
 
عنوان مضمون: خطوط اساسی یک صلح پایدار در افغانستان

 
اسم: نوراحمد خالدی    محل سکونت: North Lakes     تاریخ: 02.03.2019

 
محترم نعیم بارز

 
تبصره اخیر شما بسیار مرا متعجب ساختھ است. شما چند سوال کردید و من صادقانھ پاسخ دادم. در اینجا موضوع انتقاد پذیری اصال مطرح

نبود. کدام انتقاد؟ 
وقتی نوشتم"افغانستان نیز قابلیت نظامی عمل بالمثل را ندارد" منظورم عمل برضد پاکستان در خاک پاکستان بود کھ شما متوجھ نشدید. اگر

شما پیشنھاداتی برای بھبود طرح من دارید بنویسید تا در نظر بگیرم.

اسم: Dr. Sayedi    محل سکونت: UK     تاریخ: 01.03.2019
سالم

برداشتم چنین است کھ پاکستان برای افغانستان ھیچ حکومت نمی خواھد و پاکستان طالب را وسیلھء مانند دست پاک بخاطر رسیدن بھ اھداف
دور و نزدیک خویش بکار برده و میبرد.

پاکستان حتی حکومت استاد ربانی را کھ در پاکستان ایجاد شده بود عمالً نھ پذیرفت. 
دوم در صورتیکھ تمویل، تجھیز و مساعدت ھای استخباراتی پاکستان نباشد طالب در برابر نیرو ھای ایجاد شده در افغانستان تاب مقاومت

ندارند. آنھایکھ سبب بې امنیتی و وخامت وضع در افغانستان شده اند تنھا طالب نیستند. 
حرکت طالب بھ تنھایی بدون تمویل ھوشیارانھء خارجي یعنې پاکستان قدرت اداره و اعمار افغانستان را نھ خواھد داشت. 

توافق امریکا با طالبان در غیاب حکومت کابل و از جملھ خروج امریکا و جھان بدون تضمین ھای از عدم مداخلھء پاکستان تخلف امریکا بھ
تعھدات و توافقات رسمی اش با جانب افغانی است و این قبل از ھمھ بھ حیثیت امریکا برمیخورد. پایان بی پایان

اسم: محمد نعیم بارز    محل سکونت: پاریس     تاریخ: 28.02.2019
 

محترم آقای نور احمد خالدی سالم!
 

نوشتھ شما را بھ پاسخ نوشتھ خود دریافتم. قبل از این برداشتم از شما این بود کھ ممکن است بر «طرح» تان یگان نقد و نظری از من و
دیگری را ھم بپذیرید، اما معلوم شد کھ یک کلمھ ھم انتقاد پذیر و حاضر بھ بحث تو ام با استدالل نیستد.

1- اینکھ گفتھ اید:«ھدف پاکستان بھ قدرت رساندن طالبان است» درست. این را ھمھ می دنند، اما اینکھ می فرمائید پاکستان «برای حمایت از
طالبان از جانب شرق و غرب تحت فشار قابل مالحظھ نیست . . .حرفی است کھ فقط خود بھ آن باور دارید و الی ھمھ می دانند کھ دولت

پاکستان از طرف امریکا، سازمان ملل متحد و کشور ھای مھم غربی تحت فشار است، حد اقل این را میدانید کھ از مدت دوسال بدینسو کمک
ھای ملییارد دالری امریکا بھ پاکستان بھ حالت تعلیق قرار گرفتھ است ودولت پاکستان و ایران با حمایت از تروریزم منفور جھان شناختھ شده

اند.
2- شما می گوئید افغانستان قابلیت نظامی بالمثل با طالبان را ندارد. این حرف عجیبی است! کشوری کھ ده سال توان مقاومت در برابر تجاوز

ابرقدرت شوروی را داشت. در برار طالب و پاکستان چگونھ ندارد و نخواھد رزمید؟
گفتھ اید »ھمین حال طالبان 22 ولسوالی را در کنترول خود دارند و ده ھا ولسوالی دیگر را تھدید می کنند»

اگر شما برای آنھا این قدر قدرت قایل ھستید. چرا یک والیت را نمی گیرند و بھ پایگاه دایمی خود مبدل نمی کنند؟ بار ھا معلوم شده است کھ
دولت توانایی رھایی ھر ولسوالی را در خود دارد، اما گرفتن و حفظ ھر روستای کشور کھ از سوی طالبان مزدور دولت پاکستان، ایران و

روسیھ حمایت ورھبری می شوند چنین تجویز شده کھ نباید تفلفات زیادی بھ مردم ملکی برسد و الی اگر جان مردم بیگناه در میان نباشد دولت
قادراست در یک روز ھمھ مزدوران را تار و مار نماید.

3 – نوشتھ اید کھ: « ضمانت ھیچ جانب را نمیتوان اعتماد کرد» پس چرا از زمانت ھای کھ اعتیار ندارد و واقعاً ھم اعتبار ندارد سخن می
زنید؟ 

فکر می کنم با کسی کھ حاضر نباشد یک کلمھ حرف انتقاد آمیز دیگران رابشنود، نمی شود ھمھ جانبھ وآزادانھ با وی، وارد بحث شد. از
سوی دیگر موضوع رسیدن بھ صلح در افغانستان از صالحیت فردی، آنھم افراد مثل من و شما کامالً بدور است. با احترام

اسم: .Dr. Salah. S    محل سکونت: UK     تاریخ: 28.02.2019



یک میکانیزم عملی مذاکرات سیاسی!
 

اگر مشروعیت حاکمیت از ملت و از ارادهء ملت و در حالت ما اکثریت مطلق ملت مسلمان است و این را قبول کنیم، نقش علماء، روحانیون
و پیشتازان جامعھ را در انتخاب ملت م ؤثر و عمده دانستھ، اما بھ تعویض ملت توسط توسط ایشان باور نداریم، رسیدن بھ قدرت سیاسی را از
زور، جبر، الحق لمن غلب، بُن چارم و معاملھ در غیاب ملت ندانیم، منافع و مصالح علیای کشور را اولویت میدھیم و قبول داریم و آنرا امر
جدی میدانیم و خطوط اساسی کار دانستھ و اصل ارزشھای ملی و ارزشھای مردم مارا اساس میدانیم و در شرایط ما بھ ارزشھای ملت عظیم
مجاھد پرور باور داریم این ھمان قدم اول اساسی است کھ بھ صورت شفاھي و تحریری باید بھ آن متعھد شد و در راه صلح، استقرار و تفاھم

ملی قدمھای بعدی برداشت. 
این توافق ابتدایی زمینھ ساز توافقات بعدی شده میتواند و است. 

این کار ھمان برداشت قدم اول است کھ در وطن و منطقھء خویش در تأمین صلح و استقرار و حاکمیت مردم مانند پلھء اول و ضروری
برداشتھ ایم. 

رسیدن بھ قدرت سیاسی از راه انقالبھا و نفیھ کامل �ذشتھ راه و روش انقالبی است کھ موجب تأثیرات غیر قابل قبول جانبی شده و بھ منافع
ملی ساز�اری ندارد، تعلیق قانون و انارشی میشود. 

برای رفتن بھ چنین توافق ابتدایی جھت رسیدن بھ توافقات بعدی بعد ازین توفقات ابتدایی ممکن است. 
 

ما باور داریم کھ اگر افغانھا را تمام جوانب یعنی پاکستان، ایران، امریکا، ھند، چین و روسیھ بھ حال خود ب�ذارند و مجریان امور خود
افغانھا شوند و از خارج مورد حمایت غیر مشروع قرار نھ �یرند، افغانھا میتوانند باھم در مرحلھء اول بھ اصول فوق توافق کنند کھ درین

صورت نھ ضرورت بھ عسکر امریکایی و نھ ھم اروپایی و نھ ھم پاکستانی و ایرانی است. 
اما حال کھ عدهء بھ زور پاکستان و عدهء بھ زور ایران و روس و عدهء بھ زور امریکا در افغانستان مطرح اند و حال تمام جوانب بھ خواست

ملت افغان مکلف بھ لبیک اند، چطور شد کھ بھ آن مرحلھء مطلوب رسید؟ 
و حال کھ حرکت طالب صرف بھ جانب امریکایی مینشیند و حاکمیت کابل و افغانی را نفیھ میکند، چھ باید کرد؟ 

راه حل: 
میز مدور �رد در رابطھ بھ مذاکرات صلح تمام افغانھا و نظارت جامعھء جھانی تحت نام مذاکرات صلح بین االفغانی، مرحلھ بھ مرحلھ در
ھر جای کھ مناسب ھمھ باشد بھ استثنای پاکستان و ھند. درین نشست ھا کار برای تعھد بھ تعھدات مقدماتی فوق ، مرحلھء اول. درین نشست

ھا حرکت طالب، حکومت و نمایند�ان تمام احزاب سیاسی راجستر شده در افغانستان بھ شمول حزب اسالمی و جمعیت اسالمی با یک الی ٧
تن نماینده اشتراک نموده و بر مبادی فوق توافق تحریری کنند.

درین نشست تاکید و ذکر مذاکرات طالب و حکومت کابل و با نماینده ھای سیاسی کشور در مقابل طالب نباشد! 
این مذاکرات مذاکرات بین االفغانی بخاطر توافق بر اصول فوق و تعین میکانیزم انتخابات آزاد و شفاف در افغانستان شود. برای آنھای

فرصتھای بعدی و توافقات صورت �یرد توافقات اولی راقبول دارند! 
 

درین تفاھمات وسیع بعد از توافقات اولی بر اصول ابتدایی کمیتھ و تیم تسوید قانون اساسی افغانستان کھ در سھ ماه آینده قانون اساسی کشور
را جھت تصویب پیکش کند، نیز شامل شده میتواند. 

نظارت از تطبیق فیصلھ ھای و توافقات توسط کمیتھء متشکل این تیم مذاکره کننده کھ در خالف بھ منافع علیای کشور نباشد صورت می�یرد. 
 

این یک خاکھ و مقدمھ برای قدمھای بعدی و راه حل و توافقات حل مسایل کشور برای رسیدن بھ صلح و استقرار و اقدامات بعدی شده میتواند
و است. اگر جانب این اصول اولی را نمی پذیرد قدمھای بعدی را ناممکن میسازد و راه جنگ در برابر ھمھ را انتخاب میکند. 

 
چنین است قدم اول کار و میکانیزم زمینھ ساز برای قدمھای بعدی! ھر توافق اساسي دیگر بھ شمول سکیجول خروج نیروھای جامعھء جھانی،
نفیھ حاکمیت موجود افغانی خیانت بھ تعھدات و توافقات بین دو دولت و کشور است، رفتن بھ پراگندگی و بردن بھ بحران افغانستان است و این

را باید مانع شد. 
من هللا التوفیق
د. ص. سعیدی
٢٧/٢/٢٠١٩

اسم: نوراحمد خالدی    محل سکونت: North Lakes     تاریخ: 27.02.2019
 

محترم نعیم بارز تشکر از تبصرٔه تان'
 

بھ پاسخ سواالت تان عرض کنم
 

١- ھدف پاکستان بھ قدرت رسانیدن طالبان است و برای حمایت خود از طالبان از جانب شرق و غرب تحت فشار قابل مالحضھ نیست و از
کمکھای ملیارد دالری امریکا در طول ١۶ سال برخوردار بود. 

افغانستان نیز قابلیت نظامی عمل بالمث را ندارد بنابر آن ھیچ فشاری باالی دولت پاکستان برای تغییر سیاست موجود نیست. 
٢- بر اساس تایید دولت، طالبان ٢٢ ولسوالی را در کنترول دارند و دھھا ولسوالی دیگر را تھدید میکنند. 

آنھا نشان داده اند کھ قابلیت اجرای عملیات را در ھرجا دارند. این سطح نفوذ بدون موجودیت حمایت محلی برای ھیچ گروھی با وجود
وابستگیھا بھ دولتھای خارجی نمیتواند میسر شود. 

سیاستھای قوم پرستانھ و ضد افغانی جمعیت، شورای نظار، جنبش، کانگرس پدرام و حزب وحدت و متحدان آنھا و حمایت آنھا از زورمندان
محلی مفسدین و چپاولگران تعداد زیاد مردم را بھ حمایت از طالبان واداشتھ است. 

٣. ضمانت ھیچ جانب را نمیتوان اعتماد کرد. توافق صلح باید در تحکیم نظام سیاسی و امنیتی طوری نھادینھ شود کھ عدول از آن میسر
نباشد. تشکر.



اسم: محمد نعیم بارز    محل سکونت: پاریس     تاریخ: 27.02.2019
با عرض احترام خدمت دوکتور خالدی! 

 
من با عالقمندی نوشتھ ھای با سطح و سویھ بلند شما را می خوانم و از معلومات دقیق و منطقی تان استفاده می برم. 

 
نوشتۀ حاضر با جمعبندی کامل از مسایل داخلی و خارجی، خود نشانگر شناخت و درک عمیق شما از مسایل بوده و ھمین طرح حاضر تان
در باب صلح بسیار ارزشمند می باشد. اما متأسفانھ بعضی دوستان بیرحمانھ ھر طرح و ایده را در نطفھ بی اعتبار جلوه می دھند کھ بھ غیر

از آسیب رساندن بھ احساس مسؤولت و خالقیت فرد حاصل و نتیجۀ مثبت دیگر در پی ندارد. 
 

البتھ در نوشتھ شما برای من صرف سھ مطلب آن جای بحث و پرسش دارد.
 

یک: اینکھ گفتھ شده پاکستان حاضر است منتظر بماند و از این رھگذر ھیچ عجلھ برای دستیابی بھ یک توافق صلح در افغانستان ندارد. می
پرسم تا چھ زمان، آیا پاکستان تحت ھیچ نوع فشار اقتصادی و سیاسی از داخل و خارج قرار ندارد و ھیچگاه نیاز بھ صلح در افغانستان نمی

بیند؟
 

دوم: شما تلویحاً گروه طالبان را بخشی از جنبش مردم افغانسنان معرفی می کنید و آن را بھ صورت قاطع یک گروه تروریستی و وسیلھ ای
در دست پاکستان برای تجاوز بھ افغانستان معرفی نفرموده اید؟

 
سوم: موضوع ضمانت ھا از سوی طالبان، گیریم کھ گروه طالبان اظھار تعھد کند. آیا مورد اعتبار است؟

اسم: عارف عباسی    محل سکونت: goleta     تاریخ: 26.02.2019
ترجمۀ تبصرۀ محترم حلیم حکیمی پیرامون این مبجث.

 
سالم ھا!

 
با اظھار قدر دانی از تذکرات داکتر خالدی کھ ضمن توضیح و بر شمردن انگیزه ھای وطنی جنگ، را ه ھای سادۀ تعدیل آن را بھ صلح با

ارزیابی و وزن نمودن انواع اخبار جاری پیشنھاد نموده اند.
اگر بھ شما راست گفت, باید بھ نویسنده اطمینان داده شود کھ بھ نشانی کسی کھ نوشتھ اند،وی کلید بیرون کشیدن افغانستان را از این گرداب

بلعنده تشخیص داده ولی در دسترسی بھ این کلید ھا عاجز است.
تذکر تکراری و دوستانھ!

تبصره ھای جناب حکیمی صاحب مرتبط و ، معقول و جالب توجھ است، اگر بھ زبان ھای ملی نوشتھ شود بر تعداد فیض برداران افزوده می
شود.

آریانا افغانستان آنالین درب انگلیسی نوشتن را بھ رخ محترم حکیمی صاحب نمی بندد.

اسم: د. صالح الدین سعیدی    محل سکونت: ان�لستان     تاریخ: 26.02.2019
طالب چرا برنده است!

 
تبلیغات نادرست، سوء استفاده از احساسات دینی و ملی، سردادن شعارھای خوب توسط کسانیکھ خود عامل خرابی و شرارت در ١٨ سال

گذشتھ و بیشتر از آن بودند، تعھد و وابست�ی عدهء از مسوولین کلیدی افغان در حاکمیت و مخالفین بھ منابع استخباراتی ایران و قبل از ھمھ
پاکستان، فساد اداری و جن� دوامدار بھ تقسیم غنایم، منابع مسلط خارجی مسلط بھ زمام افغان کھ صرف و صرف منافع و مصالح خودرا

تعقیب میدارند و ضعف مشروعیت حاکمیت افغانی کھ در صورت داشتن موضع اصولی و اساس ساختن منافع و مصالح افغان و لو در
مطابقت بھ منافع مشروع متحدین خارجی بالتأخیر در حالت خوب سبکدوش و سر بھ نیست خواھند شد، ھمھ و ھمھ دست بھ دست ھم داده و

تراژیدی ملت ما ادامھ دارد. 
دادن تصویر نادرست و غیر واقعی و راه عالج نادرست مبتنی بر احساسات مانند تحلیل جناب نور خالدی عوامل تمدید تراژیدی ملت افغان

بخاطر است کھ تحلیل بدون اندکترین شناخت از منابع تیوریکی طالب و عدم شناخت از اسالم و ُعمق قضایا پیشکش شده و بھ ُکرسی نشاندن
آن نیز قبالً از طریق مشاور امنیت رئیس جمھور تضمین �ردیده. 

ا�ر من ب�ویم کھ مادهء اول تحلیل جناب نوري حقایق را عوض رفتن بھ عمق از کمر آغاز کرده و من مخالف مشروط آنم متھم بھ قبول
استعمار، ادامھء تسلط آمریکا و عساکر آن با تمام جنایات و زندان ھای مشروع و نامشروعش میشوم و این من را در موضع خالف احساسات
ملی مردم و در مخالفت از دین مقدس اسالم و افکار مشروع جھادی رھایی از تسلط عسکر کفری قرار میدھد. شعاریکھ حداقال رھبری افقی

و توده ھای وابستھ از ملت بھ آن با طالب ھم�ام و ھم فکر اند. 
لذا من باید مخالفت نتوانم و ھم�ام و ھمزبان شعار طالب و مادهء اول این تحلیل شوم کھ اول خروج عسکر خارجی و باز خواست دوم اساسی

حاکمیت پاکستان کھ نفیھ حاکمیت در افغانستان است و نفیھ حاکمیت فعلی در افغانستان و کابل است. 
من مخالف حضور نیروھای خارجی درافغانستان بودم و ھستم اما حال کھ بدون پرسیدن از ما آمدند و ماکھ در خط اول منافع و مصالح جھان
قربانی میدھیم و ایران و پاکستان بر ما دندان تٻز میکنند و بھ اندازهء کافی نیرو ، اجیر و آدم در بین ما دارند، درین شرایط نفیھ حاکمیت کابل

_ افغانستان، خروج عساکر جامعھء بدون بوجود اوردن تضمین از عدم مداخلھء پاکستان و ایران خطاء، غلط و نادرست است. 
حکومت کابل بد است اما ما این بدي و انتقاد خود را ، حق خود میدانیم و درست نمی دانیم تامبرر نظام براندازي شویم. ما سکوت حاکمیت
کابل را در برابر تجاوزات پاکستان را بر خاک افغان نکوھش میکنیم، سکوت در برابر سیم خاردار پاکستانی در داخل وطن ما را خیانت

میدانیم اما براندازی نظام و حاکمیت افغان را نابخشودنی میدانیم. 
ً



انحالل اردوی خویش را کھ جناب عباس ستانکزی صریحاً �فت برنامھء دشمن میدانیم. ترمیم بعدی سخن توسط شان قرار تمام شواھد تاکتیکی
است. 

ا�ر امریکا از افغانستان رفتنی است ، برود اما باید تعھدات خود را در قبال افغانستان اجراء کند. 
آنھا حق ندارندنظام براندازی نموده و مانع انتخابات شوند! 

 
تحلیل جناب نور خالدی دقیقاً بھ این استقامت است، كھ جن�ی بین طالب و حاکمیت شروع بود و پاکستان از آن استفاده میکند. این چنین نیست.

پاکستان بانی و اساس شرارت در افغانستان است، آمریکا در منطقھ برنامھ دارد و طالب بھ خواست خود و یا بدون خواست عمالً مجری
برنامھء ایشان شده. 

در تحلیل جناب خالدی این باریکی فراموش است. در تحلیل جناب خالدی اساسی شرارت پاکستان و ایران مانند مبداء برجستھ ساختھ نھ شده
بلکی آنرا یک نیروی وارد شده در �امھای بعدی و بھ نحوی غیر اساسی جلوه داده و این کنھ و اساس خطاء است. مسألھ، فاطمیون و زینبیون

و... اصالً درین نسخھء کمپو      ډری کھ تعداد آن کم ھم نیست، وجود ندارد و مشکل را حل نمی کند! 
پرداختن بھ تفاصیل تمام نکات مرکزی فوق ایجاب نوشتھء عریض و طویل را دارد کھ بھ جناب نور خالدی پیشنھاد دارم تا با استفاده از رابط
شخصی شان با جناب محب مشاور امنیت ملی رئیس جمھور بھ براه انداختن یک سیمینار و کنفرانس بین االفغانی را درین زمینھ با استفاده از

ملیاردھا دالر دست داشتھ روی دست ب�یرند تا آنھایکھ ھیچ توقع مقام و منزلت دنیوی ندارند و صرف بھ حیثت اوالد رسالتمند در امر خیر،
صلح و سعادت انسان و افغان کمک کردن میخواھند، فرصت نظر و راھیابی ازین حالت رقتبار کشور و مردم ما شوند. 

بھ عین الیقین �فتھ میتوانم کھ تعداد صاحب نظران و کار فھمان با عزت و مسلکی افغان کھ صالحیت و توان حل معضالت و مسایل کشور را
دارند زیاد است و اما با شرط �ذاشتن نُقل بھ ھر کس و ناکس پرداختن و رفتن بھ آن نمی خواھند. در افغانستان قحط الرجال نیست! 

 
و ھا ا�ر فرصت داشتید از دوست خویش از شورای امنیت بپرسید آن 97 و ... مکتب بستھ شده در قندھار در کدام مدت و در چھ زمانی و از
جملھ چھ تعداد از مکاتب بود تا ما ھا شنونده کم و تم ھم بدانیم کھ چھ �فت و از بحث شان مفھوم �رفتھ بتوانیم. و ا�ر مقاالت خویش را قبل از

ابراز کردن با متخصصین فن مشوره کنند برای شان بھتر میدانم. 
لغوی یکسر و فوری کارت ھای حمل سالح عمل انقالبی، اقدام پوپلیستی و اما کنترول سالح خواست ملت است اما چنین عمل انقالبی حیات

عدهء را بھ خطر جدی مواجھ میسازد. 
 

در كل باور داریم كھ وضع را با قول و عمل درست میتوان بھ نفع صلح و بھ نفع مردم ما تغیر داد! 
تشکر د. ص. سعیدی

اسم: A. Halim Hakimi    محل سکونت: USA     تاریخ: 25.02.2019
,Greetings

 
Appreciate Dr. Khalidi's recommendation mostly numbering domestic causes of war, simple ways of

converting it to peace and brief sizing variety of current news. To tell you the truth, even I already
.know that stuff

 
The author should be assured that the person he is addressing, fully aware and knows the in and out
of current situation and whereabout of keys to open the locks of Afghanistan quagmire, but too short

.to put a hand on them

اسم: د. ص. سعیدی    محل سکونت: ان�لستان     تاریخ: 25.02.2019
سالم 

برای از سر نویسي این طرح جناب خالدی نوشتھء ذیل نیز کمک خواھد کرد تا نقش اساسي موانع صلح و استقرار در منطقھ با دقت درک و
برجستھ شوند: 

 
زور امریکاست!

 
بلی در عالم اسباب زور امریکاست کھ سیاست ھا بھ جھت استقامت داده می شوند! 

مال غنی برادر از کادر ھای رھبری حرکت طالب معاون یک �روه طالب و عده ای دی�ر از بزر�ان حرکت طالب بھ شمول مال محمد عمر
آخوند زاده بھ علت مواضع و نظریات شان توھین، تحقیر، تعذیب، زندانی و کشتھ شدند کھ بھ ساز سازمان ھای استخبارات پاکستان و متحدین

شان از طی دل نرقصیدند و یا نمی خواستند. 
 

زندانی ساختن مال برادر ھا و غنی مال برادر سند مشخص این بازی جنایتکارانۀ پاکستان بود و است. اینکھ مال برادر زندانی و تعذیب شد و
بعد از زندان و تعذیب طوالنی ھنوز ھم با محدودیت ھا مواجھ و اخیراً بھ نشست و دور جدید مذاکرات امریکا و طالب (26/2/2019-25)

�ذاشتھ نشد و اینکھ توسط طیارۀ مخصوص در آخرین دقایق از پاکستان بھ دوحھ جھت اشتراک بھ مذاکرات آورده شد، سند ادامۀ سیاست
نجاست و شرارت عمیق مقامات و ادارات امنیتی پاکستانی است. 

لعنت بر چنین استابلشمنت پاکستان کھ ھم مردم پاکستان امروز و ھم کشورھای منطقھ و در رأس افغانستان را بھ خاک و خون کشاند! 
 

استابلشمنت پاکستان دشمن صلح، دشمن استقرار، دشمن افغان، دشمن افغانستان بود،است و زمان ثابت کرده و ثابت خواھد کرد کھ دشمن باقی
می ماند. 

 



این را باید قبل از ھمھ سیاسیون افغان نیز درک کنند کھ پاکستان دی�ر مانند سال ھای ھشتاد قرن �ذشتھ فرصت نخواھد داشت کھ بھ کمک
ھای مالی جھان اھداف سیاسی و مقاصد خویش را با امتیاز دادن بھ متحدین سیاسی خویش در افغانستان سوء استفاده کند. این امکان پاکستان
دی�ر منتفی است! بدون درک این مرحلۀ جدید و حاالت جدید ا�ر سیاسیون ما در تالش کسب پشتیبانی پاکستان اند، بھ یقین خطاء می کنند،

خود را نابود ساختھ و عصر خفتھ اند! 
 

مردم ساکن در پاکستان امروز نیز مظلومتر از مردم افغان قربانی سیاست ھای غیر اسالمی و غیر انسانی استابلشمنت پاکستان و ادارات
متعلق پنجابی بھ نام پاکستان شده اند! 

 
بلی سیاسیون افغان کھ تفکیک بین مردم، حکومت ملکی و استابلشمنت پاکستانی را درک نکنند و یکسره بھ خوشبینی و ھمدردی با پاکستان

کار کنند و اظھارات ھمدردی با پاکستان داشتھ باشند خودشان خود را نابود می کنند. مردم فعلی در افغانستان سخت حساس، فھم سیاسی شان
منتھا بلند و از ُعمق مسایل زیاِد سیاسی در افغانستان، منطقھ و جھان آ�اھی دارند و صاحبنظرند! 

لذا در اظھارات، رفتار و کردار باید درین موضوع جدي بود. 
بھ این حقیقت باور داشت کھ مانع شدن مال عبدالغنی برادر بھ اجالس اخیر مذاکرات سیاسی در دوحھ و قطر سند تأکیدی است کھ دشمني

استابلشمنت پاکستان در برابر صلح، استقرار و ملت افغان تغییر نکرده و نخواھد کرد! 
و ما علینا اال البالغ المبین 

د. ص. سعیدی 
24/02/2019

اسم: ماللی نظام    محل سکونت: ایاالت متحدۀ امریکا     تاریخ: 24.02.2019
محترم داکتر صاحب نور احمد خالدی،

بعد از عرض احترامات، آنچھ را در دو قسمت مختلف نظریات تان بصورت دقیق و منسجم ارائھ نموده اید، درحقیقت ھمھ جوانب پروسۀ
احتمالی صلح را با گروه طالبان و چگونگی حالت و انگیزه ھای جنگ ھای خونین و طوالنی آنان بیان میدارد. آرزوی ملت درد کشیدۀ

افغانستان بعد از چھل سال برای دریافت یک صلح واقعی و پایدار البتھ کھ کامالً جایز و مشروع است، اینکھ این حق چگونھ بدست آید، کاش
بھ حالتی از بد بدتر مبدل نگردد.

در قسمت اول تحقیق تان، موقف پاکستان، اردوی آن، حکومت بصورت کل و حتی جوامع دینی و مذھبی آن سھم ھای مختلفھ و جداگانھ دارد.
این ھمھ وابستگی را در پھلوی این حقیقت تلخ کھ پاکستان با نقاب تزویر نھ تنھا صد ھا ھزار طالب را از طفولیت در مدارس دینی شستشوی

مغزی داده و فقط آدم کشی، تخریب جامعۀ افغانی و جنایات وسیع بشری را رھنمون گردیده است، بلکھ دست رسی ونفوذ ھرچھ بیشتر بر
سرزمین بھ خون خفتۀ ما بھ ھر قیمتی کھ میسر گردد، ھدف و غایۀ ھمیشگی آن دولت منحرف را تشکیل میدھد. 

آنچھ را با تلخی باید باور نمود اینست کھ تحت ھیچ نوع شرائطی و با ھر تھدید و تغییراتی، امریکا از حمایت پاکستان، با داشتن بم اتوم و
رول آن منحیث سگی محافظ در منطقھ و جیره خور دایمی دست بر نمیدارد.

متأسفانھ در نظرات تان برای تأمین و تضمین یک صلح پایدار، در حالیکھ شرائطی را کھ منحیث یک افغان متعھد، دانشمند با در نظر داشت
ھمھ جوانب حیاتی ایکھ برای حمایت از آیندۀ مردم افغانستان نھایت مھم و ارزشمند تلقی میگردد، نمیتواند کھ با چرخش نا ممکن اصول و

باور ھایی کھ گروه طالبان طرف مذاکره «اصوال» امتحان ضدیت با آنھا را داده اند، در امکان قبولی و طرح مصالحھ بگنجد.
چگونھ باور کنیم کھ در زمینۀ دست آورد ھای 18 سال اخیر، بھ صد ھا تغییراتی کھ جامعھ در مورد آزادی ھای اجتماعی از قبیل رفع

حجاب، اجتماع محصلین ذکور و اناث در پوھنتون ھای سراسر مملکت، آزادی فکر و بیان و مطبوعات، تفکیک واقعی قواء و آزادی در
تصمیم گیری قضاء، موجودیت پارلمان با آراء آزاد، مستقیم و سری، اصول وسیع و سرتاسری اجتماعات افغانی در فعالیت، کار، تجارت در

ھر نوع مؤسسات دولتی و خصوصی و ده ھا مثال دیگر در ھمکاری زنان و مردان بدون فشار یا سخت گیری، محفوظ باقی میمانند.
در مورد، اینکھ یک دولت اسالمی بھ میان آید، البتھ این دولت با اصول کافی آن حاال ھم موجود است، ولی منظور طالبان، این تشکیل جدید

نوعی از آنچھ در زمان حاکمیت شان تحمیل نمودند، خواھد بود. در مورد آزادی ھای قانونی زنان، اصول شرعی«!؟» را نظر میدھند کھ
حدود و ثغور آن نا معلوم است؛ مگر شریعت و فتوای جدید اینھا در قرن بیستم کشتار بیگناھان و عملیات نھایت غیر بشری و ددمنشانۀ

«انتحاری» را مجاز قرار ندادند؟ مگر اصول اسالم قتل نفس و حتی گرفتن حیات شخصی را منع نھ نموده است؟!
این جانب منحیث مھاجری دور از وطن کھ تا دم مرگ بھ افغانستان و مقدرات آن وابستھ و وفادار ھستم، آنچھ را درسر تاسر ارزیابی و

تحقیق برازندۀ تان پیشکش نموده اید، معتقد و باورمندم؛ ولی، در شرائط تلخی کھ بھ آن مواجھ گردیده ایم، کاش رویایی چنان پسندیده شامل
حال مردم نھایت مظلوم و شریف افغانستان گردد. متأسفانھ نظریات نیک تان در حالیکھ برای ملت ارزشمند و مفید است؛ امکانات تعمیل آن
در حالت موجوده بھ رویای دور دست شباھت دارد. امریکایی ھا چنین ضرب المثلی دارند کھ بھ پیشنھادات ملی گرایانۀ تان نیک صدق می

نماید:
.Too Good to be True

 
 

اسم: د. ص. سعیدی    محل سکونت: UK     تاریخ: 23.02.2019
سولھ او بې وختھ یا بې �ایھ غو�تنې! 

 
نورو تھ بھ حق وركوئ!

د ��و حقوق بھ منئ!
د میدیا آزادي بھ منئ!

امارت اسالمي بھ منئ!
د افغانستان اساسي قانون بھ منئ! 

او دا بھ منئ او ھغھ بھ منئ!



 
اتلس كالھ مو ددغھ مطالباتو پھ وړاندې کولو د افغان اولس د وینو توٻدو الملونھ چاق او د جنایاتو لړۍ مو یا عمداً او یا د ناپوھ� لھ وجھې

اوږده کړه او زمونږ چٻغې او استدالل مو دغھ برخھ كې وانھ اورٻده! 
د پورتھ خبرې منطق دا وه او دی چې دا مطالبات او غو�تنې د سیاسي مذاکراتو پھ وخت او محل کې ھم بې وختھ او ھم بې محلھ او لھ سره

خطاء دي! 
دا د مسجد د منبر لھ سره او د حق ویلو لھ فرصتھ د توضیحي او تنویري رسالت اداء کٻدو جز کٻدای شي او د حق ویل او منطق یې عامول

رسالت پھ عام       ډول او بل فرصت کې کٻدای شي او دی اما د سولې د سیاسي مذاکراتو پر میز د بحث مرکز دا مطالبات �ر�وا او دا مطالبات
مخ تھ ای�ودل خطاء وه، خطا دي او د جنایاتو، مرګ او ژوبلې د اوږدٻدو المل وه او دي. 

دا مسایلو باندې تصمیم د ملت صالحیت او بل وخت او بل محل لري. دا د ملت صالحیت او کار دی چې ملت کومې نسخې تھ د تطبیق
مشروعیت ورکوي او ھغھ باید بیا عملي شي. 

د بُن، د قطر او د مسکو او یا استانیول ناستو کې او یا حتی د کابل ناستھ کې داسې اساسي مسایل چې د ملت پھ غیاب کې پرٻکړه وي او
تصمیم نیول وي، خطاء او د منلو نھ ده او نھ دي!

د سیاسي واقعي �واک جز، �ان ُکل او �ول ��ل او ھر�ھ کې خپل �ان او خپلھ نسخھ عقل ُکل ��ل، حد اقل دوکھ او سپین ستري او یا ھم
حماقت دی. پوره حقاقت بیا ھغھ وخت دی چې نور ورتھ ساده او د غولٻدو �کاري.

تا لھ کومھ مشروعیت ترالسھ کړ چې بیا ھغھ لھ نورو سره ویشل غواړئ؟
د د وٻشلو میکانیزم �ھ وي؟ 

كھ افغان ملت پھ یوه شفافو �اکنو کې ستا د امارت اسالمي د جوړولو نسخھ تصویب کړه نو بیا خو ستا دا طرحھ د تطبیق وجیبھ او ستا وړاندیز
ستا ذمھ واري شوه! دغھ حالت كې زما سره چې امارت اسالمي سره موافق نھ یم، ولې او پھ کوم صالحیت سیاسي قدرت شریکولو باندې دوه

سري حکومت جوړول غواړې؟ 
 

سیاسي مصالحھ او مذاکره، جوړه او روغ اتحاد او اتفاق پر افکارو او نسخو او اعتقاداتو حتمي نھ دی او نھ دا د بحث مرکز دی. 
فکر ، اعتقادات او د ھرچا سپین او تور دې دھغھ مبارک وي. د بعضو سره یې موافق یو او لھ بعضو سره یې مخالف او سیاسي مصالحھ داھم

نھ ده چې تٻر پھ تٻر او خٻر دی چې احمد د محمود پالر وواژه نو اوس دې ورتھ معافی وکړي چې سولھ راشي. 
بې عدالتي او حق تلفي کې سولھ او ری�تې مذاکره نھ ده. دا کٻدای شي د بل اوږده جن� سریزه شي د عدالت تأمین ری�تنې سولھ او ری�تنی

استقرار راوستالی شي! 
 

نو سیاسي مصالحھ او مذاکره او سیاسي سولھ او جوړه روغھ �ھ ده؟ 
 

د �ولو خواو، د �ولو افغاني خواو پر دې توافق دی چې د ھغھ د نسخو د تطبیق مشروعیت د خلکو لخوا او زمونږ پھ حالت کې د قاطع مسلمان
ملت پھ انتخاب د قبول وړ ده. 

ھماغھ چې د اسالمي حزب مشر اعالن کړل چې د حاکمیت نھ امتیاز نھ غواړم، آزادو او شفافو �اکنو تھ �و کھ مو و��لھ حکومت کوو او کھ
مو و��لھ حکومت وکړئ! مونږ د افغان مسلمان ملت اراده منو او دا مو انتخاب دی! 

را�ئ پر دې توافق وکړو چې بشریت پھ عالم اسباب کې ھمدا �و      ډه دیموکراسي لري او لھ ھمدې نھ حد اعظمي صالح استفاده وکړو او د ملت
د ارادې د تمثیل زمینھ ساز شو او ھغې تھ غاړه کٻږدو. مال، عالم، دیني مباغ، روڼ آندی د ملت سره د ھغھ پھ انتخاب کې مرستھ وکړو او
لکھ ھماغسې چې د اسالم ستر پٻشوا محمد مصطفی صلی هللا علیھ وسلم د خپل �ای ناستی انتصاب نھ کړ او یوا�ې نامزد کړ، تاسې ھم د

ھغھ ستر ناجي د بشریت الر غوره او د افغان ملت د انتخاب لپاره ھر دم او ھر قدم کې ممد او استقامت ورکوونکی شئ. 
و ما توفیقنا اال با�! 

و ما علینا اال البالغ المبین 
دوكتور صالح الدین سعیدي

٢٣/٠٢/٢٠١٩
٠٠٤٤٧٨٨٦٤٧٤٦٣٨

اسم: حمید انوری    محل سکونت: امریکا     تاریخ: 23.02.2019
ھموطن محترم و گرامی داکتر صاحب خالدی سالم بر شما!

نوشتۀ پربار شما را تحت عنوان" خطوط اساسی..." با دقت مطالعھ کردم. آنچھ شما تحت عنوان خطوط اساسی... نوشتھ اید، خوب میدانم کھ
از احساسات پاک وطنپرستانۀ تان نمایندگی میکند و مانند ھر افغان آزاده ایکھ دلش برای میھن و مردمش می تپد و از حالت زار کنونی رنج
میبرد، شب و روز در تالش ھستید کھ یک راه بیرون رفت شرافتمندانھ از این مخمصھ ھای خانھ برانداز، جستجو کنید. از شما کمتر از این

نیز توقع نمی رود.
 

شاید تعداد زیادی از ھموطنان ما نظرات اصالحی و مکمل خود را بر این طرح عالوه نمایند و شما ھمانگونھ کھ تذکر داده اید، بعد از تکمیل
آنرا تقدیم مقام ریاست جمھوری اسالمی افغانستان نمائید و...

 
اما از نظر این کمترین، مشکل اساسی افغانستان از ھمانجا کھ سرچشمھ گرفتھ است، از ھمانجا باید حل و فصل گردد؛ یعنی امریکا!

 
حکومت دوسرۀ کنونی ساخت امریکا است.

"طالبان کرام" نیز ساخت امریکا و انگلیس است.
کرزی و باند مافیائی و فتنھ گر او نیز ساخت امریکا و متحدین است.

جنگ ساالران لنده غر و منفور عام و خاص نیر از واردات امریکا و متحدین اند
 

پس آنکھ سر اش بھ تن اش بی ارزد، کدام است کھ در افغانستان بھ او مراجعھ کنیم؟



 
این خالھ گکانی ھای خلیلزاد کھ چپ و راست مشغول مھمانی ھای آنچنانی است، فقط آن می کند کھ از قصر سفید دستور می گیرد.

 
مجسم کنید آنروزی را کھ امریکائی ھا و متحدین از افغانستان خارج گردیده اند، طالبان و حکومت دوسره و احزاب و تنظیم ھا و جنبش ھا
و... ھمھ با ھم صلح کرده اند و...، یکی دو سال بعد اما جنگ ھای قدرت طلبی دوباره اوج گرفتھ و دمار از روزگار مردم بدر آورده است

و...، در آنزومان کی و از کجا بھ داد مردم مظلوم افغانستان خواھد رسید؟!
 

این صلح کھ گدائی می شود، بھ منزلۀ کلوخ ماندن و از آب گذشتن است.
 

از نظر این کمترین اگر امریکا واقعاً در افغانستان خواھان برقراری یک صلح شرافتمند و پایدار می بود، نخست باید تمام جنگ ساالران
داخل افغانستان را بصورت عام و تام خلع سالح میکرد و خنثی می نمود و بعد ھم یک فشار شدید اقتصادی- نظامی باالی پاکستان وارد
میکرد و در نتیجھ طالبان را چنان در یم مضیقۀ بزرگ می گذاشت کھ جھت رسیدن بھ صلح حاضر بھ ھرگونھ شرایطی می شدند و نیز

حکومت دو سره را یک سره می ساختند، اما حاال ھیچکدام عملی نشده است و نھ می شود.
 

جھت رسیدن بھ یک صلح واقعی، ضرور است کھ نخست توازن جنگ برھم بخورد، بعد صلح بھ پای خود می آید.
 

فقط یک نظر عاجزانھ بود تا چھ قبول افتد و چھ در نظر آید!


