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متن سخنرانی محترم جمشید اپیمرد
 

 ارواپیی تدارک وتدوری مجمع عالی زحب وطنمشترک ریس دورانی کمیسیون 
 

اعضا وفعالین  ورهمش مشترک ارواپیی    بخارط تشریف آوری شما، هب نخستین اجالس گفتمان  ودوستان ورفقای زعزی، ابتقدیم سالم ورحمت هب رهیک شما زعزیان، اجازه د هید، از انم کمیسیون  
 .زحب وطن  مقیم خارج  کشور صمیماهن  اشد ابش گویم

 .اجالس ارموزی هک از جانب  کمسیون مشترک ارواپیی  دعوت ورب زگار شده است ، یک رویداد مهم وارزشمند سیاسی خواهد بود
نافع  و نسخه اهی ربون رمزی رد این است هک شما دوستان ورفقا ی زعزی رد رشایط دشوار وپیچیده سیاسی هک وطن ام رد آن رقار رگفته  واین وطن بال کشیده  رب بنیاد م  اجالس این اهمیتاز همه قبل 

, آدمکشی) واکنون این فاجعه رد قالب . وضعیت کنونی رد فاجعه گیر امنده است افغانستان ازسوی دیرگ ، رد طی چهل اسل تمام وبخصوص رد روشنفرکی  از یکسو وگوش بفرامن بودن نهضت
تصمیم رگفته اید، .  وحاکمیت نظام امفیایی ، سوال  بود ونبود کشور امن را مرطح میسازد( قانون شکنی ، بیعدالتی  ,زروگویی " سیاسی ،قومی ، زابنی ،مذهبی "، وریان اسزی ، مخاصمت  ودشمنی رتورزیم 

 .چیزی هک ازدری زامن انتظار  آن میرفت ! درگابره رد میدان سیاست افغانستان  حارض وسهیم رگدید 
هک هن تنها ام را رد  چیزی. دای ام را پیوند میدهد ، رگفته اید اهمیت اجالس رد این است هک شما اب حضور مجدد خود رد میدان سیاست افغانستان تصمیم ربای گفتگو و مذارکه رد ابره مسایل هک ارموز و رف

 .ن رفت از فاجعه ای جنگ ، گفتگو و مذارکه است  ایفتن راه حل اه ربای مسایل و رپابلم اهی ام ایری میدهد ، بلکه هب همه افغانها بطور نموهن وار نشان میدهد هک زگینه اصلی ربای بیرو
میدهد ، هک از خطوط مفارقت اهی قبلی فقط میتوان از رطیق بحث روی مسایل رفارت رفت  هک رد ربارب  همه  اجالس رد این است هک ربای نهضت روشنفرکی افغانستان نشان اهمیت این 

 .است  روشنفرکان وطن  بیکسان مرطح
 .شودی نم اجالس ارموزی نشان میدهد، هک راه ام بسوی آینده از ربگشت  هب قالب  اهی کهنه  ونسخه اهی ربون رمزی دریوزی گشوده 

رگوه اهی ابزامنده از زحب وطن نشان میدهد هک دلیل و عامل اصلی وضعیت رقتبار چپ افغانستان هک نتوانسته است دوابره هب اپخیزد ، رد  س ارموزی ام رد این است هک هب همهاهمیت اجال
تمایل جنون آمیز و جنون ربانگیز ربای رقابت اه کار عاهم زحبی اهیک رد جای اف نبود تشکیالت واحد ابعث رگدیده هک . حقیقت تلخ دو دهه گسست تشکیالتی اعضای زحب وطن نهفته است 

ام را  بسوی  انبودی    هک اداهم  این  وضعیت.   دامن  زده  میشود    ، واین تمایل بوسیله  دست اهی  رمموز ،رمیض  وآلوده . بجا اسخته شده است و خصومت اهی سلیقوی ، رگوهی و محفلی جا
 !هب آن خاتمه داده شودهک ابید    میکشاند

 !رفقای زعزی
زحبی اه هویت خود را هک  یک هویت سیاسی است هن  یک بدین جهت ، امبوسیله این اجالس واز رطیق این اجالس کوشش دوابره را آغاز مینمایم ،  ات افکار عاهم زحبی اه   دوابره زنده شود وهمه 

 .    هویت رگوهی ، محفلی ، منطقوی ، محلی وقومی ، دوابره ابز ایبند 
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 !دوستان زعزی 
خودلمس مینمایم  ، واب چشم رس  ل اسل است رد میان افغان اه و رد میان نهضت روشنفرکی  ورد میان اعضای زحب وطن  خصومت دامن زده میشود ونتیجه آرنا ام اب گوشت وپوستچه 

 .می بینیم 
ورطح اهی نو ، علمی و عملی هب رقابت ربانهم وی رپداخته و زمینه گفتگو اب پیش کشیدن راه اهی دشمنی ، بدبینی ، و انبود اسزی کمیسیون مشتر ک ارواپیی  الزم میداند ، ات بجای مخاصمت ، بدین جهت 

 بپردازیم   فاصله اه و احیایی اعتماد بیشتر   اه ربای ایجاد فضای اسلم سیاسی و کم اسختن 
نهضت روشنفرکی افغان هب عوض جستجوی راه اهی بیرون . امنی را هک اشید ربای جنبش دمورکاتیک رد افغانستان رسنوشت اسز ابشد زمتأسفاهن چانس اه وزامن زاید را  از دست داده ایم  ، 

اسزی تفرک رگوهک اه رپداخته و یک رفهنگ  لوژیک ، محلی ، سمتی و قومی رپداخته و اب تقلید از گذشته هب یکسانرفت از معضله موجود ، اب بی توجهی هب حل مسایل حاد جنبش هب ایجاد رگوهک اهی ایدای
 .این رطز دید یکبار دیرگ ام را از آزاد اندیشی ابز داشته ، قدرت و اختیار تفرک را از ام رگفته است . مبتذل و دگم را رب پیرک رگوه اهی مذکور حاکم رگدانیده است 

رتسیم نمایم واینک  رد رپتو چنین وضعیت ورد بحران تفرک اسلم سیاسی واسزامنی ام  !نتوانسته ایم یک مدل قابل قبول ربای  همه را 
 .خود را از دست داده است  بعضآ رد خارج کشور بشکل آامتور رد قالب نسخه اهی جنک رسد ابقی امنده ایم گوای زامن از رحکت ابزامنده وعقرهب تفرک امن ارنژی و تحرک

 !   دوستان زعزی
امی این اکر اه وقت هک ام ربای انجام تم  خاصتا .ه نرکدند ، ام ابید انجام بدهیم آنچه دیرگان  هم. هک یک اکر جدی ورسنوشت اسز هب رگدن ام افتاده است این جهت است هک من فرک میکنم ، از

بدین منظور  این مسایل را اید .   ام گذاشته است وهمءه این اکر اه را ابید رد چواکت  مهلت زامنی هب انجام رباسنیم هک وظایف رمبوط هب تدوری کنرگه ای مجمع عالی  زحب وطن رد اختیار  زاید نداریم 
ات اکر فرکی عظیمی را رد وقت کم   و هب کمک یکدیرگ هب انجام رباسنیم ، اکر فرکی هک ام را , بلکه ام جمع شده ایم   آوری نمودم ات امهمه متوهج شویم ،  هک ام رد اینجا بمنظور وقت گذرانی  جمع نشده ایم  ،

ن مجمع هچ مسایل را حل وفصل هک چگوهن و اب هچ میکانیزم واب هچ ربانهم  وربای کدام مقاصد هب تدوری مجمع عالی زحب وطن میپردازیم ورد ای  مجمع عالی زحب وطن رهنمون میشود ،بسوی تد وری 
 مینمایم  ؟

 .اعالم موضع  و حضور مینمایم  ده است ،من فرک میکنم ، ام رد میدان جدید سیاسی ، رد وضعیت جدید سیاسی هک رد رعهص ملی وبین المللی اب وضعیت گذشته اکمالً از بنیاد متحول ش
راه را ربای ابز نمودن  قفل اهی فرکی ام رد همکاری و پذریش اندیشه اهی انب ، نقد و پیش کشیدن رطح ، نرظ و اندیشه اسلم ورد  بدین جهت است  هک گفتمان زحبی اه راربزگار رکده ایم  ، ات

و  هندرد رعهص سیاسی کشور هب انجام راسلیت و راسلت خود را ربای حضور دوابره ومشارکت فرکی و عملی شما زعزیان میکانیزم مورث اکر را رد ایبیم هک چگوهن ممکن میشود ات اعضای زحب وطن مسو
 .دات خود را رد مقابل وطن ورمدم جاهم عمل  بپواشنندهتع 

ش ربای رهیک ام موجودیت زفیکی بهر قیمتی هک ابشد، مرطح بحث نیست ، ربای ام موجودیت رد اتریخ ، رد معنی ، رد جالی : دوکتور نجیب اهلل ریس زحب وطن وریس جمهور کشور  گفته بودند  
 .داشته ایم ، مرطح  خواهد بودکشور و جهان اراهی اندیشه اه  و انجام تعهدات ملی و بین المللی هک رد ربارب رمدم 

 !رفقاودوستان زعزی 
ً اب رصاحت وآزادی اکمل تو مشترک رپوهس ، ارباز نرظ نموده ، کمیسیون مشارکت اعضای منفرد و متشکل زحب وطن رد این ای رد مورد مسایل فوق ونحوه هم اب صمیمیت افغانی و رفیقاهن لطفا

 .مون شویدارواپیی را ربای وظایف بعدی رهن 
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را از چگونکی ما دوستان زعزی ش وزبودی ممکن  ،دی اکر و وظایف خویش رقار داده کمیسیون مشترک ارواپیی خود را مکلف میداند هک سفاراشت ونتیجه گیری اهی این اجالس را رد رس خط بع
 . یراین  بزگارداقداامت   رد

 .ای  اکر اجالس ارموزی موفییت آرزو  مینمایم اب اربز امتنان ازتوهج شما، رب
 

 


