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 ازشورای علمی دحق الره »سعيدی «دکتور صالح الدين 

 ٢٠١۶ فبروری ٢٣

  

 "جاللتماب عبدالرب رسول سياف"
 !تشويش شما بجا اما راه حل شما خطا است

 

»  حركت حراست و ثبات  «ن ھمراه شان در ي و مجاھد"افيعبدالرب رسول س"اب پرفيسور ر جنياخ یاسيحركت س

ت ي داده شوند  و برای اين حاكمیشتر جايت بيد در حاكمين باينچه راه حل پيشنھاد دارند که مجاھدآش بجاست اما يتشو

 یت خواھند گرفت ، مطالبين حاكميه اير عليدھند و بعد تداب یت، دوسال فرصت مين حاكميدن اياز زمان به قدرت رس

وضع نا با ھنجار امنيتی در کشور   شتر ملت مظلوم ولی غيور افغانستان ،عدم ثبات و عدم استقراريش بياند كه سبب تشو

ر بد و نادرست  را خواھد ي مجاھد و ملت پوشانده شده كه عواقب و مسۀ راه ھای حل به ظاھر در لفاف، خواھد شده 

اد ھمان ين وضع من را به يا . در مواردی سخت خطرناك باشد و بس خطر ناك ھم استیاسيمحاسبات سپيمود كه قرار 

نوقت آت ياندازد كه بعد از سقوط حاكم ی م"ب هللاينج" زمان حاکميت  داکتر یروی سياسيک عضوی بيزار زار ۀ گري

نك ي جفا كرديم و ا"بينج"که به داكتر گريست كه وای بر  حال ما كه ما بوديم  ی در مسکو زار زار میك محفليدر 

  .ی ھم دارندئ قياس مع الفارق باشد اما شباھت ھا،سهين مقايممكن ا .ھمه چيز را از دست داديم

  

  :نتيجه  

حركت ( ن حركت ي خراب است و بنابر برنامه ھای موجود نطاق اًدر اين ھيچ جای شک نيست که وضع كشور واقعا

ناك  خطرً نطاق اين حركت جدا"درشتوال"قای آ به قول "افيعبدالرب رسول س"ب  جنایبه رھبر) حراست و ثبات

   .است

ه شده، خالف شعار شان نه به حراست ئبه ياد داشته باشيد که اظھارات احساساتی و راه ھای حل غير واقعبينانه ارا 

  .ديکمک خواھد کرد و نه به استقرار وضع در کشور خواھد انجام

 و الف و پتاق پاکستان در چند ماه بعد و با سپری شدن زمستان و ی زمانی اوج خواھند گرفت که بازًقايد ھا دقين تھديا

د ھای ين تھدير ھمراه با ايد و در چند ماه اخيکك در افغانستان مانند حباب خواھد تريمين صلح و تفاھم نأدر امر ت... 

  .شتر از پيش خراب و خرابتر خواھد شديجناب سياف وضع كشور ب
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ق ي رئيس جمھور، تعلل و به تعو"یاشرف غن" داکتر ین داخلي مخالفیاريسقوط قندوز در ماه ھای گذشته به ھم 

 در ًھمه و ھمه عمدتا...  و ء بر دادن استعفای مبن"عبدهللا" و فشار بر جناب داكتر یانداختن در واپس گيری دند غور

  ..بتر شدن وضع در افغانستان و منطقه خواھد شدچوکات برنامه ھای تاجران جھاد ملت افغان، عوامل خرا

ر شده ي راه ھای حل و شعار ھای تاريخ تًن حركت و ھمراھان شان عصر را خفته اند، و خاصتاي نطاق ا"درشتوال"

  .برند یكار مه وفرسوده  را ب

شرق و نه ل كرده غرب و ي، ونه تحصی بودن نه كمونيست بودن، و نه جھادیاسيت و در قدرت سيار حاكميمع

  . بودن استیالستي و نه سوسئیكايموكرات و نه امريد

داند و انتخاب  یسته مي را شاچه کسی برين که یار انتخاب ملت است و انتخاب ملت مبنيار معيمع :نبايد فراموش کرد

ت يقوت حاكمته و ي سبب اتورراه امتحان شده و راهت يد حاكمين ملت است كه بايا ن است راه حل درست ، يا. كنند یم

   .شود یم

ته ببخشد و نه يت را اتورين ملت است كه حاكميا  و پاکستانی كسب شده نمی تواند،ئیكايته به دالر و تانك امرياتور

 امريکا که از بخشش ھای  دالری آن ھمين امرزو ما در قصر ھای ۀ  اياالت متحدۀوزير امور خارج" یريجان ك"

  .سر می بريم ه مجلل زندگی ب

د در پی بی ي با تھدی و اسالمیر عادالنه و خالف رسالت انسانيت غي نطاق حركت حراست و ثبات در واقع"والدرشت"

 تواند و می ین حركت ممد و خطاب به ملت بوده ميدات جناب شان و ايكأت د دارند، يكأر معقول تي و راه حل غیثبات

ستگی را در دست گرفته حق يار شاينھا خود معيدت كند اما اتواند ديدگاه شان ملت را در انتخاب افراد دلخواه شان مساع

  .را قبول ندارند نآ ی مدرن و عدالت اسالمینرا قبول دارد، دولتدارآ خطا خطا خطا است و نه ملت ،دني طلبئیايماف

ن ي ھم است اما ای داده و بجای برتریکنيم و اين دين است که عالم ، مجاھد و دانشمند را بر افراد عاد  بلی ما قبول می

  .كنند  ی چنين اند که ادعا مً واقعااان علم و جھاد و تقوين مدعيا ازچه کسید ملت روشن سازد كه يانتخاب را با

كه نه به  یئنھاآ. ر منصفانه استيل كردن خطاست غيار را خود تحمي تالش پت شدن كردن و مع،در عقب ملت و اسالم 

ست و چنين فريب را ين عادالنه نيبلی ا.  ھمه سازندیار و قاضيد خود را معي نبادنملت و نه به اسالم ابرو و عزت ماند

د فرصت داد اما تھديد يھم با) حركت حراست و ثبات(مروز ش ھا و دغدغه ھای ايدر عالم اسباب به تشو .د ادامه دادينبا

رد گردد، اما راه برای بحث و برای د ي نا معقول اند و با،ل كردنيد طرحھای نادرست و نا معقول را تحميو تحت تھد

ن تجار آا يگر و يشتر تحت فشار به چپاولد بيكند كه نبا یجاب ميالوگ شجاعانه ايد د باز باشد، يمنطق درست ديالوگ با

  .ستين راه حل نيا شتر داد،يب دين و تفنگ ساالر فرصت تھديقوم، تاجر د

  

  : راه حل

ن يخاطر خارج شدن مشترك ازه ب) حراست و ثبات(ل تفاھم به حركت  ھمه به شموۀكار مشترك ، تفاھم و مذاكر 

ت به تاجران يبا شعار ھای کاذب دادن حاكم ، یت ملت و ملت ساالريمنجالب با دادن فرصت و كار مشترك برای حاكم

   .ستي راه حل نیجھاد، تاجران قوم و سمت

، فھم مسلکی و یی انفرادارا دارند، تقو نآن يراستن يی سياسی که مجاھدا بودن در پھلوی تقویاسيار به قدرت سيمع

  .تواند و است یدانش الزم و انتخاب ملت بوده م

 سبب از دست یاھي و سید و متحد شدن به بديتھد . تمركز كنندیرو ھا برای کار به ملت ساالري نۀد با اتحاد ھمين بايا

   .د قابل قبول باشدين نبايدادن ھمه چيز خواھد شد و ا
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د در خطاب به ملت و ي با،یاسي سیی عالا با تقوی بردادن فرصت به اشخاصی و ھمراھان مبن"افيس"جناب د يكأت

  . دارند، ھمراه شودیی سياسی و فھم مسلكا با تقوی خوب جھادۀ ملت در انتخاب ھمچو اشخاص كه سابقئیرھنما

 ئیايد و فشار مافيحل درست است تا تھدكار برای ملت ساالری راه حل است و ملت مجاھد و انتخاب ملت مجاھد راه  

  .سقوط قندوز ھا را با خود خواھد داشتداشته ،  بس خطر ناك ۀجيكه نت

نھا را ملت شناخته و آ ۀانت كردند ھمي و به جھاد و ملت خهاز نام مجاھد پول اندوختكه  ین كسانآ  انتخاب با شماست، 

   .شناسد یم

ن مجاھد يت ھميده به باداران پاکستانی و ايرانی شان نشانه و سند خوب از حاكمگان سرازير شيب راآتر يونھا ليليبه م 

  .معترض امروز است

مايل بود و است كه به ھمچو ، روز و امروزيف ديت ضعي از معامله گری حاكمًپای لوچ ديروز و ميليونر امروز قسما

  .تھديدات زانو زده است

د و زانو زد يدات ترسين تھديات ازياگر اين حاكم. خواھد یت مأ و جرین قربانآدن به ياعمار وطن، رفاه و صلح و رس

افتن راه ين حركت و عدم تبادل نظر و عدم تالش برای يگر پشت پا زدن به اياز جانب د. ن ھم بدتر خواھد شديوضع از

   . استیز خطای نابخشودنيدرست ن

د ير معقول نبايبه طرح ھای غ. اعانه را به راه انداخت كاری مشترک شج، متداوم و تالش تفاھمید با حوصله منديلذا با

د مطابق برنامه ينبا. ختانده شودين ريشتر ازين ملت قھرمان ، جھاد ملت و افغانستان بيبرو و عزت اآگذاشت ن .زانو زد

  .ختي عزت اسالم را رهھای دشمنان اسالم خواسته و ناخواست

ت يدادن حاكم: راه حل  .ت مطلق قانون استيجود چون انتخابات و حاكمتوت ھای موي دادن انستاد به محتويكأراه حل ت

  .به ملت و ارزشھای اسالمی که انتخاب ملت است

رو ھای يد نيبا . در ما وجود داردئین توانايا .ميكشان بیك تفاھم معقول قابل قبول و منطقيبرماست تا تمام جوانب را به 

ر و راه درست قبول يفعاالنه دست به دست ھم داده به دادن فرصت به خش را متحد ساخته ي نيروھای خو،سالم کشور

  .مين وضع دشوار خارج شوياد ازيما با  .ش را ادا كرديشده و ممكن در عالم اسباب رسالت خو

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 


