورا تعیین 

فغانی ر دیموکراسی حاکمیت مردم، توسط مردم برای مردم و درخدمت ارزشهای مردم است درین صورت ارزشهای اگا

ارزشهای افغانی را مطابق به دیموکراسی  ه واگفرق دارد و چطور میتوان درین راستا جای هار کشورگباارزشهای دی

 چطورمیتوان اولویت داد؟

یا هم حاکمیت امروزی افغانستان  دولت  معتقد هستید و ۀدارای قدرت متوازن بین سه قو ۀانــگآیا به موجودیت قوای سه 

 ؟  ، موافق میباشیدقضایه و مقننه چربی واضح دارد ۀه بر قواجرائی ۀکه درآن قو

ضرورت  و تفاهم بین االفغانی شود مجلسسیاسی چیست؟ داشتن پیش شرط ها که مانع  ۀــمفاهم فهم شما از مصالحه و

یا هم خطوط سرخ وجود دارد و این خطوط  های تحت نام مفاهمه و مصالحه توافق بر جنایت است و مجلساست؟ آیا 

   رخ کدام اند؟س

 شوند؟ مجلسیا مطالب که اصالمانع  حد اقل ها برای توافق سیاسی باید تعیین و پیشکش شوند و

رکشور های ذیدخل گمنافع و مصالح افغانها و اولویت های افغانی و اولویت های همسایه های خاصتاً پاکستان  و دی

ده شده میتوانند تا موانع تأمین صلح پایدار و افغانستان متکی درقضایای افغانستان از نظر شما کدام ها اند و چطور برآور

 ؟ تهیه دیدیه شوندبرخود 

زمینه ساز خواهد شد تا با  یا این خود زاف میخواهد از منطقه خارج شود وگجهانی با وجود مصارف  آیا جامعه  

 موجودیت تشنج ضرورت موجودیت خویش راتثبت کند؟ 

ن بیست ویک، از جمله استعمال نیرو های افراطی، دین و مذهب  بخاطر اهداف سرد درقر گشعار های جن استفاده از

 کشور های منطقه به آن متهم اند، چطور ارزیابی میکنید؟  اقتصادی و سیاسی را که بخش از

 نام و راه حل؟رفتن گبا ممکن بیرون رفت از معضل امروزی کدام های اند؟ مشخص  رگدی راه های حل

؟ دالیل و افغانها و افغانستان صلح بیاورد اهداف کشور های همسایه عبور کند میتواند برایاز  تان وآیا صلح که از پاکس

 عوامل آن؟ 

افغانستان  در افراد در برابر قانون  توقعات و تعهدات شما در برابر تأمین  عدالت و ازبین بردن معافیت ،عدالت

 ؟ ومنطقه

و االت این سؤجهانیان به  های مشابه مردم ما و مجلسو یام (  ۱۱/۱۶/۶۱۱۶پاریس ) مجلسدرپایان امید واریم  

ر گجانب دی ام برداشته باشیم و ازگرفاح و آرامش  صلح، جانب یک طرف به تا از دنواب به دست آورج االت مشابهسؤ

مدعیان خدمت به مردم،  سازمان ها و تصمیم درمورد این احزاب و محک قضاوت و اه های شما راگدید نظریات و

 خادمان ملت و دین داشته باشیم.  و خیر و لح امرص

اه ایزد متعال گتدبر از بار و خدمت به امر صلح، آرامش، تفاهم، تعقل و را بخاطر امرخیر موفقیت های شما              

 خواهانیم.

 مرکز مطالعات ستراتیژیک افغان شورای علمی از جانب                                              

 سعیدافغاني ( –دوکتور صالح الدین و امین الدین )سعیدي                                              

                                                                   ۱۲/۱۶/۶۱۱۶ 

 m@yahoo.cordalalnirrdhalasrd، strategicstudies@yahoo.com ۱۱۹۹۱۰۰۲۹۱۹۲۰۰ تیلفون:

, .com@hotmailsaidafghani 
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