
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ت« از بن تا بنبست و از بنبست تا شکس»

 مقاالت 
ٔ
   از  و انکشافات افغانستان  ل یمسا یرو مجموعه

 ۲۰۲۱تا سپتمبر  ۲۰۰۱سپمتبر 

 دوم جلد 

 ی دیعب د یحم نویسنده: 

 ۲۰۲۲:  چاپ خی    تار 

  ناش  
 

 ی  آسما : کانون فرهنگ
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 شگفتاریپ

 یسال سپتمبر  ستیب

ها  نی ا نوشته  سپتمبر    ۱۱تا    ۲۰۰۱سپتمبر    ۱۱از    می مجموعه شامل  
اوضاع و انکشافات در افغانستان و      ، ایسیس   لیدر رابطه به مسا  ۲۰۲۱

   یاز رسمقاله ها   - است،  آن امونب  پ 
 
گرفته تا سخن روز در    ی  آسما  مجله

 آسما  گر ید  یمقاالت و نوشته ها  ب   و ن  ی  پورتال آسما
 
پورتال    ،ی  در مجله

   ب   و ن ی  آسما
 
   .سبوکیدر ف   خودمصفحه

استثنا ن  ی  به صورت  ام  شده منتشر    اد ی که در منابع     ب   چند مصاحبه 
موضویع  اند،  دهی گرد ارتباط  نظر  ا   از  شده    ده ی مجموعه گنجان   نی در 
   د. ان 

که در باال ذکر شد،    مجموعه در  منابیع نیشامل در ا ینوشته ها  اصل
س اند؛ و اما،   یعالقه مند را  برا  مجموعه کار خواننده    ن ی ا  قابل دسبر

یس   .سازدیها  ساده تر م  آن  به    دسبر

   ،مینوشتمخوب برخ  مطالب را اگر امروز  
 
 با توجه به خرد تجربه

ً
  طبعا

آنها  و اما من  طور دیگر مینوشتم،  کم از کم در برخ  جهات باید    حاصله، 
 را همان گونه که بار اول منتشر شده اند، به دست چاپ میسپارم.  

از کس   ش یپ   من مجموعه  نشر  چ  از  آن   مورد  در  تا  خواستم    یب   نه 
در مورد   طرفیناظر و داور و  منتقد ب  ب   . و صد البته که خودم نسد یبنو 

  گذارم ی را م  ینقد و داور   ، ایر ی .  پس ارز توانمیشده نه م   م ی خودم و کارها 
خواننده گان، پژوهشگرای    به  و  ا  منتقدان   

ً
احتماال را    ن یکه  مجموعه 

 .خواهند کرد   طالعهم

 یدیعب  د یحم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  فهرست مندرجات  

 ۱ص   ۲۰۱۲؛ اگست  یجار  ی دیتراژ   یدر باره  نکایر  ۱

راه فردا؛ اگست   لیقرن از دست رفته و مسا یدهایام ۲

۲۰۱۲ 

 ۳ص 

گذشته است؟؛    مرصف مفهوم استقالل مل  خی    تار   ا یآ ۳

 اگست

 ۷ص 

 ۱۱ ص 2012سپتمبر  ؛تر یو امن دفایع ی نو و چالش ها یوزرا ۳

  یآقا یو چند و چون گفته ها  غاتیتبل حات،یتسل ۴

 ۲۰۱۲اوکتوبر  ؛یکرز 

 ۲۳ ص

اوکتوبر   ؛ و منافع مل  جمیع یرسانه ها  ی در باره  ۵

۲۰۱۲ 

 ۱۵ص 

 ۱۷ص  ۲۰۱۲اوکتوبر  کا؛ی دفاع امر  ر یوز  معذرتنامه عنوای   ۶

 ۱۹ص  ۲۰۱۲اوکتوبر  ورند؛ یچند نکته در مورد د ۷

   ۲۰۱۲که بگندد نمک ؛ نومبر وای به روزی   ۸

 در پوهنتون کابل ی   خون ی حادثه  ی در باره 

 ۲۳ ص

آزمود؛ دسمبر   د یچانس صلح را با س؛ینشست پار  ۹

۲۰۱۲ 

 ۲۵ص 

  یجمهور کرز  سیی ر   یاز مقاله  ی  رازگشا یبرا تالیسر  ۱۰

ور  چرا و از خ   هوشدار؛  ۲۰۱۳ ی؟!؛ فبر

 ۲۷ص 

رو ؛ چالش ها و چانس ها؛  2014سال  ۱۱  ۳۱ص  ۲۰۱۳ یفبر

و   یجمهور کرز  سیی ر  انیتشنج م  یچند نکته در باره  ۱۲

 ۲۰۱۳مارچ  کا؛یامر 

 ۳۵ص 



 ۴۱ص  ۲۰۱۳و سفر به قطر؛ مارچ  یکرز   ایسیشطرنج س  ۱۳

 ۴۳ص  ۲۰۱۳ یم ورند؛ یدر مورد د یبکار یفر  یدو رخ سکه  ۱۴

 است ؟!...؛   «»امارت طالتر  یهدف اعاده  ا یآ ۱۵

 ۲۰۱۳جون 

 ۴۷ص 

    دانیتوپ مذاکرات قطر را در  م  «یاس آ ی»ا ۱۶

 ۲۰۱۳سابق شمال« انداخت؛ جون تالفی»ا

 ۵۱ص 

 داخله؛    ر یاز وز  ت یو سلب صالح ضاحیاست  ۱۷

 ۲۰۱۳ یجوال

 ۵۵ص 

   ۲۰۱۳ ی ما و هموطنان هندو و سکه   ما  ؛  جوال ۱۸

   ی رسافراز  کیاز  
 

 پارلمای   کنوی    خ  یتار  تا رسافگنده گ

 ۵۹ص 

  ات؛یجنا انیچند نکته  در مورد  انتشار فهرست قربان ۱۹

 ۲۰۱۳سپتمبر 

 ۶۱ص 

خدمت به منافع   ا یو  انتی؛ خ  کا یبا امر   تر ی قرارداد امن ۲۰

 ۲۰۱۳!؟؛ نومبر  مل

   ۶۵ص 

ف غت    ا یآ ۲۱ از اشتباهات    و  است  ر یانتقاد پذ دکتور ارسر

 ۲۰۱۴ ی خود خواهد آموخت؟!؛ جنور 

 ۶۹ص 

 یروند و نت  ۲۲
 
و    موکرایسید یوز ب  پ د یانتخابات با جه

 ۲۰۱۴ لیبهبر باشد؛ اپر   یفردا

 ۷۱ص 

  ۷۷ص ۲۰۱۴ لیاپر ؛ احتمایل یانتخابات و واکنش ها جینتا ۲۳

  است؛ یم   یجمهور   استیافغانستان مهمبر از نامزدان ر  ۲۴

۲۰۱۴ 

 ۸۱ص 

 ۸۷ص   ۲۰۱۴ یم گر؛ی د دبخشیگام ام  کی ج؛ ینتا رش یپذ ۲۵



   کارخانه» ۲۶
 

 ۸۹ص  ۲۰۱۴ مسوول؛ یم  ینهادها   نامزدان و  «گ

 ۹۷ص   ۲۰۱۴ شکست یم د ی نشده با  ر یرا تا د  ثهی خب ی حلقه ۲۷

 ۱۰۱ص   ۲۰۱۴جون    م؛یبده  یبهبر را نده یآ به 

 پس از انتخابات؛   ینکته در مورد برهه  چند  ۲۸

  ۲۰۱۴جون 

 ۱۰۳ص 

   م؛ یانتخابات را به باخت افغانستان مبدل نه ساز  ۲۹

 ۲۰۱۴جون 

 ۱۰۵ص 

 ۱۰۹ص  ۲۰۱۴  یجوال د؛یتجارب تلخ گذشته را تکرار نه کن  ۳۰

جوال  یکر   ا یآ ۳۲ ؟!؛  شد  خواهند  موفق  متحد  ملل    یو 

۲۰۱۴ 

 ۱۱۱ص 

د  ب  تاث ۳۳ م«  »رسر درس  و  بخش   ی جوال  شب؛یآرامش 

۲۰۱۴ 

 ۱۱۵ص 

 ۱۱۷ص    ۲۰۱۴  ی؛جوال میکیغور در غمت رسر  ۳۴

 ۱۱۹ص    ۲۰۱۴نومبر   کند؛ینم   تیکفا  زمیکردن ترور   محکوم ۳۵

 ؛  شاور ی در پ ستانی ترور   تینکته در مورد جنا چند  ۳۶

 ۲۰۱۴دسمبر 

 ۱۲۱ص  

واقع  رانیوز   نامزد  ۳۷ ،    تی؛  و   ها،   یر یناگز ها  ها  واکنش 

ها؛یف     ۲۰۱۵ ی جنور   لبر

 ۱۲۳ص 

 ؛انبار یبرخورد ز  -  تهیدو تابع یرد دربست وزرا ۳۸

 ۲۰۱۵ یجنور 

 ۱۲۷ص 

ور  مذاکرات صلح ؛ بل ۳۹  ۱۳۱ص  ۲۰۱۴ یو اما.؛ فبر



  جنگ؛ یم  مت یگران تر از ق  یو اما نه به بها  بل  صلح ۴۰

۲۰۱۵   

 ۱۳۵ص 

 ۱۳۹ص  خطر؟!   ا یو   ب  منبع خ  -  قانوی   ب  غ حایر یتسل یپوهاید ۴۱

۴۲  
 

پاسخ    پاکستای    زم یبه ترور   د یبا  و اتحاد مل   با همبسته گ

 ۲۰۱۵داد؛ اگست 

 ۱۴۵ص 

 لیاز دست رفته و مسا سده   ی دهایروز استقالل ، ام ۴۳

 ۲۰۱۵امروز و راه فردا؛ اگست  ایر یح

 ۱۴۷ص 

 ف ۴۴
ً
را گرفتند و   سبوکی طالبان امروز شهر کندز و قسما

 ۲۰۱۵اما؛ سپتمبر  

 ۱۵۱ص 

  د ی که ما با  ی  و  درس ها مل  یسپاس از قهرمانان اردو  ۴۵

 ۲۰۱۵.؛ اکتوبر  م یاموز یب

 ۱۵۳ص 

 ۱۵۷ص  ۲۰۱۵اکتوبر  ؛یرستگار  ا یرسنوشت ما ؛ سقوط و   ۴۶

 ۱۵۹ص  ۲۰۱۵راه سقوط به دوزخ را باز کرد؛ اکتوبر  د ینه با ۴۷

 ۱۶۱ص  ۲۰۱۵اکتوبر  م؛یکار کن  یبهروز  ی برا خودکسر  یبه جا ۴۸

 جمهور؛    سیی ر  لفظ    یچند نکته در مورد خطا ۴۹

 ۲۰۱۵اکتوبر 

 ۱۶۵ص 

عامه و؛   تی، ذهن جمیع  یچند نکته در مورد رسانه ها ۵۰

 ۲۰۱۵نومبر  

 ۱۶۷ص 

 بن  ۵۱
 
اض   یادیچند نکته امروز در   در مورد حرکت اعبر

 ۲۰۱۵کابل؛ نومبر 

 ۱۷۳ص 

 ۱۷۷ص  ۲۰۱۵؛ نومبر  س یفاجعه ؛ از کابل تا پار  ۵۲

قهر   نه » زور کم ،  به پاکستان بر سفر غت    نگایه ۵۳

 ۲۰۱۵چال کالن؛  دسمبر  و نه »عقل کم ، ار«یبس 

 ۱۸۳ص 



 ۱۸۷ص  ۲۰۱۵و افغانستان؛  دسمبر  هیسور  ، هیروس،   ی   پوت  ۵۴

  از ین واقیع لیافغانستان به بد ست؛ی ن انتقاد کاف   تنها  ۵۵

   ۲۰۱۵دارد؛ دسمبر 

 ۱۹۷ص 

 ۱۹۹ص  ۲۰۱۵که بگندد نمک؛ دسمبر   ی به روز  یوا ۵۶

ور  ی هوا ی و قوا  کا یامر    ۲۰۱ص  ۲۰۱۶ یافغانستان؟؛ فبر

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

[1]                                                   جلد دوم   -از بن تا بنبست و شکست  
 

 ۲۰۱۲اگست   ۱۶

 تراژیدی جاری
ٔ
 نکاتی در باره

  نکاتی که در مورد شان توافق وسیع موجود است 

آنان    - مطلق  یت  اکثر افغانستان،  در  امروزی  بزرگ  ثروتمندان  میان    از 
 را که امروز دارند، چی  می نه

ی
توانند به طور منطقی بگویند این ثروت های بزرگ

 رایه به دست آورده اند؛ گونه و از چی 

در دهه های جنگ در افغانستان جنایات زیادی به وقوع پیوسته است و     -
ز شماری از زورمندان و وابسته گان شان بدون ترس از قانون دست به   امروز نث 

ز   جرم و جنایت  نند؛ مث 

 دارند؛  نه زورمندان از زیر پا کردن قانون ترس   -

 فهرست طوییل از نام عنارص  اگر آن چی در باال آمد درست باش
ٔ
د پس باید تهیه

 .باشد  نه  چپاولگر، فاسد و قانون شکن چندان دشوار   ، جنایتکار

*** 

وسیع توافق  این  اما  را   ، و  آن  جای  و  رفت  خواهد  میان  از  پلک  یک  در 
اگر »تابو« را بشکنید و نام های    ، برخوردهای »فرقه گرایانه« خواهد گرفت

 .ریدمشخیص را بر زبان بیاو 

*** 

بود و  ما »حکومت  می  اگر حکومتداری در مرکز و والیات و محالت به هنجار 
به    -در این صورت  ، داشتیممی  -شود نه  با حکومت قانونز اشتباه  -قانون«  
من   بلند کرده-باور  رس  دوباره  بلند می نه  طالبان  رس  هم  اگر  و    توانستند 

 رسکوب ، کردند می
ی

 .شدندمی   به ساده گ



 

[2]                                                   جلد دوم   -از بن تا بنبست و شکست  
 

ز -هنجارگر ناپذیر دیگر  عنرص   ز  از    -به ویژه متهمان ارتکاب جنایات سنگی  نث 
 .استقرار »حکومت قانون« ترس دارند

 : پس آیا منطقی نیست اگر بگوییم

 واحد بحران جاری اند؟   -
ٔ
 عنارص هنجار ناپذیر و طالبان دو روی سکه

این »سک   - منافع  به آسیاب  آب   
ً
فرقه گرایانه« عمال  »گفتارهای 

ٔ
  حد« وا  ه

 یزند؟مث  

*** 

ز جهت من فکر  « به چنان بیمارنی مبدل شده است  می   به همی  کنم »فرقه گرانی
نامید  می   که  » »ایدز ذهنز را  آن  آن   – شود  از  مانع  ما  می   زیرا   

ٔ
جامعه تا  شود 
جنایت های  »بیماری«  و   خارچی  تجاوزات  و  مداخالت  با  مقابله    ،  توانانی 

 ... را کسب کند.  نی عدالنی و ،  زورگونی و قانون شکنز  ، فساد

« ییک از شاه کلید های  می  از این جا است که من فکر  کنم غلبه بر »فرقه گرانی
 .رفع بحران است

ز الملیل قضیه به خاطر آن   نه   ؛ پرداخته ام  نه  البته من به عوامل خارچی و بی 
 سد. مث   نه ه دست ما به آنبل به این دلیل ک  ؛ دانممی که آن ها را کم اهمیت

 

 

 

 



 

[3]                                                   جلد دوم   -از بن تا بنبست و شکست  
 

 ۲۰۱۲اگست   ۱۸

 امیدهای قرن از دست رفته و مسایل راه فردا 

 به مناسبت روز استقالل

ز     1999اگست    18)    1378اسد سال   28 نود و سومی  با  ( مصادف است 
داد استقالل افغانستان  .سالروز اسثی

پس    ،  ترقیخواه و جسور بود  ، وطندوست  ، شاه امان هللا كه شاه آزادیخواه 
به حیث رهثی یك كشور و ملت مستقل و آزاد    ، از اعالم استقالل افغانستان

به كاروان مدنیت معارص را آغاز   كوشش برای رفع عقبمانز قرون و رسیدن 
موانع و دشواری  های    .  نمود  با  اندك مدنی  از  این كوشش پس  تأسف  با كمال 

 مواجه  افغانستان پس ا  .  بسیار مواجه شد
ی

 بزرگ
ٔ
ز سقوط دولت امانز با فاجعه

افغانها  .  گردید ایجاد    ، بسیاری  اصیل  عامل  را  استعمار   
ٔ
توطیه و  تحریك 

و اما    .  دانند كه در نهایت منجر به سقوط نهضت امانز گردیدمی  دشواری  هانی 
 .واقعیت بغرنجثی از آن است كه تنها با این عامل توضیح شده بتواند

از یك سو مایه هانی را كه با تشكیل دولت معارص    ،  بریتانویتصادم با استعمار  
  ،  در حال نضج بود  ،  ( و تبدیل آن به قدرت  منطقه نی 1774افغانستان )  

انه مانع   مصدوم و حتا مضمحل نمود و از سوی دیگر استعمار آگاهانه و پیگث 
اثرات و دستاوردهای مدنیت معارص مستفید    ، گردیدمی   از آن از  افغانها  كه 
 .  شوند

دریافتند را  تغیث   ورت  رصز افغانز   
ٔ
جامعه نخبه گان  سایر    - زمانز كه  همانند 

اسالیم دیگر  در كشورهای  شان  محصوالت    - همتاهای  و  ظواهر  به  بیشثی 
ه ها و عوامیل كه این مد  ،  تا زمینه ها  ، مدنیت غرب توجه نمودند  ز نیت را  انگث 

 .  به وجود آورده بود

 افغانز معرفز 
ٔ
وهای سیاس جامعه  حتا آنهانی كه محافظه كارترین نث 

ز   امروز نث 
نت   ، شوندمی  همراه  ، انثی ین    ، تیلفون  مخربثی ز  نث  و  تخنیك  و  طیاره  و  موتر 

پذیرند و اما این پرسش كه چی گونه این محصوالت  می  سالحها را بسیار ساده 



 

[4]                                                   جلد دوم   -از بن تا بنبست و شکست  
 

ه اند و غرب چی گونه توانسته به قدرت غالب جهانز  مدنیت غرنی تولید شد
 .  گرفته است  نه هنوز هم در مركز توجه قرار  ،  مبدل گردد

وطه خواهان و   هیچ سند و مدرگ در دست نیست كه بتوانند نیات نیك مشر
ند ز جای شك و تردید    .  شخص شاه امان هللا را زیر پرسش بثی و اما در این نث 

وطیت با نیات و ارادٔه   نیست كه عمق اندیشه ها   و تدبث  سیاس جنبش مشر
 .  بود نه نیك شان برابر 

ز این كه هواخواهان عرصی سازی پنداشته اند كه با  می یك ضعف كیل دیگر نث 
ز قدرت دولنی و اتخاذ تصامیم از كرس قدرت دولنی و تحمیل و تعمیل   گرفیی

نستان تنها كابل و چند  افغا  .  آن بر جامعه میتوانند راه آیندٔه بهثی را بگشایند
ز تنها ارگ و دفاتر حكومنی نیست. عنرصی كه كمثی   شهر دیگر نیست و كابل نث 

بوده توجه  آگاهانه  ،  مورد  مشاركت  ز كنندٔه  تعی      ،  نقش 
ٔ
دواطلبانه و  آزادانه 

حتا كسانز كه در حرف ظاهران از این   .  مردم در روند تحوالت اجتمایع است
دادند و یا   نه  یا به آن اهمیت  ، سیدن به قدرتهنگام ر   ، گفتندمی  عامل سخن

هم حد اكثر روان و اذهان و قلوب مردم را كاغذ سفید برای طرحهای خیایل  
ز كم نیستند مواردی كه بدون مراجعه به مردم، گفته  .  خود پنداشتند  امروز نث 

ز می  چنی  افغانستان  مردم  چنانمی  شود  و  را   ، خواهندمی نه  خواهند    این 
خارجیانز هم كه خود را برای این یا آن بخش    .  خواهندمی نه  خواهند و آن را می

 افغانز قیم
ٔ
اشندمی  و یا هم كل جامعه ن به خود اجازه  ، ثی ز اكثر دهند خود  می  نث 

 .  رسانه به وكالت از مردم افغانستان سخن بگویند

باز اندیشر عمیق نیاز به  تمام حجم و فارغ از هرگونه    ، تجارب تلخ گذشته 
دارد زمان  .  پیشداوری  ز  عی  جهان  ، در  شناخت  به  بازهم  و    ، ما  واقعیتها 

ز ملیل    ،  گرایشهای موجود در آن فته و نث   ملل پیشر
ٔ
به ویژه به شناخت تجربه

فت برداشته اند   ،  كه یط دهه های اخث  مووفقانه گامهای بلندی در راه پیشر
ورت داریم ین نكته هیچ به معنای نسخه برداری تجارب دیگران  تأكید بر ا  .  رصز

" فرهنگ تقلید " از جمله عوامل عمدٔه داخیل شكست های پیهم    .  نیست
 افغانز بوده است

ٔ
و اما نقز " فرهنگ   .  هر كوششر برای عرصی سازی جامعه

 .  باید به معنای رد تجارب و دستاوردهای ملل دیگر تلقی نمود  نه تقلید " را 
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اینهمه تجارب تلخ " فرهنگ تقلید " جای خود را به " فرهنگ تفكر    آیا پس از 
ز انتقایل استیم  ؟ " داده است و یا الاقل ما شاهد چنی 

ز مردم    ،  ارتقای آگایه مردم  ، آیا »روشنفکران«  نقش خود را در بیدار ساخیی
ز   ، انكشاف و تكامل فرهنگ سیاس معارص ز و    ، عقالنز ساخیی پرمغز ساخیی

ز سیاست چنان كه باید و شاید ایفا نمایندانسانز ساخ  ؟  یی

ز تولید گفتار های   آیا چنان نیست که بخشر از تحصیلکرده گان ما به ماشی 
توانند به  عوامل بروز خطر  می  گفتارهانی که  - »فرقه گرایانه«  مبدل شده اند

« 
ٔ
اخث   9فاجعه  

ٔ
را که یط دهه امیدی  مایه های  ثور مبدل گردند و همه    »

ی را رویده ان توانند نوید دهند، ناشگفته به دست آتش نابودی  می  د و آیندٔه بهثی
 به مراتب خطرناکثی از فاجعه های قبیل دچار 

ٔ
با فاجعه دهد و افغانستان را 

 !سازد؟

ما را چی شده که همسایه گان ما با دست دراز مرصوف مداخله و تجاوز در 
 !داریم؟ نه  خود را برابر وطن ما اند و ما زار و زبون توان دفاع از  

داد استقالل افغانستان   ،  چی بر ما آمده و چرا به جانی رسیده ایم که  روز  اسثی
 نی رنگ و رمق بود؟

ز  !امسال این چنی 

 .  پرسش های باال بسیار جدی اند و باید در مورد آنها جدن  اندیشید

وی علیم استعمار    ، تخنییک   ، نث  یك  ر اتث 
برتری سثی اقتصادنی كه  و   

را صنعنی
ز  ز و اما اخالق  ، كردمی  تأمی  كردار و اهداف   ، سیاست ، اندیشه ، شگفت انگث 

بودند ز  انگث  نفرت  و  آور  فساد  بر    .  استعمار  دیرپانی  و  ژرف  اثر  تضاد   
ز همی 

 برخوردشان با مجموع فرهنگ و    ، روان
ی

عقول و قلوب افغانها در چگونه گ
د  .  مدنیت غرنی برجا نهاد اد استقالل  بار بار بر  در یط دهه های پس از اسثی

است شده  پاشیده  اب  ز تث  و  نمك  زخم كهن   غرب    .  این 
ٔ
عادالنه غث   برخورد 

افغانستان مناسبات  در  استعمار  از  رسیده  اث  مث  به  مسایل  به  با    ، نسبت 
پاكستان  ، ایران افغانستان   ، و  برای نفوذ شوروی سابق در   مناسنی را 

ٔ
زمینه

آورد بر   .  پدید  شوروی  تجاوز  و    گرچه  است  ناپذیر  توجیه  عمل  افغانستان 
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و  اف كرد كه مرتكب تجاوز شده  اعثی این حقیقت  به  باالخره  شوروی وقت 
ف است،    ز به آن معثی روسیه كه خود را وارث شوروی سابق اعالم داشته نث 
ز زمان تبدیل افغانستان به دایم برای انتقام از آن چی كه در ویتنام بر   اما در عی 

در   و  رفت  پیامدهای  امریكا  و  نتایج  با  افغانستان  مردم  رها كردن  ز  نث  نهایت 
مسوولیت بزرگ اخالفی را متوجه امریكا و متحدین    ، وحشتناك این زورآزمانی 

ز  سپتامثی هر از گایه    11امریکا و متحدین غرنی آن پس از     .  سازدمی   غرنی آن نث 
هانی را    در مورد این اشتباه و مسوولیت در مورد آن سخن گفته اند و وعده

بازسازی   برای  سخاوتمندانه  های  و کومک  خطاهای گذشته  ان  جثی برای 
 ، افغانستان و پشتیبانز از آن در برابر مخاطرات احتمایل سخن گفته اند.  اما

، شک و تردیدهای جدنی را در مورد این وعده ها در نزد    اخث 
ٔ
 یک دهه

ٔ
تجربه

شک و تردیدهانی که به رغم عقد پیمان های   -مردم افغانستان برانگیخته است
، هنوز برطرف  یک با امریکا و بسیاری از کشورهای غرنی ر اتث 

 .شده است نه  سثی

باید باعث آن  نه  ، یل غرببه هر رو  هزار و یك " گناه "  واقیع و یا هم تخی
  .  غافل بمانیم  ،  شود تا ما از شناخت آن چی كه قوت غرب را به وجود آورده

فت و قدرت غرب است تنها     ؛ راه درست " كشف " كامل " راز و رمز " پیشر
در این صورت است كه خواهیم توانست به پرسشر پاسخ بگویم كه از زمان 

 ما قرار دارد و هر كوششر برای پاسخ  تصادم با استعمار تا كنون در براب 
ٔ
ر جامعه

ز به آن تا كنون به ناكایم مواجه شده است   .  گفیی
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 ۲۰۱۲اگست   ۲۳

 آیا تاری    خ مرصف مفهوم استقالل میل گذشته است؟ 

نی س نی  وبسایت  افغانستان  ،  در  استقالل  سالروز  مناسبت  آقای    ، به  از 
 رسویل مقاله نی منتشر شده است تحت عنوان : »استقالل مفهویم که  

ز یاسی 
 .«تاری    خ مرصفش گذشته است

ز رسویل در آغاز این نوشتار  های امروز اصالح  فرماید: » خواستهمی  آقای یاسی 
است که محمود طرزی و امان هللا    هانی آرمان  طلبان در افغانستان تکرار همان

ش اما  جوانداشتند،  انتخاب   نه  اه  را  ییک  نوگرانی  و  استقالل  میان  توانست 
آموزد که  ها یمنویسد: »تجربه یک قرن به افغانمی وی در پایان ، کند«. و اما

  .  مستقیم وجود دارد«  خوایه و تغیث  جامعه افغانز یک رابطهمیان استقالل
ز تناقضات و کاسنی ها را  افت  توان در رساپای نوشتار یاد می این چنی 

ٔ
 .شده

مفهوم استقالل میل را با مفهوم آزادی های سیاس و فردی در    ، آقای رسویل
د می  هم ز در حایل که این ها دو مفهوم جداگانه اند؛ مثال : جمهوری خلق    -آمث 

ز یک کشور مستقل است و اما شهروندان این کشور از آزادی های بسیاری  چی 
محروم اند؛ ویل این به آن    ،  که مردمان کشورهای غرب از آن برخوردار اند

 و چینانی ها از استقالل هیچ بهره نی 
ز  .برده اند نه  معنا نیست که چی 

و   حقوق  از  این کشور  مندی شهروندان  بهره  با  همراه  یک کشور   استقالل 
ی ز  الزامن به معنای آن نیست که نیات، سیاست ها و    ، آزادی های بشر نث 

ز کشوری در مناسبات ب ز الملیل دارای ماهیت انساندوستانه کارکردهای چنی  ی 
ز »منافع میل« هدف بنیادی سیاست خارچی کشورهای مستقل  است.  تامی 

ز این منافع را دارند و کشور می  را تشکیل دهد؛ کشورهای قدرتمند توانانی تامی 
ز این منافع   های ضعیف هم در تشخیص و تعریف »منافع میل« و هم در تامی 

 .ت فراوان انددچار ناتوانز ها و مشکال 

ز رسویل آیا تاری    خ استعمار را مرور کرده اند و می نه  من دانند  می  دانم آقای یاسی 
ز های تحت استعمار چی  که نگرش استعمار گران نسبت به باشنده گان رسزمی 
ز های تحت استعمار  گونه بوده است و استعمار گران بر رس مردمان رسزمی 

؟  !چی ها آورده اند و یا خث 
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آیا نویسنده متوجه مسایل موجود در مناسبات  ، امروز  هم که بر گردیمو به 
 و منطقه نی  رصف نظر از پردٔه الفاظ  

ز الملیل و آن چی که قدرت های جهانز بی 
؟می در عمل انجام  !دهند است، یا خث 

 
ٔ
صد البته که استقالل به معنای فرار از کره خایک و به معنای نی نیازی از بقیه

ز الزمات حقوق   ز الملیل نیست. همچنان روشن است که  دنیا و نادیده گرفیی بی 
ز    بی 

جهان امروز با جهان آغاز قرن بیستم بسیار متفاوت است. نظام حقوفی
ز روند جهانز شدن از طرف دیگر  هانی را در    ،  الملیل از یک سو و نث 

دگر گونز
 آقای رسویل در هیچ بخشر  

ٔ
تعریف استقالل میل ایجاد کرده است. و اما نوشته

ز به این دگرگو  ات آن حتا اشاره نی نث  دارد که تصور شود وی از این   نه  نیو تاثث 
ز حکیم را صادر کرده است  .منظر  به مساله نگریسته و چنی 

تاکید من روی اهمیت استقالل به هیچ صورت به معنای مخالفت با پیمان  
ز نیست. برخالف من    نث 

یک افغانستان با برچز قدرت های جهانز ر اتث 
های سثی
 و منطقه نی سخت  بر این باو 

رم که افغانستان به متحدان قوی در سطح جهانز
 نیاز دارد. به رسمای
ٔ
ز سخت نیاز دارد ه  .  خارچی نث 

با متحدان       -مشورت 
ً
 سیاست   -مثال

ٔ
تصامیم مهم در عرصه ز  از گرفیی قبل 

ز الملیل  ز    ، خارچی و یا اتخاذ موضع در قابل مسایل بی  تنها امر غث  معمول   نه  نث 
ز منافع  افغانستان در  می  ا استقالل میل نیست، بل و مغایر ب تواند برای تامی 

 .  سطح جهانز مفید و ممد هم باشد

سخن اصیل در این است که حاکمیت میل بدون دولت میل و دولت میل بدون  
قابل    هٔ هم در آیند نه  حاال و  نه  -میتواند وجود داشته باشد نه  استقالل میل 

 .  پیشبینز 

خواهد   نه  حل مسایل بسیار کالن و بنیادی جهان میش   در این شیک نیست که
ز الملیل از بیخ و بنیاد دگرگون شود. این کار با انرصاف    ، شد مگر این که نظام بی 

تواند. در این راه  می نه  کشورهای کوچک و ضعیف از حقوق شان میش شده 
و  زورگونی  از  نی  منطقه  و  جهانز  بزرگ  های  قدرت  باید  همه  از  نخست 

الملیل  قانون ز  بی  ورت یک نظم عادالنه و موثر  به رصز بردارند و  شکنز دست 
 .اذعان نموده و به الزامات آن توجه نمایند



 

[9]                                                   جلد دوم   -از بن تا بنبست و شکست  
 

یم و اتحادی دازی بگذریم و به واقعیت های موجود بنگث   اگر از خیالثی
ٔ
اروپا را    ه

دهیم قرار  توجه  هممی  ،  مورد  رغم  به   بینیم که 
ٔ
اتحادیه   ه این  ها    کوشش 

توانسته است به یک نهادی مبدل شود که تاری    خ مرصف »استقالل میل«   نه
ی شده تلقی گردد؛ چی رسد به ادغام     200کشور های عضو در برابر آن سثی

 .استقالل میل هٔ کشور جهان در یک نظام منتقز کنند

ز اشاره نث  نکته  این  ز رسویل به  یاسی  ب  نه  آقای  اگر  اند که  ایشان  کرده  ه نظر 
ی شده  چی مفهویم و چی گونه جای    ، تاری    خ مرصف مفهوم استالل میل سثی

 !؟ آن را گرفته و مزیت آن چیست

ی  شده است.  نه  خالصه از نظر من تاری    خ مرصف این مفهوم سثی
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 ۲۰۱۲سپتمبر  ۱۵

 وزرای نو و چالش های دفایع و امنیتی 

 پاسخپرسش های کالن و تر 

ز نامزد ریاست امنیت میل توانستند در  نامزدان وزرات های دفاع و داخله و نث 
ولش جرگه رای تایید دریافت کنند*. و اما فهرست دراز پرسش ها و نگرانز ها  
   و   توانانی ارگان های دفایع و امنینی  

به ارتباط  چالش های دفایع و  امنینی
ا ماند. ولش جرگه هنگام سلب اعتماد از  برای مقابله با آن ها  همچنان پابرج

خارجه امور  وزیر  احضار  و  داخله  و  دفاع  تایید    ، وزرای  هنگام  ز  نث  حال  و 
، به این مسایل مهم  توجه ز جدید  ارگان های دفایع و امنینی کرد؛   نه  مسوولی 

 
ً
 : مثال

تجاوزات   - به  پاسخگونی  برای  وری 
وسایل رصز و  الزم  توانانی  افغانستان  آیا 

برابر هر گونه تجاوز دیگر را دارد یا    خود در مستقالنه از    هم دفاع تان و یا  پاکس 
؟  خث 

کومک نظایم    تواند رویمی  چی گونه و تا چی حدی   ، افغانستان در کدام موارد  -
یک خود برای دفع تجاوزات خارچی حساب کند؟  ر اتث 

 مستقیم متحدان سثی

توان بر  می  عوامل و زمینه های داخیل توسعه ناامنز کدام ها اند و چی گونه   -
 این مشکل غلبه کرد؟ 

ز نظامیان برحال در پست وزرات که پست سیاس است، مغایر    - آیا قرار گرفیی
 نظامیان

ٔ
؟ اصل عدم مداخله  در امور سیاس است یا خث 

عنارص  -   نفوذ  و  مسلح    قوای  بر  فرقه گرایانه  تند  های  تاثث  گرایش  خطر 
توان زمینه ها و عوامل این خطر را بر  می  چی حدی است و چی گونه  خرابکار در 

 چید؟

*** 

هم   نه  هم قوای مدافعه هوانی و  نه  قوای هوانی دارد و  نه  این که افغانستان
این کمبود های   فهرست  است.   روشن   

ٔ
مساله ثقیل،   

ٔ
توپخانه و  راکنی  قوای 
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سطح    ، توان مسایل اداری، تشکیالنی می  تخنییک طوالنز است و بر آن-مادی
ز افزود  مسلیک و احضارات  و مورال محاربوی را نث 

ی
 .آماده گ

نه   واقعیت تلخ این است که قوای مسلح افغانستان فاقد توانانی دفاع مستقال 
 .از کشور است

 کنفرانس بن دوم تصور نمود که  
ٔ
 خواهد بود اگر  با استناد بر اعالمیه

ی
ساده گ

« در مورد افغانستان به اجماع دست یافته است. این اعالمیه    جهانز
ٔ
»جامعه

در واقع اختالفات جدی میان قدرت های موثر را در مورد افغانستان دور زده 
  .است

ها  نشانه  سال   سانند مث    همه  از  پس  افغانستان  امون  پث  اوضاع    2014که 
ز جسورتر   . متشنج تر خواهد شد و  شورشیان مسلح  و حامیان خارچی آنان نث 

ز این نگرانز را بیشثی دامن زده است   گفته های آشکار برچز مهره های مهم نث 
که عنارص هنجار ناپذیری که برچز از آنان موقعیت های مهیم را هم در داخل  

رند، ممکن به هنجارگریزی های آشکار دست بزنند و حتا ممکن است  نظام دا
 .چالش های جدنی را متوجه نظام موجود بسازند

ناتو در برابر    ز و روش کنونز ایاالت متحده و  با توجه به روش ده سال پسی 
بتوان روی    2014بسیار دشوار است تصور نمود که پس از سال    ، پاکستان

ت متحدٔه امریکا و ناتو در صورت بروز خطرات جدی  این حساب نمود که ایاال 
 .تر  برای افغانستان، متفاوت تر از امروز عمل کنند

ز وجود   مشخیص نث 
ٔ
دارد که چی زمانز قوای مسلح افغانستان   نه  هنوز برنامه

توانانی دفاع مستقالنه از افغانستان در برابر تجاوزات احتمایل خارچی و پاسخ  
 .اخیل را کسب خواهد کردبه چالش های امنینی د

 موثر در برابر  
ٔ
قوای مسلح کنونز افغانستان حتا هنوز توان مقابله مستقالنه

ز نظایم را    ؛  دارد نه  یک گروه شورسر فاقد تشکیالت منظم و تسلیحات سنگی 
 .چی رسد به این که بتواند از کشور در برابر تجاوز  همسایه گان دفاع کند

ز   نه  ن  دفایع و  امنینی کوتاه این که  دولت  دکتوری دارد. این خالیگاه با گذاشیی
محمود بر رس  احمد  و   ،  کاله  هوانی  های  و گپ  ادعاها  با   نه  با   هم رصف 

 تواند. می نه فداکاری، شجاعت و فداکاری رسبازان پر شده
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 ۲۰۱۲اکتوبر  ۵

 تسلیحات، تبلیغات  و چند و چون  

 گفته های آقای کرزی 

هوشدار    
ٔ
پرده پس  ن در  چی  از  ن  سنگی  تسلیحات  و    ، خریداری  روسیه 
 هندوستان 

با سالح   افغانستان را  اردوی  امریکا  اگر  رییس جمهور کرزی، گفته است که  
مجهز  ز  از   نه  سنگی  ز  سنگی  های  سالح  خرید  به  زودی  به  افغانستان  کند، 

ز و هند   -کشورهای دیگر  : روسیه و چی 
ً
اقدام خواهد کرد. وی با اشاره    -مثال

حمالت راکنی پاکستان بر مناطق مرزی افغانستان گفت که اردو برای مقابله  به  
ز مجهز شود  .با این تهدیدها، باید با سالح های سنگی 

اتژیک که سال گذشته میان افغانستان و  بر اساس قرارداد همکاری های سثی
ید  امریکا به امضا رسید، امریکا ملزم است تا از افغانستان در برابر حمالت و تهد

ونز دفاع کند. این در حایل است که امریکا تا هنوز  حتا این را  پذیرفته   نه  های بث 
بگذریم از    -است که پاکستان هزاران راکت بر قلمرو افغانستان  فث  کرده است

 .این که برای مقابله با آن به اقدایم دست بزند

احساسانی   ناسنجیده و  را  رییس جمهور  این سخنان  تحلیلگران  ارزیانی  برچز 
نمودند. شمار دیگر این نکته را مطرح کردند که چی گونه میشود تصور کرد که  
آنان   از رقبای  را  ناتو باشد و تسلیحات  امریکا و  یک  ر اتث 

افغانستان متحد سثی
ز میگویند که از چی منبع درآمدی افغانستان بهای  خریدداری کند و عده نی نث 

 .یک گپ و حدس و گمان دیگراین تسلیحات را خواهد پرداخت و هزار و 

توافقنامه   مورد  در  مذاکرات  اند که  فراموش کرده  را  این  تحلیلگران  اما  و 
همکاری  های امنینی میان  افغانستان و امریکا  که در آن از جمله مسایل مربوط 

ز تثبیت خواهد     2014به حضور نظامیان امریکانی در افغانستان بعد از سال   نث 
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ز   شد، به زودی آغاز میگ ردد.  اگر اظهارت آقای کرزی را  تنها  مرتبط ساخیی
از سوی   ز   برای  تسلیحات سنگی  افغانستان   اردوی   ز  نیازمندی های  تامی 
امریکا در برابر امضای  این توافقنامه ارزیانی نمود،  این یک رخ موضوع خواهد  

رای  بود. رخ دیگر مساله این است که پذیرش مصوونیت نظامیان امریکانی اگر ب
قابل انرصاف است، برای حکومت افغانستان بسیار بسیار   طرف امریکانی غث 
دشوار ی آفرین و هضم آن برای افغان ها بسیار بسیار ثقیل است. گفته های 
  آقای کرزی به امریکا و غرب را میتوان  زمینه سازی  برای این  

ٔ
هوشدارگونه

ز »داد و ستد«ی  تلقی کرد تا آن چی که ناگزیر   ز    ،  باید پذیرفته شودچنی  با تامی 
 حلقات و مراکز قدرت در داخل نظام بر آن اذعان دارند،   

ٔ
نیازمندنی که همه

قابل توجیه ساخته شود. همچنان بعید از احتمال نیست که در آستانه و یا  
 مورد نظر، امریکا قوت  

ٔ
هم همزمان با بحث های داغ پارلمانز روی توافقنامه

برابر    در  ز  نث  اهمیت  بازونی  تا  بدهد  نشان  پاکستان  تحریکات  و  تعرضات 
 امنینی میان افغانستان و امریکا را برای دفاع از افغانستان برای افغان 

ٔ
توافقتانه

 .ها  »آشکار« سازد
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 ۲۰۱۲اکتوبر  ۵

  رسانه های جمیع  و منافع میل 
ٔ
 در باره

وزیران    شورای 
ٔ
در جلسه رییس جمهور کرزی  از  این خثی که  بردن  نام  بدون 

 خایص
ٔ
ات برچز از رسانه ها در افغانستان را در تضاد با منافع میل    ، رسانه نشر

ارزیانی نموده و  شورای وزیران به وزارت اطالعات و فرهنگ  دستور داده تا  
ز  این مساله را با جدیت دنبال کند، با واکنش برچز نهادهای ژورنالیستان و نث 

 .خارچی مواجه شده است رسانه های گرویه داخیل و 

شده    نه  مشکل کالن در این است که نخست منافع میل در سطح نظام تعریف
، کارکرد رسانه  ز نافذهاست و دوم این که از نظر حقوفی   - ها تنها بر بنیاد قوانی 

 .قابل ارزیانی است - قانون رسانه ها و قانون اساس

ز برچز رسانه ها   را متهم کرده بود که به نفع پیش از این اداره امنیت میل  نث 
برچز کشور های خارچی فعالیت داشته و از سوی سازمانهای استخبارنی این  

این اداره حتا از دو تلویزیون مشخص نث  نام برده  -کشور ها پشتیبانز میشوند
 .بود که از دو کشور همسایه افغانستان پول دریافت میکنند

اد آیا  که  است  این  میماند  بافی  که  اساس  پرسشر  بر  میل  امنیت  ارٔه 
مدارک و شواهد این اتهامات را وارد کرده بود و یا بر اساس حدس و   ، اسناد
 !گمان؟

به صورت عمویم در مورد  منابع تمویل رسانه ها در افغانستان و شفافیت  
 موجود اند. معما در این است  

ی
امور مایل رسانه ها پرسش های جدی و بزرگ

ز به این مسالهکه چرا حکومت به جای پرد تث  را طوری در تارییک رها    ،  اخیی
ام به آزادی بیان را زیر پرسش   میکند که تعهد قانونز حکومت در مورد احثی

د؟  !میثی
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 عدم شفافیت منابع تمویل
ٔ
بل در مورد شمار   ،  تنها در مورد رسانه ها نه  مساله

ز مطرح است  .زیادی از نهادهای دیگر  نث 

از شاه تا    -اتوری قانون تعریف کرد. قانون  بر همه  دیموکراس را میتوان دیکت
باید به  صورت یکسان تطبیق شود. در این جا است که هم پای حکومت    -گدا

میلنگد و هم پای پارلمان و قضا و هم پای نهادهای غث  حکومنی و از جمله  
 .رسانه های جمیع غث  حکومنی 
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 ۲۰۱۲اکتوبر  ۶

 کردپانیتا: بهبی بود حامد کرزی از امریکا قدرداتن م   -تر تر س 

 معذرتنامه عنواتن وزیر دفاع امریکا

پانیتا نمک   ، آقای  پاس  آقای کرزی  برای   نه  ببخشید که  حال  است.  کرده 
ان آن به خدمت عرض امریکا  می  جثی  آن چی که 

ٔ
شود که ما افغان ها از همه

 : متشکریم  ، کرده است 

بنیادگرانی و افراط گرانی اسالیم    ،  امریکا برای مبارزه با شورویمتشکریم که   -1
د  .را پشتیبانز کرد و مدیریت این سیاست را به دست پاکستان سثی

متشکریم که مساعدت فرمود تا افراطیون عرب برای جنگ بر ضد شوری   -2
 .به افغانستان بیایند

ر دست بنیادگرایان  متشکریم که پس از خروج قوای شوروی، افغانستان را د -3
 .و افراطیون اسالیم گذاشت

 متشکریم که مانع ایجاد طالبان به واسط -4
ٔ
شد و حتا به آن   نه  آی اس آی   ه

 .کومک هم کرد

و باالخره باز هم متشکریم که طالبان را رسنگون ساخت و در این جریان  -5
 .دوباره سبب تبارز تنظیم ساالران و جنگ ساالران شد

 .یم که به جای مبارزه با تروریزم به جنگ با تروریزم پرداختبسیار متشکر  -6

بسیار متشکریم که آگاهانه و یا نا آگاهانه پاکستان را به حیث متحد مبارزه   -7
 .با تروریزم پذیرفت

بسیار متشکریم که به جای النه های تروریزم و تروریزم پروری در پاکستان،  -8
پاک از  شده  صادر  تروریستان  امحای  مسکونز به  مناطق  و  دهات  در  ستان 

افغانستان پرداخت و یط آن در کنار یک مشت تروریست، هزاران افغان ملیک  
 در این دنیا رهانی بخشید

ی
 .و بیگناه و بیچاره را هم از غم و عذاب زنده گ
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آقای پانیتای عزیز، کشته شدن هر انسان یک فاجعه است. ما به خاطر کشته 
رسباز امریکانی که در قلمرو افغانستان به اثر خطاها    شدن هر یک از این دو هزار 

متاثر و غمگینیم. ما اندوه    ، و اشتباهات حکومات کشور شما کشته شده اند
همشان و فرزندان این رسبازان را    ، خواهران و برادران  ، و رنج مادران و پدران

چون چند دهه است که قربانز جنگ استیم و هیچ    -با تمام وجود درک میکنیم 
معلول و    ، خانوادٔه افغان نیست که کم از کم یک عضو آن در این جنگ کشته

یت مطلق مردم افغانستان از جنگ نفرت   نه  یا زخیم  شده باشد. باور کنید اکثر
 .دارند

چون از    ؛ ی گرانقدر،  مردم افغانستان طرفدار دوسنی با امریکا اندآقای پانیتا
این که باز رسنوشت شان به دست همسایه گان نابه کار و افراطیون و جنگ 

 .ساالران بیفتد سخت هراس دارند

و   پروری  تروریست  مراکز  و  مکاتب  تا  بسازید  وادار  را  پاکستان  فقط  شما 
افغانستان را ببندد؛ در برابر ما این آقای    فابریکات صدور تروریزم و توطیه به

کرزی ناشکر را به راه خواهیم آورد و اگر به راه نیامد به اجازٔه شما حقش را  
 .کف دستش خواهیم گذاشت

ما بارک اوباما را در مقایسه با ریگن و بوش ها بسیار دوست    ، پانیتای عزیز 
ام بسیار قایل استیم. اگر زحمت  باشد لطف نه  داریم و به او احثی

 
از جانب ما    ا

وزی اش در انتخابات استیم و   به او سالم برسانید و بگویید که چشم به راه پث 
بتواند خطاهای حکومات قبیل   امیدواریم در دور دوم ریاست جمهوری اش 
ان کند. در این صورت ما هم به شما قول    کشورش در مورد افغانستان را جثی

وری انتخاب کنیم که پاس دوسنی و کومک  دهیم که سال آینده رییس جمهمی
 .را بداند
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 ۲۰۱۲اکتوبر  ۲۵

 چند نکته در مورد دیورند

مارک گروسمن، نماینده امریکا برای افغانستان و پاکستان در پاسخ به پرسش  
ز الملیل میشناسد،  تلویزیون یک مبنز بر این که امریکا دیورند را به حیث مرز بی 

 .هانی را برانگیخته استمیان افغان ها بحث 

ز سیاست استعماری تولد    که پاکستان در ماشی 
موضع رسیم امریکا از  زمانز

ز بود که آقای گروسمن گفته است. و اما در یط ده سال اخث  این   یافت همی 
بار اول است که یک مقام امریکانی با رصاحت در این مورد سخن گفته است. 

ز علت ابراز این موضع که تو  سط سفث  امریکا هنگام سفر در قندهار  به همی 
ز تایید شد، میتواند به معنای یک گرایش نو در سیاست امریکا در منطقه  نث 

 .تلقی گردد

** 

ط  و فوری خط دیورند   ز بدون قید و رسر این تصور که با به رسمیت شناخیی
 رهانی خواهد یافت،  

توسط افغانستان، کشور ما از رسر توطیه های پاکستانز
رین بیان یک تصور  به دور از واقعیت است. با اوضاع و احوال کنونز  در نرم ت

قبول   مرز  به حیث  اگر  را هم   دریای چمچه مست  افغانستان،  و  ها  افغان 
»عمق  نه  باز   ، کنیم سیاست  از   پاکستانز  نظامیان  بود که  ز  مطمی  میتوان 

یک«، دست خواهند کشید ر اتث 
   .سثی

  نون بر هیچ قول و قرار و قرارداد پابند مشکل  در این است که پاکستان تا ک
   .هم با  ابرقدرنی  مانند امریکا نه  با افغانستان نیمه جان  و  نه  - مانده است نه

 .و اما این به معنای آن نیست که زخم دیورند را خونچکان گذاشت

واقعبینانه و دورنگرانه است اگر با  پاکستان در سه مرحله  مذاکره    ، منطقی 
یک روی قطع کومک و پشتبانز از شورشیان و عدم مداخله در امور   -شود

 نیک
ی

دوم روی راه ترانزیت آزاد    ،  داخیل و رعایت اصول و موازین همسایه گ
در    و همکاری های اقتصادی و سایر همکاری های مفید برای هر دوجانب و 

 نهایت هم  مذاکره برای حل قضی
ٔ
 دیورند. مرحل  ه

ٔ
سویم مذاکرات زمانز باید    ه
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د که توافقات در مورد موضوع اویل به نتیج  صورت بگث 
ٔ
عمیل مطلوب رسیده    ه

ز شده باشد ز الملیل برای عدم تکرار آن  تامی   .باشد و ضمانت بی 

*** 

 دیورند
ٔ
 چرا از    -وجود است هزار و یک بارییک م   ،  و اما در باب توافقنامه

ً
مثال

رسحد و مرز؛ آیا این خط برای نشانز   نه  آن به حیث خط نام برده شده است و 
ی بیشثی از این ز  نفوذ انگلیس بوده است  یا چث 

ٔ
حق خود مختاری    ؛ کردن ساحه

قبایل آزاد آیا به معنای قبول یک نوار حایل میان قلمرو تحت حاکمیت دولت  
؛ چرا هند  افغانستان و قلمرو تحت حاک میت هند بریتانوی بوده است و یا نز

بریتانوی برای حل بحران ها در مناطق قبایل آزاد از دولت افغانستان استمداد 
استعمار بریتانوی تایید    ، میجست؛ چرا پس از وفات امث  عبدالرحمان خان

سید میخواست؛  چرا رفت   این توافقنامه را از هر امث  و شاه که به قدرت مث 
آم از تشکیل  و  د آزاد میان باشنده گان دو سوی خط قبول شده بود و پس 

پاکستان تشکیل  اول   
ٔ
همان وهله در  یافت؛ چرا  ادامه  ز  نث  موقف    ، پاکستان 

پاکستان مناطق  آزاد همانند موقف سایر  قبایل  این   نه  مناطق  رابطه  بود؛   
یت آزاد مالتجاره افغانز چی است ز ز  به رسمی   ؛ قرارداد با حق ترانث  ت شناخیی

از جمله در مورد مساله آب   این توافقنامه چی تبعات دیگر حقوفی  احتمایل 
 ...  میتواند داشته باشد و پرسش های بسیار دیگر

زبر های  زیر و  تمام  با  باید  افغانز  پاکستان، جانب  با  در  هر گونه مذاکرات 
به  مسایل مطروحه آشنا باشد، حدود و ثغور داد و ستدهای احتمایل را محاس

ین نفع برای افغانستان  ر و بیشثی ین رصز کند و بداند که مسایل چی گونه با کمثی
 .  حل و فصل شود 

**** 

ز  موجود باشد در  آرشیف   ز  توافقنامه دیورند که در  آن امضای جانبی 
آیا  میی

 بریتانیا، افغانستان و یا پاکستان وجود دارد؟ 
ٔ
 وزرات خارجه

 دیورند،  به این موضوع اشاره در تمام مباحثات و مشاجرات جاری ر 
ٔ
  وی مساله

 .شده است نه

***** 
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هیچ   تاکنون  پاکستان   تشکیل  بدو  از  است که  این  مهم  و  توجه  قابل  نکته 
اریصز  ادعای  پاکستان  علیه  افغانستان  افغانستان  نه  حکومت  است.   کرده 

ز رسنوشت برای مردمان پشتون و بلوچ باشندٔه آن سوی خط   فقط از حق تعی 
بریتانوی هند   

ٔ
تجزیه هنگام  نظر گرفته  ، دیورند که  سخن گفته   ، شد نه  مد 

 .است و بس

پاکستان در حایل حق خود ارادیت پشتون ها و بلوچ های آن سوی دیورند را  
پاکستان   ، کرد می  رد  ناموجود  پیکر  از  ز حق را برای مردم کشمث  که  خود عی 

 .شده بود مطالبه میکرد و  میکند نه جدا 

ول و نظارت که  نی  هپاکستان طرح امنیت و همکاری منطق م کنثی ز با میکانث   را 
هدف کنفرانس ترکیه بود بالک کرد و در برابر طرح جسوت سنگه  برای حل  

چهارچوب   در  نی  منطقه  افغانستان،  مسایل  میان  چهارجانبه  مذاکرات 
ز روی خوسر نشان  .داد نه پاکستان، هندوستان و امریکا، نث 

****** 

این یک حقیقت است که دیورند یک خط تحمییل توسط استعمار است. این  
پاکستان،   تشکیل  و  بریتانوی  هند  تقسیم  هنگام  است که  حقیقت  یک  ز  نث 

ز رسنوشت محروم ساخته  پشتون ها و بلوچ های آن سوی دیورند از  حق تعی 
   ، شدند. دفاع از حق رسنوشت پشتون ها و بلوچ ها

ٔ
اصولن دفاع از یک داعیه
عادالنه بود و است. پشتون ها و بلوچ های آن سوی دیورند در صورت دریافت  

ند که در چهارچوب پاکستان بمانند، دولت  می  این حق توانستند، تصمیم بگث 
به افغانستان بپیوندند و یا راه حل دیگری را انتخاب    ، مستقیل را ایجاد نمایند

 .کنند

رسمیت به  را  دیورند  خط  افغانستان  اگر  مورد که  این  چی    ، شناختمی   در 
واقع  هانی 

ز شدهمی   چث  ی  جلوگث  هانی 
ز چث  چی  وقوع  از  و    توانست می  شدند 

ز سخن گفت.  لذا این اتهام  که اگر  شادروان رییس جمهور  می نه توان به یقی 
 حق خود ارادیت مردمان پشتون    ، داوود   محمد 

ٔ
در زما ن صدارت خود داعیه

 .میکرد، دنیا گل و گلزار میشد ادعانی غث  قابل ثبوت است نه  و بلوچ را مطرح

******* 
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 دیورند از دیدگاه های قویم  
ٔ
، برخورد با مساله ایط حساس کنونز به ویژه در رسر
م این  با  نیست.  افغانستان  نفع  به  وجه  هیچ  خونشدیبه  با  باید    ،  ساله 

واقعبینز و معقولیت تمام از دید منافع عمویم مردم افغانستان و برابر با توانانی  
و   نه  های میل برخورد نمود، افزایش  برای  دیگر   

ٔ
به یک مساله را  آن  این که 

 .تعمیق فاصله ها میان افغان ها مبدل ساخت

ز رسنوشت نخست باید توسط کسانز که از آن محروم    ، به هر رو حق تعی 
 .تا توسط هواداران این حق پشتیبانز گردد  ، شده اند مطالبه شود

رسمیت به  را  دیورند  خط  افغانستان  اگر  حتا  نمود که  توجه  باید    همچنان 
شناخت و یا به رسمیت بشناسد، در صورنی که در آینده پشتون ها و بلوچ  می 

تا از چهارچوب پاکستان خارج شوندها اراده نما  اتحاد    -یند 
ٔ
چنان که تجربه

ز مانع آن شده -شوروی و آلمان نشان داد خواهد توانست؛    نه حتا بم اتیم نث 
همچنانز که امروز حکومت بریتانیا ناگزیر شده است تا حق سکاتلندیها را برای  

ز رسنوشت یط یک همه پرس به رسمیت بشناسد  .تعی 

ومند، افغانستان  در پایان بای د گفت که در صورت موجودیت ارادٔه سیاس نث 
و پاکستان میتوانند از طریق مذاکرات دو جانبه و یا همه در یک چهارچوب  
ده تر منطقه نی مسایل موجود را طوری حل و فصل کنند که به نفع هر  

گسثی
باشد   ، دو کشور و صلح امر در صورنی   -امنیت و همکارنی در منطقه  این 

یک« و بلندپروازی های  م ر اتث 
مکن میشود که پاکستان از سیاست »عمق سثی

 .مشابه به آن در قبال افغانستان دست بردارد
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 ۲۰۱۲نومبر  ۲۶

 وای به روزی که بگندد نمک

ن در پوهنتون کابل   خونی 
ٔ
 حادثه

ٔ
 در باره

نتایج تحقیقات رسیم در مورد  زد و خورد روز شنبه ) /    4گرچی    24قوس 
( میان گرویه از محصالن پوهنتون کابل که گویا به نام شیعه و سنز در   نوامثی

اعالم هنوز  افتادند،   هم  جان  به  عاشورا  مراسم  برگزاری  به  شده   نه  رابطه 
 اندوهبار و قابل  

ٔ
است، و اما به هر رو در این شیک نیست که این یک حادثه

 .نگرانز جدی است

ز پوهنتونهای دولنی کابل برای   ده روز و رخصت کردن محصالن، تنها یک  بسیی
ی از  اقدام موقنی برای خاموش کردن آتش پنداشته شده میتواند. و اما جلوگث 
مبدل شدن مراکز تعلییم و تحصییل به کانون های فعالیت و  مقابله میان فرقه  
گرایان تندرو مساله نی است که حکومت باید هر چی زودتر در مورد آن تدبث   

 .و  اقدامات الزم و موثر را به اجرا بگذاردبه خرچ دهد 

* 

هدف پوهنتون ها پرورش متخصصان رشته های گوناگون علوم و کادرهای  
 ،  میل  و ارتقای ظرفیت های علیم کشور است. پرورش قدرت تفکر مستقالنه

،    ،  خردورزانه و خالق و فرهنگ معارص گفت و شنود ام به تنوع اندیشر احثی
باید بخشر از   ام به دگر اندیشر و دگراندیشان و بردباری در برابر آنان،  احثی
اهداف آموزسر و پرورسر در پوهنتون ها باشد. همچنان پوهنتون ها به حیث  

اکادمیک ابزار  با  بیشثی  باید  اکادمیک  اندیشه-مرکز  نقد  تولید و  بر     - پژوهش، 
 جامعه اثرگذار باشند  عرصه های گوناگون زنده
ی

ز    -گ ز اثرگذاری به یقی  این چنی 
 چهارم قوس،

ٔ
تنها   نه  سازنده و مثبت خواهد بود. و اما حوادنر مانند حادثه

د، بل   اعتبار و حیثیت علیم و اکادمیک پوهنتون ها را جدن زیر پرسش میثی
در   نی  حادثه  ز  چنی  بروز  باشد.  خطرناک  جدن  میتواند  جامعه  تمام  برای 

ی شبیه به گندیدن نمک استپوهنت ز  .ون چث 

** 
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 خود را دارد 
ٔ
  - برگزاری مراسم دهم محرم و عاشورا در افغانستان روش و عنعنه

 فرقه نی 
ٔ
 .میشد نه  روش و عنعنه نی که هیچگاه سبب تشنج و منازعه

ز بار این مراسم عاشورا مورد حمله قرار گرفت،   سال گذشته که برای  نخستی 
ز هیچ گروه شناخته    انتحاری خونی 

ٔ
 مسوولیت این حمله

ٔ
  را بر عهده  ، شدیه

گرفت. این عمل تروریسنی از سوی همه جناح ها شدیدن تقبیح گردید. این   نه
ی هانی 

ز ز فتنه انگث    نشان میدهد که همه گان میدانند مردم افغانستان از چنی 
 .بل از آن انزجار دارند  ، میکنند نه تنها پشتیبانز  نه

، دینز و مذهنی روشن است که برخ
، عقیدنی حق    ،  ورداری از آزادی اندیشه نی

باید چنان استفاده شود که   نه مسلم هر انسان است. و اما هیچ حق و آزادنی 
متاسفانه  نقض کند.  را  امن عامه  نظم و  دیگران و  آزادیهای  حریم حقوق و 
طوری که دیده میشود حتا در پایتخت کشور و حتا در سطح پوهنتون کابل در  

ابطه به این بدیهیات مشکالت جدی وجود دارد. با سکوت و یا انکار از وجود  ر 
 .میتوان آن را حل کرد نه  به هیچ وجه  ، این مساله

*** 

 کاربران 
ٔ
ابراز نظرها و تبرصه ها در شبکه های اجتمایع نشان میدهد که قاطبه
دورزانه و  و از جمله کاربران جوانثی در رابطه به  مسایل  مطروحه در باال، خر 

از تبرصه های  آقای سخیداد   این میان میتوان  از  انتقادی برخورد نمودند.  
فیسبوک    ،  هاتف در   ، ناچی آقای   

ً
مثال یاد کرد.  دیگران  و  ناچی  داوود  آقای 

یم و در  می  در دانشگاه مراسم عزاداری  -نوشته اند: »از این گونه که ما ییم گث 
کنیم. از می  خوابیم و در خانه کار می  دارهآموزیم. در امی  مسجد و تکیه خانه علم

اریم. گذشته را جدیمی مردگان خود تمجید  ز یم،  می کنیم و از زندگان خود بث  گث 
نداریم. راسنی ما ملت کامال  می   حال را فراموش نگایه  آینده اصال  به  کنیم و 
 «استثنانی نیستیم؟

ز پرسش هانی را در مورد خود جامعه و کشور خویش    ،  ماحول  ، بیل ما باید چنی 
و گذشته و حال و آیندٔه آن مطرح بکنیم و در جستجوی پاسخ های منطقی و 

باشیم ها  پرسش  این  برای  تفکرمستقل  -خردورزانه  و    ، بدون  ورزانه  خرد 
ز به سوی آیندٔه بهثی ممکن نیست  .انتقادی،  رهانی از حال نامطلوب و رفیی
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 ۲۰۱۲دسمبر   ۲۲

 اید آزمودچانس صلح را ب  -نشست پاریس

یا پاریس  نماینده   کنفرانس  میان  صلح،   نشست  شورای  حکومت،  گان 
، »جامعه گروه  ای اپوزیسیونز قانونز

ٔ
«  ه در     طالبان و حزب اسالیم،  ، مدنز
 .گرفته داشت   این روزها در محراق توجه افغان ها قرار

نظرات و مواضع  تنها  اک کننده گان  اشثی نیست و  این مذاکرات صلح  گرچی 
اما با آن هم این یک رویداد مهم است. شاید این    ، خود را بیان خواهند کرد 

 گام در راه دستیانی برای  
ز ز االفغانز برای پایان  نشست را بتوان نخستی  وفاق بی 

وط بر آن   - جنگ و دستیانی به صلح و ثبات از طریق سیاس ارزیانی نمود مشر
وری بعدی را فراهم سازد و طرف   که این نشست زمینه و امکان گام های رصز

اک کننده اراد  .سیاس برای این کار را داشته باشند هٔ های اشثی

د که در فردا و یا پس فردای این نشست خواهد بود اگر تصور شو  نه  واقعبینانه
ممکن است مذاکرات رسیم صلح آغاز شود و چند ماه پس هم این مذاکرات 

 تحقق یابند
ی

ز به ساده گ  .به نتایج مطلوب برسد و توافقات نث 

منطقه نی و فرامنطقه نی است. در  ، جنگ در افغانستان دارای عوامل داخیل
ل به شکل بسیار پیچده نی در هم تنیده  طول چند دهه جنگ و بحران این عوام

ز گشایش زمینه ها و راه برای دستیانی به صلح و ثبات و   ز جهت نث  اند. به همی 
ز مستلزم مسایع همه  حل مسایل مورد منازعه از طریق سیاس و مسالمت آمث 

 .نی و جهانز است منطقه ، جانبه و هماهنگ در سطح میل

این که طالبان از نظر اندیشه نی و سیاس  هنوز نشانه های روشن و قاطیع از 
دیموکراس پذیرش  به  و  متحول گردیده  مثبنی  اندیشه  ، در جهت    ،  نی  تنوع 

ز از دولت تیوکراتیک، متمایل شده    در جامعه و فاصله گرفیی
ی

سیاس و فرهنیک
 .میخورند نه به چشم باشند،
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وجود  ثبونی  هیچ  هنوز  »ع نه  همچنان  سیاست  از  پاکستان  مق  دارد که 
یک« دست برداشته باشد و گام های اخث  آن تاکتییک برای وقت کمانی   ر اتث 

سثی
 .باشد نه کردن و فریب 

ز سان پرسش های بسیاری در مورد نیات سایر طرف ها و گروه ی  ها به همی 
 .ذیدخل در بحران وجود دارند

رو هر  بدبینز   ، به  برای  مصالحه،  و  مذاکره  روند  موافقان  و  و   ها مخالفان 
وجه  هیچ  به  اما  و  بیاورند؛  بسیاری  دالیل  میتوانند  شان  های    خوشبینز 

در   نه موجود  مسایل  ز  آمث  مسالمت  و  سیاس  رد کرد که حل  را  این  میتوان 
 چهارچوب منافع و مصالح علیای افغانستان، بهثی از ادام
ٔ
 .جنگ است ه
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وری  ۳  ۲۰۱۳فبر

 رییس جمهور کرزی 
ٔ
 برای رازگشاتی از مقاله

 تالسی

 !؟ چرا و از چ    -هوشدار

 افغانستان
ٔ
 سفر به بریتانیا و مالقات سه جانبه

ٔ
-رییس جمهور کرزی در آستانه

مقاله نی برای نی نی س نوشته که در آن بار دیگر در مورد    ،  بریتانیا  -پاکستان
 .در مورد احتمال تکرار فاجعه هوشدار داده است

در این نوشتار آقای کرزی در مورد گذشته  با زبان بسیار مبهم و مالحظه کارانه 
  - میخواهد کش را آزده بسازد نه  سخن گفته است. شاید علت آن باشد که وی 

  - هم در داخل دولت و هم در اپوزسیون  -ا که در نظام کنونز  به ویژه آنانز ر 
  ،  نقش های کلیدی دارند. اگر گفته های او را در مورد گذشته  ابهام زدانی کنیم

  تعبث  کرد:  بیگانه گان به خاطر دستیانی به اهداف خود در  
ز آن را میتوان چنی 

آگاهانه    -رگث  افغانز  افغانستان جنگ های نیابنی را به راه انداختند و جوانب د
مطابق سناریوی طرح شده توسط دیگران و خالف منافع و    -و یا غث  آگاهانه

 .مصالح علیای افغانستان عمل کردند

* 

 آقای کرزی قابل توجه میباشد هوشدار در مورد احتمال  
ٔ
ی که در مقاله ز چث 

 میل  
ٔ
 فاجعه بار گذشته است. گرچی وی از سیاست مصالحه

ٔ
دکتور  تکرار تجربه

میکند و اما هوشدار میدهد : » چنان که سقوط آخرین   نه  نجیب هللا  یادآوری
حکومت کمونیسنی و آمدن مجاهدین به کابل باعت آرایم و آزادی واقیع مردم  

 خوب مدیریت  نه  ما 
ٔ
به گونه ز  نث   

اگر روند صلح کنونز ز ترتیب    شد، به همی 
نو برای ما شود«.    شود، میتواند سبب ضعف بیشثی و پیدایش مشکالت نه

  ،  رییس جمهور کرزی تاکید میورزد » ابتکار صلح باید در دست خود ما باشد
خواهد   نه  و گرنه آن نتیجه نی که ملت منتظر آن است هیچگایه به دست

آمد... اگر همه افغانها متحدانه عمل نکنند در حقیقت به یازده سال گذشته  
ر فضای مبهم ایجاد شده چه اهدافز  داند که خارچی ها دمی  بازگشته ایم و خدا 

 «را تعقیب خواهند کرد و ما برای چند سال دیگر قربانز آنها خواهیم شد؟
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هانی در پشت پرده در جریان است که کرزی بنابر مالحظانی 
ز میتواند   نه آیا چث 

در مورد آن ها روشن سخن بگوید، و اما در مورد نتایج و پیامدهای آن هوشدار 
 میدهد؟

مواض در  آیا  سیاس  اپوزسیون  نماینده گان  و  طالبان  توسط  شده  بیان  ع 
کنفرانس پاریس که در واقع یک نوع تمایل به تکرار روند مشابه به »کنفرانس   
بن اول« را نشان میدهد، سبب نگرانز آقای کرزی شده است؟ اشارٔه آقای  

  میتواند موید این حدس به  ، کرزی به احتمال برگشت به یازده سال گذشته
تکراری« تقسیم ساحوی قدرت   بن  پردٔه  »سناریو  آیا در پس  آید.   حساب 
ز   میان طالبان و مخالفان طالبان مطرح است؟  طوری که روشن است، چنی 
طرح هانی هم توسط برچز گروه های اپوزسیونز مطرح شده و هم از سوی  

 .برچز منابع خارچی 

دارد تا  مالحظانی در در این شیک نیست که اپوزسیون سیاس و هر افغان حق  
مورد نظام دولنی و در مجموع نظام سیاس داشته باشد و  خواستار تعدیل در  
ز و از جمله قانون اساس شود و در مورد آن بحث کند. این که آیا این   قوانی 

مفید و عمیل است و یا خث  حرف جداگانه است.   ، طرح و یا آن طرح معقول
ام نظری  و اما اپوزسیون سیاس اگر هم به ز داشته باشد،   نه  قانون اساس الثی

باید قانون را در عمل رعایت نماید.  اپوزسیون باید این را بپذیرد و در عمل  
رعایت کند که  بازنگری قانون اساس تنها و تنها  از طریق پروسیجر پیشبینز 

 .خالف آن نه صورت گرفته میتواند و  ،  شده در قانون اساس

** 

طالبان باالخره حارصز خواهند شد با دولت مذاکره کنند و یا نز حرف  این که آیا  
ایط   جداگانه است.  این به دالیل زیادی بیجا است تا توقع داشت که در رسر
ز نظام کنونز سخن بگویند و یا حتا   کنونز طالبان در مورد به رسمیت شناخیی

 .بگویند که حاظر به مذاکره با دولت استند

باشند که با دور زدن دولت میتوانند با اپوزسیون سیاس    اگر طالبان  امیدوار 
دولت  و قدرت های ذیدخل خارچی کنار بیایند، در این صورت چرا  با دولت  

ز رویکردی از سوی طالبان عجیب و اما    ، خواهد بود  نه  مذاکره کنند؟! چنی 
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 بازنی شود، این به آن معنا خواهد بود که ا
ز ز  اگر اپوزسیون سیاس وارد چنی 
 تلخ حد اقل درس الزم را 

ٔ
ز تعامیل  نه  تجربه   گرفته است؛ زیرا برایند یک چنی 

تنها قربانز کردن دیموکراس خواهد بود، بل   صلح و ثبات پایدار را هم به   نه
 .خواهد آورد و منجر به تکرار دور باطل خواهد شد نه بار 

دولت   شد که  خواهند  دولت  با  مذاکره  به  ناگزیر  زمانز  اپوزسیون  طالبان  و 
وزی نظایم را   ند  و طالبان امید پث  سیاس قانونز در یک موضع واحد قرار بگث 
از دست بدهند.  حکومت و اپوزسیون سیاس باید به رغم  هر مانع و دشواری  
دیگری که وجود شان میان حکومت و اپوزسیون، میتواند متصور باشد، در  

خود ارادٔه سیاس برای دستیانی به  این مورد  و موارد مشابه دیگر مسووالنه از  
ک را نشان بدهند.  این امر برای بقای نظام سیاس   توافق و اتخاد مواضع مشثی
م جناب رییس جمهور    مثی

ٔ
 حساس کنونز اهمیت حیانی دارد. وظیفه

ٔ
در مرحله

 شان در نی نی س به    تحقق این امر است و نز 
ٔ
وعظ و نصیحنی که در مقاله

اند. در  پرداخته  در    آن  رییس جمهور  تخنیکن  که جناب   
ٔ
نکته غث  آن چهار 

تحقق امکان  و  زمینه  اند،   داده  تذکر  شان   
ٔ
مقاله یافت.     نه  پایان  خواهند 

مردم   همه گانز  منافع  به  و  متعهد  دیموکراس  به  اگر  ز  نث  سیاس  اپوزسیون 
 .افغانستان متعهد است،  باید در این مورد مسووالنه عمل کند

ب زمان  ز  عی  تبلیغات در  و  تحلیل  میان  ما  تحلیلگران  تا  است  وری  سیار رصز
ز   سیاس فرق بگذارند. تحلیلگر باید وضعینی را که طالبان در آن قرار دارند نث 
اگر   تصور کنیم که  لحظه  یک  بیایید   

ً
مثال بتواند.   ساخته  مجسم  خود  نزد 

ی طالبان امروز اعالم نماید که قانون اساس و ظنام مبتنز بر آن   را میپذیرد  رهثی
 !و حاظر است با دولت مذاکره کند، چی بر رس طالبان خواهد آمد؟

و طالبان، دولت  میان  احتمایل  توافق  میتوان گفت که رسنوشت  در  نه  پس 
یم    ، کنفرانس ها و همایش های علنز  بل در پس پرده رقم خواهد خورد؛ زیرا گث 

رد  نتایج مذاکرات و  که  طالبان بالفرض حاظر به مذاکره هم باشند، تا در مو 
ز  ز تحقق آن مطمی  خواهند   نه  شوند، بنابر مالحظات بسیار حاظر  نه  تضمی 

 .شد در این مورد آشکارا سخن بگویند
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وری  ۱۴  ۲۰۱۴فبر

 چالش ها و چانس ها  - 2014سال 

 هزار رسباز امریکانی در یک سال افغانستان را ترک خواهند گفت«   34اوباما : »

اسوشیتد پرس: »شماری از تحلیلگران امنینی و برچز از مقام های وزارت دفاع  
وها از افغانستان این کشور  امریکا با ابراز نگرانز گفته اند که خروج رسی    ع نث 

 جنگ زده را شاید به سقوط رو به رو سازد« 

* 

  خطر سقوط نظام وجود دارد؟
ً
 آیا واقعا

افغانستان دشمنانز دارد که میخواهند  در این شیک نیست که نظام موجود در  
 .آن را رسنگون سازند

ز آشکار اند  نث 
 مدنز

ٔ
 .کاسنی ها و ناتوانز های دولت، اپوزسیون سیاس و جامعه

دفاع  و  زیست   
ٔ
تجربه هنوز  موجود  سیاس  نظام  است که  روشن  هم  این 

 .دارد نه مستقالنه از خود را 

ین نکته این است تا دید آیا را وسایل و امکانات کافز  برای     ،  ه هاو اما مهمثی
 که نظام را  تهدید میکنند موجود اند و یا خث  

 .مقابله با مخاطرانی

** 

را   خود  استدالل  خواهد کرد،   نظام کنونز سقوط  میکنند  تصور  کسانز که 
عمدتن از مقایسه میان برچز جهات وضع کنونز و وضع پس از خروج قوای  

 .شوروی استخراج میکنند

، واقعیت این است که پس از خروج شورویرصف ن   ،  ظر از گفته های تبلیغانی
 جبهه نی برای سقوط نظام را  

ٔ
قوای مسلح افغانستان تمام تهاجمات مسلحانه

وزی   دفع و طرد کرد و از خود چنان توان رزمن  را متبارز ساخت که امید پث 
 .نظایم مخالفان را به یاس مبدل کرد
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قطع کامل کومک ها    ،  نظام را در آن وقت رقم زد   آن چی که رسنوشت   ،  و اما
به دست   ز  امور در کرملی  زمام  افتادن  و  اتحادشوروی  فروپاسر  به کابل پس 
ناتیفن  را که تصور میکرد منافع روسیه  

 الثی
ٔ
ز برنامه ز بود. ایلتسی  بوریس ایلتسی 
ز خواهد کرد به اجرا گذاشت  .را تامی 

ومند  اتح  ،  تعهدات دراز مدنی را که امریکا  اروپا، ناتو و برچز کشورهای نث 
ٔ
ادیه

نشان  اند،  متقبل شده  افغانستان  قبال  در  جاپان،  و  هندوستان  دیگر چون 
  ،  میدهند که نظام کنونز در افغانستان از نظر پشتیبانز سیاس و کومک مایل
مواجه نود   

ٔ
دهه آغاز  به  مشابه  افالس  با  الملیل  ز  بی  تخنییک  و    اقتصادی 

ب نه شد.  آموزشخواهد  مورد  در  ناتو  و  امریکا  عالوه  و    ، تسلیح  ، ه  ز  تجهث 
 .کومک های دیگر به قوای مسلح افغانستان تعهدانی را متقبل شده اند

ز گرچی در مورد نیات امریکا در منطقه مشکوک اند، و اما هیچ   ز و روسیه نث  چی 
ان نشانه و عالمه نی حایک از این که خواهان رسنگونز نظام موجود در افغانست

نشان هم نه  باشند،  معقویل  دلیل  هیچ  و  اند  میتوان رساغ کرد که   نه  داده 
ی باشند ز ز چث   .خواهان چنی 

قابل   به هیچ وجه  افغانستان  به  پس میتوان گفت که برخورد جهان نسبت 
 نود نیست

ٔ
 هشتاد و آغاز دهه

ٔ
 .مقایسه با  پایان دهه

  مخقز پاکستان  
 
و برچز گروه ها و عنارص    برخالف طالبان تنها پشتیبانز ظاهرا

 .تندرو خارچی  و قسمن پشتیبانز تاکتییک ایران را با خود دارند

 که ارزیانی کنیم، طالبان در موقعیت  
ز از نظر تناسب قوا در سطح داخیل نث 

وزی آفرین قرار   :دارند نه پث 

ز    - یت باشنده گان مناطق پشتون نشی  یت بزرگ مردم افغانستان حتا اکثر اکثر
ز   تنها خواهان برگشت به دورٔه   نه  ، به رغم همه نارضاینی ها از نظام کنونز نث 

 طالبان نیستند، بل از آن جدن هراس دارند؛ 

قوماندان     - و  ساالری  تنظیم  دوران  از  تلخز که   
ٔ
تجربه با  افغانستان  مردم 

ز نیستند؛  ساالری دارند، خواهان برگشت به فاجعه های پیش از طالبان نث 
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 افغانز به   ، اسنی ها و خطاهای بزرگ در دورٔه پس از بندر کنار ک   -
ٔ
جامعه

برچز   از  یافته که  دست  ز  نث  نی  مالحظه  قابل  دستآوردهای  و  های  فت  پیشر
 جهات بسیار چشمگث  اند؛ 

مسلح    - از طالبان  بیشثی  مراتبه  ده  لحاظ شمار  از  افغانستان  مسلح  قوای 
 است؛

م   - در  اکنون  ز  همی  افغانستان  مسلح  از کشور که  قوای  وسییع  ناطقی 
 را برعهده دارند، توانانی هانی را که از خود متبارز ساخته 

مسوولیت های امنینی
 یاس آفرین؛  اند که امید بخش اند و نز 

را از   مهم تبلیغانی   نظام یک ابزار از یک سو دشمنان    ، با خروج قوای خارچی    -
بع سووتفاهمات  از سوی دیگر یک علت نارضاینی و من  داد و دست خواهند  

 میان اهایل مناطق جنگ زده و حکومت از میان خواهد رفت؛ 

پس میتوان گفت که اگر نظام سیاس افغانستان در اثر خطای نخبه گان نظام   
ان اپوزسیون سیاس    -   از درون دچار زلزله های مخرب   -از دولتمردان تا رهثی
 .شود، این نظام چانس بقا را دارد نه

و   تدبث   خرد،  به  وابسته   
بیشثی افغانستان  رسنوشت  امروز  این که  کوتاه 

  .مسوولیت پذیرنی نخبه گان نظام است

اق میان نخبه گان وف  -افغانستان در  این برهه رسنوشت ساز، به یک وفاق میل
نیاز دارد. نظام کنونز اصولن  قابلیت    -نظام  و میان این نخبه گان و مردم  

ز تعامالت دیموکراتیک را دارد که باید آن را به حیث یک دستآورد مهم و   چنی 
 .بنیادی حفظ کرد و انکشاف بخشید

ه  انتقادات از کاسنی ها و خطاها و روشن کردن مخاطرانی که بر رس راه آیند
 حساس کنونز تنها وقنی میتوانند سازنده باشند که  

ٔ
ز کرده اند، در مرحله کمی 

هواداران فردای بهثی افغانستان امکانات، راه ها، وسایل و شیوه های رفع کاسنی  
ز روشن بسازند. در غث  آن   ، ها مقابله با مخاطرات و راه تحقق چانس ها را نث 
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مورد مخاطرات موجود و ناموجود و    انتقاد و انتقاد و  هوشدار و هوشدار در 
ی جز تکثث     ،  مقایسه های یک جانبه میان امروز و تجارب تلخ گذشته ز به چث 

دن دامن یاس    و گسثی
ی

و در واقع خدمت ناخواسته به  -ترس و دست و پاچه گ
خواهد انجامید. ما در   نه - آنانز که میخواهند افغانستان را به دیروز برگردانند

 .باید خطاها های گذشته را تکرار کنیم نه یچ شکیل هیچ جهنی و به ه

و    2014 مهارکردن  به   دو سال  در  تا  است  ناممکن  است.  در حال رسیدن 
ز معادن به خودکفانی    ، استفادٔه موثر از آب های افغانستان،  به کار انداخیی

مایل و کارهای از این قبیل توفیق یابیم. دوسال برای زدودن داغ های مادرزادی 
ارادٔه    ، امنظ ومند  تبارز نث  برای شکل دیه و  اما دو سال  وقت کیم است. و 

ز به سوی فردای بهثی  وقت کافز است. ما باید از امکانز که     ، سیاس برای رفیی
برای اعادٔه اطمینان به نفس و ایستادن روی پای خود مان به حیث یک ملت  

 .  ایجاد شده است به صورت بالفعل استفاده کنیم
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 ۲۰۱۳مارچ  ۱۶

 تشنج میان
ٔ
 چند نکته در باره

 رییس جمهور کرزی و امریکا 

روزها   این  در  امریکا  و  افغانستان  مناسبات  مورد  در  آقای کرزی  اظهارات 
رسانه ها و ذهنیت عامه را به    ، تحلیلگران  ، نی است که سیاستمداران مساله

 .خود مرصوف ساخته است

مسووالنه  و زمینه ساز مخدوش اپوزسیون سیاس داخیل  اظهارات کرزی  را غث 
و   نظر  این  میکند که  ادعا  و   تعریف کرده  امریکا   و  افغانستان  روابط  شدن 

  .موقف مردم افغانستان نیست

ز اظهارات کرزی را رد کرده است  .واشنگیی

وی رییس جمهور گفته که  که گویا با وجود تمام تالش های حکومت  سخنگ
جدی را  افغانستان  های  نگرانز  امریکا  رییس   نه  افغانستان،  و گویا  د   میگث 

ز برچز مسایل کوشیده است تا بر    و رسانه نی ساخیی
ز جمهور با  علنز ساخیی
ز فشار وارد کند  .واشنگیی

است که گویا   اظهارتش گفته  آخرین  در  مناسبات  کرزی  تصحیح  هدفش 
 .افغانستان و امریکا به حیث »مناسبات دوستانه میان دو ملت مستقل« است

رییس جمهور کرزی سال ها فرصت داشت تا دریابد که امکانات کابل برای تاثث   
زمامداری  سال  آخرین  در  او  حال  است.  محدود  ز  واشنگیی بر  مثبت  گزاری 

به شیؤه بسیار   ، و موثر   سنجیده شده  ، خویش  به جای یک حرکت پخته
»اصالح«   صدد  در  دوستانه گویا  غث  و  ناسنجیده  زبان  و  ز   برانگث  پرسش 
رییس   آقای  است.  شده  افغانستان  یک  ر اتث 

سثی متحد  ین  بزرگثی با  مناسبات 
 !جمهور  مگر میشود با زبان غث  دوستانه مناسبات دوستانه برقرار کرد؟

* 

  ، ن دچار اشتباهات و  خطاهای بزرگ شده در  این مورد که  امریکا  در افغانستا
دارد. این خطاها و اشتباهات هم برای حکومت و   نه  جای شک و تردید وجود 

مالیه دهنده گان امریکا و هم برای نظامیان امریکا نتایج و پیامدهای سنگینز  



 

[36]                                                   جلد دوم  -از بن تا بنبست و شکست  
 

داشته است. نتایج و پیامدهای این خطاها و اشتباهات برای افغانستان چنان 
 .دارند نه  به میکروسکوب و تلسکوباست که نیاز 

ز الملیل » پروژٔه افغانستان« هر قدر  ز زمان  باید گفت تقصث  حامیان بی  در عی 
 بیماری ها و کاسنی های  

ٔ
یه هم که بزرگ و عمیق باشند باز هم  این باعث تثی

کالن دولت افغانستان  و رفع مسوولیت سیاس از زعمات دولنی افغانستان  
 .شده نیم توانند

حساب کرزی   به  را  ز  واشنگیی اشتباهات  و  خطاها  است که  نادرست  این 
 .گذاشت

بر گردن   را  افغانستان  دولت  اشتباهات  و  خطاها  است که  نادرست  ز  نث  این 
ز انداخت  .واشنگیی

اقدامات اخث  آقای کرزی ارتباط  اظهارات و  به  اما،  وع    ، و  این پرسش مشر
در افغانستان، آن چی را که در    است که آیا او برای مهار کردن و رفع بحران 

 اختیار
ٔ
صالحیت و مسوولیت قانونز  رییس جمهور افغانستان بود،    ، حیطه

 انجام داده است؟

 سنجیده شده و منسجم حکومت خویش را  
ٔ
اگر آقای کرزی به موقع برنامه

  
 
برای مهار کردن بحران موجود در افغانستان و بازسازی کشور تدوین و رسما

در این صورت پاسخ پرسش باال مثبت بوده    ،  اجرا گذاشته میبود اعالم  و به  
  
ٔ
برنامه تا کنون  افغانستان  این است که حکومت  اما، واقعیت  میتوانست. و 

ز نشانه های   نه  مدونز در این زمینه   که نخستی 
دارد. آسمانی سال ها قبل  زمانز

به   زمینه  این  در  شدند،  برمال    » ز واشنگیی و  میان کابل  روشنز  »جنگ رسد 
 برنامه نی هوشدار داد

ز  .نوشت و در مورد نتایج وخیم فقدان چنی 

** 

ده و عمیق است مساله   .  واقعیت امر این است که  افغاستان دچار بحران گسثی
 عاجل فراگث  میل برای    ، اساس

ٔ
شناخت ماهیت این بحران و  طرح یک برنامه

امسال و   ، مهار کردن و رفع بحران است.  و چنان نیست که این بحران امروز
یا سال پار آغاز یافته باشد. سال هاست که آتش در تنور بحران دوباره شعله  

اخته شده  ور شده است. سال ها است  که زنگ های خطر  تشدید بحران  نو 
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خطر شکست پروژٔه افغانستان سال ها است که قابل دید و قابل لمس     .  اند
«  قادر  شده ایم ماهیت بحران   نه  است و اما گویا ما در اثر ابتال به » ایدز ذهنز
   ؛ بشناسیم  و »راه برون رفت از بحران« را بیابیم

ٔ
»حفره های سیاه صحنه

ومند و مخرب اند و ما قادر سیاس افغانستان«  امروز هم مانند گذش   ته نث 
شده ایم آن ها را رفع کنیم. این کاری است که افغان ها باید آن را انجام   نه

 .دهند

دازند این   و اما، سووال اساسن  که طراحان »پروژٔه افغانستان« باید به آن بثی
است که چرا این پروژه به رغم  رصف هزینه های بزرگ با خطر شکست مواجه  

ی کرد؟  شده است  و چی گونه میتوان از شکست فاجعه آور آن جلوگث 

*** 

ز یک حکومت بیمار و ناتوان نیست.  بیماری   مصیبت افغانستان تنها در داشیی
ناتوانز حکومت یک رخ این سکه است. رخ دیگرش »اپوزسیون سیاس«  و 

منبع امید    اپوزسیونز که خود بخشر از مشکل است و نز   - بیمار و ناتوان است
 .ای حل مشکلبر 

 از  تحصیلکرده گان ما هم  به جای تفکر و تحلیل  مستقل
ی

به    ، بخشر بزرگ
  .بلندگوی تکرار داده های منابع و رسانه های خارچی مبدل شده اند

ز است که بادها همه در سمت مخالفت با کرزی میوزند   ،  گونی فصل  -همی 
 .فصل کرزی کونی و کرزی تکانز است

بحران   و  جنگ  از  آنانز که  برای  شاید  دستپاک،  حیث  به  از کرزی  استفاده 
ز  سودهای کالن به جیب زده اند، به دردبخور باشد.  در سطح افغانستان نث 
و  عامه  ذهنیت  دستکاری  برای  موثری  ابزار  میتواند  شیوه  این  از  استفاده 

یک فریب تازه باشد. و اما  افگندن بار مسوولیت  سمتدیه آن در  مسث  پذیرش  
رییس   از  استفاده  برای  تالش  و  فرد  یک  دوش  بر  بحران  این  تشدید  و  بروز 

دستپاک یک  حیث  به  مشکالت  نه  ، جمهور کرزی  به گره کشانی  میتواند 
 .افغانستان کومک کند
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 افغانز  چندین بار فری نه  فراموش 
ٔ
ز ذهنیت عامه ب داده  کنیم که در گذشته  نث 

 .شده است

تراژیدی    
ٔ
صحنه یک  در  ها  و گروه  افراد  ز  عی  چی  گونه   بیاوریم که  یاد  به 

 بعدی این  
ٔ
افغانستان به حیث ناجیان و قهرمانان معرفز شدند و در صحنه

ز ها به حیث مجرمان و    بعدی تر همی 
ٔ
القاب از آنان سلب شد و در صحنه

 معرفز شدند و باالخره شماری 
ی

دوباره با آب تبلیغات  تطهث     جنایتکاران جنیک
 ...  گردیدند و

ز آقای حامد کرزی که پیش از    دیدیم همی 
ً
سپتمثی  شخصیت کمثی    11و مثال

امید و آیندٔه بهثی معرفز   ،  شناخته شده بود، چی گونه  به حیث مظهر نیکونی 
را  .  شد او  تحریم  شعار  پست  ز  واشنگیی رسیده که  جانی  به  حال کارش  و    ..

 اعدام رییس جمهور 
ٔ
رسداده و در نیویارک تایمز عکس او  در کنار  تصویر صحنه

 !اسبق نجیب هللا توسط طالبان، منتشر شده است؟

**** 

معیاد قانونز ریاست جمهوری حامد کرزی  در بهار سال آینده پایان مییابد.   
ییس  رییس جمهور باید بداند که برگزاری انتخابات شفاف و انتقال قدرت به ر 

جمهور نو، هم برای افغانستان اهمیت بزرگ دارد و هم تحقق این امر پایان 
بسیار مثبنی برای بیوگرافز سیاس شخص خود وی به حیث  دولتمدار خواهد  

« رخ  » مرموز و غث  قابل پیشبینز
ٔ
  دهد )که امیدواریم رخ  نه  بود. اگر حادثه

ز به تقاعد میتواند خاطرات   نه خودش را بنویسد و کوفت  دهد(، او پس از رفیی
نوشته   خاطرات صادقانه  این  اگر  و  خایل کند.  میخواهد  را طوری که  دلش 

دولتمداران برای   میتواند  درد    ، شود،  به  بسیار  مردم   
ٔ
عامه و  سیاستمداران 

 .بخور  هم باشد

و اما در یک سایل که هنوز از موعد قانونز ریاست جمهوری کرزی بافی مانده  
ریابد که افغانستان در این برهه رسنوشت ساز، به یک وفاق است، او باید   د 

نیاز دارد. مسایل    -وفاق میان نخبه گان نظام و میان این نخبه گان و مردم    -میل
این وفاق   اجندای  باید شامل  ز  نث  افغانستان  الملیل  ز  بی  مناسبات  موجود در 
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د. اپوزسیون   باشد. رییس جمهور باید  در این زمینه ابتکار عمل را به دست بگ  ث 
باید در این مورد مسووالنه برخورد نماید. در این صورت   ز   نث 

 مدنز
ٔ
و جامعه

ز کسب   ز الملیل نث  ین امتیاز را در تعامالت بی 
است که افغانستان میتواند بیشثی

 .  کند

ود جز خوی و عادت آقای حامد کرزی باشند هانی که گمان مث 
ز   ،  در مورد  چث 

ز دیگر  بسیار دیر  است؛ زیرا از قدیم گفته اند که »خط گلیم برود    سخن گفیی
» گرچی  برچز از این خوی و عادت ها با وقار شخیص که در مقام   -اما عادت نز

د، به هیچ وجه هماهنگ نیستند.   ریاست جمهوری قرار میگث 
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 ۲۰۱۳مارچ  ۳۰

 شطرنج سیاس کرزی و سفر به قطر 

زمانز رویدادها و انکشافات سیاس  ماه های اخث  و سفر حامد اگر میان جدول  
کرزی به قطر پیوند منطقی موجود باشد، در این صورت میتوان گفت که در  

 :کرده است نه شطرنج سیاس،  کرزی چندان بد هم بازی

  حاال دیگر   ، مخالفان کرزی که در پاریس با نماینده گان طالبان مالقات کردند  -
میتوانند بگویند که چرا رییس جمهور با نماینده گان طالبان مالقات و مذاکره   نه

 میکند؛ 

ی طالبان را    - پاکستان کومک به روند مذاکرات میان دولت افغانستان و رهثی
وط ساخت با محدودیت در مناسبات افغانستان با هندوستان، آموزش   مشر

یک  افشان قوای مسلح افغانستان توسط پاکستان و امضا ر اتث 
 سثی

ٔ
ی موافقتانه

یک پاکستان؛ ر اتث 
ول سثی  میان افغانستان و پاکستان و... یا در واقع پذیرش کنثی

ی های روشن روی چند مساله، خواست    - حامد کرزی با سخنان  و موضعگث 
حاکمیت مستقل میل افغانستان را تمثیل و از    ، نشان بدهد که  رییس جمهور 

 آن قاطعانه دفاع میکند؛ 

نیه  امرو   - و  امر   
ٔ
وابسته بدهند که  نشان  تا  است  طالبان  میدان  در  توپ  ز 

ند و مستقالنه عمل کنند؛  پاکستان نیستند و میتوانند مستقالنه تصمیم بگث 
، سخن جداگانه است،  ی طالبان اصلن ارادٔه این کار را دارد و یا خث  این که رهثی

اییط که چانس برون  ویل باید به آنان گفت که با ماندن در بند پاکستان در  رسر
شدن آبرومندانه از آن برای شان میش است، داغ ننگ ابزار دست پاکستان 

 .بودن را بر پیشانز خود داییم خواهند ساخت

هدف اصیل  سفر رییس    ، گرچی گفتگو در مورد گشایش دفثی طالبان در دوحه
ات جمهور به قطر عنوان شده  و اما ناممکن نیست که مالقات رسی با مقام

ز جز اجندای پنهانز این سفر باشد  طالبان نث 
ٔ
  .بلندپایه

مذاکره   به  و طالبان حارصز  مبدل گردند  واقعیت  به  این حدسیات  یم که  گث 
باید    ، شوند، رییس جمهور باید بداند که روند مذاکرات نتایج آن  ایط  و  رسر

 ها و بحران های تازه
ی

ز  نه  طوری باشد که سبب ایجاد پاره گ   گردد. به همی 
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به   باید  میدهد،  اهمیت  طالبان  با  مذاکرات  به  همانقدر که  جهت حکومت 
 مدنز در این زمینه

ٔ
اهمیت قایل شود.    ،  تفاهم با اپوزسیون سیاس و جامعه

و   پایدار  صلح  ز  تامی  باید  نهایت  در  مسایع   
ٔ
همه از  هدف  دانست که  باید 

 افغانز باشد
ٔ
ک دولت و  و این مسوولیت مشثی   -بهروزی افغانستان و جامعه

اپوزسیون سیاس است تا  برنامه ها و سیاست ها و کردارهای خود را در سمت  
یک عیار سازند ر اتث 

ز هدف سثی  .تحقق همی 

هایش همه کاسنی  رغم  به  حامد کرزی  بدانیم که  باید  ما  رییس    ،  و  هم  باز 
تا   نه  جمهور افغانستان است و ما در انتقادات از او و حکومت و نظام باید 

اندازی و یا حتا تا رسحد تحقث  وی در برابر دشمنان افغانستان پیش  رسحد بر 
ز این که بد حکومت بهثی از هیچ حکومت است و    ، برویم. برخالف با دانسیی

ان   ز از تجارب تلخ و تبایه آور قبیل در کنار انتقاد سازنده از رهثی با درس گرفیی
م« دفاع دولنی و کاسنی های دولت و نظام،  باید شهامت به گردن گ ز »رسر رفیی

از نظام در برابر آنانز را که میخواهند بار دیگر ما را به گودل بحران نابودی آور  
ز داشته باشیم  .سوق دهند، نث 
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 ۲۰۱۳م  ۸

 فریبکاری در مورد دیورند 
ٔ
 دو رخ سکه

رسمیت  به  را  دیورند  هیچوقت  ما  جمهور کرزی که  رییس  آقای   
ٔ
  این گفته

ی کسانز مانند آقایان احمد ضیا مسعودخواهیم   نه ز موضعگث   ، شناخت  و نث 
ز خط    کا  در مورد به رسمیت شناخیی محمد  محقق، سید اسحق گیالنز  و رسر

 غلط  است. این اظهارات  اگر از روی نیت   ، دیورند
ٔ
در واقع دو رخ یک سکه

احساس  باشد، در آن صورت باید آن ها را ناسر از سطخ گرانی و کمبود   نه  بد 
میتوانیم بگوییم   نه  مسوولیت تعبث  کرد. غلط به خاطر این که از یک سو ما 

خواهیم بود و از سوی دیگر در   نه  روی این مساله حارصز به مذاکره نیستیم  و 
ین زبان اگر گفته شود این غث  مسووالنه است اگر یک افغان بگوید که  

نرمثی
ط و به شکل یک جانبه اعالم نماید که این خط    افغانستان باید  بدون قید و رسر

 .را به حیث رسحد رسیم دو کشور به رسمیت میشناسد

معقول آن است تا افغانستان و پاکستان روی حل این معضله با هم مذاکره  
ز الدول   کنند و در روشنز حقایق تاریخز و مطابق به اصول و موازین حقوق بی 

 .در مورد  یک حل عادالنه به توافق برسند

ز فوری و یک جانبه را مطرح میکنندآنانز ک به این پرسش    ،  ه به رسمیت شناخیی
ز چی خواهد بود و افغانستان در کوتاه   منطقی که تبعات این به رسمیت شناخیی

ی هانی را به دست خواهد آورد   ، مدت
ز میان مدت و داراز مدت از آن چی چث 

ز هیچ تضمی هانی را از دست خواهد داد، عاجز اند و نث 
ز   نز ارایه کرده و چی چث 

یک   نه ر اتث 
میتواند که پس از آن پاکستان از جنگ اعالم ناشده و طرح عمق سثی
 ششم  دست بردارد

ٔ
ز افغانستان به صوبه  .و یا در واقع مبدل ساخیی

پس این موضع به صورت کامل میتواند منطقی و بر حق باشد که آغاز مذاکرات 
 دیورند منوط به قطع  کامل  و عمیل جنگ اعالم ناشده و  

ٔ
برای حل مساله

یک« پاکستان در قبال افغانستان  گردد. افغانستان در   ر اتث 
سیاست »عمق سثی

ز المل   بی 
ٔ
 راه  پیشنهاد  این ارتباط میتواند و باید به پاکستان و جامعه

ٔ
یل یک نقشه
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 راه  باید  قطع  هرگونه  کومک
ٔ
 آغاز این نقشه

ٔ
به شمول آموزش،     -کند. نقطه

ز و دادن پناهگاه به شورشیان و قطع صدور شورشگری  به     -تسلیح، تجهث 
 اعالم شدٔه پاکستان در برابر 

 
افغانستان  و یا در واقع انجام عمیل تعهدات رسما

باشد   جهانز    
ٔ
و جامعه افغانستان  میان  مذاکرات  همانا  آن  نهانی    

ٔ
مرحله و 
 دیورند 

ٔ
 .پاکستان برای حل مساله

 راه در این است که میتواند منجر به یک اجماع  
ٔ
خونی طرح و ارایه یک نقشه

 بزرگ در افغانستان  
ٔ
میل در مورد مساله شود و تالش پاکستان برای ایجاد تفرقه

 حساس کنونز را ناکام بسا
ٔ
 راه این در مرحله

ٔ
ز نقشه ز چنی 

زد. به عالوه داشیی
فرصت را فراهم میسازد تا موقف افغانستان در برابر پاکستان از یک پشتیبانز  

ز الملیل برخوردار شود و    راه   نه  وسیع بی 
ٔ
ز نقشه برعکس آن. خونی دیگر چنی 

در این است که میتواند  جلو فریبکاری و عهدشکنز مجدد و مکرر پاکستان را 
د؛ ز  افغانستان را عمیلبگث  با  تا کنون پاکستان هیچ قول و قرار و قرارداد   یرا 

 جهانز   نه
ٔ
برابر جامعه پاکستان در  ز  تروریزم نث  با  امر مبارزه  کرده است و در 

 آن شهرت یک دولت دروغگو را کسب 
ٔ
پیوسته  فریبکاری نموده  که در نتیجه

 .کرده است

* 

 دیورند جهات بسیار پیچیدٔه حقوفی 
ٔ
ان سیاس    مساله دارد. از اظهارات رهثی

کنونز افغانستان میتوان دریافت که اینان چندان با پیچ و خم ها و بارییک های  
ود که در میان نسل امروزی دیپلومات   نه  این مساله آشنا نیستند.  گمان مث 

ز وضع بهثی از این باشد. علت عمده در این ارتباط گسست های   های افغان نث 
ز در امر دولتمداری و دستگاه  عمیق و فراچز اس  بحران خونی 

ٔ
ت که در چند دهه

وری است   ز جهت بسیار رصز دیپلوماس افغانستان پیش آمده است. به همی 
گروه های کارشناسان   -و یا هم شاید ریاست جمهوری   -تا وزارت امور خارجه

 دیورند را با  
ٔ
عرصه های مربوطه را توظیف نماید تا جنبه های مختلف مساله

در   .  جعه به  اسناد و مدارک معتثی  و سوابق آن ها مورد مطالعه قرار دهندمرا
 این مطالعات باید استدالل  معتثی حقوفی و اسناد و مدارک برای گزینه  

ٔ
نتیجه

 ذیصالح  
ٔ
های  ممکنه  و از جمله احتمال مطرح شدن مساله در یک محکمه

الملیل ز  ان    ، بی  ز مث  هم  صورت  این  در  شود.  دیده  عدم تدارک  و  حقانیت 
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تبعات   و  ها  پیامد  نتایج،  هم   و  های گوناگون کنونز   ی  موضعگث  حقانیت 
به رسمیت  و  ز  به رسمیت شناخیی روشن   نه  گوناگون  دیورند،  ز خط  شناخیی

 .خواهد شد

** 

هم از سوی پاکستان   -بحث دیورند در وضعیت کنونز یک بحث انحرافز است 
افغانستان. پاکستان با پیش  و هم از سوی رییس جمهور و اپوزسیون سیاس  

  
ٔ
کشیدن این بحث میخواهد توجییه برای سیاست مداخله گرانه و تجاوزکارانه
ز الملیل   خود در برابر افغانستان دست و پا کند و خود را از فشار و تجرید بی 
نماید  افغانستان را تضعیف  از  الملیل  ز  بی   

  .  نجات دهد و برعکس  پشتیبانز
 سی

ٔ
ز تنور این  هدف  بازیگران صحنه ز  از گرم ساخیی  افغانستان نث 

اس کنونز
میتواند با منافع و مصالح علیای افغانستان مرتبط دانسته شود؛   نه  مساله  

ایط کنونز در وضیع نیست که بتواند  به حیث یک طرف   زیرا افغانستان در رسر
مساوی با پاکستان وارد مذاکره و یا هم مقابله برای حل همچو مسایل پیچیده  

 .حساس شودو 

اپوزسیون و تمام افغان ها در هر صورنی باید در مقابل عبور قوای   ، حکومت 
چنان که در رابطه    -پاکستانز از خط دیورند متحدانه عکس العمل نشان بدهند

و چنان که  -با برخورد میان قوای افغانز و پاکستانز در گوشته این کار را کردند
ن توافق در مورد یک  با  باال آمد   راهدر 

ٔ
موقف متحدانه نی را در قبال    ، قشه

 و اتحاد میل میتوانند    .  پاکستان شکل دهند
ی

افغان ها تنها با تفاهم، همبسته گ
حاکمیت میل و    ، توطیه های ناپاک پاکستان را ناکام بسازند.  دفاع از استقالل

 خارچی  و هر گونه خطر   
ٔ
تمامیت اریصز افغانستان، در  برابر تجاوز و مداخله

است ها  افغان  تمام  ک     .  دیگر مسوولیت مشثی
ٔ
همه و  افغانستان  رسنوشت 

 برخورد با این مسوولیت است. 
ی

 مردم افغانستان وابسته به  چی گونه گ
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 ۲۰۱۳جون  ۱۹

« است  »امارت طالتر
ٔ
 ...؟!  آیا هدف اعاده

اسالیم طالبان«  گشایش دفثی سیاس طالبان در قطر تحت نام » دفثی امارت 
اظهارت   افغانستان و  بر  ق رژیم طالبان هنگام تسلط شان  بث  نام و  با همان 
های   نگرانز  و  ها  پرسش   ، دفثی این  هنگام گشایش  طالبان،  نمایندٔه  دیروزی 

 .جدنی را برانگیخته است

گویا بر اساس تفاهمات قبیل میان حکومات  افغانستان و امریکا، قرار بر آن  
د  بود  تا این د فثی تحت نام »دفثی تحریک سیاس طالبان« و تنها برای  پیشثی

 .مذاکرات صلح  ایجاد شود

این که قطر بدون تفاهم روی نام و وظایف این دفثی با افغانستان عمل کرده  
ز کاری از سوی قطر بدون تفاهم   باشد غث  محتمل نیست و اما مبادرت به چنی 

 غث  محتمل به نظر 
سدبا امریکا  کمثی  .مث 

* 

 ارگ، در جلسه نی که امروز رییس جمهور کرزی به منظور  
ٔ
بر اساس اعالمیه

جهادی،   ان  رهثی  « با  قطر  در  طالبان  دفثی  روی گشایش  و گفتگو  بحث 
شخصیت های سیاس کشور و هیات اجراییوی شورای عایل صلح « داشت،   

 طالبان در قطر به گونه نی که صور 
ت گرفت و  تاکید شد که : » افتتاح دفثی

ز های داده شده از   پیام هانی که از آن فرستاده شد، در مغایرت کامل با تضمی 
جانب ایاالت متحده امریکا به افغانستان، قرار دارد...  افغانستان به منظور  
قانون   نظام  پایه  بر  اخث   سال  ده  های  دستآورد  تحکیم  و  به صلح  دستیانی 

باشد، اما پیام  می  صلح با طالبان  اساس کشور، خواهان مذاکره و گفتگو برای
در  دفثی فرستاده شد،  این  افتتاح  با  همراه  و خونریزی که  ادامه جنگ  های 
مغایرت کامل با روحیه صلح طلبانه دولت جمهوری اسالیم افغانستان قرار  

دهد که ادامه این سیاست از جانب طالبان، در می  دارد و این موضوع نشان
ی و اهداف بیگ ر اتث 

 .باشدمی انه گانخدمت سثی
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ز   فیصله نمود که جمهوری اسالیم افغاستان در چنی 
در اخث  جلسه مشورنی

اک   باشد، در مذاکرات قطر اشثی ادامه جنگ و خونریزی  بر  تاکید  ایط که  رسر
 .نیم کند

جلسه همچنان تاکید کرد که تحوالت اخث  نشان میدهد که در عقب گشایش 
ونز قرار دارند و تا زمانز که پروسه صلح  دفثی طالبان در قطر قدرت های   بث 

 افغانز 
ً
اک ننماید نه کامال  .«باشد، شورای عایل صلح در مذاکرات قطر اشثی

 مشورنی مذکور
ٔ
در پایان اعالمیه   ، در فهرست طوییل که از مدعوین جلسه

ان جهادی و    ، آمده است به عالؤه نام تمام مقامات عایل دولنی  نام تمام رهثی
ان   گردیده است که   نه  اپوزسیون سیاس درج شده است؛ و اما مشخصرهثی

اک نموده بودند  در جلسه اشثی
ً
 .گ ها عمال

همچنان در اعالمیه نی که امروز از سوی شورای امنیت میل افغانستان صادر 
: » دور چهارم مذاکرات میان هیات های جمهوری اسالیم   شد آمده است 

 افغانستان و ایاالت متحده امریک
ً
" میان دو کشور که فعال ا روی "قرارداد امنینی
در کابل جریان دارد، به دلیل تناقضات میان گفتار و عمل ایاالت متحده امریکا  

 .«در رابطه با روند صلح، از جانب افغانستان به تعلیق درآورده شد

** 

افغانستان و جامع  میان   توافق شده   اصول 
ٔ
در    ، جهانز در مورد مصالحه  ه

 سیار و از جمله در »اعالمیاسناد ب
ٔ
 کنفرانس بن دوم« درج اند. در» اعالمی  ه

ٔ
  ه
نیاز به حل سیاس برای رسیدن به   کنفرانس بن دوم« آمده است : »ما به 

ز امنیت پایدار، برعالوه  می  صلح و امنیت در افغانستان تاکید  کنیم. برای تامی 
وری است، که    ایجاد ظرفیت دفایع خود افغانستان، یک پروسه سیاس رصز

تشکیل را  اصیل  آشنی عنارص  و  مذاکره  آن  پروسه  می  در  برآن،  دهند. عالوه 
 ادغام مجدد به جامعه، راه را برای احیای مجدد جامع
ٔ
بعد از منازعه )جنگ(    ه

افغانستان، از طریق بهبود بخشیدن امنیت، انکشاف جماعات و اداره محیل  
ز  می   فراهم بی  با در نظر داشت قطعنامه سازمان ملل متحد، جامعه  سازد... 

الملیل با افغانستان موافق است که برنامه صلح و مصالحه و نتایج آن، باید  
ی افغانستان باشد، جامع باشد و از منافع   براساس اصول زیر باشد: تحت رهثی



 

[49]                                                   جلد دوم  -از بن تا بنبست و شکست  
 

ی    کند، بدون در نظر گث 
ی

 مردم افغانستان نماینده گ
ٔ
وع همه جنسیت و  مشر

وضعیت اجتمایع آنها... برنامه مصالحه باید شامل موارد زیر باشد: تصدیق  
ز از خشونت،   کننده حق حاکمیت، ثبات و افغانستان متحد، دست برداشیی
ام به قانون اساس افغانستان به شمول   ، احثی با تروریسم جهانز قطع رابطه 

ی آن و به خصوص حقوق زنان خوردار  .«ماده های حقوق بشر

*** 

ایاالت متحد آیا  این است که  نگرانز های کابل را جدی    هٔ حال پرسش  امریکا 
یک به گونه نی پاسخ خواهد   ر اتث 

خواهد گرفت و به آن به حیث یک متحد سثی
 داد که شایست
ٔ
یک است  یا این که با استفاده از   ه ر اتث 

روابط میان دو متحد سثی
ز   کننده در افغانستان،  امکانات خود به حیث یک ابر قدرت دارای نقش تعی 

وی از خود،  خواهد   حکومت افغانستان را ناگزیر از بازنگری در مواضعش و پث 
 ساخت؟

ز   جدنی   نه  در مورد واکنش کابل،  ،  اظهارات امروزی اوباما در برلی 
میتواند نگرانز

 .را که در این ارتباط  ایجاد شده کاهش دهد

تعهدات متقابل  ، رعایت   تفاهمات  و  ویژه    ، میان کشورها  توافقات  به 
یک میخوانند، امری است که اعتماد  ر اتث 

کشورهانی که همدیگر را متحد سثی
آورد. کم زدن کابل در برابر طالبان که تا  می متقابل و ثبات در روابط را به وجود 

و افرایط  و  تروریست  را  ها  آن  ز  واشنگیی باعث کاهش  .  دیروز  میخواند،   ..

پاکستانز خواهد شد  نه  مطالبات طالبان آنان و حامیان  توقعات  ؛ بل سطح 
 
ً
تنها  به نفع صلح، ثبات و حرکت افغانستان  نه  شان را بلند خواهد برد و عمال

خواهد شد، بل میتواند باعث   نه  تمام   2014در مسث  امید بخش پس از سال  
 .باز کردن مسث  برگشت به عقب گردد

بعید  ادامه دهد،  را  ایاالت متحده روش کنونز  نظر   اگر  این   نه  به  سد که  مث 
ین صورت به برگزاری »کنفرانس بن سوم« به همان گونه نی که   جریان در بهثی

  »کنفرانس    - بینجامد    ، »کنفرانس بن اول« بود 
ٔ
ی که پاکستان در آستانه ز چث 

ز هم از سوی نماینده   ز در تالش آن بود. در »کنفرانس پاریس« نث  بن دوم« نث 
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اپ از سوی  ز  گان طالبان و هم  از چنی  وزسیون سیاس حکومت، نشانه هانی 
اصیل طالبان   هٔ تماییل قابل تشخیص بود. شیک نیست که در این صورت برند

ز کنفرانش کم از کم به معنای تایید غث  مستقیم  ادعای   خواهند بود؛ زیرا چنی 
وع بودن نظام   ز در مورد غث  مشر وعیت خود شان و نث  طالبان در مورد مشر

 .د بودخواه   ، کنونز 

**** 

در   افغان  ها  میلیون  رای  میتوان گفت که   بگذریم  دیگر که  از دالیل حقوفی 
نظام   این  به  میل،   شورای  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  ز  دومی  و  ز  نخستی 
و   دولت  و  حکومت  های  ناتوانز  و  ها  است.  کاسنی  بخشیده  وعیت  مشر

ز آن   نیست؛ و اما  اپوزسیون سیاس، هم چنان است که نیاز به روش ساخیی
 .این بحنر است جداگانه

***** 

نظام کنونز   و  حکومت  زدن  تنها کم  شد،  واقع  قطر  در  دیروز  چی که  آن 
وعیت   -افغانستان نظام و حکومنی که جهان آن را به رسمیت میشناسد و مشر

نیست، بل یک تخلف رصی    ح از حق استقالل و حاکمیت میل    -آن را قبول دارد 
 .افغانستان است

سد که  کرزی و ارگ برای  تعدیل در نام و وظایف دفثی طالبان   نه  به نظر  مث 
امکانات بسیاری در اختیار داشته باشند. و اما؛ یک وفاق در مورد    ،  در قطر

 اپوزسیون سیاس و جامع  ، دولت  -این مساله میان نخبه گان نظام  
ٔ
  -مدنز   ه
و  حفاظت  مورد   در  باشد.  داشته  را  موثریت  ین  بیشثی از     میتواند،  دفاع 

حاکمیت میل و تمامیت اریصز افغانستان و حفظ دستاوردهای یک    ، استقالل
 ده
ٔ
،   میان حکومت  ه  اپوزسیون سیاس کنونز و جامع  ،  اخث 

ٔ
مدنز باید وفاق    ه

 .موجود باشد
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   ۲۰۱۳جون ۲۸

 »ای اس آی« توپ مذاکرات قطر را 

 در  میدان  »ایتالف سابق شمال« انداخت 

نظر   به  جمهور  چنان  روسای  میان  ویدیونی  رغم گفتگوی  به  سد که  مث 

افغانستان و امریکا و سفر نمآیندٔه خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان به 

رسیده   نه  تنها به توافق نه  کابل، هنوز دو طرف در مورد مذاکرات با طالبان

ز سخت مشکوک است نشانه های متعدد - اند، بل کابل در مورد نیات واشنگیی

 پیهم گویای این امراست که از جمله میتوان نکات بیان شده در  بیانی  و 
ٔ
رادیونی    ه

ز مطلنی که سخنگوی وی برای سایت نی نی س نوشته   ،  اخث  حامد کرزی  و نث 

 .را مثال آورد

ق و لوح  این درست است که بث 
ٔ
»امارت اسالیم افغانستان« در اثر واکنش    ه

ز  اپوزسیون سیاس و جامع  حکومت و نث 
ٔ
مدنز افغانستان، برداشته شد. و    ه

نظام   و  دولت  نقز  معنای  به   
ً
قطر که عمال دفثی  اظهارات مسووالن  آن  اما، 

وعیت نظام  ز معرفز دفثی در    ، موجود و رد مشر انکار از مذاکرات با دولت و نث 

 یک دولت در تبعید بود، از سوی مسووالن این دفثی نز   سطح نماینده
ی

پس   گ

 .هم تعدیل گردیدند گرفته شدند و نز 

موضع دولت افغانستان در مورد این دفثی و تعویق    ، با توجه به مراتب باال

ز این روند در چهارچوب   مذاکرات شورای عایل صلح با طالبان، ایل قرار گفیی

  توافق شده میان افغانست
ً
 ان و جامعقبال

ٔ
 قابل درک است ه

ً
ز الملیل کامال  .بی 
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 مراسم  افتتاح نماینده    -از سوی دیگر سووظن در مورد این روند
ی

که چی گونه گ

 طالبان گوشه نی از آن را به نمایش گذاشت
ی

 قابل درک است. در  -گ
ً
ز کامال نث 

 
ً
 : این مورد میتوان بر نکات بسیاری انگشت نهاد؛ از جمله مثال

ز شده اند و از کدام مرجع دستور دریافت    -  از سوی گ تعیی 
مسووالن این دفثی

 میدارند؟ 

 چرا مواضع و گفت  -
ٔ
ان سیاس    ه  قطر با مواضع و گفته های رهثی

مسووالن دفثی
 شناخته شدٔه طالبان  

ً
مال آغاجان معتصم که روابط بسیار نزدیک با مال    )مثال

 در تضاد قرار دارد؟ ، عمر داشته است(

کش که از    -شده است تا مال عبدالغنز برادر را   نه  چرا آی اس آی حارصز  -
از سوی مال    شناخته شدٔه طالبان است و گفته میشود 

ً
ان سیاس کامال رهثی

 !از زندان رها کند؟ -عمر برای مذاکره با دولت افغانستان توظیف شده بود

   مواضع و گفته های مسووال  -
ی

با  آیا قرابت نزدیک به یگانه گ ن دفثی قطر 
 !تصادفز است؟  ، گفته ها و مواضع مقامات مهم نظایم و استخبارانی پاکستان

ز واکنش به گشایش »دفثی امارت اسالیم افغانستان« نوشتیم که   ما در نخستی 
نظر  به  بعید  یابد»  ادامه  آغاز گردیده  صورنی که  ز  همی  به  اگر  روند    این 

ین صورت ب نه سد که این جریان در بهثی ه برگزاری »کنفرانس بن سوم« به  مث 
ی که پاکستان در   -بینجامد    ،  همان گونه نی که »کنفرانس بن اول« بود ز چث 

ز   ز در تالش آن بود. در »کنفرانس پاریس« نث    »کنفرانس بن دوم« نث 
ٔ
آستانه

از سوی نماینده  اپوزسیون سیاس حکومت،   هم  از سوی  گان طالبان و هم 
ز تماییل   قابل تشخیص بود. شیک نیست که در این صورت  نشانه هانی از چنی 

ز کنفرانش کم از کم به معنای تایید   هٔ برند اصیل طالبان خواهند بود؛ زیرا چنی 
ز در مورد غث    وعیت خود شان و نث  غث  مستقیم  ادعای طالبان در مورد مشر

، خواهد بود« وع بودن نظام کنونز  .مشر
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ز به نقل از دو مقام کلیدی ب رحال اردوی پاکستان نوشته است  و امروز رویثی
امریکا، طالبان  هٔ و »ایاالت متحد ، که اینان، حامد کرزی را مانع در برابر صلح

 و ایتالف سابق شمال« را بازیگران اصیل برای هر گونه پروس
ٔ
صلح  میدانند.   ه

گپ ناگفته در پشت این گفته همانا نقز نظام  موجود و دستاوردهای دوران  
رای میلیون ها افغان در انتخابات   ، نظایم که با لویه جرگه  -پساطالنی است

وعیت آن غث  قابل انکار است ز الملیل، مشر  .های گذشته و شناخت وسیع بی 

نظامیان  های  درافشانز  به   سیاس  اپوزسیون  ان  رهثی دید که  باید  حال 
 چی گونه جواب خواهند داد؟  ، پاکستانز 

برای پارچه پارچه کردن افغان ها و افغانستان  اپوزسیون سیاس باید با این دام  
 .بدون ابهام و روشن برخورد کند  ، قاطع ، هوشیارانه

 جامع
ٔ
و   ه اساس  قانون  از   پاسداری  و   رعایت  خواستار   آنانز که  و  مدنز 

باید چشم به راه و گوش به آواز بماند،   نه  دستاوردهای دورٔه  پسا طالنی اند،
باید آنان را    ، ن سیاس و یا بخش هانی از آن بل در  صورت سکوت اپوزسیو 

روشن کنند.   افغانستان  مردم  پیشگاه  در   را   خود  مواضع  تا  بسازند  وادار 
سخن روی    -این جا گپ روی شخص حامد کرزی نیست  ، کنیم  نه  فراموش

ز نظایم است که وی در راس آن قرار دارد  .رییس جمهور افغانستان  و نهاییی

بری  و  امریکا  اعتمادی  همچنان  نی  قطر« سبب   بدانند که »جریان  باید  تانیا 
است  شده  آنان  به  نسبت  افغانستان  مردم  بریتانیا    -وسیع   و  امریکا  اگر 

و در    ، میخواهند این اعتماد را اعاده کنند، در این صورت باید روشن بسازند
انجام   صادقانه  را  افغانستان  قبال  در  خود  تعهدات  نمایند که  اثبات  عمل 

 د و در صدد معاملمیدهن
ٔ
پنهانز با پاکستان  بر رس افغانستان نیستند. در غث    ه

حافظ در  تلخ    
ٔ
تجربه این   آن 

ٔ
از   ه تاریخز  تلخ  خاطرات  با  ها   افغان  تاریخز 

 .  استعمار بریتانوی گره خواهد خورد
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  ۲۰۱۳جوالی  ۲۴

 استیضاح و سلب صالحیت از وزیر داخله 

 نکات و پرسش های عمده   

  ،  شیؤه  استیضاح و سلب  صالحیت از وزیر داخله و واکنش وزیر در قبال آن  
ان مسوولیت   ز پرسش هانی مهیم را در مورد فرهنگ و وضعیت دولتمداری  و مث 
 برخورد ارگان ها و مقامات مسوول با همدگر و  با قانون،  

ی
پذیری و چی گونه گ
 باید از کنار آن ها نی تفاوت گذشت نه  مطرح کرده است که

 وزیر داخله به خاطر ناکایم در اجرای وظایف و مسوولیت  -
 
هایش    آیا واقعا

 !؟ دادن به وکال نه »رد صالحیت« شد و یا به خاطر باج

اگر یک وزیر هر هفته چند بار به شورا احضار شود، آیا برای وی وقت کافز   -
ی اش بافی خواهد ماند؟  کارهای وزارت تحت رهثی

ی
 !برای رسیده گ

د  باش نه  آیا یک وزیر باید تقاضاهای شخیص هر وکیل را اگر قانونز باشد و یا  -
و خواسته هانی هر یک از مراجعینز را که یک عضو شورا در مورد آن وساطت  

 !میکند، باید اجابت نماید؟

پارلمان   هٔ آیا الزم و ممکن است تا یک وزیر هر لحظه نی برای هر یک از نمایند -
س باشد؟  !قابل دسثی

مراجعات بزرگ  حجم  و  شمار  مورد  در    
ً
قبال داخله  و    ، وزیر  ها  خواسته 

قانونز اعضای شورای میل به شورای امنیت میل شکایت کرده   ، فشارهای غث 
ز جهت    در این مورد ارایه نموده بود. به همی 

ی
بود و وزارت داخله ارقام بزرگ

این گمانه که در استیضاح و رد صالحیت وزیر داخله  انتقامجونی افراد و گروه  
ز از او نقش داشته است، موجه  .جلوه میکند  های معی 

* 

و   موازین  و  معیارها  مورد   در  قانونز  خالی  یک  سد که  مث  نظر  به  چنان 
استجواب جرگه،    ، طرزالعمل  ولش  توسط  وزرا  صالحیت  رد  و  استیضاح 

یت اعضای شورای  ایط کنونز که اکثر وجود دارد. این خال به خصوص در رسر
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عنارص  هنجارگریز و  میل هم با  فرهنگ سیاس سالم پارلمانز بیگانه اند و هم 
 فاقد مسوولیت میان شان کم نیست،  زمین
ٔ
باز    ه فراچز برای سوواستفاده را 

ز ارتباط باید افزود که برای تنظیم شیوه و ماهیت و   گذاشته است. به همی 
ز طرزالعمل معینز وجود  نث  ها  خانه  وازرت  به  مراجعات وکال  ثغور  و    حدود 

ز جهت رفع این خالها  و  تنظیم قانونز و قاعده مند تماس،     نه دارد.  به همی 
وری است  .  روابط  و همکاری میان حکومت و شورای میل بسیار رصز

** 

همانا اتهامانی است که آقای مجتنی پتنگ در کنفرانس    ،  و اما رخ دیگر گپ
صالحیتش رد  از  پس  نمود  ،  مطبوعانی  اتهام    - مطرح  طرح  خصوص  به 

ز دیگر   ،  سوس، قاچاقجا در مورد    ، غصب دارانی های عامه  و جرایم سنگی 
ی نیست که بتوان از کنارش ساده گذشت. آقای   ز هفتاد عضو ولش جرگه، چث 
این   اگر  این مورد اسناد و مدارک در دست دارند.  پتنگ مدیع شدند که در 

ز موجود باشند، ملکیت دولت اند و نز  به کدام  متعلق     اسناد و مدارک واقعی 
    ولو این شخص  در هر مقایم که باشد.   -شخص 

ی خود  باید  با جرایم     تحت رهثی
ٔ
هر وزیر و به خصوص وزیر داخله،  در عرصه

ز   - کتمان جرم توسط ارگان های دولنی     .  مبارزه کند   -به خصوص جرایم سنگی 
مجاز   تنها  نه  و به خصوص  توسط ارگان مسوول مبارزه با جرایم و تنفیذ قانون

ود  .نیست، بل خود جرم به شمار مث 

وجود افراد هنجارگریز و سودجود  و حتا رسکرده گان و    ، در مورد وجود فساد
ز  سنگی  جریم  سوابق  دارای  افراد  ز   نث  و  مافیانی  باندهای  کای 

میان   ، رسر در 
دارد. و  اما، طرح این گونه اتهامات   نه  اعضای پارلمان،  شک و تردیدی وجود 

یر داخله، باید متیک بر اسناد و مدارک معتثی باشد. اگر آقای مجتنی  از سوی وز 
چنان که قانون ایجاب میکند،  اسناد و مدارک در مورد  اتهامانی را که   ، پتنگ

  بر شماری از اعضای شورا وارد کرده است، به جریان نیندازد، در این صورت
د، بل  در مورد  تنها پرسش های جدنی به نشانز خود وی مطرح خواهند ش نه

به   باز خواهد کرد.  ز  نث  را  از وی   
قانونز بازخواست  باب  اتهامات اصولن  این 

این مساله مسووالنه  به  اگر  ز  نث  پارلمان و مراجع عدیل و قضانی   گونه 
ز همی 
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کنند، در آن صورت برای شان آبروریزی بزرگ و اثبانی بر گفته های   نه  برخورد 
 .ز هر سو دولت را محارصه کرده اند«آقای پتنگ خواهد بود که »گرگ ها ا

ز در مورد لیست هانی سخن گفته بود و اما افشا   ییک از وزرای اسبق داخله نث 
دانسته بود. و اما طوری که دیده   نه کردن آن ها را در آن مرحله به مصلحت

 بر منافع و مصالح همه گانز صدمه 
ً
شد این گونه مصلحت اندیشر ها عمال

 ویت و توسعوارد کرده و سبب تق
ٔ
غده های رسطانز در رساپای نظام شده    ه

است. این غده ها پیش از این که جامعه و کشور را به تبایه نهانی سوق دهند  
 باید به پنج
ٔ
ده شده و عدالت در مورد شان تطبیق شود. اگر آقای    ه قانون سثی

ه  مجتنی پتنگ  اسناد و مدارگ را که از آن صحبت کردند، از  مجاری الزمه  ب
وهای سالم   ز که همه نث  جریان انداخته و راه را برای این روند باز کند، به یقی 

  مردم ستیم دیدٔه  افغانستان از آن پشتیبانز خواهند کرد
ٔ
 .اندیش و همه
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 ۲۰۱۳جوالی  ۳۱

 ما و هموطنان هندو و سکه   ما 
 تاریخن  

ی
 کنوتن پارلماتن از  یک رسافرازی  تا رسافگنده گ

ک مطبوعانی با نماینده   هندوباوران  و سیکه  های افغان در یک کنفرانس مشثی
جامع  گان 
ٔ
حذف کرس    ه بر  و  نموده  شکایت  خود  ناگوار  وضع  از   ، مدنز

اختصایص خود  در ولش جرگه که میتوانست تریبونز برای طرح مشکالت 
اض کرده و  هوشدار دادند که اگر به    شان باشد،  اعثی

ی
  مشکالت شان رسیده گ

  کنند نه
ی

 .شود، ناچار خواهند شد از کشورهای دیگر تقاضای پناهنده گ

گویند پیش از جنگ ها جمعیت آن ها در  می  نماینده گان هندوها و سیک ها 
اما حاال حدود  مث    افغانستان به صدها هزار تن  خانواده که شمار   700سید 

 .تان بافی مانده اندسد، در افغانس مث   تن  4000مجمویع شان به 

 اجتمایع   نه  هندوها و سیک های افغانستان
ی

تنها در همه ساحات دیگر زنده گ
ز    ، با دشواری های جدی مواجه اند بل حتا  در اجرای مراسم هندوسوزان نث 
 .با مشکالت فراوان رو به رو اند

* 

وجود  مثایل  جامعه نه  هیچ  به  افغان  سکه   یا  و  هندو  یا    ، دارد که  و  کشور 
ری رسانیده باشد. آنان در استواری بر قول و    ، هموطنان مسلمان خود رصز

قرار و راستگونی و صداقت در معامالت کاری شهرت نیک دارند.   آنان تنها به  
قرار   اذیت  و  آزار  و  تبعیض  مورد  بودن  باور  سکه   و  بودن  هندوباور  خاطر 

سوی  از  تنها  آنان  قبول کنیم  که  اگر  ند.  مورد     میگث  متعصبان   و  جاهالن 
ند، این پرسش به میان یت  می  اهانت،  آزار و اذیت  قرار میگث  آید که پس این اکثر

عاقل و غث  متعصب  کجاست که مانع اینجاهالن و متعصبان شوند؛ چرا در  
ز وضیع »نماینده های مردم« یگانه کرس این دو اقلیت کوچک دینز را   چنی 

یت  ا  - حذف میکنند عضای ولش جرگه جاهل و متعصب اند؟!... و  مگر اکثر
در این میان رییس جمهور کشور که  در محفل بزرگداشت از موالنا عبدالکالم  

انن   در خور ستایشر در مورد همزیسنی 
مدارا و رواداری و  دوسنی    ، آزاد  سخثز

همچو   از  آیا  ایراد کرد،   مختلف   مذهنی  و  دینز  عقاید  دارای  مردمان  میان 
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 خثی است و یا دست و پا و زبانش را بسته اند تا کاری در این مورد  مسایل نی 
انز یک گپ مفت بود و اندیشه ها و ارزش   نه  کرده تواند و یا این که آن سخثز

 ...؟!  های مندرج در آن رفت  پشت کاله خود

ی   بشر عموم  عایل  ارزشهای  به   متعهد  را  خود  عزیزی که  روشنفکران  آن  و 
 !میدانند کجایند؟

یافت  نه  گر م آدیم  افغانستان  دولت  رکن  سه  هر  در  امروز  است که    این 
میشود که یک قرن بعد از شاه امان هللا جسارت کرده و مانند او بگوید :   نه

سکه  سنز    ، هندو،  و  هم  .  داریم نه  شیعهه  آن  و  استیم  ملت  ك   
ٔ
همه  ..

 !  ...افغان

 مندرج  در عریضدرخواست    13گفته بود؛ او    نه  شاه امان هللا حرف مفت
ٔ
  ه

یک به یک منظور    ۱۲۹۹حمل  ۱۲هموطنان هندو و سکه  را با فرمان مورخ  
تنها دیوان نرنجداس وزیر امور   نه  کنیم که در دوران او  نه  و فراموش   .  نمود 

مالیه و همچنان عضو هیات افغانز  در مذاکرات با انگلیس  بود، بل شماری  
ز در  مناصب عایل نظایم و ملیک در مرکز و والیات و  دیگری از این هموطنان نث 

 .از جمله در داراالنشای سلطننی ایفای وظیفه میکردند

* 

تنها در برابر هموطنان هندوباور و سکه  خود، بل نزد تاری    خ و نسل های   نه ما 
ز رسافگنده خواهیم ماند اگر در افغانستان بر حقوق اساس انسانز    آینده نث 

ز ظالمانه برخورد شود  عده نی از هموطنان م ا به خاطر عقیده و تبار شان چنی 
ز  ! آسمانی چنی 

خواهد   نه  و ما زبان مان را پشت س و دو دندان نگهداریم. نز
همان سان که در دورٔه  سیاه طالنی و حکم   !  کرد: هموطنان هندوباور و سکه  
ز پارچ ز شان مبتنز بر بسیی  ننگی 
ٔ
ز شمار    ، زرد   ه جلد ی    آسمانی با روی  هٔ نخستی 

با   تمام وجود  با  ز  نث  امروز  منتشر شد،  داشت،  زرد  اش ستاره  پیشانز  بر  که 
انسانیت است   به  اهانت  به شما   اهانت  از شماییم. هر    - شماییم و جزنی 
  انسان ها وتقبیح و  طرد هرگونه تبعیض  

ٔ
انسانیت تساوی کامل حقوق همه

 . است .. .  زبان و جنسیت ، به خاطر رنگ، تبار، عقیده، فرهنگ
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 ۲۰۱۳اگست   ۱۹

 چند نکته  در مورد  انتشار  

 فهرست قربانیان جنایات 

   4700م  لوی سارنوایل  کشور شایه هالند نام  ۲۰۱۳به تاری    خ هژدهم سپتمثی  
های   سال  یط  را که  دستگاه    ۱۳۵۸و    ۱۳۵۷افغانز  طرف  از  خورشیدی  

استخبارانی اگسا )ارگان استخبارانی رژیم وقت( به شهادت رسیده اند  منتشر  
ساخت. گفته شده که  فهرست در روند تحقیقات پولیس و سارنوایل هالیند   
از شخیص به نام »امان هللا ع.« که یط دورٔه  یاد شده  مدیر تحقیق »اکسا«  

به دست آمده است. این    ،  ند پناهنده شده بودبه هالی  1993بوده و در سال 
 .  آغاز شده بود   2010تحقیقات در سال 

صفحه نی قربانیان که به زبان دری است توسط ییک از شاهدان   154فهرست  
  افغان  مقیم آلمان است، در اختیار مقامات ذیربط    93قضیه که بانوی  

ٔ
ساله

 .هالیندی قرار داده شده است

ه توسط آقای  همچنان گفته   شده است که در روند این تحقیقات، کتاب منتشر
انتقال   و  نقل  اسناد  این کتاب   در  است.   نموده  ز کومک  نث  ویس وردک  مث 
  هٔ زندانیان و قربانیان رژیم اختناق در دورٔه  مذکور، گردآوری شده اند.  نویسند

ر آنان قرار  کتاب،  اصل این اسناد را به اثر تقاضای مقامات هالیندی در اختیا
قطعه از این مکاتیب به    27داده است. مقامات متذکره تایید نموده اند که  

 .امضای »امان هللا ع.« بوده است

* 

     ،  فهرست یاد شده
ٔ
    8در افغانستان  توسط روزنامه

 
صبح  منتشر شد که بعدا
بازتاب   افغانستان هم آن را در وبسایت خود  کمیسیون مستقل حقوق بشر 

جالب است که این کمیسیون  تا کنون از انتشار فهرسنی که خود از    داد. و اما 
ز از انتشار گزارش معروف به »ترسیم   دوره های مختلف در اختیار دارد و نث 
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رس باز زده است و به این ترتیب هیچ گام عملن  برای بازپرس قانونز    ، منازعه«
ز برداشته  .شده است نه از مظنونی 

** 

ز در  طوری که روشن است  حف ز تره گ و قرار گرفیی ز پس از کشیی یظ هللا امی 
راس رژیم  تالش ورزید تا  بار تمام رسکوب  ها و مظالم گذشته را بر دوش تره گ  
ز راستا فهرست دوازده هزار نفری از اعدام شده گان  را منتشر   بیندازد و در همی 

و  اند.  اعدام شده  تره گ  به دستور  آنها  و مدیع گردید که همه  اما     ساخت 
ز رشته های اصیل  ز در زمان تره گ نث  طوری که روشن است حفیظ هللا امی 
  هٔ امور نظایم و امنینی را در دست داشت و به عالوه در یط حکمراوانی صد روز 

 .داد، بل به آن شدت بخشید نه تنها به اختناق و کشتار پایان نه  خویش

م اختناق بخشر  نفری قربانیان رژی  5000حال روشن نیست که این فهرست  
ز است و یا خث   12از همان فهرست   .هزار نفری زمان حفیظ هللا امی 

*** 

ز   خونی  های  دهه  در  یافته  انجام  جنایات  مورد  در   
قانونز بازپرس  و  تحقیق 

د بگث  نی که صورت  مرحله  هر  از  بررس    ،  گذشته  استقبال کرد.  آن  از  باید 
 مورد این فاجع  جنایات و حقیقت یانی هر چه وسیعثی و کاملثی در 

ٔ
عظیم  و    ه

ناپذیر   فراموسر  ت  عثی های  درس  باید  بعدی،  مراحل  در  دیگر  های  فاجعه 
 شوند و  به مرزی مبدل گردند که گذشت
ٔ
 پراز فاجعه و مصیبت را به گذشت  ه

ٔ
  ه
بدون برگشت مبدل بسازد. حقایق بررس شده و تثبیت شده در این مورد باید  

 ثبت حافظ
ٔ
ن  ه و مرز رسخ  باشند که سقوط  میل شوند  چنان روشن  ها  باید 

ز گمراهه های فاجعه آور را ناممکن بسازند  .دوباره به چنی 

امنیت و ثبات پایدار را بدون تحقق قانونیت و عدالت و جنایت زدانی    ، صلح
ز کرد. و در این میان باید حق قربانیان و   نه  از دولت و سیاست نیم توان تأمی 

 .رددبازمانده گان آنان را فراموش گ

 جنایات علی
ٔ
ز الملیل تعریف    ه  بی 

 در اسناد معتثی حقوفی
ی

یت و جنایات جنیک بشر
ز جنایات تحت کدام رژیم و تحت چی پوشش ایدیولوژییک  شده اند. این که چنی 

یا سیاس انجام شده اند، ماهیت امر را تغث   میدهد. همچنان جنایات  نه  و 
  ه کرده انجام یافته در یک دوره، به هیچ وجه جنایات قبیل و بعدی را توجی
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میتوانند. و طوری که روش است در دهه های گذشته رژیم های مختلف   نه
منازع در  درگث   مختلف  های   و گروه 
ٔ
مسلحانه  ه ز  جنایات    ،  خونی  مرتکب 

ز شده اند. اسناد ده و سنگی 
مدارک و شواهد کافز در این مورد موجود    ، گسثی

ی که در این میان موجود نیست همانا اراد ز سیاس برای آغاز و    هٔ اند. تنها چث 
دن مسوالن اصیل جنایات به    و سثی

به رسانجام رسانیدن روند بازپرس قانونز
  ( برخورد جناح های اصیل »کارتل قدرت«  این مورد  در  قانون است.  پنجه 
ی از مظنونان  حکومت کنونز و اپوزسیون سیاس آن( که در هر دو شمار کثث 

  .دارند نه ند، از هم فرق به ارتکاب جنایات در سطوح مختلف وجود دار 

این پذیرفتنز نیست که هزاران نفر رس به نیست ساخته شده باشند و اما گروه  
ها و کسانز که مسوولیت حقوفی و یا هم سیاس این جنایات را بر عهده دارند،  

مصالح »منشور  چثی   تحت 
ٔ
تصویب    ه پارلمان  توسط  )منشوری که  میل« 

بر   با تفاخر  شخ شخ   سینگردیده است(  
ٔ
بلندترین    ه مردم راه بروند  و حتا 

 پست های دولنی را حق بالمنازع
ٔ
 .خود وانمود سازند ه
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 ۲۰۱۳نومبر  ۲۱

  -قرارداد امنیتی با امریکا   

 خیانت و یا خدمت به منافع میل!؟ 

را  این روشن است که قرارداد امنینی با امریکا موافقان و مخالفان فعال  خود  
 .دارد

  ، افغانز های  ارزش  و  اسالیم  احکام  با  مغایر  را  قرارداد  این  امضای  مخالفان 
 ... میدانند.  خیانت میل، وطنفروسر و

وری برای حفظ دستآوردهای سازندٔه دورٔه  پساطالنی و   موافقان آن را ابزار رصز
 .گذار افغانستان به آیندٔه با ثبات و دیموکراتیک میشمارند

ک پیمان امنینی با امریکا به خودی خود خیانت و وطنفروسر  این که امضای ی
  آیا مردم و حکومات آلمان  -دارد  نه  .. تعریف شود، منطق چندانز .  و

ً
  ،  مثال

جاپان، پولیند،  ترکیه و ده ها کشور دیگری که با امریکا پیمان امنینی دارند و  
و   وطنفروش  اند،  مستقر  شان  در کشورهای  امریکانی  های  پایگاه  و  رسبازان 

ز به منافع میل کشورهای شان استند؟  !خایی 

منطق آنانز که از مدت پیش با انتقادهای پیهم شان بر رییس جمهور کرزی  
میکردند تا   در هر صورنی و هر چی زودتر قرارداد را  نهانی ساخته و    فشار وارد 

 منتشر شدٔه مسود
 
ز رسما   هٔ آن را امضا کند، پاهای چونی داشت.  امروز که میی

میکنیم  مرور  را  امریکا   ، قرارداد  این که  و   نه  تشخیص  قوی  الزایم  تعهد  تنها 
گرفته   نه  را بر عهده  ، روشنز برای دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارچی 

  ،  است، بل روشن نیست که در نی امضا و انفاذ این پیمان هم به کومک امریکا
 توانانی دفاع مستقالنه از کشور 

قوای مسلح افغانستان در آیندٔه قابل پیشبینز
را در برابر تجاوز خارچی کسب کند. بگذریم از این خیاالت خوش هوانی تبدیل  

 ین و نمونافغانستان  به  ویثی 
ٔ
 کشور و جامع  ه

ٔ
دیموکراتیک و کامیاب در منطقه   ه

 .خیاالنی که سخنگویانش هم گونی دیگر آن ها را فراموش کرده اند -
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در   تروریزم  با  امریکا   جنگ  داد  نشان  دهه  یک  از  بیش    
ٔ
تجربه طوری که 

است   بری  شاخ  به  شبیه  ی  ز چث  ریش   -افغانستان  و   تنه 
ٔ
در    ه تروریزم  اصیل 

 اگر در وهل  .  مچنان استوار بافی مانده استپاکستان ه
ٔ
نخست پس از یازدهم    ه

االن   ، تهدید امریکا برای برگردان پاکستان به عرص حجر سبب شد تا جثز سپتامثی
پاکستانز تنبان تر کنند،  و به همکاری با امریکا در مبارزه با تروریزم تن دهند،  

  های بوش، ترس آنچنانز امروز دیگر کش از امریکای خسته و کوفته از جنگ 
 .دارد نه

ز    ، موافقان و مخالفان  هٔ روشن است که به عالو  این قرارداد منتقدان خود را نث 
دارد. برچز از این منتقدان به عوارض و پیامدهای منقز استقرار نظامیان خارچی 
اشاره میکنند و برچز دیگر بر  عدم تناسب امتیازانی که دو طرف برای همدیگر  

 .اند.  و این انتقادات چندان نی پایه هم نیستندقایل شده 

بحث در این مورد که آیا هدف امریکا از حضور در افغانستان به همانز خالصه  
و   ناظر  برای  ود،  مث  آن  از  فراتر  یا  و  میگویند  امریکانی  مقامات  میشود که 

سیاست ها و به خصوص سیاست های نظایم    .  تحلیلگر افغانز دشوار است
قدرت های بزرگ کم و بیش شباهت به توپ هفت پوسته دارند که    و امنینی  

پوست تنها   ما 
ٔ
دیگری هم مطرح    ه اهداف  اگر  و  میتوانیم.  دیده  را  اش  ونز  بث 

 .باشند، طرف آن افغانستان نیست

کند و در   نه  و اما، سخن بر رس این است که اگر افغانستان این قرارداد را امضا 
و  امریکا و متحدانش نث  افغانستان خارج کرده و  نتیجه  از  های نظایم خود را 

ز کومک هانی را هم که در صورت امضای قرارداد امنینی پرداختش را وعده   همی 
کرده اند، از افغانستان دری    غ ورزند، آن گاه چی واقع خواهد شد. این سناریوی  

ده گان نظام والیت فقیه   ، است که  طالبان، پاکستان تمام    ، ایران و رسسثی
ز سناریو  .  ش خود شان را برای تحقق آن انجام داده اندتال    ،  با توجه به همی 

آنانز که از برگشت افغانستان به گذشته هراس دارند، قرارداد امنینی را نویع  
ز برای عدم برگشت به گذشت  تضمی 
ٔ
نامطلوب ارزیانی میکنند. حقیقت تلخ    ه

 حتا توانانی تمویل مصارف عادی قوای  
این است که افغانستان در حالت حارصز

ز  نث  این م  - دارد نه  مسلح خود را  از نیم  از کم بیش  صارف را امریکا تمویل  کم 
 .میکند
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ایران و برچز قدرت های همجوار  از دیدگاه منافع    ، روشن است که پاکستان
  حضور نظایم امریکا در افغانستان مینگرند

ٔ
علت مخالفت    .  خود  به مساله

ز  بیخز روشن است.  و اما اگر کش از موقف مستقل میل و بر اساس   طالبان نث 
میخواهد با قرارداد امنینی مخالفت کند، یا باید    ،  منافع و مصالح علیای میل 

د و یا به طور  خطر سقوط نظام و برگشت افغانستان به گذشته را بر گردن بگث 
قناعت بخش نشان بدهد که در کوتاه مدت  افغانستان چی گونه میتواند با  
مخاطرات موجود به صورت مستقالنه و نی نیاز از کومک  امریکا و متحدان  

 .اش مقابله کند غرنی 

* 

 نگایه به سه نکت
ٔ
ن  ه  : بحث بر انگب 

 پیگرد   نه  روشن است که امریکا به هیچ وجه حارصز   -
ٔ
خواهد شد تا در مساله

نظامیانش  همه    ، قضانی  در  امریکا  شود.  قایل  استثنانی  افغانستان  برای 
کشورهانی که نظامیانش در آن حضور دارند و از آن جمله کشورهای عضو 

 .  پیمان ناتو، در این مورد موقف  واحد و ثابت دارد

سد تا امریکا فورمولبندی دیگری غث  از آن چی را که    -  محتمل به نظر مث 
کمثی

ز مسود میی در  قرارداد    هٔ در  افغانستان  برابر  در  تعهدش  مورد  در  است  آمده 
 .صورت رو به رو شدن با  تهدید و تجاوز خارچی بپذیرد

ز کمثی محتمل به     - در مورد شیؤه رفتار قوای امریکانی در حاالت استثنانی نث 
  شب 

ٔ
سد تا امریکا به کمثی از آن چی که رییس جمهور اوباما در نامه نظر مث 

 .قناعت ورزد ،  نز رییس جمهور حامد کرزی نوشته است چهار شنبه اش عنوا 

پس اگر لویه جرگه بخواهد امضای این قرارداد را به حکومت توصیه کند، در  
قابل قبول برای طرف مقابل را مطرح بسازد. و   نه  این صورت اییط غث  باید رسر

به مشور  میتواند  تا   هٔ اما جرگه  را مطرح کند  افغان مطالنی    مذاکره کننده گان 
ی را از طرف امریکانی  

طرف افغانز بتواند با اتکا بر آن احتمالن امتیازانی بیشثی
 .به دست بیاورد

** 
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   رییس جمهور اوباما عنوانز رییس جمهور کرزی نشان میدهد که 
ٔ
نامه

امریکانی ها کم کم دارند با خوی و بوی افغان ها آشنا میشوند. و اگر امریکا  
شود   نه  رسمایه گذاری اش در افغانستان با تاوان رو به رو خواسته باشد  تا  

باید هر چی زود راه و روش نو و متفاوت از گذشته  را در بر خورد با افغان 
د راه و روسر که   بتواند  دوسنی و اعتماد مردم    -ها و افغانستان فرا بگث 
 ...  افغانستان را جلب کند

امنینی  میتوانند    ،  قرارداد  ز  طرفی  از  یک  هر  نیست.  الغا  قابل  غث   سند 
  
ی

مطابق به طرزالعمل پیشبینز شده برای فسخ آن اقدام کنند. چی گونه گ
ز   همی  در   افغانستان  در  و  افغانستان  مورد  در  امریکا   عمیل   سیاست 

نزدیک   به حیث دو    ،  سالیان  آیا روابط دو کشور  نشان خواهد داد که 
انکش  اتژیک  افغانستان در متحد سثی این که  مردم  یا  اف خواهد کرد، و 

  دیگری خواهند رسید
ٔ
 این روابط  به نتیجه

ی
 .مورد چی گونه گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[69]                                                   جلد دوم  -از بن تا بنبست و شکست  
 

 ۲۰۱۴جنوری  ۱۷

ف غتن انتقاد پذیر است  و  آیا دوکتور ارسی

 !از اشتباهات خود خواهد آموخت؟

 انتقاد شد.  
 
ف غنز وسیعا این که انتقاد  این روزها از برچز گفته های آقای ارسر

است دیگری  سخن گفتند گپ  نیت  و  زبان  با کدام  این    -کننده گان  اما  و 
یک   هم  آن  جمهوری  ریاست  نامزد  یک  بودند.  موجه  اصل  در  انتقادات 
شخصیت اکادمیک باید مرز فاصل میان خوش طبیع و لطیفه گونی با اهانت  

ه از گفته هایش  و بدزبانز را بداند و همچنان در بیان خود چنان دقیق باشد ک
 .تواند  نه تعبث  های آنچنانز شده 

پرید دوباره شکار شده  از دهان  پرنده نی است که وقنی  میتواند. و   نه  سخن 
ف غنز به این انتقادات توجه کند و از اشتباهات خود بیاموزد این    ، اما اگر ارسر

ش نشان خواهد داد. خوب روشن     مثبت را در شخصیت و کرکثی
ٔ
یک نکته

ف غنز فرصت داشته باشد تا روزمره مطالنی را که   نه  است که شاید خود ارسر
و اما    ؛  بخوانددر موردش در رسانه ها و شبکه های اجتمایع نوشته میشوند، 

اگر او یک تیم منظم کاری داشته باشد و با همکاران خودش چنان فضای کارنی  
بدو  را  مساییل  ز  چنی  او  با  بتوانند  باشد که  میان ایجاد کرده  در  ماستمایل  ن 

نشان   را  او  ی  رهثی در شیؤه   مثبت  یک صفت  بدون شک  ز  نث  این  بگذارند، 
 .خواهد داد

آقای حامد کرزی گرچی آدم بردبار و گپ شنو است و اما متاسفانه در بیش از  
دهه زمامداری فهم سخن   نه  یک  عام  و  ز  عامیانه سخن گفیی میان  توانست 

ز تفریق بگذارد. و یا هم شاید  امونش  گفیی  در پث 
  نه  کسانز

ٔ
  بودند تا او را متوجه

 ...این کاسنی بسازند

این خوب است که ذهنیت عامه و به خصوص کسانز که در شکل دیه ذهنیت  
ریاست   نامزدان  و کردار  متوجه گفتار  دقت  و  با کنجکاوی  دارند  نقش  عامه 

 .جمهوری اند
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ز  های بسیار بیشثی و شاید گفته شود که برچز نامزدان دیگر و معاونان شان چث 
که بنابر عوامیل کاسنی ها و خطاهای شان   ، جدی تری برای انتقاد شدن دارند

با دیدٔه  اغماض نگریسته شده است. خوب در این میان خوشبینز ها و بدبینز  
، از  ها و غرض ورزی های ناسالم هم ممکن است نقش داشته باشند. و اما  

توقعا ان  ز مث  باید گفت که  دیگر  سطح  جهت  بنابر  غنز  ف  ارسر آقای  از  ت 
پژوهشگر  ، تحصیالت و سوابق کاری اش به حیث دکتور علوم، استاد دانشگاه

ز چندی قبل در افغانستان    که تا همی 
ز وظایقز ز الملیل و نث  و کارشناس سطح بی 

ز سطخ که در گفت و شنودها با رسانه ها در گذشته از  عهده دارش بود و نث 
ز شخصینی سخنان و  بس ،  خود نشان داده بود  یار بلندتر است. وقنی از چنی 

آنچنانز رسبزند خوایه را سبب  خوایه،  نه  حرکات  تندتری  واکنش وسیعثی و 
 کسانز که از راه نامیمون ویرانز های جنگ و بحران فرصت ورود  

ً
میشود تا مثال

 .به میدان سیاست را یافته اند
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 ۲۰۱۴اپریل  ۳

  
ٔ
 انتخابات باید روند و نتیجه

وزی دیموکراس و فردای بهبی باشد   پب 

 کمپاین انتخاباتی و پایان آن 

کمپاین انتخابانی دو ماهه پایان یافت. نامزدان ریاست جمهوری یط این مدت 
کوشیدند تا پیام خود را به مردم برسانند و رای آنان را به نفع خود جلب کنند.  

رویاروی تلویزیونز برخورد متمدن نسبت باید گفت که نامزدان در مناظره های  
 به همدیگر داشتند که شایست
ٔ
 .تقدیر است ه

ز برنامه های   نامزدان  در مصاحبه ها و مناظره های  انتخابانی  ادعای داشیی
  مفصیل  میکردند  که گویا در چهارچوب مصاحبه و مناظره  مجال ارایه اش را 

 در اختیار  دارند. و اما آنان میتوانستند و باید   نه
 
اسناد برنامه نی خود را رسما

ها ها    ، کارشناسان  ، رسانه  آن  به  مردم  تا  میدادند  قرار  ذیعالقه  نهادهای 
س میداشتند.    بود و یا هم عدم ارای نه  دسثی

ٔ
سند برنامه نی را میتوان کاسنی    ه

کمپاین انتخابانی دانست.  »برنامه میل و چشم انداز دهه تحول« که    هٔ عمد
  انتخابانی     ستاد 

ٔ
ز در واقع برنامه ف غنز  ارایه کرده است نث  انتخابانی دکتور ارسر

  اما به هر رو الاقل سندی است که از روی آن میتوان تا حدی ماهیت،   -نیست  
تیم را شناخت این  نامزد در     .  اهداف کیل و مسث  سیاست  عدم حضور دو 

ز بود و   هٔ مناظر  نامزدان غایب توضیح قابل  پایانز تلویزیون طلوع تعجب برانگث 
ارایه مردم  به  مورد  این  در  سوی   نه  قبویل  از  نامزد  دو  شدن  جریمه  کرند. 

ییک به خاطر استفاده  از امکانات دولنی و  دویم    -کمیسیون شکایات  انتخابانی 
ز  به یک نامزد رقیب و همچنان واکنش ها به  برخورد نامناسب    -به خاطر توهی 

ن  نشانه های امید بخشر بودند که نشان میدهند   ، گارانییک از نامزدها با خثی
ی    و جلوگث 

ذهنیت عامه میتواند نقش مهیم در امر رعایت هنجارهای قانونز
از زیر پا کردن هنجار ای قانونز و اخالفی از سوی بازیگران سیاس و نهادهای  

 .ایفا کند ،  مسوول
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 مردم  و انتخابات 

تنها منحیث اصول  از انتخابات  نه  دمگزارش ها  همه نشان میدهند که مر 
 هم    ، پشتیبانز میکنند

ً
 از رای دهنده گان از این حق خود عمال

ی
بل درصد بزرگ

درصد    ۹۲حایک از آن است که     استفاده خواهند کرد. نتایج  نظرسنخی فیفا 
 در    ۷۵مردم از انتخابات پشتیبانز میکنند و  

ً
درصد آنان تصمیم دارند تا عمال

اک کنند.  اگر با این دلیل که نظر سنخی در افغانستان هنوز از   رایدیه  اشثی
فاصله دارد به نتایج این نظرسنخی    ،  معیارهای دقیقی که در غرب رایج است

ممکن     ، تصور کنیم به جای اشتباه ییک دو درصدبه نظر شک هم بنگریم و   
باز هم این ارقام سطح بلند پشتیبانز و    ه تا ده درصد هم باشد، است این اشتبا

برگزاری همایش های بزرگ انتخابانی هم  میتواند    .  مشارکت را نشان میدهند
باشد  عمیل  مشارکت وسیع 

ی
آماده گ پشتیبانز و  این  از   دیگری 

ٔ
این    .  نشانه

ف نرم«  سطح مشارکت آن هم در حایل که  تروریستان با حمله  بر چند »هد
اک مردم در   تالش ورزیدند تا فضای ترس و وحشت را ایجاد کرد و مانع اشثی

 .اهمیت بیشثی کسب میکند ،  انتخابات شوند

وعیت نظام   ،  حضور و  مشارکت  هر چی وسیعثی مردم  در روز انتخابات مشر
اراد تحکیم    هٔ سیاس موجود و  اثبات خواهد کرد و  را  بهثی   فردای  برای  میل 

بخشید  و جواب قاطع رد به  آنانز خواهد بود که میخواهند با ترور و  خواهد 
 .  افغانستان را به گذشته های تاریک برگردانند ،  تهدید

 روشن  این    ،  مشارکت فعال و وسیع مردم در انتخابات
ٔ
ز زمان نشانه در عی 

هم   آن  و  فاعالن سیاست  به حیث  نقش خود  بر  اعضای جامعه  است که 
ز    سیاست متیک بر  قواعد دیموکراس آگایه یافته و باور دارند که خود شان تعی 

 .کننده رسنوشت جامعه و کشور خود اند

 تواناتی قوای امنیتی و ناکام تروریستان

در کابل نامزدان  انتخابانی  های  همایش  و  سفرها  امنیت  ز  و    ، تامی  والیات 
بود.   امنینی  وهای  نث  و  برای مسووالن  وزی  پث  ها یک  این  ولسوایل  واقعیت 

اک مردم در این همایش ها گردند و   نه  است که تروریستان توانستند مانع اشثی
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یا هم در این همایش ها حادثه آفرینز کنند. برخالف تروریستان با چند حمله  
نرم« »اهداف  روند    ،  بر  و  ایجاد کرده  وحشت  ترس   فضای  تا  کوشیدند 

 حمالت به جای ترس و وحشت  میان مردم، انتخابات را برهم بزنند. و اما این  
تر    هٔ اراد مستحکم  تروریستان  و  ترور  رد  و  انتخابات  در  اک  اشثی برای  را  آنان 

 .ساخت

 ها و تدابث  قوای امنینی 
ی

  آماده گ
ٔ
ممکن است تا تروریستان و    ،  به رغم همه

  حامیان شان حد اکثر کوشش را بکنند تا در روز انتخابات هم با حادثه آفرینز 
و اما این روشن است که ولو تروریستان بتوانند در چند    ها ابراز وجود کنند، 

خواهند توانست مانع برگزاری انتخابات   نه  باز هم  جا چند حادثه ایجاد کنند، 
ز حوادنر  رسانه ها    ،  شوند. البته این بسیار مهم است تا در صورت بروز چنی 

تروریست ها به هدف خود که همانا    دهند تا   نه  مسووالنه رفتار نموده و اجازه
ایجاد فضای ترس و وحشت است دست یابند.  واکنش ژورنالیستان پس از 

آگایه و احساس مسوولیت شان در این    هٔ حوادث اخث  تروریسنی نشان دهند
زمینه بود.  طبعن این یک  انتظار برحق است تا صاحبان و مسووالن رسانه 

ز در زمینه با رعایت مناف  .  ع و مصالح همه گانز عمل کنندها نث 

 انتخابات و شبکه های اجتمایع

با توجه به این که  تنها صفحات نامزدان پیشتاز و ستادهای انتخابانی آنان در  
ترین   تازه  این طریق  از  روز  همه  و  دارند  میلیون الیک  یک  حدود  فیسبوک 

س  اطالعات به ارتباط کمپاین انتخابانی شان برای اهایل فیسبوک قاب ل دسثی
ز انتخابات موضوع اصیل پست های کاربران افغان فیسبوک بوده  میشوند و نث 

اینبار شبکه های اجتمایع بیش از گذشته در روند    ، میتوان گفت که  است،
 .انتخابات اثرگذار خواهند بود

باید گفت که شماری از کاربران در شبکه های اجتمایع به بحث های بسیار  
 .نتخابات پرداخته اندسودمند در ارتباط ا

میتواند   نه  روشن است  که آزادی و دیموکراس بدون  تنوع اندیشه نی و سیاس
ام   به نظر مخالف و بردباری در برابر مخالفان   وجود داشته باشد و  بدون احثی
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ام  به حق انتخاب یکدیگر  دیموکراس با مخاطره   اندیشه نی و سیاس و احثی
ام   احثی نیست و کوبیدن مواجه میشود.    از حق »نقد«  انرصاف  به معنای 

ک ز   نه  مخالف و نظر مخالف با بیان زشت با نقد هیچ وجه مشثی دارد. اگر چنی 
 در شبکه های اجتمایع میان کاربران عمومیت یابد، 

ی
طبعن به تقویت   فرهنیک

 .روند دیموکراس در افغانستان کومک خواهد کرد

ین سناریو تحقق یابد  بگذار بهبی

ز خواهد کرد واین     برنده )برنده گان(  ،  دو روز بعد   رای مردم و بازنده گان را تعی 
د ام قرار بگث 

 .رای مردم باید مورد احثی

اک وسیع فعال و آگاهان  اشثی
ٔ
مردم در انتخابات هم به حیث رای دهنده و هم    ه

و   نقش  اما  و  ی کند.  جلوگث  تقلب  از  زیادی  حد  تا  میتواند  ناظر  حیث  به 
ی از تقلب نهادهای مسوول برگزاری انتخاباتمسو    ،  ولیت اصیل را در جلوگث 

قانون حراست  و  نهادهای حفظ   ، انتخابانی نهادهای     ،  ناظران  و  ها  رسانه 
 جامع
ٔ
ز زمان اگر نامزدها به همکاران و هواداران    ه  بر عهده دارند. در عی 

مدنز
تقلب  از  ی  از تقلب و جلوگث  امتناع  رهنمود جدی داده    فعال شان در مورد 

 .خطر تقلب مرفوع خواهد شد  هٔ محرک  عمد  باشند و این رهنمود عمیل شود، 

گرچی ناممکن نیست و اما غث  محتمل است تا دور اول  بتواند رییس جمهور  
آینده را مشخص بسازد. و اما این مشخص خواهد شد  که چی کسانز باید به  

بات به دور دوم برود ایتالف های  دور دوم بروند. و شیک نیست که وقنی انتخا
وند شکل خواهند کرفت   .  نو به دور دو نامزد و دو تییم که به دور دوم مث 

انتخابات خوایه نخوایه  نامزد و تیم برنده و نامزدان و تیم های بازنده خواهد  
هواداران و رایدهنده گان  شان   ، همکاران   ، داشت. این را باید نامزدان و تیم ها

ز بوده باشند،    بدانند  از نظر روانز    و اگر هم به اصطالح از نامزدان پیشتاز نث 
 داشته باشند. این خرد سیاس

ی
شهامت اخالفی     ، برای پذیرش شکست آماده گ

بازنده در ذهنیت   از محبوبیت  آن  تبارز  و احساس مسوولیت میخواهد که 
انتخابات میتوانند  بل بر آن خواهد افزود. بازنده گان    ،  خواهد کاست نه  عامه

  سیاس نقش شان را ایفا کنند. طبعن 
ی

با تشکیل اپوزسیون سیاس در زنده گ



 

[75]                                                   جلد دوم  -از بن تا بنبست و شکست  
 

ز در دیموکراس نقش مهیم بر عهده دارد و با ایفای موثر   اپوزسیون سیاس نث 
ز سان   ز فردای بهثی میتواند سهم خودش را ایفا کند.  به همی  این نقش در تامی 

 را که برعهده اش قرار  باید نامزد برنده  این توانانی 
ی

 را بیابد تا مسوولیت بزرگ
د به حیث رییس جمهور تمام افغان ها  به صورت شایسته ادا کند   هٔ برند  .  میگث 

ز خواهد شد اگر در این   اصیل در این انتخابات باید دیموکراس باشد و  چنی 
هم حکومت و هم  رسانه ها و هم ذهنیت عامه   ،  هم بازنده   ، زمینه هم برنده 

 .نقش سازنده نی را که از آنان انتظار برده میشود، ایفا کنند

انتخابات،   
ٔ
نتیجه و   در  برود  بهروزی  سوی  به  باید  سوی   نه  افغانستان  به 

مهم این است    .  برگشت به گذشته های فاجعه آور و یا شکل دیگری از بدروزی
که در این روند هنجارهای قانونز و اصول و موازین شناخته شدٔه دیموکراس  

 .و انتخابات از سوی همه بازیگران رعایت شوند

  برای رییس جمهور کرزی این یک نیکنایم بزرگ خواهد بود اگر انتخابات به
صورت شفاف و مطابق به هنجارهای قانونز برگزار شود و روند انتقال قدرت   
ین وجه انجام یابد؛ این موفقیت نظام سیاسن  را تثبیت خواهد کرد که   به بهثی
ز  بار در تاری    خ افغانستان خواهد  تحت ریاست وی ایجاد شده است. این اولی 

به پایان رسیده به رییس  بود که قدرت از رییس جمهور منتخنی که دورٔه  کارش  
 .انتقال خواهد یافت ، جمهور منتخنی که دورٔه  کارش آغاز مییابد

 اکنون ابراز امیدواری بنماییم و تا جانی که در توانای  
ز خوبست تا با هم و از همی 

ین سناریوی   هریک ما است بکوشیم تا همه سناریوهای بد منتقز گردند و بهثی
 .ممکن به واقعیت مبدل شود

ز اکنون    - رییس جمهور آینده و حکومتش    -انتخابات  هٔ یایید برای برند ب از همی 
وزی   در ایفای وظایف سنگینز که برعهده اش قرار خواهد گرفت  آرزوی پث 

تا آرزومندی نیک و برحق مردم افغانستان را  برای فردای بهثی تحقق    ، بنماییم
 .  بخشیده بتواند
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 ۲۰۱۴اپریل   ۲۶

 نتایج انتخابات و واکنش های احتمال 

ام عمیل در برابر قانون وفادار بمانیم ن  به دیموکراس و البی

ریاست   انتخابات  ابتدانی  نتایج  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
   .جمهوری را  چند دقیقه پیش اعالم کرد

ارقام نتایج  آقای یوسف نورستانز رییس کمیسیون مستقل انتخابات با اعالم  
نگاران  گفت که آقای عبدهللا )  و خثی

(  ۴۴.۹اولیه در حضور ناظران انتخابانی
 .انددرصد کل آرا را کسب کرده (  ۳۱.۵درصد و آقای غنز )

چند   جمهوری که  ریاست  انتخابات  آرای  شمارش کامل  رسیم  ابتدانی  نتایج 
 : دقیقه پیش توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعالم شد

 ٪  ۴۴،۹عبدهللا عبدهللا:   -

ف غنز احمدزی:   -  ٪  ۳۱،۵ارسر

 ٪  ۱۱،۵زلیم رسول:   -

 ٪  ۷،۱عبدالرب رسول سیاف:   -

 ٪  ۲،۷قطب الدین هالل:   -

زوی:    -  ٪  ۱،۶گل آقا شث 

 ٪  ۰،۵داوود سلطانزوی:    -

ز ارسال:   -  ٪ ۰،۲هدایت امی 

* 

فت ز انتظار مث  ز نث  رغم تفاوت در آرای دو به    ،  طوری که از نتایج قسیم پیشی 
یت پنجاه درصد جمع یک را پوره   نه  نامزد پیشتاز هیچ یک توانسته اند اکثر

شده و دور دوم انتخابات با   نه  کنند. به این ترتیب هیچ یک از نامزدها برنده 
ف غنز احمدزی برگزار خواهد شد کت عبدهللا عبدهللا و ارسر  .رسر
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از   بیش  نامزدی که  قانون،  اساس  برنده    درصد   ۵۰بر  آورد،  دست  به  را  آرا 
انشناخته یم ز رسیده، دور   نه  شود. حاال که آرای هیچ یک از نامزدها به این مث 

ین آرا را به دست آورده  اک دو نامزدی که  بیشثی اند، باید  دوم انتخابات با اشثی
 .در روز هفتم جوزا برگزار شود

کایات انتخابانی  با وجود این، درصدی اعالم شده، نهانی نیست و کمیسیون ش
احتمایل نامزدها درباره این    تا کمثی از بیست روز دیگر فرصت دارد تا به شکایت 

 کند و به این ترتیب احتمال تغیث  نتایج اولیه انتخابات منتقز 
ی

نتایج رسیده گ
 .نیست

** 

اک وسیع مردم   وضع نامناسب جوی و     ، به رغم ریسک های امنینی   -اشثی
  ۱۶در انتخابات    -راه های دور و دراز تا مراکز رایدیه تحمل دشواری پیمودن  

حمل همه گان را دچار شگفنی ساخت. و اما شگفنی بزرگثی همانا رعایت نظم  
ز بردباری در تحمل ایستادن در قطارهای دراز برای رسیدن  و ترتیب و داشیی

 .نوبت رایدیه بود

چی   آن  از  بیشثی  بسیار   مردم  میتوان گفت که  مبالغه  نامزدان بدون  که 
سهم شان   ، سیاستمداران دیگر، تحلیلگران و ناظران انتظار داشتندانتخابات،  

دادند و  نشان  به جهانیان  افغانستان  دادند. مردم  انجام  انتخابات  امر  در  را 
دارند بل وسیع نه  ثابت ساختند که  را  پذیرش دیموکراس   تنها ظرفیت 

 
با    ا و 

 .دارندقاطع در این مسث  گام برمی  هٔ اراد

 اعالم شده است
 
نوبت نخبه گان   ،  حال که نتایج ابتدانی شمارش تمام آرا رسما

 سیاس و به درج
ٔ
نخست نامزدان ریاست جمهوری است تا مکلفیت خود را    ه

با مسوولیت پذیری تمام در برابر مردم و رسنوشت جامعه و کشور ایفا کنند.  
دارند باید مطابق به قانون و از  نامزدان اگر در مورد نتایج ابتدانی مالحظانی  

 تعهد    .  مجرای قانونز عمل کنند
ی

ین معیار  چی گونه گ واکنش نامزدان روشنثی
 .آنان  در برابر رسنوشت میل و اصول و موازین دیموکراس خواهد بود
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های   مایه  شان    هواداران  و  جمهوری  ریاست  نامزدان  واکنش   آیا   این که 
خوشبینز بیشثی برای رشد و بارور شدن فرهنگ دیموکراس در افغانستان را 

اک وسیع مردم در انتخابات   ز    ۱۶فراهم آورده و همانند اشثی   ما و نث 
ٔ
حمل همه

به یا خث   و  مثبت مواجه  خواهد ساخت  با شگفنی  را  روشن    جهان  زودی 
 .خواهد شد

تیم ها و هواداران شان باید خونشدانه و بر    ، به باور ما  گفتار و کردار نامزدان
ز قانون    ،  اساس خرد وجدان و مسوولیت پذیری و در مطابقت با روحیه و میی

ز باید وظیفه  و     .  و اصول و ارزش های دیموکراس باشد نهادهای مسوول نث 
ز میل خود   .را دقیقن در مطابقت با قانون به پایان برسانند مسوولیت سنگی 

  - حمل را مخدوش بسازد  ۱۶نه باید اجازه داده شود تا کش شکوه انتخابات  
ز منافع   ز صورنی است که میتوان نقش فعال و سازنده را در تامی  تنها در چنی 

 همه گانز مردم افغانستان ایفا نمود
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 ۲۰۱۴م  ۱۳

 افغانستان مهمبی از نامزدان ریاست جمهوری است 

 شانزدهم حمل را باید به نقطه عطف تاریخن بدون برگشت مبدل ساخت 

قرار است نتایج نهانی انتخابات ریاست جمهوری فردا چهارشنبه )احتمالن هم  

 .پس فردا پنجشنبه(، توسط کمیسیون انتخابات اعالم شود

 
ٔ
 واکنش   ،  حارصز با توجه به حساسیت های برهه

ی
میتوان گفت که چی گونه گ

ی    ، نامزدان پیشتاز به نتایج نهانی رسیم انتخابات برای  روند سیاس و سمتگث 
در واقع میتوان    .  جهت انکشاف آن از اهمیت رسنوشت سازی برخوردار است

ف غنز   گفت که  این   ز آزمون بزرگ عمیل  آقایان عبدهللا عبدهللا و ارسر نخستی 
 .  منافع و مصالح همه گانز مردم افغانستان خواهد بود در قبال

سیاستمدار بزرگ کش است که  در لحظات حساس و رسنوشت ساز بر خود  
ز منافع و مصالح   تسلط داشته و توانانی اتخاذ تصامیم بزرگ را در راستای تامی 

ولو این تصمیم منافع خودش و حزب و جریان    -همه گانز از خود متبارز سازد 
 میکندسیاس

ی
ز  ،  ن   را که به آن تعلق دارد و از آن نماینده گ  .  کند نه تامی 

  معروف به  »اجندای  
ٔ
ز آلمان برنامه ویدر صدراعظم پیشی   « ۲۰۱۰گرهارد رسر

به   ،  را به رغم مقاومت هانی که علیه آن در درون حزب خودش وجود داشت
این برنامه در نهایت سبب شکست حزب وی در انتخابات سال    .  اجرا گذاشت

مالحظ  ، ۲۰۰۵ قابل  شمار   ترک 
ٔ
شدید    ه و کاهش  حزب  اعضای  و  کادرها 

آلمان گردید ان    ،  محبوبیت حزب سوسیال دیموکرات  ز جثی نث  به حال  تا  که 
ز   .  توانسته است نه شده و اما همه کارشناسان بر این باور اند که درست همی 

ویدر  « ۲۰۱۰  »اجندای اقتصاد آلمان را  که دورٔه  هلموت کول    ، گرهارد رسر
ومند اقتصاد اروپا    ،  دچار بیماری مزمن شده بود نجات داد و به منبع تحرک نث 

 .  مبدل ساخت

* 

سد که به احتمال بزرگ نتایج نهانی انتخابات   از همه قراین چنان به نظر مث 
در این که در   .  داشته باشد نه  تدانی تغیث  قابل مالحظه نی نسبت به نتایج اب
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تردید وجود   ،  انتخابات تخلفات و تقلبانی صورت گرفته است    جای شک و 
دارد.  اصول و موازین بررس و تقلب و تخلف و تثبیت ارای پاک از ناپاک   نه

ز روشن است کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابانی در    .  نث 
اسناد و مدارک و ارقام را در این ارتباط  منتشر ساخته    ویبسایت کمیسیون همه

 .است

در این میان باید در نظر داشت که همیشه و در همه موارد قانونیت و عدالت 
نیستند   هم  ادف  در کشورهای   -مثی حتا  ز  چث  این  و  انتخابات.  در  جمله  از 
ز وجود دارد  فته نث   حکم محکمه عایل امریکا سبب شد تا  بو   -پیشر

ً
ش در  مثال

وز اعالم شود و الگور بدون چون و چرا    ۲۰۰۰انتخابات سال   در برابر الگور پث 
 .به حکم اطاعت از قانون  آن را بپذیرد

ف غنز و عبدهللا عبدهللا آقایان ارسر نتایج    ، این که  بمانند و  پابند  قانون  به 
 نیست  ،  انتخابات را بپذیرند

ی
این مکلفیت قانونز آنان است که    .  توقع بزرگ

ز کنند  به عالوه آنان مسوولیت دارند  تا هر یک در جناح خود شان  در   .  چنی 
ز تهدید و تخویف سخن میگویند و کسانز که   که با زبان تند و تث 

برابر کسانز
 .  برخورد مناسب و موثر را اتخاذ کنند ، احتمالن در صدد ایجاد بحران باشند

** 

کت سهایم«   و  »نظری تلقی  دولت   به حیث  »رسر
ٔ
در واقع   ، توافق سیاس«  ه

ی شبیه   ز پشت و روی یک سکه اند. »سهامداران بزرگ«  برای خود شان چث 
و  از »توافق بن« تا کنون   »بیمار افغانستان«     .  به حق »ویتو« قایل بوده اند

ز نسخه »تحت تداوی« بوده است  .  بر اساس همی 

قا با  غنز  ف  ارسر مخالفت کرده  آقای  ابراز  سهایم«  کت  »رسر تلقی  با  طعیت 
ز نادرسنی و    .  است کت سهایم« از دولت  و برمال ساخیی مخالفت با تلقی »رسر

آن های  است  ،  زیان  درسنی  و  آیا    .  کار الزیم  است که  این  در  پرسش  اما  و 
اجاز  قوا  موجود  تناسب  و  این    هٔ وضعیت کنونز  باره  یک  به  تا  میدهد  را  آن 

 !؟ درست و قانونز تعویض کرد هٔ رست و زیانبار را  با قاعدناد هٔ قاعد
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ز بر آن ز قاطعیت شهرت دارد و خود نث  ف غنز در داشیی و    .  بالدمی  آقای ارسر
ز استند که یک سیاستمدار خردورز و مسوولیت پذیر آن هم     ، اما مواردی نث 

تبارز  در مقام رییس جمهور کشور  ) و همچنان نامزد این مقام( باید توانانی  
ز داشته باشد در واقع سیاستمدار و به خصوص دولتمدار خوب    .  انعطاف را نث 

را   انعطاف  و  قاطعیت   میان  معقول  تناسب  و  موارد کاربرد  است که  کش 
 .  بشناسد و برقرار کرده بتواند

*** 

در قانون جدید  انتخابات هم حکیم در مورد به رسمیت شناخته شدن یک  
ز به دور    ،  رییس جمهورنامزد پیشتاز به حیث   در صورنی که  نامزد دویم از رفیی

 .  دارد نه وجود  ،  دوم منرصف شود

دور   به  ز  رفیی از  ریاست جمهوری  قبیل  انتخاب  در  انرصاف عبداهللا عبدهللا 
زمین  دوم،  گویا 

ٔ
رییس    ه بار  ز  دومی  برای  حامد کرزی  تا  ساخت  فراهم  را  آن 

ه در فضای آن زمان سبب  تضعیف  شدن قضی نه  روشن  ،  و اما  .  جمهور شود
حتا حاال هم که کتاب کای آیدی منتشر شده و او یط    .  موقف حکومت گردید

 قضایا را برمال ساخته است
ی

هنوز هم    ، مصاحبه ها و مباحثه ها چه گونه گ
 .  مغالطه  در این مورد حتا در برچز رسانه های جدی جریان دارند

ز نظام و دو نامزد پیشتاز برگزار با توجه به جلسانی که در ارگ با ح ضور ارکی 
از    ، شد انتخابات  دوم  دور  به  ز  رفیی است  ممکن  منتشر گردید که  گزارشانی 

 .  طریق  دستیانی به » توافق سیاس«  منتقز گردد 

 اگر از جنب
ٔ
ز توافقی    ،  قانونز مساله بگذریم  - حقوفی   ه ز چنی  از لحاظ سیاس نث 

 یک جنب  .  اشته باشدمیتواند جنبه های مثبت و منقز د
ٔ
مثبت همانا رصفه    ه

است جامع  -جونی مصارف   گرچی ضاهرن 
ٔ
این    ه است که  قبول کرده  جهانز 

ز توافقی میتواند از بروز بحران   .  مصارف را خواهد پرداخت  همچنان یک چنی 
ی کند و اما یک جنبه منقز اش کم اهمیت شدن رای   .  سیاس احتمایل جلوگث 
 ابل مالحظمردم  و بالنتیجه کاهش ق

ٔ
شمار رایدهنده گان در انتخابات های    ه

است تا    .  بعدی  شد  خواهد  سبب  وسیع  ایتالف  برای  توافق  این که  دوم 
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ومند   نث  سیاس  اپوزسیون  یک  خود  برابر  در  و   نه  حکومت   باشد  داشته 
ز ناممکن شود.  ول دیموکراتیک برای آن تقرییی  بالنتیجه اعمال فشار و کنثی

هم   اگر  اما  د و  بگث  صورت  توافقی  ز  چنی   
ً
منشور   ، مثال یک  اساس  بر  باید 

 رصف نه  نی مشخص باشد و  برنامه
 
چنان که در دو   - بر اساس تقسیم کرس هاا

 دور گذشت
ٔ
ریاست جمهوری آقای کرزی بوده است. و اگر هم ییک یا هر دو    ه

ز   ،  نامزد پیشتاز  بخواهند به دور دوم بروند به دور  یا حکم قانون در مورد رفیی
ز باید دو نامزد    ،  دوم  را مرجع ذیصالح یک مکلفیت تعبث  کند  در آن صورت نث 

پیشتاز در مورد قواعد بازی سیاس و خطوط رسخ آن در دور دوم و کنش و  
ز یک جا با نهادهای مسوول   واکنش ها در قبال نتایج آن به توافق برسند و نث 

ز موازین و اصول شفافیت و   در مورد    هانی که    رفع   تعی 
هرچه کامل تر کاسنی

 .  به توافق برسند  ، در دور اول بروز کردند

**** 

ز یک تعداد نامزدان رد  سوم و چهارم در    هٔ اگر آقای عبدهللا عبدهللا قرار گرفیی
وزی در دور   باالتر از آن زمینه تشکیل    دوم و کنارش را به خودی خود ضامن پث 

توفیقش   باعث  پایدار و  توانا و  بداندحکومت  ریاست جمهوری    ،  در پست 
 خواهد 

ی
 .شد مرتکب اشتباه بزرگ

ف غنز تصور بکنند که ترکیب گروه رقیبش در دور دوم،    همچنان اگر آقای ارسر
به خودی خود سبب خواهد شد تا مردم او را به حیث نامزد بدیل بیشثی مورد  

 خواهد شد ،  عنایت قرار دهند
ی

 .  مرتکب اشتباه بزرگ

ف غنز برای توفیق در دور دومدر واقع   کارخانه   ،  آقایان عبدهللا عبدهللا و ارسر
 بسیار دشوار و پرحجیم پیش رو دارند

ی
 .  گ

بدهند انجام  موفقانه  را  خود   
ی

آنان کارخانه گ دوی  هر  هم  به    ، اگر  هم  باز 
خواهند شد تا  با یک یا چند حرکت »وضعیت   نه  کیمیاگران سیاست مبدل

« کنونز را به « مبدل بسازند    رسنی ی    -»وضعیت طالنی ز علم و هثز اصلن چنی 
 .دارد نه وجود 
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***** 

 چنان نامزدی برای ریاست جمهوری که تن و توشت ، به هر رو
ٔ
عزم از  رستم، ه

 خودگذارن
ٔ
آواز رفیع    ،  عملگرانی ماندیال،  تقوای گاندی  ، دانش انشتاین   آرش،   ه

باشد.  یا مکیش و داشته  را  میدا  ،  ..  میدانبه  به  نیامد و هرگز  خواهد   نه  ن 

و   -آمد بود  خواهد  انسان   
ً
بیاید کامال میدان  به  انسان کامل.   نه  هرکش که 

ز جنس   ز از همی  سیاستمداران و روسای جمهور بزرگ کشورهای موفق جهان نث 

 .بوده اند

ز دو نامزدی    نامزدهانی را داشتیم که به میدان آمدند و حال همی 
ز ما  هم همی 

به دور دوم    را داریم بیشثی آرا حق دارند  به دست آوردن درصد  به حکم  که 

بروند. هیچ یک از اینان آنچنانز نیستند که پشتیبانان و هواداران شان و یا هم  

    -مخالفان رسسخت شان آنان را معرفز میکنند  
ی

هر کدام کاسنی ها و برازنده گ

 .های خود را دارند

دو را داشته باشیم و او را به کرس ریاست  اگر هم کش بسیار بهثی از این هر  

جمهوری برسانیم و به او آزادی کامل بدهیم تا هر چی میخواهد بکند و هر چی  

گوییم که باالی چشم ابرو هم   نه  میخواهد بگوید و ما حتا به اشاره هم به او 

 .  به احتمال بسیار پس از مدنی به دیکتاتور فاسد مبدل خواهد شد  ، دارد

 اید کار خود را با ارایب نه  ما 
ٔ
چند درخواست به سیاستمداران و از جمله آقایان   ه

 و نهادهای    .  عبدهللا و غنز پایان یافته شده بدانیم
ی

نخبه گان فکری و فرهنیک

 جامع
ٔ
احساس    ه و  آگایه  با  اگر  حساس   بسیار   

ٔ
برهه این  در  ویژه  به  مدنز  

ح همه گانز در برابر  مسوولیت چنان که باید و شاید از موضع منافع و مصال

این واکنش ها باید    .  واکنش نشان بدهند  ، گفتارها و کردارهای سیاستمداران
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اشتباه ارتکاب  صورت  در  دریابند که  سیاستمداران  تا  باشد  و    ، چنان  خطا 

 کجروی با »محاکم
ٔ
مواجه خواهند شد و ممکن است مقایم   ذهنت عامه «  ه

لنی را که دارند  از دست بدهند  ز و اگر الویت منافع همه گانز بر هر گونه    و مثز

 سوخت  هٔ به مهر   ،  کنند نه  منفعت دیگر را به حیث خط رسخ رعایت
ٔ
میدان   ه

    .  سیاست مبدل خواهند شد
ٔ
به باور ما به این ترتیب است که میتوان حماسه

 را به یک نقط  ۱۳۹۳شانزدهم حمل سال  
ٔ
عطف پایدار در تاری    خ افغانستان    ه

 .مبدل ساخت
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 ۲۰۱۴م  ۱۵

 یک گام امیدبخش دیگر  -پذیرش نتایج

نخست آقای   -افغانستان میتواند امروز آرام نفس بکشد: هر دو نامزد پیشتاز
ف غنز و ساعنی پسثی هم آقای عبدهللا عبدهللا نتایج انتخابات را پذیرفتند    -ارسر

 کردند
ی

ز به دور دوم ابراز آماده گ   .و برای رفیی

ف غنز   هر دو به رغم مالحظانی که در   آقایان عبدهللا عبدهللا و این که   ارسر
داشتند،  نتایج  در    مورد  دیگر  مهم  یک گام  ماندند،  پابند  قانون  به  عمل  در 

ود   .نهادینه شدن فرهنگ دیموکراس به شمار مث 

ک  ف غنز و عبدهللا عبدهللا در روزهای نزدیک به صورت مشثی اگر آقایان ارسر
بتوانند روی یک سلسله اصول و موازین بنیادی به توافق برسند تا دور دوم  
ز رییس جمهور آینده با شفافیت کامل و رعایت    از ابتدا تا تعی 

مبارزات انتخابانی
د، ریسک های احتمایل باقیمانده    قانونیت و فرهنگ دیموکراس،  صورت بگث 

ز  آمث  مسالمت  انتقال  ز  نخستی  و  شد  خواهند  منتقز  ز  تاری    خ  نث  در  قدرت   
ف غنز بار دیگر در این مورد   افغانستان تحقق خواهد یافت. امروز آقای ارسر
این   به  عبدهللا  عبدهللا  آقای  دید که  باید  حال  مطرح کرد.  را   پیشنهادانی 

 .پیشنهاد چی واکنشر نشان خواهد داد
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 ۲۰۱۴م  ۲۵

 مورد چند نکته در  -دور دوم انتخابات

« نامزدان  و نهادهای مسوول 
ی

 »کارخانه گ

 » 
ی

ف غتن  »کار خانه گ  آقای ارسی

در این شیک نیست که آقای غنز ییک از نخبه گان فکری افغانستان است. او 
باید این را دریابد که اگر برای حل مسایل حاد و بنیادی افغانستان طرح های 

  مردم  
ٔ
افغانستان از طریق تحقق این طرح ها به  مشخص و موثر دارد و همه

آنان کشوده خواهد   به سوی بهروزی  راه  از کم  یا کم  بهروزی خواهند رسید 
چرا در بسیاری از والیات و حتا شهرهای کالن توفیق او در کسب آرای    ، شد

 !؟ مردم به طور قابل مالحظه نی نسبت به رقیبش کمثی است

تواند به   نه  تواند این پرسش را چنان که باید مطرح کند و یا  نه  اگر آقای غنز 
توانانی اش به حیث یک شخصیت    ،  آن به صورت همه جانبه پاسخ بدهد

زیر پرسش خواهد رفت. و اگر او بتواند این کار را بکند و     ،  یک و متفکراکادم
ش برای رفع و یا کاهش این کاسنی در دور دوم نتایج ملموس   اما باز هم تدابث 

کم از کم  -اول    هٔ توانانی اش به حیث یک سیاستمدار رد  ، داشته باشد نه  مثبنی 
ایط کنونز افغانستان   .رفت زیر پرسش خواهد  -برای رسر

که آقای غنز    -منشور تحول و تداوم     - برنامه میل و چشم انداز دهه تحول
یگانه سندی منسجم ارایه شده توسط  یک نامزد ریاست    ،  ارایه کرده است

میتوانست به   نه  توانست و  نه  ،  جمهوری افغانستان است. و اما این امتیاز
یت رایدهنده گان افغانستان بینجامد. این س ندی است که اگر هم جلب اکثر

باشد ساخته  روشن  را  بهروزی  سوی  به  راه  فکری گشایش  مبانز     ،  بالفرض 
س دارند و  نه ز متنز برای شان قابل درک  نه  مردم عادی به آن دسثی هم چنی 

و هضم است.  پس یک پرسش مهم میتواند این باشد که آیا تیم آقای غنز  



 

[90]                                                   جلد دوم  -از بن تا بنبست و شکست  
 

ه طور قابل فهم و قابل پذیرش  این سند را بخواهد توانست تا »لب و لباب« 
 ؟ به مردم برساند

به   ،  ناهنجاری ها و  فقدان قانونیت ، روشن است که مردم از حاکمیت فساد
اند رسیده  های    .  جان  جنگ  های  تراژیدی  مردم  است  که  روشن  هم  این 

خوایه    ،  تییم  که در برابر آقای غنز قرار دارد  .  تنظییم را فراموش نکرده اند
 بار این سابقه را بر دوش میکشند و هنوز به نقد  گذشته  و درس هانی  نخوایه 

داخته اند ند نثی سد که    .  که باید از آن بگث  پس آقای غنز  باید این را از خود بثی
هانی سبب شده تا امتیازات خود او و کاسنی های رقبایش به معیار و  

ز چی چث 
مورد  نامزد  انتخاب  برای  گان  رایدهنده  تصمیم  مبدل   محک  شان    نظر 

  !شود؟ نه

آقای غنز گرچه شعار »هیچ افغان از هیچ افغان دیگر برتر نیست و هیچ افغان 
دیگر کمثی  افغان  از شعارهای  نه  از  ییک  به حیث  و  تکرار  به  را  بود«  خواهد 

  از   نه  مرکزی مطرح کرده است و اما با آن هم
ی

توانسته است میان بخش بزرگ
مقبولیت الزم را کسب کند. با توجه به وضعیت امنینی در والیات  دری زبانان 

اک مردم در انتخابات در این مناطق،   همجوار با خط دیورند  و  درصد کمثی اشثی
  در این مناطق به قدر مالحظه نی  

میتوان گفت که ولو درصد آرای  آقای غنز
در تناسب به دور  تواند  در میان دری زبانان   نه  بازهم اگر   ،  بیشثی هم شود

ی را  کسب کند، وزی اش چندان محتمل قبیل درصد بیشثی خواهد بود.   نه پث 
البته که تا یک حدی    ، حضور یک یا چند چهره از ردیف احمد ضیا مسعود

این به هیچ وجه برای    ،  و اما  ؛ میتواند اثرات خود را در این جهت داشته باشد
وزی آقای غنز کافز  ز پث  حتا اگر به فرض آقای غنز بدون   .  د بودخواه نه  تامی 

وز هم شود   ،  دریافت درصد قابل توجیه از آرای دری زبانان در انتخابات پث 
ز وضعینی میتواند در برابر حکومتش مشکل آفرین باشد  .باز هم این چنی 

ی نیست که یک سیاستمدار به سن    ،  توانانی تسخث  عقول و قلوب مردم ز چث 
تازه کسب کندو سال رسیده بتواند   ین    -آن را  سد که کالنثی چنان به نظر مث 

 توانانی باشد.  و اما باز هم  اگر آقای  
ز ز همی 

ف غنز نداشیی کمبودهای آقای ارسر
انز ها،   مصاحبه ها و مناظره های انتخابانی را همراه با  غنز ویدیوهای سخثز

ز  تبلیغانی را که مخال   - فانش  یک مشاور خوب و جسور به تماشا بنشیند و نث 
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مرور    علیه او انجام داده اند،   - گایه هم با استفاده از شیوه های جنگ روانز 
د برایش سودمند خواهد بود  ، کند و    .  و از این جریان درس های الزم را بگث 

ز کارزار انتخابانی به مبارز  برنامه محور و مناظرات رویاروی   هٔ اما مبدل ساخیی
آقای غنز میتواند رقیب خود را با چالش  میدانز است که در آن      ،  دو نامزد

ز مواجه بسازد  .های سنگی 

 » 
ی

 آقای عبدهللا عبدهللا »کار خانه گ

اث    که در مورد تیم آقای عبدهللا عبدهللا موجود است همانا مث 
ی

پرسش بزرگ
هانی  است که او و معاونانش بر آن افتخار میکنند و با افتخار از آن سخن 

ز و تراژیک آن  میگویند. جنگ های   ویرانگر تنظییم  و نتایج و پیامدهای سنگی 
ی نیست که بتوان از آن چشم پوشید.  این که آقای عبدهللا عبدهللا و   ز چث 

 معاونانش به احزاب و تنظیم های  دارای سابق
ٔ
ز تعلق    ه تخاصم های خونی 

  آشنی و همرایه میان اینان زمانز قابل باور شده   .  دارند بر کش پوشیده نیست
ز و ویرانگر گذشته را به صورت تمام حجم   میتواند که آنان تجربه های خونی 

ز اعالم بکنند ند و آن را علیز کم از    -تحلیل کرده و درس های الزم را از آن بگث 
کم در حدی که آقای رشید دوستم کرد. این روند کومک خواهد کرد تا آنان از 

ز شدند قطع    کردارها و روحیه نی که موجب آن  ،  شیؤه  تفکر حوادث خونی 
ند.  این درست است که گذشته را    رابطه بکنند و یا کم از کم از آن فاصله بگث 

تکرار گذشته های  نه از  میتواند  از آن  ز  با درس گرفیی اما  و  داد  تغیث   میتوان 
ی نمود  .تراژیک جلوگث 

آقای   نتیجه رسید که   این  به  میتوان  توجه کنیم  ها  نشانه  و  به ظواهر  اگر 
ز مهره های درشنی که از او    ، بدهللا عبدهللاع با دو معاونش و نث  در مقایسه 

از سوی    .  دارای ظرفیت های مثبت به مراتب بیشثی است  ، پشتیبانز میکنند
با  گفتار و کردار آقای عطا    ، دیگر گفتار و کردار خود آقای عبدهللا عبدهللا

فضل  آقای  و  نور  ناهمخوانز محمد  اوریا،  پس    الرحمن  دارد.   آشکاری  های 
پرسش ایجاد میشود که آیا آقای عبدهللا عبدهللا تنها نقش شخصیت متعادل 
تر و میانه رو تر را بازی میکند و کارهای آنچنانز را بر عهدٔه  دیگران میگذارد و  

 در موقعینی نیست و توانانی آن را 
ً
دارد تا قانونشکنز و تندروی   نه  یا این که عمال
 !نی که او را پیش کشیده است و از نام او فعالیت میکند مهار کند؟را در حلقه  



 

[92]                                                   جلد دوم  -از بن تا بنبست و شکست  
 

با در نظرداشت نکات باال میتوان گفت که اگر آقای عبدهللا عبدهللا ظرفیت  
کردار   ،  تواند  طرز تفکر نه  باز هم اگر   ، های بیشثی شخیص هم داشته باشد

 و روحی
ٔ
هم   ،  تعدیل کندکنونز حاکم در تیم و ستاد خود را  در جهت مثبت    ه

  .  برد  هم باختش در انتخابات میتواند چالش های زیادی در نی داشته باشد
فرد اول جمعیت اسالیم است  نه  واقعیت این است که آقای عبدهللا عبدهللا  

پس    ؛ او حتا در مقام سوم هم در برابر خود رقیبانز دارد  ؛  هم فرد دوم  آن نه  و 
میتوان گفت که حتا اگر  آقای عبدهللا عبدهللا به ریاست جمهوری  هم برسد،  

چندان زیاد    ، احتمال این که بتواند خود را از  موقعیت تحت قیمومیت برهاند 
سد نه  به نظر   .  مث 

آرای آقای عبدهللا عبدهللا و آن نامزدان دور اول را که    هٔ اگر جمع و تفریق ساد
  دریافت بیش از پنجاه   ، محاسبه نماییم با او پیوسته اند  

 
در آن صورت ظاهرا

برایش چندان دشوار  تیم   نه  درصد  این مهره ها در  اما تجمع  خواهد بود. و 
تداوم وضعیت    ، عبدهللا عبدهللا وی  نث  به  پیش  از  بیشثی  را  او  تیم  میتواند 

ب    -موجود مبدل بسازد ی که تیم آقای عبدهللا در دور اول  ز ا تمام  همان چث 
از سوی دیگر این    .  خواست آن را به تیم آقای زلیم رسول نسبت دهدمی  قوت

ز روشن است که آقای زلیم رسول توانانی جلب آرانی را که از برکت دیگران  نث 
 .دارد نه به نفع آقای عبدهللا ،  در صندوقش ریخته شده بود 

ز   آقای غنز با مطرح تقاضای برطرفز و مجازات متخلفان روند انت خابات و نث 
 : آقای عبدهللا عبدهللا  را با چالش موجه ساخته است ،  پیشنهاد مناظره

روشن است که آقای عبدهللا در مورد برخورد قانونز بدون استثنا با آنانز     -
ز علت تاکیدات   ، میتواند توافق بکند نه  ،  که قانون را زیر پا کرده اند به همی 

 او در دور قبیل روی عدم مداخل
ٔ
و    ه انتخابات  حکومت، شفاف بودن روند 

ی از تقلب،    مبدل شوند (boomerang ) میتوانند برایش به بومرنگ  جلوگث 

ف غنز    - با ارسر به مناظره  از حارصز شدن  امتناع  چه در ذهنیت    ،  همچنان 
در هر دو صورت   ،  عامه تکثی تلقی شود و چه هم عدم اطمینان به خود و ترس 

 .آقای عبدهللا زیانبار تمام شودمیتواند برای 
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ک « مشبی
ی

 »کارخانه گ

 .در دور دوم   انتخابات برنده خواهد شد ، روشن است که ییک از دو نامزد 

 مطابق به واقعیت  
ً
 شفاف برگزار شود و نتیجه هم کامال

ً
یم انتخابات کامال گث 

ف غنز    - برنده    ، باشد سایل برای حل م  - چی عبدهللا عبدهللا باشد و چی ارسر
نیاز خواهد داشت به همکاری سازندٔه طرف دیگر  با توجه       .  رسنوشتساز  

 کنونز این همکاری بسیار بسیار بیشثی 
ٔ
واقعیت های موجود و حساسیت برهه

حکومت   و  سیاس  اپوزسیون  معمول  هنجارمند   
ٔ
رابطه در  - از  که  چنان 

ایط  د  .  اهمیت دارد-کشورهای دارای  نظام دیموکراس شاهدش استیم   ر رسر
 یک تناسب     ،  کنونز 

ً
  انتخابات مثال

ٔ
 همکارنی ولو نتیجه

ز افغانستان بدون چنی 
برابر    ۶۰ باشد  ۴۰در  ز  نث  بحران   ، درصد  بدون  و  ز  آمث  مسالمت  انتقال  هم 

 حکومت نو با چالش های بسیار بسیار جدی مواجه  
ٔ
قدرت و هم کار موفقانه

 .شده میتواند

ک با کمیسیون با توجه به مراتب باال   توافق هر دو نامزد با هم و به صورت مشثی
ز حکومت روی یک سلسله مسایل بنیادی و کلیدی   ، برگزاری انتخابات و نث 

ی از تقلب در   ز شفافیت انتخابات و جلوگث  دور دوم انتخابات از    برای تامی 
آغاز   آغاز روند مبارزات انتخابانی  تا اکمال آن امری مهیم است که باید پیش از 

موارد   برچز  در  نامزدان  میان  اگر  حتا  میگرفت.  صورت  انتخابانی  مبارزات 
  مذکور میتوانست به    ،  اختالفز هم موجود میبود 

ٔ
درج آن در پای توافقنامه

ز    .  ذهنیت عامه کومک نماید تا مواضع هر دو نامزد را بشناسد حتا اکنون نث 
ز توافقی دیر نیست افق باید شامل برخورد قانونز  این تو   .  برای دستیانی به چنی 

زیرا در غث  آن  این تقاضا    ؛ با آن کسانز باشد که مرتکب قانون شکنز شده اند
ز فرماندهان پولیس در   که مقامات حکومنی در مرکز و والیات و محالت و نث 

 .  یک گپ هوانی بافی خواهد ماند ، کنند نه دور دوم  انتخابات مداخله

  ما
ی

 «  »کارخانه گ

هم از نظر اندیشه   - ز بسا جهات با دو نامزد بسیار متفاوت از هم مواجهیمما ا
   سیاس  ، نی 

ٔ
هم از نظر  کرکثی و سایر   ،  هم از نظر تجربه و پیشینه و کارنامه

 .  هر دو نامزد معرف دو گرایش متفاوت از هم اند .  مشخصات مهم
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ز معیارهای داوری  و ردیف بندی اهمیت آن ها و ا رزیانی هر  مشخص ساخیی
ز معیارهای واحد ترازوی همی  نامزد در  انتخاب درست    ،  دو  به یک  میتواند 

اندیشه و ارمان سیاس   ،  در انتخاب این معیارها طبعن فهم  .  کومک نماید
ز نقش مهیم ایفا میکنند  .  خود ما نث 

اگر پرسش این باشد که مسایل کلیدی برای حفظ و بقای مثمر نظام سیاس و  
ز  وارد   ز اصالحات و تحوالت در آن در مسث  استقرار دیموکراس و تامی  ساخیی

ز پاسخ چندان مشکل   بهروزی مردم و کشور کدام ها اند،    در این صورت یافیی
 .  خواهد بود نه

ان بلند پشیبانز مردم از نظام  ز در واقع استعداد و آماده   - دور اول انتخابات مث 
 پذیرش دیموکراس را به نمایش گذاشت

ی
و توانانی قوای مسلح را ثبیت   -  گ
 .کرد

ز روشن است که مردم از فساد افزایش رسسام آور    ،  ناامنز   ،  زورگونی   ، این نث 
فاصله میان قطب ثروت و فقر و  نی عدالنی  به جان آمده اند  و خواهان تغث   
  وضع موجود اند.  آنانز از فقداان حکومت قانون ) با حکومت قانونز اشتباه 

میلیاردها دالر به جیب زده اند  و از هیچ های کوچک به مهره  های   شود(  نه
 حارصز به ساد  ،  درشت مبدل شده اند 

ی
ی  نه  ه گ خواهند شد تا از این گاو شث 

ز ترس دارند و با تمام قوا در تالش اند    .  دست بکشند اینان همه تنها از یک چث 
ی کنند : تشکیل حکومت توانا و استقرار حاکمیت قانون  .  تا از آن جلوگث 

را با اتکا بر پشتیبانز وسیع مردم    اگر حکومت آینده بتواند »حاکمیت قانون« 
بسازدمس  سیاس،   ، تقر  مسایل  حل  برای  زمینه  و  امکان  صورت  این    در 

ز مهیا خواهد شد؛ در غث  آن هرگونه وعده    ، اقتصادی  نث 
ی

اجتمایع و فرهنیک
ی جز یک دروغ و فریب بزرگ  ز  .  خواهد بود نه در این زمینه ها چث 

ز تغث  نظام ریاسنی به نظام پارلمانز    البته که بحث ها در مورد تمرکز زدانی و نث 
وع اند. و اما تحقق همچو    ، و یا نیمه ریاسنی و نیمه پارلمانز  بحث های مشر
کای »کارتل قدرت« را    ، طرح ها در فقدان حاکمیت قانون تنها و تنها  منافع رسر

ی نصیب مردم  ز ز خواهد کرد و از آن چث   .خواهد شد نه تامی 
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کراس »دیکتاتوری  دیموکراس تنها رایدیه و تفکیک قوای ثالثه نیست. دیمو 
است ز  نث  همچنان    - قانون«  است.  دیموکراتیک  ز  قوانی  حاکمیت  دیموکراس 

شود و تبعیض و امتیاز بر اساس  نه  دیموکراسن  که با عدالت اجتمایع تلفیق
   ، زبانز   ، تعلقات تباری

ی
به خصوص   سازد،  نه  سمنی و مذهنی را رفع  ،  فرهنیک

دارای   افغانستان که  مانند  استدر کشوری  تنوع  بغرنج  و  ده    ،  ترکیب گسثی
 .میتواند نه  پایدار مانده

ین معیار برای تشخیص نامزد بهثی   پس از میان معیارهای متعدد شاید مهمثی
  کاری  

ٔ
ز حاکمیت قانون را در صدر برنامه ز باشد که کدامیک از نامزدها تامی  همی 

 .خود قرار داده است و قادر است آن را تحقق ببخشد

ده    :اگر بسازیم در این دور انتخابات  دو نکته حایز اهمیت اندفشی

ی نمود تا نتایج دور   - ز کرد و از تقلب جلوگث  چه گونه میتوان شفافیت را تامی 
 ؟ دوم هم برای هر دو طرف قابل قبول باشد

ز اصالحات   - مسایل کلیدی برای حفظ و بقای مثمر نظام سیاس و وارد ساخیی
ز بهروزی مردم کدام ها  و تحوالت در آن در مس  ث  استقرار دیموکراس و تامی 

 اند و گ بهثی میتواند این مسایل کلیدی را حل کند؟ 

تا یط   ریاست جمهوری خواست  نامزد  دو  از هر  باید  باال  نکات  به  توجه  با 
 و رادیونی به پرسش های مردم پاسخ گفته و با بحث  

مناظره های تلویزیونز
ها و طرح های خود و کاسنی های برنامه ها و طرح  رویاروی برتری های برنامه  

 .های رقیب خود را روشن بسازند

ک« خود را هر چه    مشثی
ی

همچنان از هر دو نامزد باید خواست »کارخانه گ
ز ستادها های خویش را مکلف بسازند و هم از هواداران  زودتر انجام بدهند و نث 

هنگ دیموکراس و منافع و  خویش بخواهند تا در جریان مبارزات انتخابانی فر 
ز نافذه را رعایت   ام عمیل نسبت به قوانی  ز ند و الثی  را در نظر بگث 

مصالح همه گانز
 .از تندگونی و تندخونی امتناع بورزند ،  کرده
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 ۲۰۱۴جون  ۵

 حلق
ٔ
 شده باید شکست  نه خبیثه را تا دیر  ه

انز واقعیت این است که در دور اول نامزدان مطرح در   ها و  ها، مصاحبه سخثز
 ها از نظر رعایت اخالق و فرهنگ سیاس  نمونمناظره

ٔ
خوب و آموزنده نی را    ه

دیدگاه  نقد  به  متقابل  ام  احثی با  تا  و کوشیدند  ارایه کردند  جامعه  های   برای 
دازند  .همدیگر بثی

ای  انتظار این بود تا مبارزات انتخابانی دور دوم باز هم به آموزشگایه خونی  بر 
اخالق و فرهنگ سیاس مبدل شود. همچنان با توجه به اظهارات   ، رشد تفکر 

ز فرقه   ،  تند مسووالنه از سوی برچز مهره های  سیاس و نث  ز و غث  تحریک آمث 
انتظار این بود تا نامزدها  ستادهای خویش را مکلف بسازند و    گرایان تندرو، 

مبا جریان  در  تا  بخواهند  خویش  هواداران  از  و  هم  اخالق  انتخابانی  رزات 
ند   را در نظر بگث 

ام عمیل     ، فرهنگ دیموکراس و منافع و مصالح همه گانز ز الثی
ز نافذه را رعایت کرده و از تندگونی و تندخونی امتناع بورزند  .نسبت به قوانی 

و اما طوری که دیده میشود حرکت در مسث  خالف به جریان افتاده و نگرانز  
به حدی که تجارت و رسمایه گذاری  رو    -آورده است  های جدنی را به وجود 

 . به رکود گذاشته و حتا کارهای  ساختمانز متوقف گشته  است

پایه نی  درشتگونی   ،  اهانت  ، تمسخر  ،  اتهامات  و  مبارزات   ،  تحقث    زبان 
 .  انتخابانی را به ابتذال کشانیده است

تقسیم گل   میدان  انتخابانی  مبارزات  نیست که  تعارفات  چنان  و  ینز  شث  و 
دوستانه میان نامزدان رقیب و  ستادها و پشتیبانان و هواداران شان باشد. در  
مبارزات انتخابانی این حتا الزیم است تا دو طرف از  کاسنی ها و نادرسنی ها  

ها برنامه  ها  ، در  انتقاد کنند  ، گفته  های همدیگر   و عملکرد  بر    ، شعارها 
دعاها و حقایق انگشت بگذارند و  همدیگر را به چالش  ناهمخوانز ها میان  ا

و اما عقالنیت و مسوولیت پذیری سیاس حکم میکند تا جریان رقابت    .  بکشند
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د و به مخاصمت مبدل نگردد.    در چهارچوب قواعد شناخته شده صورت بگث 
 مبارزه نی را میتوان با زبان و ادبیات مناسب و شیؤه  متمدن  

ز انجام  این چنی 
اگر صفت ز   انتخابانی عام فهم سخن گفیی باشد عیب هم   نه  داد. در کارزار 

ز  با عامیانه سخن   -نیست ز روشن است که عام فهم سخن گفیی و اما این نث 
ز    با زشتگونی و آلوده ساخیی

ز ز تفاوت دارد. همچنان عامیانه سخن گفیی گفیی
قا همچنان  دارد.  تفاوت  آنچنانز  اصطالحات  و  با کلمات  با  سخن  طعیت 

  .درشتگونی و تهدید ییک نیست

زبان و فرهنگ سیاسن  که نامزدان و تیم ها و ستادهای شان با آن کارزارهای 
ند، بر زبان و فرهنگ سیاس تمام جامعه میتواند اثرگذار   انتخابانی را پیش میثی

ز جهت هر کش که از فرهنگ سیاس سالم عدول کند قابل    ،  باشد. به همی 
 .انتقاد است

 استفاده از  ابزارها و شیوه های جنگ روانز در کارزارهای انتخابانی  به گون
ٔ
  ه

دارد؛  قرار  همه گانز  منافع  و  سلیم   عقل  با  تقابل  در  جریان   آشکار  این  زیرا 
ول منتج گردد قابل کنثی   مردم    -میتواند به وضعیت غث 

ٔ
وضعینی که برای همه

این ابزارها و شیوه ها  از بسا   افغانستان به صورت یک سان فاجعه آور باشد. 
وند  ز به شمار مث   نث 

 .  جهات تخیط های قابل پیگرد قانونز

ف غنز با تاکید   با آن چه گفته آمد الزم است از آقایان عبدهللا عبدهللا و ارسر
که با هم به مذاکره بنشینند و تا    -و با ارصار و ابرام آنان را واداشت  -خواست

مسایل نه  دیر  مورد   در  همه    شده  ز  نث  و   
انتخابانی در کارزارهای  آمده  پیش 

ز انتقال   ی از بروز بحران های احتمایل  و تامی  مسایل اصویل دیگر  برای پیشگث 
ز قدرت در مطابقت با قانون، با هم به تفاهم و توافق برسند.   مسالمت آمث 
ز ستادها های خویش را مکلف    و علیز

 
آنان همچنان هر چه زودتر باید رسما

انتخابانی  بسازند   مبارزات  جریان  در  تا  بخواهند  خویش  هواداران  از  هم  و 
ام عمیل   ز ند و الثی  را در نظر بگث 

فرهنگ دیموکراس و منافع و مصالح همه گانز
ز نافذه را رعایت کرده  از تندگونی و تندخونی امتناع بورزند.     ، نسبت به قوانی 

 حلق
ٔ
انگشت و لگد در    مشت در برابر   -خبیثه کنش و واکنش منقز و مخرب   ه

ز اکنون و پیش از آن که دیر شود باید  خنثا نمود -.. .  برابر مشت و  .را همی 
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ز کننده  اند  کنونز چهار نکته حایز اهمیت تعی 
ٔ
ده اگر بسازیم در برهه   :فشر

؛   -  برگشت به فرهنگ سالم مبارزات انتخاباتی

ی از تقلب در انتخابات از     - ن شفافیت و جلوگب   تفاهم تامی 
ٔ
جمله در نتیجه

با   به سطخ که  آنان  و ستادهای  نامزد  هر دو   
ٔ
ده یک مسایع گسبی و تشی

وزی طرف  روشن شدن نتایج رایگری بازنده بدون درنگ حاضن به قبول پب 
 مقابل و شکست خود شود؛

وارد    - و  نظام سیاس  مثمر  بقای  و  حفظ  برای  مسایل کلیدی  شناخت 
ور  ن اصالحات و تحوالت ضن م و  ساخیی ی در آن در مسب  حل مسایل مبر

ن بهروزی جامعه و کشور؛  ، اساس   استقرار دیموکراس و تامی 

شناخت این که کدام یک از دو نامزد بهبی میتواند این مسایل کلیدی را     -
 .حل کند

برای این که مردم با  برنامه ها و توانانی های نامزدان آشنا شوند  هیچ رایه  
 و رادیونی میان آنان وجود   بهثی از  مناظره های

مناظره هانی    - دارد  نه  تلویزیونز
که هر دو نامزد در جریان آن ها  به پرسش های مردم پاسخ گفته و با بحث  
رویاروی برتری های برنامه ها و طرح های خود و کاسنی های برنامه ها و طرح  

 .های رقیب خود را روشن بسازند

ن  ، به هر رو با ادعای تعهد  انتخابات وسیله است.  امزدان و ستادهای شان 
ز بهروزی آنان به میدان انتخابات پا نهاده اند؛   خدمت به مردم و وطن و تامی 
ز است پس اینان باید بیشثی از دیگران در مورد اوضاع کنونز و     چنی 

 
اگر واقعا

بنمایند مسووالنه  و  عقالنز  برخورد  انتخابات  از  برخورد    .  بعد   
ی

چه گونه گ
      ، نامزدان نسبت به این مسوولیت

ٔ
 رابطه

ی
ین  معیار برای چه گونه گ روشنثی
ود.   ادعا و عمل  شان در قبال رسنوشت جامعه  و کشور به شمار مث 
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 ۲۰۱۴جون  ۱۴

 به آینده بهبی رای بدهیم

 به مناسبت دور دوم انتخابات

نندامروز مردم به دست خود  ز  .رسنوشت خویش را رقم مث 

 مردم  
 
 هر رایدهنده حق دارد تا به نامزد مورد نظر خود رای بدهد. طبعا

 
طبعا

د شمرده شود. مردم این   قابل دستثی این حق را دارند تا رای شان امانت میل  غث 
ند: اگر   ز در پاسداری از این امانت فعاالنه سهم بگث  امکان را هم دارند تا خود نث 

مشاهدان    اگر ناظران،  ،  و تیم ها و پشتیبانان آنان دست به تقلب نزنند  نامزدان
ز نقش خود را چنان که باید ایفا نمایند و اگر ذهنیت  و رسانه های جمیع نث 

آنگاه دست زدن به    ،  عامه در این مورد چنان که شاید و باید حساس باشد
وط بر این که هرگونه تقلب رصف   -تقلب منتقز خواهد شد نظر از این که  مشر

ر این یا آن نامزد باشد  .مردود شناخته شود ، به نفع و یا رصز

برای  مسایع  یک  تشر مورد   در  پیشاپیش  نامزد  دو  هر  اگر  میبود  بهثی  البته 
ز انتقال مسالمت  ی از تقلب و مسایل  اصویل دیگر در رابطه به  تامی  جلوگث 

ی از بروز ب ز قدرت در مطابقت با قانون و پیشگث  حران های احتمایل با هم  آمث 
سانیدند  به اطالع مردم مث 

 
کا سیدند و این توافق را مشثی  .به تفاهم و توافق مث 

امروز باید در این مورد اندیشید که بر اساس   .  دیروز گذشته است ، به هر رو
را   نامزد دلخواه مان  تا  نماییم  ارزیانی  را  نامزد  معیارها و موازین هر دو  کدام 

 .  و فردا به او رای بدهیممشخص ساخته 

خواهد یافتد، بل تا    نه  مسوولیت میل ما در قبال انتخابات فردا پایان  ، و اما
 .انتقال قدرت به رییس جمهور منتخب ادامه مییابد

امون آن     و حساسیت اوضاع و احوال در افغانستان و پث 
ی

با توجه به  پیچیده گ
روند انتخابات    ، ا دشمنان افغانستانداد ت نه  باید با دقت متوجه بود و اجازه 

  این  
ٔ
ی نمودن موفقانه را که پل عبور به فردا بهثی است ماین گذاری کنند. سثی

تدبث       ،  خرد  ، تاریخز  مستلزم  هوشیاری  -آزمون میل احساس مسوولیت و 
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 تمام جامعه و به خصوص نخبه گان سیاس و به درج
ٔ
اول دو نامزد ریاست    ه

 .جمهوری است

برند این که  امید  و    هٔ به  ها  افغان  تمام  برای  رییس جمهور خوب  انتخابات، 
 !  افغانستان  شود

انتخابات با قبول باخت و ابراز آرزوی موفقیت برای    هٔ به آرزوی این که بازند
وز در این روند رسنوشتساز میل بشمارد   رییس جمهور آینده،  یک پث   !خود را رسر

  
ٔ
ان مشارکت  حماسه ز  از همه به آرزوی این که انتخابات فردا از نظر مث 

و اولثی
 !حمل را تحکیم ببخشد ۱۶

اشتباهات دور گذشته درس های  همچنان به امید این که نهادهای ذیربط از  
 الزم را گرفته باشند! 
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 ۲۰۱۴جون  ۱۵

 پس از انتخابات
ٔ
 چند نکته در مورد برهه

با صدای   در کابل  حتا  روز  این  برگزار گردید که  اییط  در رسر دیروز  انتخابات 
انفجارات آغاز شده بود. مردم در بسیاری از مناطق میدانستند که انگشت  

ز حتا پس   ز ممکن است برای شان خطر آفرین باشد. و اما با  رنگی  از رایدیه نث 
در دور گذشته    .  آن هم حدود هفت میلیون تن به پای صندوق های رای رفتند

 .درصد شان ۳۸درصد رای دهنده گان زنان بودند و این بار  ۳۶

 میتوان گفت که مردم سهم شان را در انتخابات به گون
ٔ
شایسته نی ادا کردند.    ه

و  حال   دقت  با  تا  است  انتخابانی  و شکایات  انتخابات  های  نوبت کمیسیون 
 شفاف آرای ریخته شده به صندوق ها را حساب  

ً
امانتداری و در یک روند کامال
 .کرده و نتایج آن را اعالم کنند

 با امیدواری برد وارد میدان رقابت و مبارزه انتخابانی شدند. آنان 
 
نامزدها طبعا

نان و هواداران شان حتا خطوط رسخ را هم به امید جلب  و ستادها و پشتیبا
و هر یک از رایدهنده   .  کش بیشثی و کش هم کمثی   -آرای مردم عبور کردند

ز دیروز انتخاب خود را کردند  .گان نث 

روشن است که ییک از نامزدها بر اساس شمارش آرا برنده و دویم بازنده خواهد  
قبول باخت و ابراز آرزوی موفقیت برای رییس  انتخابات با    هٔ بود. و اما  بازند 
آینده به شمار    ،  جمهور  این روند رسنوشتساز میل   وزی  پث  یک   در واقع رسر
 .خواهد رفت

مبارزات انتخابانی در هر کشوری تا این یا آن حد سبب ایجاد فضای استقطاب 
افتاد جا  فرهنگ  دارای  در کشورهای  اما  و  از    ، دیموکراس  هٔ میگردد.  پس 

برنده و هم بازند ا انتخابات سیع میورزند تا فضا را به حالت    هٔ نتخابات هم 
ز اهمیت این امر را میدانند. آگایه و تعهد به     .  عادی برگردانند مردم خود نث 

این اصل در افغانستان به حیث کشور پسا بحران و در حال بحران از اهمیت  
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 حساس  حیانی برخوردار است. و آقایان عبدهللا عبدهللا و 
ٔ
ف غنز در برهه ارسر

ز قدرت از طریق انتخابات  کنونز در امر تحقق نخست انتقال مسالمت آمث 
ز تاریخز را برعهده دارند. دو رقیب دیروزی حال  برای کامیانی   مسوولیت سنگی 

 .  این روند رسنوشتساز باید همکار شوند
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 ۲۰۱۴جون  ۲۲

 افغانستانانتخابات را به باخت مردم 

 سازیم نه و افغانستان مبدل

 آقای سخیداد هاتف در صفح
ٔ
 :فیسبوک خود نوشته اند ه

ز خایصمی   »تیم اصالحات و همگرانی بسیار بد عمل داند  می  کند. اگر این تیم چث 
باید  منتظر   نه  باید آن را با مردم افغانستان در میان بگذارد، تا همه بفهمند که

ز روند شمارش رای ها و   به شکایت های انتخابانی نشست. اگر چنی 
ی

رسیده گ
ی نیست، برای من اصال قابل فهم نیست که چرا "حاال" باید تظاهرات   ز چث 

 .کرد

کنم. اما این تیم به من ) و هزاران می  من از تیم اصالحات و همگرانی حمایت
با   را  خود   

ٔ
رابطه عبدهللا  داکثی  چرا  و  شده  نیم گوید که چه کار  من(  همچو 

تر   جمع  خاطر  با  و  اند  نشسته  آقایان  حاال  قطع کرد.  انتخابات  کمیسیون 
هانی را می  مهندس

ز   دانند و فکر می  کنند. آیا داکثی عبدهللا و همراهان اش چث 
از  می اگر  مصلحت؟  نیست؟ کدام  مصلحت  به  شان  علنز کردن  کنند که 

سید، به مردیم که به شما رای داده اند با رصاحت تممی  شورش مردم ام بگویید  ثی
 «.که خشونت و توسل به تفنگ را به هیچ رو مجاز نیم دانید

بود. و اما هاتف با   نه  حال میتوان با نظر آقای سخیدادهاتف موافق بود و یا 
 بارز »روشنفکر« بودن  

ٔ
ز تفکر مستقل و   - این موضعگث  یک مشخصه داشیی

ا بدتر از آن  را متبارز میسازد. اگر »روشنفکران« به جای سکوت و ی  -انتقادی
رقیب،  های  تیم  مواضع  از  ط  و رسر قید  بدون  و    پشتیبانز  مستقل  دیدگاه  از 

انتقادی به مسایل و قضایا بنگرند و با سیاستمداران و تیم های مدیع قدرت  
ز   دازند، به یقی  ز موضیع برخورد کنند و به روشن سازی ذهنیت عامه بثی از چنی 

استقرا سمت  به  وضعیت کنونز  از  برآیند  و که  بود  خواهد  دیموکراس    ر 
 شود، این تنها وظیف نه  سووتفاهم  .  برگشت به تجربه های تراژیک گذشته نه

ٔ
 ه

نیست عبدهللا  عبدهللا  آقای  تیم  هواداران   وظیف  ، »روشنفکران« 
ٔ
  ه
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ز است  ف غنز نث  تا از دیدگاه مستقل و   ،  »روشنفکران« هوادار تیم آقای ارسر
 .بنگرندانتقادی به مسایل و قضایا 

هنوز سنجه هانی در دست نیستند که بتوان گفت تنها یک طرف تقلب کرده  
است و یا گفت کدام طرف کمثی و کدام طرف بیشثی تقلب کرده است. نامزدان  
ز نهادهای ذیصالح   ز نافذه و با به رسمیت شناخیی با تعهد بر رعایت عمیل  قوانی 

رای شناسانی و تثبیت تخلف  ب   .  و قواعد بازی وارد میدان انتخابات شده اند
طرزالعمل    ، ها و تقلب ها و خنثا سازی تاثث  آن ها بر نتایج انتخابات در قانون

م های مشخص  موجود اندها   ز  .  و میکانث 

در این شیک نیست که انتخابات بخشر از روند دیموکراس است. این روند در  
آن در  ز   نث  و  است  مادرزادی  های  دارای کاسنی  و    افغانستان  اندازی  دست 

خرابکاری های آشکار و نهان جریان دارند. رفع این کاسنی ها و برچیدن زمینه  
  یک شبه امکان پذیر نیست  ، های موجودیت دست اندازی ها  و خرابکاری ها

و اما در این شیک نیست که انتخابات در ذات خود یک روند دموکراتیک است؛  
ز  رسیدن به آیندٔه بهثی تنها و تنها  ب ا تقویت و تعمیق این روند و نهادینه ساخیی

دیموکراس ممکن است.   سد شدن در برابر این روند به معنای تالش برای  
مصادرٔه امیدواری مردم به فردای بهثی و راندن افغانستان به سوی پرتگاه فاجعه 

 .است

 حق به جانب است که مطالبه
ً
کند یا دالیل  می  از این نظر سخیداد هاتف کامال

ز  با رصاحت و تاکید   نه  تان را روشن به مردم بگویید و یا این کار ها را  کنید؛ و نث 
 .  میدانید نه اعالم کنید خشونت و توسل به تفنگ را به هیچ رو مجاز 

نیست ز کافز  دیر   .  گفیی تا  زمین نه  باید  است   شده 
ٔ
انفعاالت   ه و  فعل  بروز 
ول را برچید.  همه کسانز ک قابل کنثی ه به حفظ نظام  و اصالح  انفجاری و غث 

نظام و  بدانند که دشمنان  باید  اند  متعهد  آن در مسث  دیموکراس  تحول  و 
ز فرصنی نشسته اند و  ز چنی  باید به دشمن   نه  موجودیت افغانستان در کمی 

ز فرصنی فراهم ساخته شود   در غث  آن نتنها هردو تیم رقیب انتخابانی و    -چنی 
 ن و افغانستان هم بازنده خواهند شد. بل مردم افغانستا  ،  مجموع نظام
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 ۲۰۱۴جوالی  ۸

 کنید  نه تجارب تلخ گذشته را تکرار 

واکنش های شماری از هواداران و حامیان عبدهللا عبدهللا در برابر اعالم نتایج  
 هانی را به وجود آورده است

 .ابتدانی انتخابات نگرانز

اقدامات   به  توسل  تهدید  به خصوص  و  ماجراجویانه   و کردارهای  گفتارها 
ضدقانونز و خشونت به هیچ وجه قابل توجیه نیست. از تجارب تلخ گذشته  

درس گرفت خطاهای    .  باید  تکرار  هرگونه  از  اجتناب  همانا  درس  ز  نخستی 
 بر کابل و کابلیان در دورٔه  تنظی  - گذشته است

ً
م ساالری  اگر آن چه را که مثال
 بتوان »خطا« نامید

ً
 .گذشت اصال

شود،  ما دیروز ابراز امیدواری نمودیم که بر اساس توافق میان  نه سووتفاهم
دو نامزد بررس و تفتیش مجدد آرای هفت هزار محل رایدیه به صورت دقیق  

تا نتایج نهانی چنان باشد که مورد توافق هر دو طرف قرار گرفته   ، عمیل شود 
ار  فداکارانو حرمت   اده و شکوه مشارکت 

ٔ
و    ه انتخابات حفظ شده  در  مردم 

وعیت و مقبولیت وسیع برخوردار گردد. هر دو   حکومت منتخب آینده از مشر
ف غنز و عبدهللا عبدهللا  -نامزد   باید بار دیگر و اگر الزم باشد بار بار با    -ارسر

بنشینند مامول ح  ، هم  این  ز  تامی  در  را  نقش و مسوولیت خود  برای  تا  یانی 
باید نشان بدهد که  ایفا کنند. عبدهللا عبدهللا  به طور کامل   رسنوشت میل 
میداند و گروگان خواسته های هواداران و  را  ز گذشته  انگث  ت  درس های عثی

خود  افرایط  شد نه  حامیان  بدهد که   .  خواهد  نشان  باید  هم  غنز  ف  ارسر
با انعطاف متناسب به ایجاب ایط  میتواند قاطعیت اصویل را  ات اوضاع و رسر

 .توام سازد

 باید هرگونه زمین
ٔ
ول را برچید. همه کسانز  ه قابل کنثی بروز فعل و انفعاالت غث 

که به حفظ نظام و اصالح و تحول آن در مسث  دیموکراس متعهد اند باید  
ز نشسته اند و  باید   نه  بدانند که دشمنان نظام و موجودیت افغانستان در کمی 

ز فرصنی  در غث  آن نتنها هردو تیم رقیب    - فراهم ساخته شود    به دشمن چنی 
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بل مردم افغانستان و افغانستان هم به شکل فاجعه   ، انتخابانی و مجموع نظام
ز بازنده خواهند شد  .آمث 
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 ۲۰۱۴جوالی  ۱۱

 !؟  آیا کری و ملل متحد موفق خواهند شد

رسمنشر م م  طرح ملل متحد  را  دیروز شام آقای یان کوبیش نمآیندٔه خاص  
ز    انتخابات در جلسه نی با حضور رییس جمهور کرزی و اراکی 

ٔ
برای  حل معضله

 .دولت ارایه کرد که گویا مورد قبول قرار گرفت

ی وزیر خارج  در نیمه شب جان کث 
ٔ
امریکا وارد کابل شد تا در شکلدیه یک    ه

نامزد و  جمهور  رییس  با  امروز  وی  جمهوری  توافق کومک کند.  ریاست  ان 
 .مالقات کرد

آیا طرح ملل متحد و ماموریت جان کری افغانستان را از ورود به بحران دارای  
قابل پیشبینز نجات خواهد داد و یا این که »لجاجت« و  نتایج و عواقب غث 

ت« و  .. این کوشش ها را هم با شکست مواجه خواهد ساخت؟.  »غث 

ما   نه سیاس  نخبه گان  حتا    ! و  خث  احساسات  تحریک  میدانند که   هم 
هدف. سیاست بیش از همه امر معطوف  نه  هیجانات و عواطف ابزار اند و 

ز منافع است   .به تامی 

ز شد  .دعوا کم از کم برای مدت معینز خواهد خوابید ، اگر این منافع تامی 

به آن چندان     باشد، دستیانی 
ز منافع و مصالح همه گانز اگر گپ روی تامی 

و  دشوار   منافع  ارجحیت  قبول  با  های گوناگون  منافع گروه  ز  تامی  نیست. 
از سوی   انعطاف  و  به خرد  اتکا  با  ز  نث  آن  در چهارچوب  و   

همه گانز مصالح 
 .جوانب گوناگون ناممکن نیست

 منافع وقنی به یک مانع مبدل میشود که یا این منافع با منافع همه  
ٔ
معضله

باالتر از منافع و مصالح همه گانز قرار   باشد و یا منافع گرویه نه  گانز سازگار 
 .داده شود

ز موجود باشند هانی دیگری نث 
ز  .منتقز نیست ،  این که در پس پرده چث 

تخنییک. برای همچو   نه  حقوفی است و  نه  حقیقت این است که منبع مشکل
ز راه حل ناممکن نیست  .موانیع اگر موجود باشند یافیی
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 !پس ریشه مشکل در کجاست؟

نوکیسه های مولنی میلیونر را فهرست کنید و دارانی های شان را مد  یک بار  
ید   یت مطلق شان در مورد این دارانی ها جواب    - نظر بگث  شیک نیست که اکثر

ولن  را که در کارتل قدرت  
قانع کننده ندارند. اینان ترس دارند که اگر ابزار کنثی

ند  دارند از دست بدهند ممکن است مورد بازخواست قرار بگ این ییک از   -ث 
 .ریشه های اصیل معضله است

ف غنز و عبدهللا عبدهللا قادر اند هر   پس پرسش اساس این است که آیا ارسر
ک از منافع و مصالح همه گانز برسند، و   دو باهم به یک درک و تعریف مشثی
ک را نسبت به هر گونه منفعت و مصلحت گرویه   ارجحیت این درک مشثی

بنیاد راه برونرفت از وضعیت کنونز را بیابند و عنارص و گروه بپذیرند و بر این 
 .هانی را که در این راه مانع باشند به حاشیه برانند و یا نه

 اراد  ، اگر پاسخ به پرسش باال مثبت باشد
 
نیک داشته باشد،    هٔ و امریکا هم واقعا

 .در این صورت ملل متحد و جان کری میتوانند به حل مساله کومک کنند

* 

انتخابات دٔه مردم در  اک گسثی هم استعداد دیموکراس پذیری مردم و    ، اشثی
نمایش گذاشت و هم مسوولیت   به  را  بهثی  برای فردای  آنان  آرزومندی  هم 
 را برعهدٔه  نخبه گان سیاس  قرار داد.  »حماسه«ٔ مشارکت مردم در  

ی
بزرگ

شایسته در ذهنیت  تنها در کسب جایگاه   نه  انتخابات میتوانست به افغانستان
 عام
ٔ
 بنیادگرانی هم یاری   ه

ز وی ساخیی ز جهانز کومک کند، بل  میتوانست به مثز
بل    تنها این چانس از دست برود،  نه  رساند. و اما جنجال ها سبب شدند تا 

  نیاز به وساطت خارچی در 
ی

ناتوانز نخبه گان سیاس یک بار دیگر رسافگنده گ
 .امور داخیل را به میان آورد

ت و میانجیگری وقنی میتواند موثر باشد که طرف های ذیدخل و به  وساط
 درج
ٔ
نیک حل معقول معضله را داشته    هٔ اول دو نامزد ریاست جمهوری اراد  ه
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 در غث  آن  با توجه به »معادل  .  باشند
ٔ
واقیع قدرت« در افغانستان این  به    ه

ول خواهد ب  .ودمعنای باز شدن مجرای فعل و انفعاالت غث  قابل کنثی

ز وضعینی   .میتواند قابل توجیه باشد  نه سکوت روشنفکر در چنی 

ز بدتر از سکوت است  .گفتار و کردار ناسنجیده و یک جانبه نث 

ز و بسیج   به باور ما روشنفکر باید با تمام توان نقش خود را در روشن ساخیی
  جوانب برای دستیانی به یک توافق  

ٔ
ذهنیت عامه برای اعمال فشار بر همه

ز کنند منافع و مصالح همه گانز  در چهارچوب قانون و حرمت به رای    هٔ تامی 
 .ایفا کندمردم،  

 پرسش بقا تنها یک پاسخ دارد. 
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 ۲۰۱۴جوالی  ۱۲

م« دیشب   تاثب  آرامش بخش و درس »رسی

ز دهه های گذشته را با تمام وجود خود   مردیم که مصایب فاجعه های خونی 
ز  لمس   آمث  باالخره روی حل معقول و مسالمت  این که  از  اند، دیشب  کرده 

 مسایل مورد اختالف میان نامزدان به وساطت وزیر خارج
ٔ
امریکا توافق به    ه

 .عمل آمد نفس راحت کشیدند

ز را نکردند   این پرسش که چرا دو نامزد از همان اول  به جای آن چه کردند، همی 
ک   مطبوعانی با جان کری نتایج آن  اعالم شد،  که دیشب در کنفرانس مشثی

لحظ در  اما  و  است.  مهیم   پرسش 
ٔ
و   ه احساسات  هنوز  حساس کنونز که 

هیجانات ناسر از رویاروی های قبیل فروننشسته اند و پیشداوری ها کم از کم  
بحث خردورزانه    ، بر  یک بخش قابل مالحظه نی  از ذهنیت عامه حاکم اند

 .میتواند تبعات منقز داشته باشد ، ممکن باشد روی این مساله اگر هم 

ایستادند،    ، به هر رو توافق رسیدند و در کنار هم  به  باالخره  سیاستمداران 
دند و همدیگر را در آغوش گرفتند و دست همدیگر را بلند   دست هم را فشر
کردند. این باید درس شود برا ی کسانز که با عشق کور یه یک سو و نفرت 

ز میساختندتمام به   .طرف دیگر سخن میگفتند و فضا را زهرآگی 

روز های گذشته فرصنی بود برای روشن شدن درون آدم ها و ظرفیت های  
 ...شان

ز کننده   ز گفته ها و کرده های چند روز پیش را مرور کنیم و عنارص تعی  اگر همی 
 در معادل
ٔ
یم میتوان گفت که  خطر بروز فعل و   ه  واقیع قدرت را  مدنظر گث 

ول  و دارای عواقب و پیامدها ی نابودی آور  خطر    ،  انفعاالت غث  قابل کنثی
اما احتمال بروز    ، گشته است نه  وایه نبود. این خطر هنوز هم کامال مرفوع

 .آن کاهش یافته است

ما نی نیاز    شاید بسیاری از ما از این ناراحت باشیم که چرا »نخبه گان سیاس«
به توافقی برسند که دیشب رسیدند و اعالم    ، ستندتوان نه  از وساطت خارچی 

ز به سوی دیگران کار ساده است. بیایید هر کدام ما از   .  کردند انگشت گرفیی
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سیم که آیا ما در حد توان و امکان خود آنچه را که باید میکردیم  انجام   خود بثی
سیاس  صحنه  اصیل  بازیگران  سایر  و  جمهوری  ریاست  نامزدان  تا  دادیم 

 !عمل نماید؟،  انستان چنان که خرد سیاس حکم میکرد افغ

صحن نه  مگر  بازیگران  میبود که  چنان  عامه  ذهنیت  اگر  است که   این 
ٔ
  ه

ز نمایند شاید نیاز    ، انتخابات را وامیداشت تا به قانونیت و خرد سیاس تمکی 
م وساطت خارچی به میان نیم آمد؟  !به تقبل رسر

 : باید پرسش های دیگری را مطرح کنیم  ،  ریشه برویماگر میخواهیم به منشا و  

اما   نه  مگر   - و  داریم  قانونز  حکومت  ما  طالنی  پسا  دورٔه  در  است که  این 
 !حاکمیت قانون را نداریم؟

اینست که »کارتل قدرت« انباشته از عنارص هنجارناپذیری است که   نه   مگر   -
قابل ت اند  صور دست یافته  از برکت فقدان حاکمیت قانون به ثروت های غث 

گانز در تقابل   منافع همهبه هر وسیله نی میخواهند منافع خود را که با    اینان
 !قرار دارند حفظ کنند؟

وهای سیاس توانا،  نه  مگر   - باورمند    این است که دیموکراس بدون وجود نث 
 !میتواند وجود واقیع داشته باشد؟ نه و متعهد به دیموکراس 

 که اگر کشوری توان تمویل بودیجاین است   نه  مگر   -
ٔ
عادی خود را نداشته    ه

  تواند مصارف قوای مسلح خود را از منابع داخیل تمویل نماید،  نه  باشد و حتا 
ی بیشثی از گپ های هوانی .  دم زدن آن از استقالل میل و ز میتواند   نه  .. چث 

 !باشد؟

م« دیشب    ، پس اگر در فکر فردای بهثی استیم باید در کنار تقبل و بلعیدن »رسر
 به هیچ بهانه نی 

تواند  به توافقات اعالم شده   نه  و ایجاد فضانی که هیچ طرفز
با خودمان در مورد پرسش های باال و پرسش های بنیادی دیگر    ،  پشت کند

 .فکر کنیم و بکوشیم برای آن ها پاسخ های شایسته نی بیابیم
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 ۲۰۱۴جوالی  ۲۶

یکیم غور در غ  مت رسی

نظامیان در غور و اورگون هر دو جنایات نابخشودنز اند. و اما کشتار  کشتار غث 
غور که در آن جنایتکاران افراد متعلق به یک قوم و یک مذهب را از دیگران 
  - جدا ساخته و سپس به صورت فجیع آنان را کشتند، جنایت مضاعف است

 قربانیان فاجعچون گرچه قربانیان این فاجعه، همانند  
ٔ
ارگون افراد بیگناه ملیک    ه

مردان اند ایجاد دهشت   هٔ اما هدف آن به عالو  ،  به شمول زنان و کودکان و پث 
ز است ز دشمنز و جنگ فرقه نی نث   .بر افروخیی

یک میدانیم  از هموطنان    ، ما در حایل که در ماتم قربانیان این جنایت خود را رسر
ارد مشابه به آن با هوشیاری تمام برخورد نموده  میخواهیم تا با این جنایت و مو 
شت  نه  و به دشمنان افغانستان اجازه دهند تا به اهداف شوم خود که همانا ک 

 فرقه نی است نایل آیند
ز ز منازعات خونی 

 .دشمنز و افروخیی

این   ی مسووالن و مجریان  برای دستگث  تا  از حکومت مرصانه میخواهیم  ما 
ی و ض ز ضد بشر دن آنان به پنججنایت سنگی   و سثی

 د افغانز
ٔ
قانون اقدامات   ه

 .جدی و موثر را اتخاذ و آن را به اجرا بگذارد

اندیشه در  تا  افغان است  ستان    وطنثی
ٔ
بر همه ز حاالنی  ما در چنی  باور    ،  به 

هزار   ، احساس برادران  و  چنان کنیم که خواهران  و کردار  و    هٔ گفتار  هموطن 
 صادقان

ی
 همشنوشت ما به روشنز تام همبسته گ

ٔ
تمام مردم افغانستان را از   ه
ق تا غرب احساس کنند بیایید در این مورد مشخص    - شمال تا جنوب و از رسر

 بگوییم:  »ما همه هزاره ایم«

 و اتحاد بر  
ی

 دشمنان را خننر بسازیم و با مشت همبسته گ
ٔ
بیایید با هم توطیه

 .جنایتکار و مزدور و اربابان خارچی شان بکوبیمدهان طالبان 

 تا جدا هستیم انگشتان افگاریم ما 

 مشت اگر گردیم از آن دندان ها خواهد شکست! 
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 ۲۰۱۴نومبر  ۲۴

 میکند  نه محکوم کردن تروریزم کفایت

 حمل
ٔ
به تماشگران یک مسابق  ه  تروریسنی 

ٔ
والیبال  در  پکتیکا  ده ها قربانز    ه

 .گرفت

وهای  حمالت پیهم تروریسنی نشان میدهند که در ساختار و تشکیالت و کار نث 

حکومت باید  این مساله را به    .  باید کاسنی های جدی موجود باشند  ،  امنینی 

 .جدی و همه جانبه بررس کند ،  صورت فوری 

 وظیف
ٔ
است تا به صورت عاجل  جهت توانا    اصیل حکومت در این ارتباط آن   ه

ی از حمالت تروریسنی  و ایفای  وهای امنینی برای کشف و جلوگث  سازی نث 

وها اقدامات همه جانبه و موثر را اتخاذ نموده و    ، وظایف اساس دیگر این نث 

این که هر روز پس از همچو حوادث تنها به صدور بیانیه   نه  به اجرا بگذارد؛

 ،  ابراز تسلیت به خانواده های شهدا  ، تروریسنی و تروریستاندر تقبیح اعمال  

ز نیازمندی   ز و تامی  ز شهدا و  بازدید از مصدومی  اک مقامات در مراسم تدفی 
اشثی

 .های عاجل درمانز آنان بسنده کند

شما آن قدر دروغ گفته   همچنان به  حکومت و نظامیان پاکستان باید گفت :  
ض راست بگویید و بالفرض قصد پایان بخشیدن به اید که اگر روزی هم بالفر 
 جنگ اعالم ناشده علی
ٔ
تا این گفته و نیت تان   ، افغانستان را داشته باشید  ه

 شود،   نه  عمیل
ٔ
نشانه هیچ  حارصز  حال  در  بود.  خواهد  مشکل  باورکردنش 
علیه   جنگ  به  دادن  پایان  نیت  شما  نمیخورد که  چشم  به  عمیل  مشهود 
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ز جهت اعالمیافغانستان را داشته    باشید.  به همی 
ٔ
سفارت پاکستان در کابل    ه

 مبنز بر این که  صدراعظم و رییس جمهور پاکستان حمل
ٔ
اخث  تروریسنی را    ه

ی بیشثی از  یک دروغ قبیح  به نظر   تقبیح کرده اند،  ز   در چشم افغان ها چث 
سد نه  درویعز به ادام -مث 

ٔ
 .  هزاران دروغ دیگر در طول دهه های گذشته  ه

یک    از  ر اتث 
»متحدان« افغانستان  )کشورهانی که با افغانستان پیمان های سثی

ز پیمان های امنینی امضا کرده اند(  و از »جامع  و نث 
ٔ
«  ه هم باید پرسید    جهانز

ز قدر اسناد مدارک و شواهدی که در مورد  نقش غث  قابل انکار   ، که مگر همی 
ت نیست  اند کافز  شده  آشکار  جنگ  این  در  و پاکستان  حامیان  برابر  در  ا 

ز که  آن چه   یقی  به  اتخاذ شود.  اقدامات مشخص  تروریزم   صادرکننده گان 
موارک و شواهدی است که در   ، نی از انبار اسناد آشکار شده است تنها گوشه

اینان گونی حتا صدای     دستگاه های استخبارانی این کشور ها وجود دارند. و اما، 
 فتوای »جهاد« در افغانستان را صادر میکنند. ک  آنانز را هم نشنیده اند  

 
 ه علنا

نیست.  دیپلوماس  رد  به معنای  آمد  باال  در  دیگر  آن چه عنوانز کشورهای 
باز وظیفه دارد تا از نو بکوشد.  به معنای   ،  دیپلوماس اگر بار بار ناکام هم شود

ز الملیل و رسدسازی مناسبات با آنان هم    نیست. گپ روی  ترک متحدان بی 
ز و خود دست   این است که چشم به راه ترحم دشمن و امداد دوست نشسیی
روی دست نهادن خطاست. ما پیش از همه باید  تمام آن چه را که در توان   

ومندتر و موثرتر بسازیم یم و این توان را پیوسته نث   .خود ما است به کار گث 

با تمام خرد و  وجدان و با    -شد  افغان ها! باید از از خواب بیدار   !  افغانستان
بر پای خود ایستاد    ،  آخرین قطره های همنی که در ما بافی است باید بیدار شد

و سیاس  و  نی  اندیشه  اختالفات  همه  رغم  به  یک صف  .  و  در  متحدانه   ..

 .ایستاد و به این تراژیدی پایان داد

 تا جدا هستیم انگشتان افگاریم ما 

 دان ها خواهد شکست! مشت اگر گردیم از آن دن
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 ۲۰۱۴دسمبر   ۱۷

 چند نکته در مورد جنایت تروریستان در پیشاور 

ترور در هر صورت و باز ترور هدفمند افراد غث  نظایم و به خصوص کودکان     -
 .عمل جنایتکارانه است ،  و نوجوانان مرصوف درس در مکتب

مرتکب جنایت شدند،     - پیشاور  در  مولود  آنانز که  و  آی  اس  آی  فرزندان 
 .سیاست نظامیان پاکستان بودند

پاکستان در تمام مراحل جنگ اعالم ناشدٔه خود علیه افغانستان از تروریزم    -
 به حیث یک ابزار مهم بر ضد افغانستان استفاده کرده و یط یک ده
ٔ
اخث     ه

 .ته استتروریزم را به ییک از ابزار های اصیل جنگ ضد افغانز خود مبدل ساخ

این حقیقت بارها برای جهانیان ثابت    ؛ پاکستان یک دولت دروغگو است   -
صادرکننده و    ،  مولد  ،  شده است. این که »جهان« چرا با این دولت دروغگو

از لحاظ عقل سلیم و وجدان    میکند،  نه  چنان که باید برخورد   پشتیبان تروریزم، 
توجه به بازی های قدرت های بزرگ جهانز  انسانز قابل پذیرش نیست؛ و اما با  

و منطقه نی و تضاد اهداف و منافع میان آنان و مهارت نظامیان پاکستان برای  
مانور در میان این قدرت ها و منافع آنان، درک علل این وضعیت چندان دشوار  

ز منافع تعریف شده و این منافع   ؛ نیست به خصوص که هدف سیاست تامی 
بسا موارد   نافذهم در  ز  قوانی   و حتا 

اخالفی ی  ارزش های عموم بشر ز    هٔ با  بی 
 .بل حتا در تضاد با آن ها بوده میتوانند ،  تنها همنوانی ندارند نه ،  الملیل

 پاکستان به افغانستان در نی ترور دیروز در     -
ز یف لوی درستث  سفر راحیل رسر

این جناینی  پیشاور، تالسر است برای فرار از مسوولیت نظامیان پاکستان در  
 که نتیجه و پیامد سیاست ها و پالن های جنایتکاران
ٔ
 .خود شان است ه

ز جنگ اعالم ناشدٔه پاکستان   -  خونی 
باید به   نه  ، افغانستان به حیث قربانز

طرح اتهامات    هٔ نظامیان پاکستانز فرصت بدهد تا جنایات خود را در پس پرد
ز و ماتمزده    علیه افغانستان )کشوری که وجب به وجب خاک آن  بار بار خونی 

 .شده است(، پنهان نمایند
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نظامیان پاکستانز آن قدر دروغ گفته اند که مردم افغانستان دیگر به هیچ     -
میتوانند اعتماد بکنند. پس نظامیان پاکستان اگر بالفرض   نه شان  هٔ گونه وعد

ند تا به جنگ اعالم ناشدٔه خود شان علیه افغان ستان  روزی واقعا تصمیم بگث 
خود را باید نخست در عمل به    هٔ این را باید بدانند که این اراد  پایان بدهند، 

 گون
ٔ
 .روشن ثابت بسازند تا بتوانند اعتماد جانب افغانز را کسب نمایند ه

باید     - از رسانه های خارچی میخواهند به ما »درس« بدهند  آنانز که  به  و 
 گفت: ما فراموش نکرده ایم که در فاجع
ٔ
رسانه ها چی نقشر ایفا    ، انستانافغ  ه

 ...کرده اند
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 ۲۰۱۵جنوری  ۱۴

 و  ناگزیری ها، ، واقعیت ها -نامزد وزیران 

ها  اکنش ها و فیلبی

در مورد فهرست نامزد وزرا واکنش های متفاوت ابراز شده اند که آن ها را در 
 :مجموع میتوان در سه کتگوری  تقسیم کرد

در این فهرست میتوان یافت که به فساد و تندروی شهرت  کمثی کش را   - ۱
داشته باشد؛ به جز یک استثنا دیگر نامزدان عضو کابینه های قبیل نبوده اند؛  

ین سطح    نامزدان عالیثی دارای  آنان  از  دارای تحصیالت عایل و شماری  همه 
تحصیل و تخصص اند؛ سن اوسط  کابینه  حدود پنجاه سال است؛ فهرست  

سب نسنی تنوع موجود تباری و تنوع سیاس درون نظام را  تمثیل نموده  یک تنا
و این مشخصه به حفظ ثبات نسنی کومک میکند؛ گرچه شمار زنان در حدی 
فت   نیست که وعده داده شده بود با آن هم حضور سه زن در کابینه یک پیشر

 ...نسنی است

 چنان که ب  - ۲
ی

  اید در نظر گرفته معیار تخصص و معیارهای دیگر شایسته گ
است نه در   ؛ شده  شده  پیشبینز  تحصییل  حداقل  در سطح  نامزدان  بیشثی 

 بلند تخصص  
 
قانون اساس قرار داشته و  حتا کسانز که دارای سطح نسبتا

 در رشتاند،  
ٔ
ز   شده اند؛  نه  خود شان توظیف  ه  این چهره ها در گذشته نث 

بیشثی
از وزیر در دستگاه دولت پایینثی      در سطوح 

ی
برزنده گ بوده و کدام  شامل کار 

تبارز  خود  از  از  نه  خایص  تر  برجسته  سیاس   
ی

وابسته گ معیار  اند؛  داده 
معیارهای دیگر بوده است؛ در مورد معتثی بودن اسناد تحصییل برچز نامزدها  
شک و تردیدهانی وجود دارند؛  از لحاظ تباری و جغرافیانی تناسب الزم در  

است  نه  نظر گرفته ترکینی   ؛ شده  ز  دارای چنی  توانست   نه  حکومت  خواهد 
 ...  کشور را از گرداب بحران نجات بدهد

ترکیب انتخاب شده محصول ناگزیری های موافقتنامه سیاس » حکومت    - ۳
مصالح   

ٔ
نتیجه و  میل«   وحدت 

ٔ
است  ه جانبه  ان    ؛  چندین  رهثی ز که  همی 

رفز کابینه شده  از بنبست هانی که سبب تاخث  در مع »حکومت وحدت میل«
غنیمت است، در غث     ،  بودند، عبور کرده و در مورد نامزدان به توافق رسیدند 
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قابل  آن خطر ناکایم موافقتنامه و بروز رویارونی دارای نتایج و پیامدهای غث 
ایط پیچیده افغانستان این خواست که همه   پیشبنز کامال محتمل بود؛ در رسر

ین صورت و با رسعت ح ز به بهثی   .  واقعبینانه نیست   د اعظیم انجام شود، چث 
باید به حکومت نو و وزرای آن فرصت کار عمیل را داد و سپس در مورد شان 

 .داوری نمود

 تنوع دیدگاه ها و داوری ها در جامعه از جمله در مورد حکومت و امور سیاس،
 .میداشتندعجیب میبود اگر همه مردم در مورد نظر واحد  -امر عادی است 

نامزد وزیران معرفز شده اند و برای اخذ رای اعتماد به ولش جرگه    ،  به هر رو
 .خواهند رفت

ف غنز و هم   این روشن است که گروه های معینز از موافقان و مخالفان ارسر
به خاطر  نه  بیشثی شان  -از ترکیب کنونز کابینه رایصز نیستند  ، عبدهللا عبدهللا

 ا 
ی

بل به سبب    ، ین یا آن نامزد وزیر و یا جمیع از نامزد وزرااهلیت و شایسته گ
سهیم به دست نیاورده اند و یا هم اگر سهیم به    ،  این که از »کیک قدرت«

و این گروه ها در پارلمان نفوذ قابل    .  از آن رایصز نیستند  ،  دست آورده اند
ز با توجه به ترکیب پا  .  توجیه دارند رلمان و سوابق  با توجه به این عامل و نث 
ین های    چندان اندک  وکال، نه  آنچنانز شمار  غث  قابل تصور نیست که حتا بهثی

مواجه   هانی  دشواری  با  رای  در کسب  ز  نث  ها  پست  احراز  نامزدان  فهرست 
ز جهت  بسیار مهم است تا جریان ارزیانی اسناد و پیشین  گردند. به همی 
ٔ
نامزد    ه

د  وزرا و جریان پرسش و پاسخ و رایدیه     - به صورت کامال شفاف صورت بگث 
  تایید و یا رد وزرا در مطابقت به احکام و روحی

ٔ
 شفافیت برای این که مساله

ٔ
  ه

قانونز  پشت  نه  باشد و   قانون     اغراض و  داد و ستدهای آلوده  و غث 
ٔ
نتیجه

 پرده. جامع
ٔ
ز این شفافیت نقش بارزی میتوانند ایفا   ه  و رسانه ها در تامی 

مدنز
 د. این شفافیت زمیننماین

ٔ
آن را به وجود خواهد آورد تا اعضای پارلمان فشار   ه

احساس کنند را  عامه  و    .  ذهنیت  تر  ومند  نث  وکال  بر  فشار  این  قدر   هر 
همانقدر آنان خود را ناگزیر خواهند یافت تا مطابق به    ، محسوس تر باشد

 .  هنجارهای قانونز و پسندیده عمل کنند

ز کامال شفاف   همچنان الزم است تا  جریان کمپاین نامزدان برای کسب رای نث 
قانونز    .  باشد  که بخواهند با کاربرد ابزارها و شیوه های آلوده و غث 

نامزد وزیرانز
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 زمین
ٔ
زیرا کسانز که بر   ؛ باید افشا ساخته شوند  ، کسب رای را فراهم سازند   ه

از مسند کرس  معلوم است که  ،  کرس قدرت نا نشسته دست به فساد بزنند
فشار  همانقدر  باید  وزیران  نامزد  جهت  ز  همی  به  خواهند کرد.  چه  قدرت 

وکال احساس کنند که  را  عامه  میتوان    .  ذهنیت  است که  طریق  این  از  تنها 
ز شد فلثی پارلمان اگر برای بهسازی ترکیب کابینه کاری کم از کم    ، کند نه  مطمی 

 خواهد آورد.  نه آن را از سطخ که در فهرست است پایینثی  
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 ۲۰۱۵جنوری  ۲۲

 برخورد زیانبار -رد دربست وزرای دو تابعیته 

 میکنند
ی

بر    ،  این که بخش قابل مالحظه نی از افغان ها در مهاجرت زنده گ
در میان مهاجران گروه قابل مالحظه نی از کادرهای     .  همه گان آشکار است 

ز دارنده گان ثروت و رسمایه هم حضور    و نث 
ی

مسلیک و نخبه گان فکری و فرهنیک
فت پیشر در کشورهای  خصوص  به  میان  این  در   دارند. 
ٔ
ساله   ه همه  جهان 

موفقانه   را  تحصیالت عایل  مدارج  تبار  افغان  از جوانان  ی  بیشثی شمارهرچه 
ی میکن  ند. این  یک رسمایسثی

ٔ
بالقوه  بزرگ و رو به افزایش برای افغانستان   ه

 .  است

میتوانند به حیث    ،  افغان های مقیم در خارج و به خصوص مقیم در غرب 
تحکیم و    ، لونی افغانستان در کشورهای مقیم و پل مستحکم و پرتوان توسعه

 .بکنند نقش سازنده نی را ایفا  ، تعمیق روابط افغانستان با جهان

ز  میلیاردی چی     کشور 
ٔ
تجربه تا     کشور کوچک ارساییل 

ٔ
تجربه تجارب    ،  از 

تنظیم   برای  افغانستان  اند که  موجود  جهان  در  نی  آموزنده  بسیار  و  متنوع 
سودمند از توانانی های افغان های مقیم خارج میتواند  آن    هٔ روابط و استفاد

ی خو  ر اتث 
 .د را در این زمینه طرحریزی نمایدها را مورد مطالعه قرار داده و سثی

* 

ز اکنون در بخش های گوناگون دستگاه دولت  کسانز در سطوح مختلف    ، همی 
که از خارج به وطن برگشته اند.  یک بخش آنان عضو کابینه    حضور دارند، 

بوده و یا در سطوح عایل دیگر وظایقز را ایفا کرده اند. در مورد اهلیت و کفایت  
ان موثریت ز   اینان  و مث 

ٔ
 .میتوان حکم واحدی صادر کرد نه کار همه

صدور حکم واحد،  در مورد نامزد وزیران پیشنهادی کنونز که دارای تابعیت 
خایل از هرگونه منطق و معقولیت و حرکنی است خالف منافع و    دوگانه اند، 

ز و روحی  مصالح امروز و فردای افغانستان و مغایر با میی
ٔ
غان اگر یک  اف  .  قانون  ه
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دارای چنان سطخ از تخصص باشد که بتواند مصدر   ، دارای تابعیت دوگانه
ز زمان پیشینه و کرکثی شایسته   خدمات برازنده برای زادگاهش شود و در عی 

باشد در حکومت الزیم  از     ،  داشته و حضورش  استفاده  از  باید کشور  چرا 
 !؟ همچو رسمایه نی محروم ساخته شود

نامزدی که   از  رد  وزیر  نامزد  این  ولو  باشند،  پنهان کرده  را  دوم خود  تابعیت 

ز برخوردار باشد زیرا حتا اگر    -کار درسنی است   ،  سطح تخصص بسیار باال نث 

  این کار در چنان شکل »ظریفانه« انجام شده باشد که دروغگونی تعریف شده 

 عدم صداقت و رصاحت شمرده شده میتوا  ، تواند   نه
ٔ
و    .  ندکم از کم نشانه

ز سطح  تخصص باال و سایر برازنده هٔ رد نامزد وزیری که به عالو   اما،    داشیی
ی

گ

ز رعایت کرده باشد  ، ها تنها و تنها به خاطر   ،  اصل درستکاری و صداقت را نث 

ز تابعیت دویم ی جز تعصب کور و زیانبار تعریف شده  ،  داشیی ز  .میتواند نه  چث 

ز جوانب گوناگون  مساله و استدالل منطقی فشار ذهنیت باید با روشن ساخیی

عامه  بر ولش جرگه را افزایش داد  تا از برخورد زیانبار در مورد وزرای دارای  

تابعیت دوگانه انرصاف ورزیده و به جای آن مطابق به  معیارهای روشن و 

عمل    ، ( و نیازمندی های واقیع افغانستان1شفاف مندرج در قانون اساس) 

 .نماید

ز اکن ون در پارلمان و سطوح عایل دولنی کسانز حضور دارند که اتهامات  همی 

ز    های استخبارانی   -بسیار سنگی 
ی

 تا وابسته گ
ی

از اتهامات ارتکاب جنایات جنیک

اقتصادی ز  سنگی  جرایم  و  جنایات  ز    -و  همی  و  است  موجود  شان  مورد  در 

 پارلمان مصوب
ٔ
 شان را صادر کرده است.  اعضای  ه

ی
 مصوونیت و بخشوده گ
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بهثی است به جای    ، ولش جرگه اگر میخواهند نزد مردم اعتبار کسب کنند

به اصل صداقت و راستکاری در جهت خدمت به مردم  رو کنند    ،  عوالمفرینی 

  نه  و  اجازه
ی

ناموس    حیثیت و   ، دهند تا عنارصی که به بدترین اشکال بر زنده گ

با سوواستفاده های ظالمانه  دارانی های عامه را چپاول نموده و    ،  تجاوز کرده 

اند اندوخته  افسانوی  اعمال جنایتکاران  ،  ثروت های  تفاخر خود و   با 
ٔ
خود    ه

ز  پیچیده  و شخ شخ و با تکثی روی   شان را در هاله های  تقدس های دروغی 

 سین
ٔ
 .مردم راه بروند و راه به سوی آیندٔه بهثی را ببندند ه

** 

قانونز اساس حکم میکند شخیص که به حیث وزیر    (1) مادۀ هفتاد و دوم 

ز  ایط ذیلمی  تعیی    :باشدمی  شود واجد رسر

  .تنها حامل تابعیت افغانستان باشد .1

ز داشته باشد، ولش   .2 هرگاه کاندید وزرات تابعیت کشور دیگری را نث 

  .الحیت تأیید و یا رد آنرا داردجرگه ص

  .تجربه کاری و شهرت نیک باشد دارای تحصیالت عایل،  .3

  .باشد نه سن وی از س و پنج سال کمثی  .4

ی، .5 جنایت و یا حرمان از  از ط   رف محکمه به ارتکاب جرایم ض    د بشر

  .شده باشد نه  حقوق مدنز محکوم
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وی  ۲۷  ۲۰۱۵فبر

 ...بیل و اما -مذاکرات صلح 

ین مقامات  دولنی    ، نه تنها گزارش های رسانه نی  بل همچنان اظهارات عالیثی
حایک از آن است که »مذاکرات صلح« در روزهای نزدیک آغاز خواهد شد.  
( طالبان برای مذاکرات مستقیم با  ز شیک نیست که حارصز شدن )حارصز ساخیی

افغانستان یک تحول مهم است امیدواری ها،    - دولت  با  تحویل که همزمان 
ز برانگیخته است  هانی را نث 

 .نگرانز

مردم افغانستان بهای جنگ را میدانند و نتایج و پیامدهای آن را سال ها است  
که با پوست و گوشت و مغز استخوان خود لمس کرده اند. در این شیک نیست 

در آن شهروندان از اما صلح و امنینی که    -که مردم صلح و امنیت میخواهند
حقوق و آزادی های قانونز مطابق به ایجابات زمان معارص  برخوردار باشند  
مردم   یک کالم  در  بتوانند.  استفاده کرده  ها  آزادی  و  حقوق  این  از  عمال  و 
ده سال   ز میخواهند صلح و امنیت زمینه ساز حفظ و تدوام دستاوردهای سث 

ز   ، اخث   ز برای  بهروزی    رفع کاسنی ها و مخاطرات و تامی  افق وسیع و مطمی 
ز   نه  - جامعه و کشور باشد   برگشت به دوره  های فاجعه های سیاه و خونی 

 مراحل گذشت
ٔ
 .بحران ه

ز مذاکره   تا طالبان را بر رس مث  پاکستان وعده داده است  این که    دیگر 
ٔ
نکته

ف  - حارصز کند اف پرویز مشر پس از سقوط طالبان   ،  همان پاکستانز که به اعثی
ز منافع پاکستان به     دوباره کمر آنان را بست و  تا جنگ نیابنی  را به خاطر تامی 

زمامداران  را  هر کدام  ناشده که  اعالم  جنگ  ز  پیشی  مراحل  بیندازند.   راه 
پاکستان در موقعش انکار میکردند و سپس بر آن ها افتخار میورزیدند، همه  

ز علت شمار   نه  به یاد داریم و نیاز به یادآوری از آن ها  وجود  دارد.  به همی 
ی از افغان ها بر صداقت وعده وعید های امروزی مقامات پاکستانز  باور  کثث 
ندارند و فکر میکنند که ممکن است گفته ها و اقدامات کنونز آن ها  باز هم  
ز این گمانه را مطرح   بازی فریبکارانه و خطرناک دیگری  باشد. شمار دیگری نث 

 معامل  - در پس پرده معامله نی  صورت گرفته باشدمیسازند که مبادا  
ٔ
دادن   ه



 

[132]                                                 جلد دوم  - از بن تا بنبست و شکست 
 

در این میان رسبلند  .  امتیازات مورد نظر نظامیان پاکستان از سوی افغانستان
ز نگرانز های نوی را برانگیخته است که در مورد آن ارزیانی   کردن خطر داعش نث 

 .های گوناگون ابراز شده اند

   مذاکرات    ، با توجه به نگرانز های یاد شده 
ٔ
این بسیار مهم است تا  در مساله

ز طالبان شفافیت کامل رعایت گردد. این شفافیت به معنای   با پاکستان و نث 
« برگزار شود. در هیچ کجای دنیا   ر علنز آن نیست که  این مذاکرات روی »ستث 
ند. و اما در این   « صورت نمیگث  ر علنز  مذاکرات و روندهانی روی »ستث 

ز چنی 
 : ایت چند  نکته بسیار مهم استمیان رع

با     - ز شوند که به هیچ قیمنی هیچ امتیازی که در مغایرت  باید مطمی  مردم 
  اریصز را میل و تمامیت   حاکمیت  ، و استقالل  مصالح افغانستان باشد منافع و  

خواهد شد. افغانستان و پاکستان باید به   نه  به پاکستان داده  ، مخدوش سازد 
برابر  وارد مذاکره  برای حل مسایل  موجود و دستیانی    حیث دو همتای کامال 

 .تفاهم و همکاری متقابال مفید، شوند  ، به  صلح 

باید روشن ساخته    - با طالبان و خطوط رسخ آن  چهارچوب کیل مذاکرات 
مردم   برای  باشند که  طوری  آن  رسخ  خطوط  و  چهارچوب  این  و  شوند. 

ه وسیعثی را در درون نظام ایجاد  افغانستان قابل پذیرش باشند و وفاق هرچ
ز کند که در مذاکرات به هیچ نوع و عنوانز از  کرده بتواند. حکومت باید تضمی 

 .خواهد کرد نه این خطوط رسخ عدول

 با توجه به موضع و سابق   -
ٔ
این مهم است تا حکومت    ، برخورد طالبان با زنان  ه

ز نماید که حقوق قانونز و دستاوردهای زنان در  ، تضمی  از شمار   سه دهه اخث 
 .خطوط رسخ خواهند بود

ترین سطح     - بلند  از  ز گردد که  تعی  باید طوری  ترکیب هیات مذاکره کننده 
 .اعتبار و اعتماد میل برخوردار باشد
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و  درونز  استحکام  از  میل  وحدت  حکومت  قدر که  پشتیبانز   هر  و   اعتماد 
ده و فعال مردم برخوردار باشد،   از موضع مناسبت تری  در  به همان قدر  گسثی
 .روند مذاکرات برخوردار خواهد بود

 رزیم قوای مسلح
ی

موفقیت های قوای مسلح     ،  ارتقای  توانانی و سطح آماده گ
ایفای وظایف، امنینی    در   بهبود متدوام وضعیت  از مسایل کلیدی   ،  و  ییک 

 .برای تقویت موضع دولت افغانستان در مذاکرات است

ین چانس ها را باید برای صلح  و حل مسایل از طریق مسالمت  حتا   کوچکثی
ز آزمود. و اما ز حتا یک لحظه  ،  آمث  باید فراموش کرد   نه  درس های گذشته را نث 

 کامل     همزمان با مذاکرات،   -
ی

ز آماده گ باید برای هر حالت احتمایل دیگری نث 
 .  داشت

ما باید    ، ورهای منطقه و جهاندر مساییل مانند روابط با پاکستان و سایر کش 
یم که در کدام موارد و مساییل همه با یک زبان سخن بگوییم و یکدست   یاد بگث 

ز منافع و مصالح    ،  عمل کنیم و در چه مواردی و مساییل و با گ ها برای تامی 
یک    ، همه گانز خویش جامع  ،  حکومت  -هر  و   اپوزسیون سیاس 

ٔ
  - مدنز    ه

ب را  متفاوت    مذاکرات نقش های 
ٔ
نماییم. مساله ایفا  اهداف  ز  ز عی  تامی  رای 

از مساییل اند که دولت و مجموع نظام و جامعه   ، صلح و مناسبات با پاکستان
 عمل کنند

ی
 .باید در مورد آن با حد اکثر هماهنیک

این به هیچ عنوانز منطقی نیست تا ما اجازه بدهیم افغانستان میدان بزکشر  
های نیابنی آنان بافی بماند. ما باید از هر چانش برای    منافع بیگانه گان و جنگ

پا   ، اما آنچنان که با رهانی از یک دام  - پایان دادن به این وضع استفاده کنیم   
 .در دام دیگری نگذاریم
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 ۲۰۱۵م  ۱۴

 به بهای گران تر از قیمت جنگ نه صلح بیل و اما 

تا قوای مسلح بینز دشمن را به    ،  شود  نه توانا تا افغانستان صاحب حکومت 
شود که سیاست مداخله محکوم به شکست  نه  خاک نمالد و در عمل ثابت 

و    ،  است ترحم  روی  از  دست  .  دیگران  خود  جویانه  سلطه  اهداف  از   ..

 .برنخواهند داشت

کنونز  به  ولو بخواهند در وضعیت    آنانز که در راس دولت نشسته اند،  ،  و اما
ز در این زمینه باید    .  حکومت توانا را ایجاد کنند ،  میتوانند نه  تنهانی  جامعه نث 

نقش خود را ایفا کند.   این کار زمانز میش شده میتواند که ما اهمیت بنیادی  
اصل ارجحیت منافع و مصالح همه گانز بر هر گونه منفعت و مصلحت گرویه  

  .  دیگر را درک و رعایت کنیم

میتواند از افغانستان دفاع کند. ما همه باید    نه  چنان قوای مسلح به تنهانی هم
ونز یک مشت   در دفاع از افغانستان در برابر مداخله و تجاوز و توطیه های بث 
شویم و زمینه ها و چشمه های داخیل سوواستفاده بیگانه گان را از وضعیت  

 .در افغانستان را خشک بسازیم

بل عنارص و    ، تنها دشمنان مسلح دولت نه  ت است که  این نکته حایز اهمی
باید   نه  گروه های متعدد از بحران تغذیه میکنند و بحران را تغذیه میکنند.  

اجازه داد تا این عنارص از وضعیت موجود سوواستفاده کنند و افغانستان را 
 
ٔ
 .ناکام و مصیبت بار برگردانندبه گذشته

ند  که جنگ روانز ییک از ابعاد جنگ های  هم دولت و هم جامعه باید بدان
باید   نه  امروزی است و با  هوشیار ی در برابر آن مقابله نمایند. به دشمنان
ما را با هم    فرصت داد تا با استفاده از ابزار جنگ روانز میان ما نفاق خلق کند،

  ما به دست خود مان بکشد و یا تضعیف نماید،  روحیه ما را    ، درگث  بسازند 
 .در هم شکند  و امید به آیندٔه بهثی را در ما بکشد

حکومت  
 
واقعا افغانستان   حکومت  خارچی    ،  شود  نه  تا  چه    -همتاهای 

 .خواهند گرفت نه  آن را جدی - »دوست« و چه »دشمن«
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 دولت است  
 
هم در امر استقرار   - دولت افغانستان  باید نشان بدهد که واقعا

هم در دفاع از افغانستان و حفظ ثبات و    ، حاکمیت قانون و خدمت به مردم
 .امنیت و هم در رسکوب تروریزم و بغاوت مسلحانه

وع  .  دولت نیست  ،  دولت نی »دندان« به حد کافز قوی برای اعمال قهر مشر
گریه را    -دارد که دولت هر گریه را با دندان باز کند   نه  و اما این معنای آن را 
باید با دندان بازکرد. دولت قوی، دولنی است   نه  میتواند که با کلک باز شده  

وع باشد و اما نیاز استفاده از آن برایش   که قادر به اعمال کامل و موثر قهر مشر
 .پیش نیاید

برای  نظام  دشمنان  به  چانس  دادن  و  ز  آمث  مسالمت  فصل  و  حل  پیشنهاد 
پذ و  جنگ  از  ز  برداشیی دست  به  وط  سیاس مشر  

ی
زنده گ در  یرش  مشارکت 

منافع و مصالح علیای   ، قانون اساس به  پیشنهاد و طرح معقول و مطابق 
ان طالبان حارصز به حل   افغانستان است. حتا اگر اطمینان قطیع یافت که رهثی

نیستند، مسایل  ز  آمث  مختلف   نه  مسالمت  میان سطوح  در  را  انتباه  این  باید 
وزی و یا مرگ برای    طالبان و دیگر دشمنان نظام ایجاد کرد که هیچ رایه جز  پث 

ز دشمن خواهد انجامید نه  بقای آنان وجود   .دارد؛ زیرا این روش به قوی ساخیی

و اما دشمنان نظام تا زمانز که تصور بکنند میتوانند از طریق جنگ و کشتار و 
ترور به اهداف خود دست بیابند و دوباره امارت خود را مستقر بسازند و یا با  

ی کسب کنندتضعیف نظام امتیازات      ، بیشثی
ٔ
معقول   چرا باید به یک مصالحه

 !حارصز شوند؟

در توطیه دست شیطان    ،  نظامیان پاکستانز که از تشنج و جنگ تغذیه میکنند 
ها،    دروغگونی  همه  این  از  پس  اند.  بسته  پشت  از  لفیطز   را  وعدٔه  هیچ 

قابل باور    عمل،برای مردم افغانستان  بدون ثبوت این وعده ها در    پاکستان،
 پنجم« پاکستان   نه  بوده

ٔ
ز افغانستان به »صوبه میتواند. تا اینان از مبدل ساخیی

 !نا امید نشوند چرا باید از این سیاست دست بردارند؟ 

ز مسایل  همیشه باید باز باشد   .  درب دیپلوماس و راه برای حل مسالمت آمث 
جازه ندهیم تا متجاوزان و مداخله  و اما ما باید هثز تعامل با جهان را بیاموزیم و ا
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گران در برابر جهان در نقش قربانز ظاهر شوند و  افغانستان را منبع خطر  
 
ٔ
 کنند.  بنیادگرانی و تندروی اسالیم محصول جامعه

افغانز برای جهان معرفز
افغانستان   از  ون  بث  پروژه در دوران جنگ رسد در  به حیث یک  بل  نیست؛ 

 .حمیل شده استتولید و بر افغانستان ت

دولتمداران افغانستان باید به دولتمداران پاکستان تفهیم کنند که افغانستان 
بسپارد به گذشته  را  تا  گذشته  است  پاکستان    -حارصز  آن که  به  وط  مشر

دارد بر  دست  افغانستان  قبال  در  جویانه  سلطه  های  ختم    ؛ ازسیاست  در 
و در مناسبات با افغانستان    مصیبنی که برای افغانستان آفریده همکاری نماید  

 رعایت کند
 
ز الدول را دقیقا  .اصول و موازین حقوق بی 

دارند نیاز  امنیت  و  صلح  به  و  میخواهند  صلح  افغانستان  اما   -مردم    و 
صلح معنای بسیار    .  »صلح«ی  که  بهای آن گران تر از قیمت جنگ باشد نه

 .وسیعثی از نبود جنگ دارد
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 ۲۰۱۵جوالی  ۴

 غب  قانوتن 
 !منبع خب  و یا خطر؟ -دیپوهای تسلیحاتی

وهای امریکانی که یط آن دیپوی تسلیحانی قومندان جهادی جان   عملیات نث 
این سو بحث های   به  از چهار روز  برده شد،  از میان  پروان  بایانز در  احمد 

 .گوناگونز را برانگیخته است

اهانت و    ، ل قوای امریکانی را غث  قانونز هواداران قومندان جان احمد این عم
 .حتا  توطیه علیه مجاهدین قلمداد میکنند

عبدهللا عبدهللا، رییس اجرانی به فردای حادثه همراه با عطا محمد نور و شمار  
ل جان احمد بایانز  رفته  و با وی ابراز  ز ان جمعیت اسالیم به مثز دیگری از رهثی

 کردند. گزارش شده که
ی

  رسی   همبسته گ
ٔ
ز مالقات جلسه آنان در ادامهء همی 

نتایج و تصامیم  آن به رسانه ها هیچ گونه   ز داشتند که در مورد اجندا و  نث 
ارایه پایه گان نه  معلومانی  بلند  این  دنبال  به  هم    ، گردید.  از  دیگری  شمار 

 و دندان  
ی

ز برای ابراز همدردی و همبسته گ تنظییم های قومندان جان احمد نث 
و سلسله این دید و باز دید ها تا امروز هم در     .  خانی  به مالقات وی رفتند

پور کابل، ادامه دارد ز شث  اف نشی  ل مجلل جان احمد بایانز در محله ارسر ز  .مثز

ز  عبدهللا عبدهللا، رئیس اجرا نی حکومت، در جلسه نی که  فرماندهان پیشی 
جمعیت اسالیم در پروان در کاخ سپیدار  در آن حضور داشتند،  همه مقامات 

از جمله مشاور امنیت میل، وزیر داخله، رسپرست وزارت دفاع    - ارشد نظایم  
ها اعالم  را  فراخواند تا گونی  از آگایه از عملیات امریکانی  - و رئیس امنیت میل

شب  بر  پنجشنبه  ز    ۱۱ائت کنند)شب  همی  در  عبدهللا   عبدهللا   رسطان(. 
ز جمعیت اسالیم  گفت: "به شما اطمینان  جلسه خطاب به فرماندهان پیشی 

دهم که در این حادثه توطیه نی در کار نبوده و عملیات علیه شخص معینز  می
وهای حمایت قاطع بر اساس گزارش فرمانده   صورت نگرفته است. اقدام نث 
وها به حوادث اخث  و عملیات باالی میدان هوانی بگرام رابطه   عمویم این نث 

 ".دارد تا اقدام علیه مجاهدین

 ".آقای عبدهللا گفت: "در تالش است این حادثه در آینده تکرار نشود

* 
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از زمان آغاز  افغانستان  در  امریکا   ی  به رهثی الملیل  ز  بی  ایتالف  قوای  گرچه 
دن مسوولیت کامل امور امنینی به  عملیات برای رسنگونز ر  ژیم طالبان تا سثی

، همه روزه مرصوف اجرای عملیات نظایم بوده اند و پس از تکمیل   قوای افغانز
ز این عملیات به گونهء  بسیار محدود و موارد خاص ادامه  مرحلهء   انتقایل نث 

بار است که قوای امریک ز  انی  یافته است، و اما در تمام این سال ها این اولی 
ز بردن دیپوی تسلیحانی یک قومندان منسوب به گروه  جمعیت   دست به از بی 

ز  اسالیم افغانستان ز علت است که این اقدام سبب دست  مث  ند. شاید به همی 
 قومندانان و رسان سیاس جمعیت اسالم شده است

ی
 .پاچه گ

ه سال گذشته قوای امریکانی به اقدایم علی
ز ه پرسش در این است که چرا در سث 

دارد قرار  بگرام  پایگاه  بیخ گوش  تسلیحانی که در  دیپوی  زده   نه  دست  ،  این 
بودند. آیا امریکانی ها تازه از وجود این دیپو آگاه شده اند و یا این که بنابر علیل  
اکنون این دیپو را به حیث منبع خطر، ردیف بندی کرده و دست به نابودی  

 آن زده اند؟

 .جع ذیصالح امریکانی میتوانند به آن پاسخ بدهنداین پرسشر است که تنها مرا

وهای حمایت    اخث  در کاخ سپیدار گفت: » اقدام نث 
ٔ
عبدهللا عبدهللا در جلسه

وها به حوادث اخث  و عملیات   قاطع بر اساس گزارش فرمانده عمویم این نث 
باالی میدان هوانی بگرام رابطه دارد تا اقدام علیه مجاهدین «. گرچه رییس  

یاج داده است و اما پیام تلویخ این   نه  راییه در این مورد توضیحات بیشثی
هانی را 

ز بل اقدایم  بوده،   نه  ساند: این عملیات اشتبایه و تصادفز مث    بیان چث 
بگرام و رفع   میدان هوانی  باالی  اخث  و عملیات  به حوادث  بوده در واکنش 

 ...خطرانی که پایگاه بگرام را تهدید میکرده است

ز بوده باشد  اگر  در این صورت میتوان گفت که گفتار،  کردار و    ، قضیه چنی 
 
ٔ
ز گفته ی آقای رییس اجراییه  با منطق نهفته در همی  خود ایشان  در موضعگث 

ین  بیان  به کیل ناهمخوان است  .نرمثی

** 
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 جمعیت اسالیم و سایر گروه های منسوب  به »اتحاد شمال« سال ها  
 
ظاهرا

ودند که تمام تسلیحات دست داشته شان را تحت برنامهء  پیش اعالم کرده ب
ز   دی دی آر و دایاگ تسلیم داده اند. و البته در برابر آن پول های هنگفنی را نث 

 .از سوی تمویل کننده گان خارچی برنامه های مذکور به دست آورده اند

  اروپا  و اما کسانز چون فرانسیس وندرل نمایندهٔ 
ٔ
ز اتحادیه روند خلع    ، پیشی 

 یک شوچز میدانند
 
ی که در واقع هرگز   -سالح این گروه ها را اساسا ز یعنز چث 

خطای  نه  انجام را  ساالران  جنگ  از  پشتیبانز   
ٔ
ادامه وندرل  فرانسیس  شد.  

یک امریکا و متحدان غرنی آن ارزیانی میکند که در نتیجه آن انحصار   ر اتث 
سثی

زیاد تسلیحات  و افراد مسلح در  دولت بر وسایل قهریه ایجاد نشد و مقادیر  
ز جهادی بافی ماندند. و این ییک از علل اصیل ضعف  اختیار فرماندهان پیشی 

 .دولت و مانع عمده در برابر استقرار حاکمیت قانون در افغانستان است

*** 

) همخوانز   وهای امریکانی  عملیات نث 
 حقوفی

ٔ
رصفنظر از این که در مورد جنبه

(  چه گونه قضاوت شود، این واقعیت است که  یا ناهمخوانز با پیم ان امنینی
ز نافذه افغانستان    و دیپوی های مشابه آن از نظر قوانی 

این دیپوی تسلیحانی
 باید دستگث  و به  

ُ
غث  قانونز اند. قومندان احمد جان بایانز  و امثال او اصوال

 
ٔ
جنبه اما  و  شوند.  ده  سثی قانون  دو   پنجه  است که  این  واقعیت  لت  دیگر 

    -دارد نه  افغانستان توانانی این کار را 
ٔ
برخالف طوری که دیدیم مقامات بلندپایه
اک کردند  اشثی

 
 .  دولنی در مرکز و برچز والیات در این عزاداری تسلیحانی علنا

به این ترتیب دولت از یک سو با طالبان و داعش که میخواهند نظام سیاس  
ت  و از سوی دیگر با عنارصی  مرصوف جنگ اس  موجود را رسنگون بسازند، 

ز نظام به   چون قومندان احمد جان و امثال وی مواجه است  که در سایه همی 
ثروت های هنگفت دست یافته اند و در دولت هم کم از کم سهم  بارز  دارند،  
دو  این  میان  دولت  اگر  ز کنند.  تمکی  قانون  حاکمیت  به  نیستند  اما حارصز  و 

ز که در همه عرصه ها میتوانست بهثی از این  به یق  ،  سنگ قرار نیم داشت ی 
چه طالب و چه داعش    - عمل کند و به خصوص غلبه بر چندهزار دشمن نظام

 ممکن و میش میشد  –
ً
 .کامال

 **** 
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  ،  از پروان یا قندهار ، کلنی جان و یا مقصود جان  ، محمود جان    ،  احمد جان
رصف نظر از تعلق   ، بدخشان جوزجان و یا  ، هرات ، ننگرهار  ، فراه  ، هلمند
،   ، عقیدنی   ،  مذهنی    ، زبانز   ،  تباری رصف نظر از این که در چه   سیاس و حزنی

مقایم در دولت اند و یا نیستند، رصف نظر از این که در گذشته چه خدمنی  
چه    –کرده اند،  حق ندارند سالح غث  قانونز داشته باشند   نه  کرده اند و یا 

ز دیپوی  رسد به این که دی  داشته باشند. داشیی
ی

پوی شخیص تسلیحات جنیک
شخیص  

ی
جنیک مجازات    ،  تسلیحات  و  پیگرد  مستلزم  و  است  قانون  خالف 

 .قانونز 

»حق« جان  احمد  این   
ً
مثال اگر  آن  غث   شخیص    در  دیپوی  پروان  در  دارد 

.. هزار .  تسلیحانی داشته باشد، پس محمود جان و کلنی جان و مقصود جان و

داشته   نه  جان و بادمجان دیگر چرا در سایر نقاط کشور  این »حق« را و یک  
 !باشند؟

و اگر از »الف« تا به »ی« همه »حق« داشته باشند در هر بخش هر والیت  
در این صورت افغانستان  و هر شهری دیپوی شخیص تسلیحات داشته باشند،  

 .تنظیم ساالری بود همان جنگیل خواهد ماند که در دورهٔ 

 وحشت آن دوره های سیاه را مردم دیده اند و با پوست و گوشت و  
ٔ
فاجعه

مغز استخوان مصایبش را لمس کرده اند.  در آن زمان تنظیم ها هر کدام تا  
ز به نام دولت وجود واقیع آنان منطقه    .  داشت نه  دندن مسلح بودند و اما چث 

همدیگر  علیه  در جنگ  را  به کوچه کابل  و کوچه  منطقه  ویران کردند.    ، به 
این جنگ ها جان از دست   ، عزت، هزاران کابیل در  ناموس و دارانی شان را 

ز بود ز کم و بیش چنی     .دادند. وضعیت مزار و شهر های دیگر نث 

شکست تنظیم های جهادی تا دندان مسلح در برابر طالبان ناسر از کدام خرد  
توانز و کرده های خود  بیشثی ناسر از نا  -بود   نه  و شجاعت خاص خود طالبان

 به نام  
ی

این تنظیم ها بود.  لذا دفاع از وجود دیپوهای شخیص تسلیحات جنیک
عنارص   به  خوشخدمنی  و  نیست  فریبکاری  جز  ی  ز چث  داعش  و  طالب  خطر 
هنجارناپذیر ارزیانی شده نیم تواند. متاسفانه یک عده خوب یاد گرفته اند که  

ز دالیل  اشندچه گونه برای بدترین اعمال نث   .ظاهر فریب بثی
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 ضد طالب  داعش است صفوف قوای مسلح به رویش 
 
تنها   نه  اگر کش واقعا

 .بسته نیست که باز باز است

 ضد طالب و  داعش است کمر دولت را در مبارزه علیه داعش  
 
اگر کش واقعا

ز منتظر فرصت باشد تا دولت   نه  و طالب باید ببندد و  این که خنجر در آستی 
جر بزند و یا با اتکا بر گروه مسلح غث  قانونز در اشکال گوناگون   را از عقب خن

ی کنند  .از آن برای منافع شخیص خود شان ظالمانه  باجگث 

ی روی همچو مسایل است که فعاالن مدنز را میتوان از فعاالن  در موضعگث 
» « تفکیک نمود.  »زدنز  و »معدنز
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 2015نهم اگست 

 و اتحاد میلبا 
ی

 همبسته گ

 باید به تروریزم پاکستاتن پاسخ داد

است افغانستان  در  اخث   ز  خونی  جنایات  اصیل  مسوول  همانند    -پاکستان 
ز تروریسنی و ویرانز وحشیانه دیگر در افغانستان  .هزاران کشتار خونی 

پاکستان چند دهه پیش جنگ اعالم ناشده در برابر افغانستان را آغاز کرد. این  
هم جن طالبان  دارد.  ادامه  ز  نث  امروز  ی کرده  سثی را   

مراحل گوناگونز گ که 
ز جنگ اعالم ناشدٔه پاکستانز اند. برای اثبات این ادعا بوچی بوچی   مجریان همی 

دارد مدرک وجود  و  روشن  - سند  اظهارات  جمله  ابهام    ،  از  بدون  و  پرده  نی 
ین مقامات  .سیاس و نظایم اسبق پاکستان ، عالیثی

* 

سال ادامه داشت    ۱۳امریکا در افغانستان که به نام مبارزه با تروریزم  جنگ  
ی بیش از شاخه ُبری نبود  ز  چث 

    .  حد اکثر
ً
منجر به تبارز  این شاخه بری عمال

 
ٔ
بحران گردید، زیرا امریکا  تازٔه   دوبارٔه طالبان و مواجه شدن افغانستان با مرحله

  اقدامات موثر را انجام   -پاکستان  -   در برابر منبع اصیل تولید و صدور تروریزم 
 .داد نه

  تجربه نشان میدهد و ثابت میسازد که ما افغان ها برای ختم مصیبت جاری 
 بیگانه گان باشیم؛ نه

ٔ
خواهانه باید چشم به   نه  باید چشم به راه اقدامات خث 

حام پاکستان و دیگر دشمنان افغانستان باشیم باید چشم به راه   نه  ؛ راه اسثی
 ...عقل آمدن تروریستان باشیم رس 

 و اتحاد میل و تبارز ارادٔه    ،  تنها با تفاهم
ی

قاطع و توانانی میل است  همبسته گ
 .که میتوان توطیه های کثیف دشمنان افغانستان را ناکام ساخت
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  نه  بیایید تا دیر 
ٔ
افغانز در یک صف  شده است برای نجات افغانستان و جامعه

یم   ده قرار بگث 
و  هر   -گسثی    ، حزب  ، نث 

ٔ
 و همه افغان هانی گروه و حلقه

افغانز
اند را    ،  که خواهان رستگاری میل  افغانز جای خود  این صف واحد  در  باید 

 داشته باشند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[147]                                                 جلد دوم  - از بن تا بنبست و شکست 
 

 2015اگست   18

  ، روز استقالل
ٔ
 از دست رفته امیدهای سده

 و مسایل حیاتی امروز و راه فردا 

سال   ۲۸ با  )  ۱۳۹۴اسد  و  (  ۲۰۱۵اگست    ۱۹برابر  نود  با  است  مصادف 
انسان   كه  هللا  امان  شاه  افغانستان.  استقالل  داد  اسثی سالروز  ز  ششمی 

وطندوست بود   ،  آزادیخواه،  جسور  و  استقالل    ، ترقیخواه  اعالم  از  پس 
برای رفع عقبمانز   ، افغانستان ها  به حیث رهثی یك كشور مستقل كوشش 

نمود آغاز  را  معارص  مدنیت  به كاروان  رسیدن  و  این    .  قرون  تأسف  با كمال 
شد مواجه  بسیار  دشواری  های  و  موانع  با  مدنی  اندك  از  پس  ها    .  كوشش 

 مواجه گردید. بسیاری  
ی

 بزرگ
ٔ
افغانستان پس از سقوط دولت امانز با فاجعه

 استعمار را عامل اصیل ایجاد دشواری  هانی میدانند كه    ، افغانها
ٔ
تحریك و توطیه

و اما واقعیت بغرنجثی از آن    .  در نهایت منجر به سقوط نهضت امانز گردید
 .است كه تنها با این عامل توضیح شده بتواند

وطه خواهان و   هیچ سند و مدرگ در دست نیست كه بتوانند نیات نیك مشر
ز جای شك و تردید  شخص شاه امان هللا ند. و اما در این نث   را زیر پرسش بثی

وطیت با نیات و ارادٔه   نیست كه عمق اندیشه ها و تدبث  سیاس جنبش مشر
نبود.  برابر  تردیدی وجود .  نیك شان  و  ز شک  نث  این  استعمار   نه  در  دارد که 

تحت   دیگر  مردمان  رسمشق  به  موفق  و  مستقل  افغانستان  نمیخواست 
مبد ز  استعمار  ناکام ساخیی برای  از هیچ کار ممکنز  ز جهت  به همی  ل شود و 

 .نهضت امانز دری    غ نورزید

* 

اتخاذ   و  دولنی  قدرت  ز  با گرفیی میپنداشتند كه  سازی  عرصی  هواخواهان 
تعمیل آن بر جامعه میتوانند راه   از كرس قدرت دولنی و تحمیل و  تصامیم 

 .آینده را بگشایند
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شهر  چند  و  تنها كابل  نیست  افغانستان  دفاتر   .  دیگر  و  ارگ  تنها  ز  نث  كابل 
نیست بوده  .  حكومنی  توجه  مورد  كمثی  كه  كنندٔه    ،  عنرصی  ز  تعی  نقش 
 مردم در روند تحوالت اجتمایع است  ، مشاركت آگاهانه

ٔ
  .  آزادانه و دواطلبانه

 از این عامل سخن میگفتند
 
هنگام رسیدن به    ، حتا كسانز كه در حرف ظاهرا

دادند و یا هم حد اكثر روان و اذهان و قلوب مردم   نه  اهمیتیا به آن    ، قدرت
 .را كاغذ سفید برای طرحهای خیایل خود پنداشتند

وی علیم را   ، تخنییک   ، نث  استعمار  یك  ر اتث 
برتری سثی اقتصادنی كه  و   

صنعنی
ز میكرد ز و اما اخالق  ، تأمی  كردار و اهداف   ، سیاست ، اندیشه ، شگفت انگث 

ز بود  استعمار فساد آور   تضاد، اثر ژرف و دیرپانی بر روان  .  و نفرت انگث 
ز   ،  همی 

 برخوردشان با مجموع فرهنگ و مدنیت  
ی

عقول و قلوب افغانها در چگونه گ
اب پاشیده    .  غرنی برجا نهاد ز در یط سدٔه  اخث  بار بار بر این زخم كهن نمك و تث 

 .  شده است

نگ واقیع و یا هم تخییل غرب  نباید باعث   ، نفرت از استعمار و  رنگ ها و نث 
ار و متنفر  ،  آن شود تا ما از شناخت آنچه كه قوت غرب را به وجود آورده  ز بث 

فت و  عوام  ، راه درست  همانا شناخت زمینه ها  .  شویم ه های پیشر ز ل و انگث 
تنها در این صورت است كه خواهیم توانست به پرسشر    .  قدرت غرب است  

 
ٔ
ما قرار دارد    پاسخ بگویم كه از زمان تصادم با استعمار تا كنون در برابر جامعه

ز به آن تا كنون به ناكایم مواجه شده است  .  و هر كوششر برای پاسخ گفیی

ا  
ٔ
جامعه نخبه گان  دریافتندزمانز كه  را  تغیث   ورت  رصز سایر    ،  فغانز  همانند 

اسالیم دیگر  در كشورهای  شان  محصوالت    ،  همتاهای  و  ظواهر  به  بیشثی 
ه ها و عوامیل كه این مدنیت را    ،  تا زمینه ها  ، مدنیت غرب توجه نمودند  ز انگث 

 .  به وجود آورده بود

افغانز   
ٔ
جامعه سیاس  وهای  نث  محافظه كارترین  حتا  ز  نث  تیلیفون    ، امروز 

نت  ،  همراه ین سالحها را بدون مشکل    ، انثی ز مخربثی موتر و طیاره و تخنیك و نث 
از    

ی
بزرگ بخش  است که  آن  اخث  گواه  سال  ده  ز سث   

ٔ
تجربه میپذیرند.  خاص 

ز گویا دیگر با مظاهر دیموکراس چون آزادی مطبوعات،   آزادی  اسالمگرایان نث 
ه دولت، انتخابات و امثالهم مشکل تفکیک قوای ثالث   ،  تکثر سیاس  ، بیان
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ی دارند. و اما مشکل اصیل این است که این »ظروف« مدرن هنوز هم   کمثی
مدرن اند و مشکل محافظه کاران با آزادی عقیده و اندیشه   تیه از »مظروف« 

و تفکر مستقل و انتقادی و بردباری در برابر دگراندیشر و در مجموع مشکل 
 .ن هنوز هم پابرجاستشان با تفکر و فرهنگ مدر 

** 

 
ٔ
داد استقالل افغانستان یک مساله م و حیانی    به خصوص امسال در روز اسثی مثی

افغان دوم  و  اول  جنگ  در  افغانستان  اگر  دریابیم که  تا  است  انگلیس  -این 
اتوری   امثی اشغالگر  های  و  نث   ،

تسلیحانی فاحش  نابرابری  وجود  با  توانست 
ز در سال  بریتانیا را با شکست های مفتضحا   ۱۹۱۹نه مواجه بسازد و باالخره نث 

وادار بسازد تا استقالل آن را به رسمیت بشناسد، امروز چرا در برابر جنگ  
 !پاکستان عاجر مانده است؟ اعالم ناشدهٔ 

افغانستان در هر سه رویاروی   واقعیت های تاریخز به ما میگویند که مردم 
به نفس و متحدانه  عمل کردند. و  با اطمینان    ،  تاریخز با استعمار بریتانوی

  نه  آن اطمینان به نفس وجود دارد و  نه  متاسفانه امروز 
ٔ
    هم روحیه

ی
همبسته گ

 .و اتحاد

 
ٔ
ی نیست که آن را بتوان از    اطمینان به نفس و روحیه ز  و اتحاد چث 

ی
همبسته گ

 .خارج وارد کرد و یا متوقع بود که دیگران آن را به ما بدهند

سیم که اجداد و نیاکان   اگر یک بار هر کدام ما رس در گریبان کنیم و از خود بثی
اث نهادند که همه ساله در  ام   ۲۸ما به ما چه به مث  اسد در برابر آنان رس احثی

آوریم و ما اکنون چه میکنیم و  فردا نسل های آینده در مورد ما چه  می  فرود 
ن چه که نیاز داریم در درون خود دست  شاید بتوانیم به آ  ،  داورنی خواهند کرد

 یابیم... 
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 2015سپتمبر  28

 طالبان امروز شهر کندز 

 فیسبوک را گرفتند و اما
ً
 ...و قسما

برای دولت است برای طالبان و یک شکست  وزی  پث  این یک  این    .  بیل  در 
چنان   نه  و اما   ؛  ارتباط پرسش های جدنی وجود دارند که باید به آن ها پرداخت

 ایجاد کرد
ی

  نه  ؛  که رساسیمه گ
ٔ
لزل ساخت؛   چنان که روحیه ز   قوای مسلح را مثی

 .چنان که دشمنان را دلشاد ساخت نه

د پالن  طوری که    - دولت باید هرچه زودتر از این ناکایم درس های الزم را بگث 
 الزم به  

ی
با آماده گ بتواند  به موقع کشف شوند و قوای مسلح  های دشمن 

  .صورت بدون تاخث  به دشمن پاسخ دندان شکن بدهد

*** 

 
ٔ
نابخردانه های  این    تبرصه  قبال  در  اجتمایع  های  شبکه   از کاربران  شماری 

  بود، فرقه گرانی و فراخوان از عنارص هنجارگریز     حادثه که حاوی زهر کشندهٔ 
ز آب به آسیاب دشمنان افغانستان  ی نیست جز ریخیی ز  ... در نرم ترین بیان چث 

 
ٔ
 آنانز که در این لحظه

ٔ
حساس    و اما درود بر بانو شیددخت یوسف زاده و همه

 .دادند نه هوشیاری را از دست 

 :بانو شیددخت یوسف زاده نوشته اند

كودگ كم سن و سال،  تقریبا بیست سال پیش وقنی ما مهاجر بودیم و من   »
با حالنی پریشان به مادرم گفت: كابل سقوط كرد و طالبان  صبح زود برادرم 

 .قدرت را گرفتند
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من وقنی این جمله را شنیدم آرام آرام بدون آن كه كش بفهمد گریستم. با این  
كه من واقعا نیم دانستم طالبان چه كسانز هستند ویل شاید ترس از برقع و  

ان در خانه، مرا به گریه واداشتزندانز شدن دخ   .ثی

امروز بعد بیست سال خثی سقوط كندز مرا به آن سالهای دردناك برد. متاثر  
ان و پشان جوان و اطفال كندز شدم. تمام وجودم را ترس   شدم. نگران دخثی

دانم هیچ سقویط داییم نیست. من به می  فرا گرفت ویل نگریستم چون من
امنینی   وهای  نث  و توانمندی  دارم  باور  دفایع رسزمینم  فردا صبح،  می  و  دانم 

وزی كندز و مردمانش را در آغوش خواهد گرفت.«   آفتاب پث 
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 2015اول اکتبر 

 سپاس از قهرمانان اردوی میل 

 ...  و  درس هاتی که ما باید بیاموزیم

 

دیشب  پاکسازی کندز  عملیات 
آغاز شد  و گزارش ها حایک از آن 

به است که   قوای خاص کماندو 
توانست  قطعات  سایر  همکاری 
تصفیه  طالبان  وجود  از  را  شهر 
اند که  پذیرفته  ز  نث  طالبان  کند. 
از  محارصه  از  نجات  برای  گویا 

 .شهر خارج شده اند

وزی را باید  اردوی میل و  این پث 
وزی را باید زیر درفش سیاه یک گفت. این پث    ،  به خصوص کماندوهای اردو تثی

ز تجلیل کرد  ، رسخ  .سثی

ز بر عهده   ال مراد عیل مراد معاون لوی درستث 
فرماندیه این عملیات را دگر جثز

 .  داشت

آن فرماندهان و مسووالنز که با تپ تپ پای چند طالب فرار کردند و برچز از  
تنها   نه  آنان امروز سمبول های دورٔه مصیبت را علم میسازند، در این افتخار 

  بل بایسهیم ندارند،  
ٔ
ده شده و محاکمه گردندد  به پنجه    .قانون سثی

ریاست جمهوری اعالم کرده است که هیانی را برای بررس دالیل سقوط شهر 
قندوز به دست گروه طالبان، به این شهر خواهد فرستاد و  "در روشنانی بررس  
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هیات، آنانز که در انجام وظایف شان غفلت نمودند، مجازات خواهند شد و  
ی دوباره شهر قندوز    آن عده وهای دفایع و امنینی که در پس گث  از افشان و نث 

 ".اند، تقدیر خواهند شداز خود شجاعت نشان داده

 ،  دولت باید در مورد شناسانی دقیق علل سقوط کندز و مقرصان این حادثه
جدی و قاطع عمل کند. در غث  آن این خطر وجود دارد که همچو حوادث بار 

     .ثور« برسد۹تکرار شوند  و کار به »دیگر 

* 

 ...  درس هانی که ما باید بیاموزیم ،  و اما

میتواند از افغانستان دفاع کند.  نه  این روشن است که قوای مسلح به تنهانی 
ما همه باید  در دفاع از افغانستان یک مشت شویم و زمینه ها و چشمه های  

 .عیت در افغانستان را خشک بسازیمداخیل سوواستفاده بیگانه گان را از وض

تنها دشمنان مسلح دولت و حامیان خارچی   نه  این نکته حایز اهمیت است که  
ز از بحران تغذیه میکنند و بحران   شان، بل عنارص و گروه های متعدد دیگر نث 

میکنند.  تغذیه  موجود   نه  را  وضعیت  از  عنارص  این  تا  داد  اجازه  باید 
 سوواستفاده کنند و 

ٔ
 .ناکام و مصیبت بار برگردانندافغانستان را به گذشته

باید بدانند  که جنگ روانز ییک از ابعاد جنگ های   هم دولت و هم جامعه 
به دشمنان نمایند.  برابر آن مقابله  با  هوشیاری در  باید   نه  امروزی است و 
را با هم  ما    فرصت داد تا با استفاده از ابزار جنگ روانز میان ما نفاق خلق کند،

ما به دست خود مان بکشد و یا تضعیف نماید،  روحیه ما را     ، درگث  بسازند 
 .در هم شکند  و امید به آیندٔه بهثی را در ما بکشد

به    
 
الزما با دشمن   وزی در یک مصاف  اما پث  از کندز رانده شدند. و  طالبان 

وزی طالبان در  وزی در یک جنگ نیست. همان سان که پث  ترصف    معنای پث 
وزی بر دولت افغانستان نبود. باز ولو این که قوای مسلح   کندز به معنای پث 
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وز شود،    پث 
ایط و در هر مصافز وزی بر  در هرگونه رسر  به معنای پث 

 
این الزما

 .بحران و مصیبت نیست

 دولت است  
 
هم در    - دولت افغانستان  باید توانا شود و نشان بدهد که واقعا

پاکستان و رسکوب شورش و بغاوت مسلحانه   م ناشدٔه  دفع و طرد جنگ اعال 
هم در امر استقرار حاکمیت قانون و خدمت به مردم    و حفظ ثبات و امنیت،  

ز برنامه های موثر در عرصه های سیاس  ،  و هم در امر طرح و به اجرا گذاشیی
. تنها در این صورت است که افغانستان توانانی  

ی
اقتصادی، اجتمایع و فرهنیک

 .برونرفت از بحران و مصیبت را کسب خواهد کرد

در وضعیت کنونز  ولو بخواهند به    آنانز که در راس دولت نشسته اند،  ،  و اما
ز در این زمینه باید نقش    .  میتوانند دولت توانا را ایجاد کنند نه  تنهانی  جامعه نث 

 .خود را ایفا کند

ه در شبکه ها رسانه های    ، ی اجتمایعمتاسفانه چنان که مرور مطالب منتشر
میدهد، نشان  خارچی  های  رسانه  از  برچز  حتا  و  افغانز  صداهای    جمیع 

، عقالنز در روزهای اخث  به مراتب بلندتر از صدای عقالنیت و دوراندیشر    غث 
و تدبث  بود. بخش بیشثی »روشنفکران«  در الک سکوت فرورفته بودند و کمثی  

 شد  با موج  هزیان گونی 
های گمراه کننده و نفرت پراگنز عنارص     کش حارصز
الف و گزاف های عنارص هنجاز گریز واکنش نشان بدهد. بسیاری   فرقه گرا و  

ی  ز بود جز زیرپا   نه   ها گپ هانی بر زبان راندند و کارهانی از آنان رسزد که چث 
ز آب    قانون، نی اعتنانی به منافع همه گانز مردم افغانستان و ریخیی

کردن علنز
 .سیاب دشمنان افغانستانبه آ

با توجه جو زهرآگینز تبلیغات منفن  که در کشور حاکم بود،  قهرمانز قطعات 
تمجید   و  تقدیر  قابل  قطعات کماندو صد چندان  به خصوص  و  اردوی میل 
است که روحیه نباخت و با جانبازی توانست وظایف خود را موفقانه انجام  

 .دهد

ی د.  ما باید از حوادث کندز درس بگث  م. دولت باید از حو.ادث کندز درس بگث 
د  .جامعه باید از حوادث کندز درس بگث 
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وزی بر   یم و سهم خود را در پث  ما اگر بخواهیم میتوانیم این درس ها را بگث 
طالبان و برنرفت از بحران و مصیبت و گشایش افق های امید بخش فردای  

ند که ما اهمیت بنیادی اصل این کار زمانز میش شده میتوا    .  بهثی ایفا کنیم
و مصلحت گرویه   منفعت  هر گونه  بر  همه گانز  و مصالح  منافع  ارجحیت 
به حیث   را  و مسوولیت های خود  و وظایف  نماییم  رعایت  و  را درک  دیگر 
ترین   بحرانز  در  حتا  و  ادا کنیم  و  بشناسیم  درسنی  به  افغانستان  شهروندان 

 .لحظات هم  هوشیاری را حفظ کنیم
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 2015چهارم اکتبر 

 سقوط و یا رستگاری  -رسنوشت ما 

 

»جنگ« رسنوشتساز که برایند آن    –افغانستان با یک »جنگ« مواجه است  
ز شده نیست ز و تضمی   .از پیش معیی 

تنظیم   یا  و  طالنی  بار  فاجعه  های  به گذشته  سقوط   : احتمایل  برایندهای 
سقوط در دوزخ   ؛  بار تر از گذشتهساالری با عواقب و نتایج به مراتب فاجعه  
؛ یا دفع و رفع مخاطرات غلبه بر بحران و گشایش راه به    ، نابودی آور داعشر

 ...  سوی آیندٔه مطلوب ممکن

عقل بسیار به کار نیست تا دانست که دفع و رفع مخاطرات موجود، غلبه بر  
  – یگانه راه معقول و مطلوب است    ،  بحران و گشایش راه به سوی آیندٔه بهثی 

دازانه  یگانه رایه که به نفع تمام مردم افغانستان است. این یک ارمان خیالثی
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ط آن که همه عنارص، گروهها و    نیست. این یک مطلوب ممکن است؛ به رسر
و   تفاوت  هرگونه  از  نظر  رصف  اند  راه  این  در  ز  رفیی خواهان  وهانی که  نث 

ک   ،  منز های گذشتهاختالفات و حتا هرگونه دش  برای تحقق این ارمان مشثی
ند و این صف به روی همه آنانز هم که امروز و یا فردا به   در کنار هم قرار گث 

ند،   آن نی میثی
 باز باشد.  درسنی
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 2015اکتبر  ۸

 نه باید راه سقوط به دوزخ را باز کرد

 .هویت تباری استطالب  هم   نه مجاهد هویت تباری بود و  نه   -

تبلیغ نفرت تباری رصف نظر از این که از طرف گ باشد و کدام تبار را هدف      -
 .خدمت به دشمنان افغانستان است قرار دهد،

هر گونه تالش برای دادن رنگ و رخ تباری به بحران و جنگ جاری خدمت      -
فاج به سوی  و کشور  برای سوق جامعه  تالش  و  افغانستان  دشمنان   به 

ٔ
  عه

 .دوزچز است

* 

 
ٔ
بر همه گان   آن چه که در یط چند دهه بوده  افغانستان در جریان  اخث  در 

دیگران   فراموشکاری  روی  یا  و  دارد  حافظه  ضعف  اگر کش  است.  روشن 
ز و ویرانگر چند    حساب میکند،  میتوان برایش رساشیب های فاجعه های خونی 

 اخث  را یک به یک برشمرد
ٔ
 ...دهه

نند افشا  این هم   ز دشوار نیست تا هویت عنارصی را که نفرت تباری را دامن مث 
 ...کرد

این هم دشوار نیست تا هویت کسانز را که میخواهند از اوضاع حساس کنونز  
 ...سوواستفاده کنند افشا کرد

باید به هیچ یک از دوره های ناکام و فاجعه بار   نه  عقل سلیم حکم میکند که
 .نابودی آور داعشر سقوط کرد  گذشته و یا هم در دوزخ

 ...نه باید به سونی هم رفت که نهایتش دوزخ باشد
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 .باید تکرار کرد  نه  از اشتباهات و خطاها باید آموخت و آن ها را 

  
ٔ
همه ک  مشثی   

ٔ
خانه از افغانستان  را  افغانستان  باید  است.  افغانستان  مردم 
 کار کردباید برای آیندٔه بهثی افغانستان مش   .  بحران نجات داد

 
کا  .ثی

ده    حلقات،  ، همه عنارص ز وهانی که میخواهند دستاوردهای سث  گروه ها و نث 
سال اخث  حفظ شده و کاسنی های نظام اصالح گردد و به این ترتیب فردای  

ز شود  افغانستان تامی 
ند ،  بهثی ک قرار بگث 

 .باید در یک صف مشثی

ز   اف به خطاها و اشتباهات گذشته و درس گرفیی  ایجاد و  اعثی
ٔ
از آن ها زمینه

 .تحکیم اعتماد در میان هواداران فردای بهثی را مساعد میسازد

از  ز  نگرفیی درس  معنای  به  اشتباهات  و  خطاها  از  پر  های  بر گذشته  تفاخر 
ز راه برای تکرار گذشته است تکراری که این بار نهایتش    -گذشته و بازنگهداشیی

 دوزخ نابودی خواهد بود. 
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 ۲۰۱۵اکتبر  ۲۰

 به جای خودکشی برای بهروزی کار کنیم

در رسانه های جمیع  افغانز بحث منطقی  و سازنده امروز  چنان کمیاب است  
 .که در میان هیاهو یافتنش با یک نگاه ممکن نیست

حتا آنانز که به نام کارشناس و تحلیلگر در رسانه ها ظاهر میشوند بیشثی بر  
های خود سخن میگویند. کسانز هم سخنانز  بنیاد اغراض و حدس و گمان  

 .میگویند که بهثی است تخیلگر نامیده شوند تا تحلیلگر

در  رسانه های اجتمایع میان کاربرآن افغان فضای برخوردهای مقابله نی سیاه  
 .و سفید استقطانی حاکم است

نجات  و  مخاطرات  دفع  و  رفع  دارند که هدف شان  ادعا  همه  میان  این  در 
  
ٔ
افغانستان و گشودن راه بهروزی است.  و اما رصف نظر از نیت مدعیان، نتیجه
ز آب به آسیاب دشمنان  ی نیست جز ریخیی ز  نوشته ها و گفته ها چث 

نهانی اکثر
 .افغانستان 

نجات کشنی رسنوشت جامعه و وطن  پرسش بود و نبود تنها یک پاسخ دارد.  
من و گشایش راه برای فردای بهثی  از توفان ویرانگر و رسانیدن آن به ساحل ا

ک افغانز ما باشد ک همه کسانز که آرزومند بقای   -باید هدف مشثی هدف مشثی
 .  افغانستان اند

تحلیل و ارزیانی اوضاع و  سیاست ها و کارکردهای حکومت و  برخورد ما نسبت  
   ،  به دولت

ٔ
ز   مرکب    دولتمداران  و همه عنارص موثر شامل در معادله قدرت نث 

ک افغانز باشد   ز هدف مشثی ی و یا این   نه  –باید از موضع همی  ز این و آن ستث 
 .و آن ستانی 

باید کاری کرد که وضعیت از این هم بدتر شود و افغانستان  نه  و در هر صورت
د  .در رساشیب سقوط نهانی و نابودی آور قرار گث 

* 

ز مسایل امروز  .  فکر فردا غافل شدباید از   نه ،  و اما ما همزمان با پرداخیی
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خوب در این شیک نیست که بحران جاری در افغانستان زادٔه  عوامل متعدد 
 .منطقه نی و جهانز است ،  داخیل

ارتباط نی  منطقه  و  جهانز  عوامل  به  جانی که  نخوایه  می   تا  خوایه  د،  گث 
افغانستان ناگزیر است تا  واقعیت های منطقه و جهان و تناسب قوا را چنان 

مورد توجه قرار دهد. پس آن چه را ما میتوانیم انجام بدهیم و باید  که است  
و   دقیق  تعریف  بحران  ماهیت  از  نخست  در گام  تا  است  این  بدهیم  انجام 
ز دریابیم که چه گونه نقش عامل افغانز در رفع بحران  درست ارایه کنیم و نث 

 عمده بسازیم
 
 .افغانستان را میتوانیم تقویت کنیم و اساسا

آن چی به ما افغان ها و به نقش ما افغان ها در چهارچوب     ،  ان دیگربه بی
شود این است که ما به سهم خود در  می   امکانات و ظرفیت های میل ما مربوط

 .راه برونرفت از این بحران کدام کارها را میتوانیم و باید انجام بدهیم

ا به یک تعداد  در راه انجام این وظایف،  گام نخست در  زمینه  این است که م
  
ً
پرسش های اصویل پاسخ بدهیم.  در این جا تنها بر آن چه که تا کنون اصال

قرار گرفته است توجه  مورد  یا کمثی  و  است  نگرفته  قرار  توجه  کوتاه    ، مورد 
 : نماییممی اشاره

یزی     - آیا میشود دیموکراس را توسط عنارص و گروه های ضد دیموکراس پث 
 کرد؟ 

جدد و تحول را توسط عنارص و گروه های محافظه کار تحقق آیا میشود ت   -
 بخشید؟

ها نی که هنجار    - به دست عنارص و گروه  را  قانونیت  میتوان هنجار و  آیا 
 به وجود آورد؟   ، ناپذیری شان را بار بار ثابت ساخته اند

 ساخت؟  ،  دولت را توسط عنارص و گروه های قومگرا -آیا میتوان ملت   -
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در این صورت میتوان گفت که فقدان پاسخ به پرسش های باال منقز باشد،  اگر  
تجددگرا، ملت گرا، عدالتخواه  وی های سیاس   و    ، نث  هوادار دیموکراس  

اهداف بارز »حفرٔه سیاه«    ،  دارای  مظاهر  ییک  افغانز  توان رسارسی  و  نفوذ 
شمار  به  افغانستان  سیاس   

ٔ
چمث    صحنه ز  رفیی هدر  باعث  و  ود که  ها  انس 

بنیادی بیماری  فرصت های مناسب شده است.  و این نشان میدهد که چارٔه 
و   ها  ها و کارکردهای گروه  ماهیت  سیاست  کدام است. همچنان شناخت 
 برخورد  

ی
ز از روی شناخت چه گونه گ  نث 

 کنونز
ٔ
عنارص موثر حارصز در صحنه

می  روشنز  به  باال  های  پرسش  در  مطروحه  مسایل  به  نسبت  شده  آنان  ش 
 .میتواند

باید میان وظایف امروز و فردا دیوار  یا خندق غث  قابل عبور کشید. دفاع  نه
 ، خطاها و اشتباهات  ،  بدون رفع کاسنی ها  ، از دستاوردهای چهارده سال اخث  
ز زمان دفاع ش این دستآوردها میتواند و   ، ممکن نیست. در عی  تعمیق و گسثی

ا برای کار فردا را افزایش دهد و رسیدن به فردای بهثی  باید زمینه ها و توانانی ه
 یک ویزیون برای فردای بهثی از جانب خود میتواند مسث   

ٔ
را تسهیل نماید. ارایه

متعارف را فراهم کند  .حل مسایل امروز را روشن بسازد و برای آن امکانات غث 
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 ۲۰۱۵اکتبر  ۲۵

 خطای لفظن رییس جمهورچند نکته در مورد 

 

ز   ز خطای لفیطز رییس جمهور  به گفیی روشن نیست کسانز که با محکم گرفیی
ز گپ های آنچنانز پرداختند خود را مسخره کردند و یا رییس جمهور   و نوشیی

 !؟ را و یا  هم  توان تشخیص شعور  دیگران را

قناعت دهند ک را  دیگران  میکوشند  و  اند که کوشیدند  این  منظور  کسانز  ه 
نبوده،  لفیطز  نادانز   خطای  از روی     ،  بل 

ٔ
یا حتا یک توطیه و    دشواری روانز 

 .عمدی بوده است

 ها و توانای هانی است
ف غنز مانند هر انسان دیگر دارای کاسنی   .ارسر
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ز    ریاست دولت در افغانستان کرس و مقام مقدس نیست و رییس دولت نث 
 ارت نه  موجود آسمانز است و  نه

ٔ
ز و آسمانهم واسطه  ...باط میان زمی 

وری   ز نقد کار رصز قرار دادن گفته ها و کرده های رییس جمهور غنز زیر ذره بی 
 .است

ز امر مجاز است ز و شوچز با وی نث  ز طثز   .نوشیی

ز و شوچز در   نه  پس منظور  این نیست و  میتواند باشد که درب انتقاد و طثز
های این کار در فرهنگ دیموکراس  باید  نه بارٔه سیاستمداران را ببندیم. باید و 

باید ها حتا میان کشورهای دارای  نه  روشن است. خوب برچز از این باید و 
ز از هم تفاوت دارند. و اما مساله در   قوام یافته ترین دیموکراس های جهان نث 

 ...  این است که ما گونی پابند هیچ معیاری نیستیم

ز سیع کنیم تا  در فرهنگ خود  برای رشد و قوام دیموکراس الزم است ما   نث 
نانوشته   معیارهای  بتوانیم  به جانی برسیم که  را رعایت کنیم   روزی    معقول 

 .  این که با افراط و تفریط های خود بدآموزی را تروی    ج دهیم  نه

ز و شوچز مبدل کرد کسانز هم    -البته که خطای لفیطز را میتوان به موضوع طثز
 .نندبه خونی توانستند این کار را بک

ز  کسانز   سوو استفاده از خطای   از میان روشنفکران  مخالف آقای غنز نث 
 وی را محکوم کردند. برخورد منصفانه با مخالفان اندیشه نی و سیاس   

لفیطز
 .صفت در خور ستودن است که باید آن را تروی    ج نمود

انز   معذرت خوایه رییس جمهور از مردم به خاطر خطای لفظن  که  در سخثز
ز ستودنز استاش   .در محفل عاشورا از وی رس زده بود نث 

اث دورٔه   رصف نظر از این که در مورد رییس جمهور سابق حامد کرزی و مث 
باشیم داشته  داورنی  چه  اش  قبال   ، زمامداری  در  او  است که  این  حقیقت 
ز  ز و تمسخر و حتا اهانت در تمام    ،  انتقادها و حتا انتقادهای بسیار تند و تث  طثز

رٔه زمامدارای اش بردباری کامل از خود متبارز ساخت و هیچگایه در این  دو 
  .مورد واکنش منقز متبارز نساخت

ی کند.  ف غنز است تا این امتحان را سثی  اینک نوبت رییس جمهور ارسر
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 ۲۰۱۵نومبر  ۶

 ...ذهنیت عامه  و  ، چند نکته در مورد رسانه های جمیع

 

رسانه های جمیع  بسیار شاعرانه و عاشقانه در افغانستان گفتمان در مورد  
 :است

وسایل مفاهمه جمیع اند؛ و اما از نظر انداخته شده    ، رسانه های جمیع     -
ز شوند  ...که رسانه های جمیع میتوانند وسایل سووتفاهم جمیع نث 

و اما از نظر انداخته شده    ؛ رسانه های جمیع وسیله تنویر ذهنیت عامه اند    -
گمرایه    ، انه میتوانند وسیله »مدیریت هدفمند«)انحراف، تخدیراست که رس

ز شوند.  و سمت دیه مخرب و  .....( ذهنیت عامه نث 

و اما از نظر انداخته شده    ؛ رسانه های جمیع رکن چهارم دیموکراس اند    -
و   تعمیل  از  رکنز  میتوانند  قدرت(  رکن  حیث  )به  جمیع  ها  رسانه  است که 

، استبداد،   ز شوند... تحمیل اولیگارسر  و اسارت نث 
ی

 وابسته گ

* 

در  جمیع  های  رسانه  تبارز   اخث   سال  چهارده  در  است که  این  واقعیت 
 دیگری 

ٔ
ز واقعیت آن است     افغانستان بسیار چشمگث  است. و اما جنبه همی 
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که  در مورد رسانه های جمیع در افغانستان پرسش های بدون پاسخ بسیار 
 .اند

هم منتقدان  نه   مرکزی برای پژوهش رسانه ها را  داریم و  نه  ، در افغانستان
 مسلیک در امور رسانه ها را... 

افغانستان   در  جمیع  های  رسانه  ایجاد  در  است که  روشن  این  بیش  و  کم 
شفافیت  پسا مورد  این  در  اما  است.  شده   

ی
بزرگ های  رسمایه گذاری  طالنی 

دارد که گ ها و به کدام اهداف این رسمایه گذاری ها را انجام   نه  چندانز وجود 
 افغانز در این مورد آگایه چندانز 

ٔ
 .دارد نه داده اند. کم از کم ذهنیت عامه

میدهد فرمان آن کس که نان    -روشن است که کش نی هدف پول نیم دهد
 ...هم میدهد

 .کش نی هدف رسمایه گذاری هم نیم کند

ز  ز    ، شود  نه تا شفافیت در مورد منابع تمویل رسانه ها تامی  کوشش برای یافیی
ی شبیه مشت زدن در تارییک خواهد   ز پاسخ به بسیاری پرسش های دیگر چث 

 .بود

 
ٔ
 ماهیت رابطه

ی
تمویل کننده گان با صاحبان و مدیران رسانه    البته چه گونه گ

م کار رسانه ها و اهداف   ز  مدیریت داخیل و میکانث 
ی

های جمیع و چه گونه گ
ز مسایل بسیار م هیم اند که بدون آن ها شناسانی الزم از  وجودی هر رسانه نث 

 .یک رسانه ممکن نیست

** 

 کنیم که ذهنیت عام  نه  فراموش
ٔ
 .افغانز  بار بار فریب داده شده است ه

صحن یک  در  ها  و گروه  افراد  ز  عی  چی  گونه   بیاوریم که  یاد   به 
ٔ
تراژیدی    ه

 افغانستان به حیث ناجیان و قهرمانان معرفز شدند و در صحن
ٔ
بعدی این    ه
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 افتخارات از آنان سلب شد و در صحن
ٔ
ز ها به حیث مجرمان    ه بعدی تر همی 

 شدند و باالخره شماری دوباره با آب تبلیغات  تطهث   
 معرفز

ی
و جنایتکاران جنیک

 ...  گردیدند و

ز آقای حامد    دیدیم همی 
ً
سپتمثی  شخصیت کمثی    11کرزی که پیش از  و مثال

امید و آیندٔه بهثی معرفز   ،  شناخته شده بود، چی گونه  به حیث مظهر نیکونی 
ز پست شعار تحریم او را .  شد .. و  رسانجام کارش به جانی رسیده که واشنگیی

 رسداده و نیویارک تایمز عکس او  در کنار  تصویر صحن
ٔ
اعدام رییس جمهور    ه

 ...هللا توسط طالبان، منتشر کرداسبق نجیب 

ز ذهنیت عامه در افغانستان دچار تشتت و رسگردانز شدید و خطرناک  امروز نث 
 .است

*** 

ان رو به افزایش تاثث   رسانه ها بر ذهنیت عامه ز فرهنگ    ، تفکر  ، در مورد مث 
 .دارد نه  و کردار انسان ها  در دنیای امروز جانی برای شک و تردید وجود 

 سیاست  و سایر  در مور 
ٔ
ان رو به افزایش تاثث  ذهنیت عامه بر  عرصه ز د مث 

تردیدی   و  ز شک  نث  الملیل  ز  بی  مناسبات  ز  نث  و  اجتمایع   
ی

زنده گ های  عرصه 
 .دارد نه وجود 

یت  مردم بیسواد اند پس در وضعیت   ؛ این روشن است  که در  افغانستان اکثر
درک این که    ، جامعه  کنونز با توجه به ضعف توان تفکر مستقل منطقی در 

ی ذهنیت عامه و  ی در شکلگث  رسانه های جمیع دیداری و شنیداری چه تاثث 
 .چندان دشوار نیست  ، بالنتیجه بر انکشاف اوضاع میتوانند داشته باشند

تجارنی    
ٔ
رسانه یک  برای  دارند:  را  خود  اهداف   

 
طبعا خصویص  های  رسانه 

 
ٔ
رسانه برای  است؛  اصیل  معیار  و گروه  حسودمایل  حزب  سیاس  هدف  زنی 

 ...  سیاس
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 مردم افغانستان در میدان رسانه نی  به  
در این میان منافع و مصالح همه گانز
 .معنای واقیع آن یتیم مانده است

 در قفس تنگ گذشته  رسانه های دولنی  که از نظر جایگاه و شیوهٔ 
 
کار ماهیتا

 رسانه نی در  
باز  کنونز سهم حد اقل    ، افغانستانبافی مانده  اند در فضای 

 .موثر هم  ایفا کرده نیم توانند

بدون این آزادی ها    ؛ آزادی بیان و آزادی رسانه ها ارزش های ارجمندی اند
و اما این آزادی ها باید به هنجار و    -میتواند وجود داشته باشد نه دیموکراس

 .دیموکراتیک باشند

 :برچن چاره ها

 ایجاد رسانه های جمیع     -
ٔ
  ؛ دارای توانانی رقابت با رسانه های خصویص  عامه

رسانه های جمیع عامه باید از منابع عامه تمویل شوند، متعهد به منافع همه  
 .گانز مردم افغانستان باشند و در برابر مردم افغانستان پاسخگو باشند

های     - شبکه  و  ها  رسانه  و  جمیع  های  رسانه  امور  پژوهش  مراکز  ایجاد 
 .اجتمایع

 مستقل  -
ٔ
ش آن به حیث یک رشته  .توجه به نقد رسانه ها و گسثی

توجه جدی ژورنالیستان و روشنفکران مستقل و متعهد به منافع همه گانز     -
 .مردم افغانستان به مسایل مطروحه

ریشه نی البته این است که پرورش ذهن پرسشگر و جستجو گر و توان  چارٔه     -
و   منطقی  مستقل  و  تفکر  آموزسر  نظام  محوری  اهداف  از  ییک  به  انتقادی 

 در افغانستان مبدل گردد
ی

 .فرهنیک

**** 
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ٔ
 جنگ روانز در این نوشته

ٔ
نقش    ، کوتاه ممکن نبود و نیست تا به تاریخچه

   رسانه ها در دوران جنگ رسد، 
ٔ
نقش رسانه های جمیع خارچی بر ذهنیت عامه

مسایل   ، ت گرانی و عینیت گرانی  ، مبحث  ذهنیافغانز و رسانه های »داخیل«
ومند اقتصادی و سیاس و مسایل  مربوطه به  پیوندهای رسانه ها با مراکز نث 

ز  نقش روز افزون رسانه    مهم دیگر دیروزی  و امروزی مرتبطه به رسانه ها  و نث 
ننی و شبکه های اجتمایع  پرداخت ز مساییل اند که    - های انثی گرچه این ها نث 

 .در مورد شان کمثی بحث شده است در افغانستان

هدف این نوشته مطرح کردن برچز پرسش های بنیادی برای یک بحث سازنده  
 بحنر که باید به آن پرداخت.  - در مورد رسانه ها است
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 ۲۰۱۵نومبر  ۱۱

 بنیادی در مورد 
ٔ
 چند نکته

اضن امروز در کابل  حرکت اعبی

 

اض بر رسبریدن هفت   دٔه اعثی هموطن ما و از جمله زنان و کودکان موج گسثی
 .حق مردم را بر انگیخت

ز و نابخشودنز   واقعیت این است گروه های تندرو بار بار مرتکب جنایت سنگی 
ق تا غرب و از شمال تا جنوب افغانستان.    - علیه مردم افغانستان شده اند از رسر

 اخث  جنایت،   
 و اما گردن زدن هفت قربانز

ٔ
گونی قطرٔه آخری بود که بر کاسه

 .  صثی مردم ریخته شد

مردم حق دارند از حکومت بخواهند تا برای مهار کردن ناامنز ها و از جمله  
 .ها اقدام کندها و شاهراه ناامنز  راه 

از وظایف بنیادی    ،  حفاظت از جان و مال و حقوق شهروندان در برابر خطر
 احساس کنند که دولت با تمام توان در  دولت است. اگر مردم ببینند و عم
ً
ال

 موارد جلو  
ٔ
حال انجام این وظیفه است،  و اما با آن هم قادر نیست در همه

ز حارصز خواهند بود که کمر دولت را   د، در آن صورت به یقی  مخاطرات را بگث 
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اض   نه  ،  ببندند تا توانانی های آن افزایش یابد این که به حق و ناحق به اعثی
 .ندمتوسل شو 

یا دولت هر آن چه را که در توانش   امروز نشان میدهد که  دٔه  اض گسثی اعثی
داده است و یا این که قادر نبوده وضعیت را به درسنی برای   نه  است انجام

 .مردم روشن بسازد

این روشن است که افغانستان  قربانز یک جنگ تمام عیار اعالم ناشده است.  
ان میخواهند با پخش جهل و تعصب  فهمیدن این هم دشوار نیست که دشمن

و با توطیه مردم افغانستان را دچار تفرقه کنند و با ترور و دهشت اراده و امید  
 بهثی را در آنان نابود سازند و جامعه و کشور ما را به عمق پرتگاه  

ی
به زنده گ

 .تبایه میل سوق دهند

 .   استو اما این هم روشن است که حکومت دچار کاسنی های فراوان درونز 

ین زمان ممکنه  بر مشکالت  نه  اگر رسان »حکومت وحدت میل« توانند به کمثی
تواند  تمام توانانی خود را برای مهار   نه  درون حکومنی فایق آیند، اگر حکومت

کردن بحران و دفع و طرد جنگ اعالم ناشده و خنثا سازی توطیه های دشمنان  
تواند  برای احیای اعتماد و  نه  حکومترنگارنگ افغانستان بسیج کند و اگر  

این   در  بگذارد،  اجرا  به  و  طرح  را  جانبه  همه  و  بنیادی  اقدامات  مردم  امید 
قابل مهار مواجه خواهد   انفجاری غث   با وضعیت  یا زود کشور  صورت دیر 

 .شد

* 

اض یک حق  قانونز است  است   از این حق باید به صورت  قانونز و    - اعثی
 .ردمتمدن  استفاده ک

  ، دادخوایه برای هموطنانز که جنایتکاران وحشیانه آن ها را رس بریدند اند 
 .یک امر عادالنه است

ز زمان  :باید از شناخت توطیه های دشمن غافل ماند نه و اما در عی 

ز تفرقه قویم و مذهنی    ، هدف دشمنان از این کشتار وحشیانه   -
بر افروخیی

 است؛
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 های میل و ایجاد هرج و مرج و انارسر است؛ هدف دشمنان تخریب توانانی    -

 .هدف دشمن براندازی نظام و دستیانی به اهداف شوم ضد افغانز است  -

 ...  پس باید هوشیار بود 

ز  حاکمیت قانون قانون و اجرای عدالت از مجرای قانون   باید خواست ما تامی 
 .باشد

 برای دفع و طرد  هدف باید اصالح و توانمند سازی دولت و ارتقای توانانی میل
 دشمنان افغانستان باشد

ٔ
 .توطیه

هدف ما باید فردای بهثی و دفاع از امکانات و زمینه ها برای رسیدن به فردای  
ز مسث  متمرکز بسازیم وی خود را در همی   باشد. باید نث 

 .بهثی

اک داشتند، از شهروندان اشثی تن  امروزی کابل  که در آن هزاران   در حرکت 
  
ی

وی بزرگ نهفته است. در این حرکت ده ها گروه دارای گرایش ها و اهداف  نث 
اک داشتند  .متفاوت  اشثی

و    ؛  باید از خواست های عادالنه و واقعبینانه و حرکات معقول پشتیبانز کرد
باید اجازه   نه  باید به افراط گرانی و هرج و مرج و خشونت گرانی اجازه داد.  نه  اما 

ند  داد تا عنارص و گروه های   اض مردم را به دست بگث  ی اعثی  رهثی
ٔ
افرایط رشته

ند و جامعه را به سوی   ز و در کورٔه مصیبت مردم آش اغراض سوو خود را بثی
ان سوق دهند  غث  قابل جثی

ٔ
 .فاجعه

کنند با پخش دروغ  چنان که آقای سخیداد هاتف نوشته اند » بعیصز سیع یم
ز هم که شده  و اطالعات مخدوش و اغراق ی مردم را  تظاهرات دادخواهانهآمث 

 ...به خشونت بکشانند

این که آن را در رساشینی یک   نه  خواهیم دولت را »پاسخگو« بسازیم،ما یم
ِ قابل  برگشت« بیندازیم. آنانز که یم  گویند دشمنانز چون دولت  »بحران غث 

گویند. این یک  خواهند، راست یم پاکستان بحرانز از این دست را از خدا یم 
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و  است  نشسته نه  واقعیت  ز  در کمی  چنان دشمن  ما  توهم که  داریم.  یک  نی 
ی راه موثری برای براندازی  توجه داشته باشیم که اگر آدم ربانی و گروگان گث 

حکومت در افغانستان باشد، سازمان اطالعات پاکستان این روش را به عنوان  
ش خواهد دادروسر نتیجه  «...بخش بیشثی گسثی

 کنیم که فردا از آن پشیمان شویم.   نه  گوییم و کاری نه  چ وجه حرفز به هی  ،  بیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[177]                                                 جلد دوم  - از بن تا بنبست و شکست 
 

 ۲۰۱۵نومبر   ۱۷

 از کابل تا پاریس  -فاجعه 

ن فرانسوی جهاد  ( ...)گت  با یک هموطن. و گت  هم با یک عاشق پیشی 

عنوان   به  را  خود  پروفیل  عکس  من  این که  از  جان  ملنگ  نام  به  هموطنز 
 و  

ی
ق فرانسه رنگ کرده ام انتقاد کرده  همبسته گ ییک با مردم فرانسه با بث  غمشر

ز کنم ق افغانستان تزیی   ...  است و خواسته تا عکس پروفیل خود را با بث 

 :در پاسخ این هموطن جوان نوشتم

ق سه رنگ وطنم همیشه در جان و دل و روانم است.   - »ملنگ جان برادر  بث 
میکنم...  نه  انسانیت را به دین و عقیده تقسیم خاطر تان جمع باشد... من  

 انسانیت است«
ٔ
 ابرز همدردی با انسان های دیگر یک نشانه

* 

ز این تروریزم وحشیانه  این حکم خرد و وجدانم است تا با قربانیان و مصدومی 
ییک بکنم. به خصوص که ما خود    و غمشر

ی
و با مردم فرانسه ابراز همبسته گ

 ه قربانز تروریزم هستیم... هم سال های سال است ک

** 

میدانیم که در افغانستان هزاران انسان بیگناه به شمول زنان و کودکان در اثر  
حمانه کشته شده اند ز گروه ها بث   همی 

ٔ
 ...اعمال وحشیانه

ز گونه    در افغانستان از سوی همی 
فت و ترفی میدانیم که هر حرکت برای پیشر

 .ی ناکایم سوق داده شده استعنارص و گروه ها تکفث  شده و به سو 

ز  ز    ،  کدام دین و آیی   میتواند چنی 
کدام خدای عادل و انسان عاقل و با وجدانز

 ...؟!کشتاری را توجیه کند
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ز  با وجدانز میتواند راه    ،  کدام دین و آیی  کدام خدای عادل و انسان عاقل و 
 .بهروزی انسان ها را تکفث  کند و ببندد

ز عنارص و  گروه ها دین و رسنوشت مسلمانان را به گروگان    در واقع درست همی 
   ، گرفته اند. مسلمانان به صلح

ی
خواهند رسید تا   نه  رفاه و بهروزی  ، سازنده گ

 .عقیده و رسنوشت خود را از دست این عنارص و گروه ها نجات ندهند

*** 

به هیچ وجه ز  نث  تاریخز و موجود را  اما جهات دیگر واقعیت های  باید   نه  و 
 .بگذاریم و یا به آن ها کمثی اهمیت دهیم  نادیده

تاری    خ استعمار اروپانی را در کشورهای اسالیم را میدانیم. سوواستفادٔه از دین 
 تکفث  علیه  

ٔ
 میدانیم که فتنه

ً
را از سوی قدرت های استعماری میدانیم. و مثال

وطه خواهش چه گونه برانگیخته شد  .شاه امان هللا و یاران مشر

 پایانز جنگ رسد شد.  میدانیم که ا
ٔ
ز ترین قربانز دهه فغانستان چه گونه خونی 

ق و غرب رو به پایان بود، باز هم   میدانیم که در حایل که جنگ رسد میان رسر
چه گونه افغانستان قربانز شد و چرا در حایل که امکان و چانس پایان مسالمت  

ز االفغانز موج  بی 
ٔ
ز و معقول جنگ از طریق تفاهم و مصالحه از    ، ود بود آمث 

ی به عمل آمد  ...آن جلوگث 

همچنان امروز دیگر این پنهان نیست که گروه »طالبان« چه گونه به صحنه  
 ...آورده شد

سپتامثی ایاالت متحدٔه امریکا به افغانستان چه   ۱۱جهان به یاد دارد که پس از  
د. و اما امروز افغانستان در عمل باید به تنهانی در برابر جنگ  وعده هانی سثی

با اردوی فاقد قوای   ، با نظام نی نظم   -اعالم ناشدٔه پاکستان از خود دفاع کند
یک مهما ،  هوانی  ر اتث 

ات کافز و فاقد ذخایر سثی ز  ...تفاقد تسلیحات و تجهث 

تروریزم سخن   با  مبارزه  از  های جهانز  قدرت  همه  در حایل که  هم  امروز  و 
ز گویا  چی  و  روسیه  با  همراه  متحدانش  و  امریکا  است که  عجیب    میگویند، 

میتوانند با زبان واحد به پاکستان بگویند تا به جنگ اعالم ناشده اش علیه   نه
 ...؟!افغانستان پایان دهد
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***** 

 شخیص
ٔ
 یک یادواره

 نوامثی  
ٔ
ناگهانز به من گفته شد تا    ،  ۱۹۸۷یک روز پیش از برگزاری لویه جرگه

نگاران خارچی   اک کرده و در مورد لویه جرگه به خثی
در یک نشست رسانه نی اشثی

 وظیفه نی  
ز معلومات داده و به پرسش های شان پاسخ بگویم. این که چرا چنی 

موضو  به  است که  دیگری  من گذاشته شد، گپ  ارتباط برعهدٔه  مطروحه    ع 
 .دارد نه

ز به   آقای مولوی عبدالویل حجت وزیر شوون اسالیم و آقای وکییل پوپلزانی نث 
این کار توظیف شده بودند تا به حیث روحانز و تاریخنگار در مورد لویه جرگه  
نگاران خارچی معلومات ارایه کنند. خوب پاسخ دادن به برچز پرسش ها   به خثی

من ناگزیر شدم پاسخ دیه به پرسش های دندان دار برای آنان دشوار بود.  
م  .ژورنالیستان غرنی را بر عهده بگث 

نگار الس  نه  در پایان نشست یک ژورنالیست امریکانی ) اگر اشتباه کنم او خثی
نگار فرانس پرس( از من   انجلس تایمز بود( و یک ژورنالیست فرانسوی ) خثی

داشته باشم. این خواهش را پذیرفتم.  تقاضا کردند تا با آنان مالقات جداگانه  
کانتیننتال انثی از سالون های کوچک هوتل  به ییک  شاید حدود    .  با هم رفتیم 

به رسم   بود و چون دیدم مالقات طول خواهد کشید،  ساعت هشت شب 
 .مهماننوازی افغانز آنان را دعوت به غذای شب کردم

نگار امریکانی که دید من بدون تابو سخن   میخواست از زبان من    ، میگویم خثی
 میل و تحوالت ناسر از آن در درون حزب و دولت  

ٔ
در مورد سیاست مصالحه

ن   آ  تحقق  برای  وقت  ی  رهثی ارادٔه  و  جدیت  و  سیاست  این  عمق  و  ابعاد  و 
 .بشنود

نگار فرانس پرس  پر   نگار امریکانی را آدم با دید و ذهن باز یافتم. و اما، خثی خثی
 .از پیشداوری بود

نگار فرانس پرس و آن هم یک خانم فرانسوی   این خالف انتظارم  بود که خثی
نگار الس انجلس تایمز چنان باشد ز و خثی  .چنی 



 

[180]                                                 جلد دوم  - از بن تا بنبست و شکست 
 

 متفاوت با من سخن   نه  گمان
ٔ
کنم آن دو قرار گذاشته بوده باشند تا به دو گونه

 .بگویند

؛ و اگر زنده باشد  نه م آن بحنر  میدان نه  میدانم که آن خانم زنده است و یا خث 
 ...؟!  با هم داشتیم به یاد دارد و یا خث   ۱۹۸۷را که در نومثی سال 

من از جمله در مورد خطرات بنیادگرانی و اسالمیست های تندرو سخن گفتم 
 .  بل همچنان برای آیندٔه جهان ، نتنها برای افغانستان –

با نگار فرانس پرس گایه حتا »عاشقانه« از مجاهدین دفاع میکرد.  الخره  خثی
ند، شما   من به او گفتم : خانم فکر میکنید فردا وقنی مجاهدین قدرت را بگث 
ز   ز لباس خواهید توانست به کابل بیایید و یا ییک از آن ها بنشینید و چنی  با همی 

 ؟  بحث کنید

ز بود : ما به مسایل افغانستان از دیدگاه حضور قوای شوروی در   جوابش چنی 
 ...  افغانستان مینگریم

: قوای شوروی خواهند رفت و حال باید در فکر رسنوشت افغانستان    گفتم

 ...پس از خروج شوروی بود

 ...جواب او در این مورد سکوت بود

****** 

 از سیاستمداران  نه   من فکر 
ی

ان و بخش بزرگ میکنم هنوز که هنوز است رهثی
ادث  آن درس هانی را که باید از حو   ، غرنی و همچنان روسیه و قدرت های دیگر

 .و خطرات فزاینده نی که جهان را تهدید میکنند، گرفته باشند

مانند بوش کوچک پس از یازدهم    ،  این که رییس جمهور فرانسه فرانسوا اوالند
از جنگ علیه تروریزم سخن گفت، برای من تا حدی قابل تعجب    ، سپتامثی 

 .بود

تندروی و  تروریزم  کنز  ریشه  و  کردن  اقدامات    ، مهار  و  تدابث   مستلزم 
الجوانب است  .کثث 

، ریشه کن   تندروی و تروریزم را نیم توان تنها با بم و با جنگ و تدابث  امنینی
 .کرد
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گوش ها را باز کرد، پیشداوری    ، باید عینک ها را کنار نهاد، چشم ها را شست
که است  ها و غرور و منافع خودخواهانه را کنار نهاد و یک بار جهان را چنان  

ش و تقویت    ،  دید و تشخیص داد که زمینه ها و عوامیل که باعث پیدایش گسثی
 تروریزم شده اند کدام ها اند و چه گونه میتوان آن ها را ریشه کن کرد... 
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 ۲۰۱۵دسمبر   ۱۱

 نگایه بر سفر غتن به پاکستان

 چال کالن«  ، بسیار« و تن »فهم کمقهر  ، تن » زور کم

 

 

واکنش علنز رییس امنیت میل و  رییس    ، سفر رییس جمهور غنز به پاکستان
داغ   بازار  میل،  امنیت  رییس  استعفای  و  حامد کرزی  آقای  ز  پیشی  جمهور 

 .شایعات را گرم ساخته است

واکنش علنز رییس امنیت میل، اعالمیه    ، سفر رییس جمهور غنز به پاکستان
بازار   میل،  امنیت  رییس  استعفای  و  حامد کرزی  آقای  ز  پیشی  جمهور  رییس 

 .شایعات گوناگون را گرم ساخته است

ه را اگر کنار هم بگذاریم  دیدن این که افغانستان و پاکستان   ، اطالعات منتشر
 تشنج در هردو از سوی قدرت های موثر تحت فشار قرار داشته اند ت

ٔ
ا از ادامه

ز مذاکرات برگردند،   چندان دشوار مناسبات متقابل دست برداشته و بر رس مث 
 افغانستان

ٔ
    –پاکستان    -نیست. نشست سه جانبه

ٔ
امریکا و نشست چهار جانبه

ز    -امریکا  –افغانستان   آسیا«    – چی  قلب  »همایش  حاشیه  در  ز  پاکستان،  نث 
 .وجود همچو فشارها را تایید میکنند



 

[184]                                                 جلد دوم  - از بن تا بنبست و شکست 
 

ونز توان مانور   در این که پاکستان نسبت به افغانستان در برابر فشارهای بث 
 میان مراکز قدرت  نه  به مراتب بیشثی را دارد 

ی
میتوان شک کرد. در مورد هماهنیک

ز کمثی میتوان شک داشت  .در پاکستان نث 

در این شیک نیست که توان مانور افغانستان در برابر فشار همزمان قدرت های  
بنابر نیازمندی های شدید مایل و هم به علت وضعیت حاکم در   جهانز  هم 
مسووالنه میبود اگر باز هم    کشور، اییط غث  ز رسر نزدیک به صفراست. در چنی 

 .قهر بسیار« ادامه میداد  ، افغانستان به شیؤه »زور کم

    ، اعالم سفر رییس جمهور به پاکستان
ٔ
توسط عبدهللا عبدهللا رییس اجراییه

ان  حکومت    رهثی
ً
وحدت میل در اجالس شورای وزیران، نشان میدهد که قبال

در مورد این سفر و مسایل مرتبط به آن مذاکراه نموده    »حکومت وحدت میل«
 .و به توافق رسیده بودند

 
ٔ
رییس جمهور غنز )اگر آن اشارات عمدی  از سوی دیگر اشارت موجود در بیانیه

 صادره از سوی  و سنجیده شده باشند( و مخالفت با آن  
ٔ
اشارات در اعالمیه

ات احتمایل در سیاست حکومت افغانستان   آقای کرزی، نشانه هانی از تغیث 
میتوانند شده  تلقی  تاریخز  پیچیدٔه   

ٔ
مساله یک  به  آقای    - نسبت  انی که  تغیث 

ز مسایل یاد شده  حامد کرزی با آن مخالف است. از این جهت نادیده گذاشیی
تعفای رییس امنیت میل، یک بحث انحرافز است.  و پیچیدن در خوب و بد اس

مسووالنه و غث  حرفه نی   در این که رییس امنیت میل با آن اظهارتش بسیار غث 
 .دارد نه  شیک وجود عمل کرد،  

* 

یک« نه  هنوز هیچ ثبونی وجود  ر تث 
در قبال    دارد که پاکستان »سیاست عمق سثی

حوادث ماه های اخث  به روشنز نشان   ،  افغانستان را ترک کرده باشد. برخالف
پاکستان علیه افغانستان توسعه و تشدید یافته  جنگ اعالم ناشدهٔ میدهند که  

اییط این پرسش مطرح میشود که به پاکستان تا چه حد و   ز رسر است. در چنی 
تا پاکستان   هانی میتوان برچز امتیازات را داد 

ز با چه تضمی  در چه مقاطع و 
 به
ً
جنگ اعالم ناشده و صدور تروریزم ضد افغانز پایان داده،    حارصز شود عمال

استقالل به    ،  به  و  ام گذاشته  احثی افغانستان  اریصز  تمامیت  و  حاکمیت میل 
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ٔ
عرصه در  برابر  یک  رسر تعامل حیث  وارد  افغانستان  با  مفید   

ً
متقال مناسبات 

 .سازنده شود

ز مسا یل همیشه خوب این که درب دیپلوماس و راه برای حل مسالمت آمث 
باشد،   را    .  گپ معقول استباید باز  با جهان  تعامل  یط که هثز  اما به رسر و 

آموخته باشیم و اجازه ندهیم تا متجاوزان و مداخله گران در برابر جهان در 
نقش قربانز ظاهر شوند و افغانستان را منبع خطر برای جهان معرفز کنند.  

 
ٔ
فغانز نیست؛ بل به حیث یک  ابنیادگرانی و تندروی اسالیم محصول جامعه

ون از افغانستان تولید و بر افغانستان تحمیل  پروژه در دوران جنگ رسد در بث 
 .شده است

دولتمداران افغانستان باید به دولتمداران پاکستان تفهیم کنند که افغانستان 
بسپارد به گذشته  را  تا گذشته  است  از    -حارصز  پاکستان  آن که  به  وط  مشر

سلطه  های  دارد  سیاست  بر  دست  افغانستان  قبال  در  ختم    ؛  جویانه  در 
مصیبنی که برای افغانستان آفریده همکاری نماید و در مناسبات با افغانستان 

ز زمان    رعایت کند. در عی 
 
ز الدول را دقیقا این یک  اصول و موازین حقوق بی 

خدا رضای  خاطر  به  پاکستان رصف  داشت  انتظار  تا  است  باطل    ،  تصور 
 .را تغیث  دهدسیاستش 

ز الملیل یک نقشه ی راه  حکومت افغانستان باید به پاکستان و جامعه ی بی 
 پیشنهاد کند. نقط  -که خوب سنجیده شده باشد  -را

ٔ
 آغاز این نقش   ه

ٔ
راه باید    ه

ز و دادن پناهگاه  ، به شمول آموزش   -قطع هرگونه کومک به    -تسلیح، تجهث 
شورشیان و قطع صدور شورشگری به افغانستان و پایان جنگ اعالم ناشدٔه 
 اعالم شدٔه 

 
پاکستان علیه افغانستان و یا در واقع انجام عمیل تعهدات رسما

جامع برابر  در   پاکستان 
ٔ
مرحل  ه باشد.   جهانز 

ٔ
میتواند    ه راه   

ٔ
نقشه این  نهانی 

اث مانده از دورهٔ   -ن  مذاکرات افغانستا  پاکستان برای حل مسایل پیچیدٔه به مث 
ز در راه معکوس و همچنان سیاست »زور   .  برعکس آن نه  استعمار باشد و  رفیی

باشد.  کم،   داشته  ان  جثی قابل  غث  پیامدهای  و  نتایج  میتواند  بسیار«  قهر 
ی مثل » زور   ز کم  سیاست چهارده سال اخث  افغانستان در قبال پاکستان چث 

چال    ، باید به معنای سیاست »عقل کم نه  ترک این اشتباه  .  قهر بسیار« بود 
 .کالن« باشد
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به هر رو، حکومت در ارتباط به سیاست افغانستان با پاکستان باید با مردم  
دهٔ  در غث     -میل را شکل دهدبه روشنز سخن بگوید و یک اجماع هرچه گسثی

هم برای جامعه و    ،  هم برای حکومت  آن بازار شایعات گرم خواهد ماند و این 
 کشور بسیار زیانبار است. 
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 ۲۰۱۵دسمبر   ۱۸

ن   سوریه و افغانستان ، روسیه ، پوتی 

  
ٔ
 در پاسخ به آنانز نوشته شده که پس از مداخله

ً
یادداشت: این مطلب اصال

« استقبال نمودند و حتا   از  نظایم روسیه در سوریه با شور و شعف »انقالنی
 
ٔ
پرداختند. گرچه  شایعه به شادی  بدخشان  فراز  بر  های روس  هلیکوپثی پرواز 

م دیگر با تاخث  منتشر میشود،   اما مسایل مطلب بنابر پیش آمدن مسایل مثی
میت خود را از دست مطروحه در آن  ز مثی   .داده اند نه هنوز نث 

ن و روسیه  در مورد پوتی 

ز  سیاستمداری است که    پس از فروپاسر شوروی و دورٔه  لگام  والدیمث  پوتی 
،  دولتمداری را در روسیه احیا کرد. میتوان گفت   ز  بوریس ایلتسی 

ی
گسیخته گ

اعاده کنندهٔ  به حیث  ز  پوتی  نام  پسا شوروی   که   
ٔ
روسیه در  دولنی  از    ، نظام 

ز حاال در تاری    خ روسیه ثبت شده است. همچنان وی در راه  احیای جایگاه   همی 
ی حیث  به  برچز  روسیه  راستا  این  در  است.  تالش ورزیده  بزرگ   قدرت  ک 

مرهم نهاده    ،  اقدامات وی  بر احساس جریحه دار شدٔه غرور میل روس ها
 
ٔ
ز جهت هیچ عجیب نیست  که وی میان مردم روسیه از درجه است. به همی 

 .بلند محبوبیت برخوردار باشد

ز در ا  ین تاری    خ به حیث پدر  و اما، به دشواری میتوان تصور کرد که  نام پوتی 
سیاست  پیامدهای  و  نتایج  این که  همچنان  ثبت گردد.  روسیه  دموکراس 
  
ٔ
ز چنان باشند که بتوانند محبوبیت وی در ذهنیت عامه  کرملی 

خارچی کنونز
 بسیار دارد. سال  

ٔ
روسیه را در سطح باالی کنونز نگهدارد، جای شک و شبه

ان رشد اقتصاد روسیه به صفر تقرب ز کرد و در سال جاری عاید    گذشته مث 
ناخالص میل روسیه نزدیک به پنج درصد کاهش یافته است. پیشبینز میشود  
ز گرایشر دیر یا زود    چنی 

ٔ
که در سال آینده رکود اقتصادی تشدید یابد. ادامه

  
ٔ
یت مردم روسیه مشهود خواهد شد و  هم در بودجه دولنی و هم بر سفرٔه  اکثر

ز کرد که  ن ز  چه خواهد بود.  دشوار نیست تخمی   آن برای محبوبیت پوتی 
ٔ
تیجه
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 تحریم های غرب علیه روسیه ممکن  
ٔ
بهبود اوضاع اقتصادی روسیه با ادامه

ز با غصب شبیه جزیرٔه کریمیا و اعالم آن به حیث بخشر از قلمرو   نیست. پوتی 
حکم    ، روسیه در  برای وی  میتواند  را که  تصمیم  این  روی  نظر  تجدید  راه  

ز جهت میتوان گفت    اس باشد، خودکشر سی به روی خود بسته است. به همی 
ز به رغم نمایش قدرت و شاید  در زیر پردهٔ  آن حارصز شود تا در مسایل که پوتی 
ز الملیل دیگر مورد اختالف به غرب امتیاز بدهد یط که غرب روی    -بی  به رسر

 .تحریمات اقتصادی تجدید نظر نماید

ان محبوبیت  ز ز در روسیهبه هر رو مث  گپ بیخز دیگری است و  واکنش    ، پوتی 
 مسقیم نظایم روسیه در 

ٔ
های برچز افراد و حلقات افغانز به ارتباط مداخله

 .جنگ سوریه  و تشنج در سیاست روسیه و غرب، گپ بیخز دیگری

 شوروی سابق نیست  ، روسیه

وسیه  روسیه از لحاظ توانانی ها و امکانات شوری سابق نیست. تصور این که ر 
ز به دالیل   ز الملیل احراز کند، نث   بی 

ٔ
بتواند جایگاه شوروی سابق را در صحنه

بسیار واقعبینانه نیست. روسیه از نظر اقتصادی یک قدرت جهانز قابل توجه  
و  هزار  )یک  روسیه  ناخالص میل    

ٔ
سالیانه عاید  مجموع  رود.  نیم  شمار  به 

از دوهزار میلیارد دالر(   هشتصد و شصت میلیارد دالر( بسیار کمثی هند )بیش
و کیم بیشثی از کانادا )یک هزار و هفتصد و هشتاد و پنج  میلیارد دالر( است.  
 ناخالص رسانه روسیه در جهان مقام هفتاد دوم  

ٔ
ان عاید سالالنه ز از لحاظ مث 

ز زمان روسیه با در   را دارد. منبع اصیل درآمد روسیه صدور انرژی است. در عی 
ز    داشیی تسلیحات،د  ۲۲،۹دست  صدور  جهانز  بازار  ز کشور   رصد  دومی 

ود.  روسیه دیگر   یک کشور   نه  صادرکننده تسلیحات در جهان به شمار مث 
 .  هم در صدد ارایه بدیل در برابر نظام رسمایه داری نه  سوسیالیسنی است و 

م دولنی را گرفته است. نظام دولنی   ز  رسمایه داری جای سوسیالث 
ً
در روسیه عمال

رو  دیگر کنونز  ز  ود. کرملی  نمث  شمار  به  جذاب   
ٔ
نمونه ُبعدی  هیچ  در    سیه 

«  میداند و  نه هم پشتیبان   نه   خود را حایم »جنبش های کارگری و کمونیسنی
ز دیگر آن   -جنبش های رهایبخش میل در برابر استعمار خالصه این که کرملی 

قلوب   و  عقول  تسخث   جهت  تبلیغات  برای  سیاس   و  نی  اندیشه  ابرازهای 
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دارد.   پس میتوان گفت   نه جهانیان در راستای اهداف سیاست خارچی اش را 
ود  به شمار مث 

 از نظر نظایم قدرت بزرگ جهانز
 
 .که روسیه عمدتا

ک المنافع   متشکل از شماری از -روسیه در چهارچوب کشورهای مستقل مشثی
بریکس و گروه  شانگهای  همچنان  گروه  و  سابق شوروی   های    ،  جمهوری 

میکند متحدانز برای خودش داشته باشد.  همچنان روسیه میکوشد    کوشش 
 و نارضاینی ها از سیاست غرب و به خصوص امریکا، استفاده  

ی
تا از رسخورده گ

 
ٔ
 کشورهای نادار و  کرده و در ذهنیت عامه

ٔ
جهانز و به خصوص ذهنیت عامه
 .کشورهای اسالیم برای خودش موقعیت مناسنی ایجاد نماید

روس و  همچنان  ز  قوانی  رعایت  ورت  رصز پیش کشیدن  با  میخواهد  یه گرچه 
 
ٔ
ز الملیل ماهرانه در ذهنیت عامه جهانز برای خودش جاذبه ایجاد  مقررات بی 

و  کند،   ملل  دعوای حقوق  راسنی  به  ز  نیست که کرملی  چنان  واقع   در  ویل 
ز دعوای منافع روسیه   کشورهای دیگر را با امریکا و غرب داشته باشد. کرملی 

پروای نقض    .  داردرا   این دعوا  ز در  ز نشان داد که کرملی  اوکرایی  گرجستان و 
ز  ز الدول را نث  ز الملیل و حقوق بی  حارصز    ، آن جا که  غرب  .  دارد.  نه  تعهدات بی 

د،  روسیه از همکاری با غرب امتناع نیم    باشد سهم منافع روسیه در نظر بگث 
  .ورزد

ز محدودیت های روسیه    ،  بازی  های کنونز چنان به نظر نیم رسد که در   کرملی 
ز بیخثی نیست ز از محدودیت های غرب نث   .را نداند. و اما کرملی 

 روسیه و بازیگران دیگر در میدان تراژیدی  سوریه

ز مانند کشورهای دیگر بر اساس منافع خود عمل   این روشن است که روسیه نث 
«  خود را در جه ان صاحب منافیع میداند.   میکند و به حیث یک »قدرت جهانز

ز روشن است که   ز به تکرار این نکته را بیان کرده اند.  این نث  مقامات روس نث 
ز  در سطح جهانز  همچنان اهداف سیاس داخیل را دنبال    ، قدرت نمانی کرملی 

 .میکند
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تا جانی که به سوریه بر میگردد، روشن است که  عمده ترین هدف  روسیه 
ری روسیه در »طرطوس« است. طرطوس یگانه پایگاه  همانا حفظ پایگاه بح

انه است که تا سال ) وهای بحری روسیه در بحریه مدیثی میالدی( به    ۲۰۴۲نث 
دارای   برای خود  را  پایگاه  این  ز  داده شده است.  روسیه داشیی اجاره  روسیه 

میداند   یک  ر اتث 
سثی ٔه    -اهمیت  بحث  آن  فقدان  در  ول  چون  در کنثی انه  مدیثی
پیمان ناتو قرار خواهد گرفت. پس از آغاز عملیات نظایم به عالؤه  انحصاری  
ز    ، طرطوس نث  سوریه  هوانی  پایگاه   چندین  در  را  خود  هوای  قوای  روسیه 

 میتوانند از تمام  
ً
مستقر ساخته است. مقامات روس تایید کرده اند که عمال

میتوان    شبکه های موجود در سوریه استفاده نمایند.  بدون هیچ شک و تردید 
 
ٔ
ز آخرین جای پا در منطقه ق میانه برای روسیه    گفت که حفظ پایگاه ها و نث  رسر

های انتقال انرژی   ول بر مسث 
 کنثی

ٔ
 اصیل است. البته که مساله

ٔ
در سوریه مساله

 برای روسیه نی اهمیت نیست
ز  .نث 

و اما، این تصور که روسیه به هر قیمت به پشتیبانز بشار اسد و رژیم وی ادامه  
 واقعبینانه نیست. روسیه توانانی  اقتصادی یک جنگ پر مرصف  

ً
بدهد، اصال

دارد.  پس میتوان گفت که در صورت ایجاب منافع مهمثی   نه  و دراز مدت را 
ز  سیاست خود در مورد بشار اسد و     ، روسیه بسیار محتمل است تا کرملی 

ه در بده و بستان رژیم وی را مورد بازبینز قرار دهد. همچنان استفاده از  سوری
ز غث  محتمل نیست   .های دیگر میان  روسیه و غرب نث 

و اما منافع هر دو کشور در    گرچه روسیه و ایران هر دو متحد رژیم اسد اند، 
ق میانه همیشه همسان نیست  .همه مسایل رسر

مدت    ،  دارد که بدون پشتیبانز روسیه و ایران نه  هیچ کس در این مورد شیک 
د در سوریه سقوط میکرد. آقای والینی در سخنان  اخث  خود  ها قبل رژیم اس 

ز و حاشیه" تلویزیون دولنی ایران به روشنز گفت که   ۵) ( در برنامه "میی نوامثی
"اگر کومک جمهوری اسالیم ایران به دولت سوریه نبود این دولت ساقط شده  

 ".بود

ریه را در نظر دارد  منافع مردم سو  نه  پشتیبانز رژیم ایران از رژیم اسد در سوریه 
را که   نه  و  سوریه  علویان  منافع  حتا  تشکیل   ۱۲هم  را  نفوس کشور  درصد 
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ز رژیم والیت فقیه در ایران با اقلیت های مذهنی    .  میدهند   برخورد تبعیض آمث 
در و فرقه های مذهنی نشان میدهد که اگر علویان در قلمرو ایران میبودند،  

 .چه وضعینی قرار میداشتند

یک خود در جهان عرب مینگرد. در دورهٔ  ر اتث 
  تهران به سوریه  به حیث معثی سثی
یگانه حکومت عرنی بود که از ایران پشتیبانز    جنگ ایران و عراق، رژیم اسد 

ز یگانه معثی کومک ایران  میکرد. سوریه همچنان از حامیان حزب هللا لبنان و نث 
لبنان است در صورت از دست دادن سوریه، بر برنامه های    .  به حزب هللا 

به حیث  »ابرقدرت منطقه  تثبیت موقعیتش  تبارز و  برای  ایران  یک  ر اتث 
سثی
»  صد  ، نی

ٔ
     مه

ٔ
برهه ناپذیر وارد خواهد شد.  در  ان  ز و حتا جثی بسیار سنگی 
کنونز در حایل که مرص دچار بحران داخیل است، عربستان سعودی و ترکیه   

وند  .رقبای عمدٔه منطقه نی ایران در سوریه به شمار مث 

حوادث چند سال اخث  دیگر نقاب میل گرانی عرنی را از رخ رژیم اسد در سوریه  
 تمام عیار براند

ٔ
اخته است. رژیم بشار اسد امروز دیگر به صورت علنز قیافه

رژییم که برای بقای خودش از ارتکاب هیچ جناینی    - یک رژیم فرقه گرا را دارد 
علیه مردم سوریه امتناع نورزیده است.  رژیم سوریه در جهان عرب هیچگاه  

وی نبوده است به اندازهٔ  ز  .امروز مثز

 خطاهای متقابل داعش به حیث محصول 

ز و کشتار وسیع   ۲۰۱۱اگر رژیم اسد در سال   به دست  زدن به اختناق خونی 
بیان   جمیع، ز  آمث  مسالمت  تظاهرات  در  را که  مردم   

ٔ
عادالنه های  خواست 

میپذیرفت،  سوریه از بسا جهات این ظرفیت را داشت تا به موفق    ،  شدند
 بهار عرنی مبدل گردد،

ٔ
ز و سوخته مبدل    این که به نه  ترین نمونه  خونی 

ٔ
ویرانه

 .شود

ز منافع خود را در سوریه دنبال میکنند از امریکا    -البته بازیگران دیگر صحنه نث 
تا عربستان سعودی و کشورهای عرنی   ناتو گرفته  اروپانی  اعضای  ترکیه و  و 
مردم سوریه   منافع  است  مانده  پناه  نی  و  یتیم  میان  این  در  ی که 

ز دیگر. چث 
 .است
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ه قدرت های منطقه نی و جهانز از مبارزه و جنگ با داعش صحبت امروز هم
اینان هر کدام انگشت انتقاد را به سوی رقبای خود دراز میکنند. و    .  میکنند

ک سیاست های غلط همه طرف های   اما، در واقع  داعش محصول مشثی
ز برشمرد:   درگث  در بحران است. نقاط عطف در این مسث  غلطه را میتوان چنی 

ز توسط امریکا، بر  لغو همه ساختارهای قوای مسلح    اندازی رژیم صدام حسی 
    عراق،

ٔ
ز  بخش قابل مالحظه استقرار رژیم فرقه گرا در بغداد، محروم ساخیی
ز سوریه و مبدل   مردم عراق از مشارکت در قدرت و باالخره هم بحران خونی 

 شدن آن به میدان رقابت های خارچی که همه دست در دست هم زمین
ٔ
تبارز     ه

    .داعش را فراهم ساخت

 طرف ها ممکن است. و  
ٔ
ک همه البته  که از میان بردن داعش با مسایع مشثی

ک مردم سوریه،  ز  منافع مشثی ممکن    اما رفع پایدار بحران سوریه بدون تامی 
ک مردم  ز منافع مشثی ز سان رفع پایدار بحران عراق بدون تامی  نیست. به همی 

   .عراق ممکن نیست

و  تندروی  از  پشتیبانز  در  خارچی  درگث   های   طرف 
منقز های  رقابت  تداوم 

خواهد داشت جز پخش بحران  نه  محصویل  همچنان فرقه گرانی در منطقه،
و در این صورت آتش بحران به داخل ترکیه و ایران و   .  در جغرافیای وسیعثی 

ز رسایت خواهد کرد  .فراتر از آن نث 

 روسیه و افغانستان 

که میتوان و باید  در مورد سیاست روسیه در قبال افغانستان بحث کرد  البته  
و دید این سیاست تا چه حد و در کدام موارد با منافع افغانستان مطابقت و  
بحث کرد که سیاست   مورد  این  در  باید  و  میتوان  البته که  دارد.  مغایرت  یا 

دا ما  و کشور  منطقه  برای  احتمایل  تبعات  چه  سوریه  در  بوده  روسیه  شته 
میتواند. البته که میتوان در این مورد بحث کرد که چه گونه روابیط با روسیه  

است افغانستان  نفع  برای  .  به  جانی  مسایل  همچو  روی  بحث  در  اما  و 
انه.   نه  احساسات روس ستایانه و  نه  -دارد  نه  احساسات وجود  ز هم روس ستث 

آن احساسات عقالنز    ،  اگر جانی برای احساسات در همچو بحنر موجود باشد
 .طور دیگر  نه  افغانز باید باشد و 
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روسیه پس از فروپاسر شوروی دیگر کشور همشحد با افغانستان نیست. و  
ز  یک قدرت بزرگ جهانز    قدرت بزرگ نظایم  –اما  روسیه امروز نث 

 
  -عمدتا

است. روسیه رکن مقتدر گروه شانگهای، قدرت مرکزی در سازمان کشورهای 
ک المنا فع  و قدرنی است که در آسیای میانه و به خصوص تاجیکستان مشثی

جمهوری   با  است که  روسیه کشوری  دارد.  نظایم  فعال  و  مستقیم  حضور 
یک دارد ر اتث 

همسونی روسیه و ایران در سوریه  -اسالیم ایران روابط عمیق سثی
درجه و ابعاد این همسونی را به روشنز متبارز میسازد. روسیه در کنار روابط  

تا روابط  گ با هندوستان، در سال های اخث  در تالش بوده  دٔه عنعنه نی 
سثی

 روابط شوری و روسیه با افغانستان  
ٔ
ش دهد. سابقه ز گسثی خود با پاکستان را نث 

ز   .باید از یاد برد نه در دوره های مختلف و مسایل مربوط به آن را نث 

متعدد برای اثر گذاری   با توجه به مراتب باال میتوان گفت که روسیه از امکانات
امون آن برخوردار است  .بر اوضاع در افغانستان و پث 

ی امریکا به توافق روسیه   ،  براندازی نظام طالبان توسط قوای ایتالف به رهثی
ی نظام کنونز شد    .  صورت گرفت  روسیه در مذاکرات بن که منجر به شکل گث 

ی امریکا در افغانستان   حضور داشت. روسیه تا سالیان زیاد با ایتالف به رهثی
ی امریکا،   در اشکال گوناگون همکاری داشت. این همکاری برای ایتالف به رهثی

ز برای افغانستان سودمند بود. در این راستا میت وان از خریداری  برای روسیه و نث 
های روس توسط امریکا برای قوای مسلح افغانستان یادآوری نمود  .هلیکوپثی

و  ناتو  مجموع کشورهای عضو  در  و  امریکا  روابط  اخث  که  سالیان  در  اما  و 
بارها مقامت روس در مورد حضور امریکا و ناتو    ، روسیه متشنج شده است

 .راز شک و تردید کرده انددر افغانستان  و نیات آنان از این حضور اب

واقعیت این است که امریکا و غرب در ایفای وعده های شان به افغانستان 
برای   نمونه  مودل  یک  به  افغانستان  و  میداشتند  چشمگث   های  موفقیت 

میانه مبدل میشد آن دلشاد    ، کشورهای آسیای  از  ز  ود که کرملی  نمث  گمان 
ز   ود کرملی  نمث  سان گمان  ز  همی  به  و  میشد.  افغانستان  پروژٔه  شکست  در 

برگشت طالبان به قدرت و یا هم بدتر از آن مسلط شدن داعش در افغانستان  
 .ذینفع باشد
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افغانستان پیمان امنینی با امریکا و ناتو  را    2014سپتامثی    30پس از آن که در  
افغانستان را منحیث اصول مورد   این حق  امضا کرد، مقامات روس گرچه  

دادند، ویل با رصاحت و به تکرار خواهان آن شدند تا حضور   هن  پرسش قرار 
ناتو در افغانستان پس از ختم ماموریت »آیساف« به تصویب شورای امنیت  

 .برسد

تاری    خ   به  متحد  ملل  امنیت سازمان  آرا    ۲۰۱۴دسامثی    ۱۲شورای  اتفاق  به 
تان پس از  نی را تصویب کرد که در آن از ماموریت تازه ناتو در افغانس نامهقطع

قاطع«   ۲۰۱۵جنوری »پشتیبای  ماموریت  تمدید  مورد  در  شد.   پشتیبانز 
موضع روسیه چندان روشن نیست. آخرین اظهارات مقامات روس مبنز بر  
ود،   ز قوای مسلح افغانستان مسوولیت ناتو به شمار مث  این که تمویل و تجهث 

 .موافقت ضمنز روسیه در این مورد تلقی شده میتواند

اما   برای دریافت  و  افغانز  مقامات  تقاضاهای مکرر  به  پاسخ مقامات روس 
در واقع یک جواب رد مودبانه و دیپلوماتیک است. روسیه    ،  تسلیحات روس

 کرده تا ده هزار میل ماشیندار خفیف  
ی

در پاسخ به این تقاضاها ابراز آماده گ
ا  
ٔ
بر اساس بالعوض به وزارت داخله با مهمات آن را  فغانستان  کالشنیکوف 

بنی    .  بدهد  کرده است تا سه بال هلیکوپثی رصز
ی

همچنان روسیه ابراز آماده گ
نام دارد( به افغانستان در برابر پرداخت    24  -را )که مدل صادرانی  آن یم  35-یم

 .پول تحویل دهد

در سال   افغانستان  امور  ز در  پوتی  نماینده  )قبولوف(    ۲۰۱۱ضمث  کابولوف 
اف سیاست   "   : بود  و  گفته  آن  میل  منافع  داشت  درنظر  با  روسیه   " غانز

ز میشود. جواب مدویدوف در برابر تقاضای عبدهللا   موجودیت منابع الزم تعی 
پذیرفت   صورت  شانگهای  همایش گروه  حاشیه  در  مالقانی که  در  عبدهللا 

ز بود:  مسکو حارصز است افغانستان را 15.12.2015) ز کم و بیش همی  (  نث 
وهای نظایم به نحوی    در مبارزه با تروریسم ز تقویت نث  و افراط گرانی و همچنی 

 .که در توان روسیه باشد، همکاری کند

افاده کرده است که    این را  با زبان دیپلوماتیک  تکرار  به  این که روسیه  کوتاه 
دارد تا توقعات افغانستان را برآورده سازد. پس  این مشوره ها که   نه  توان آن را 
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ز را در اختیار افغانستان قرار دهد، در  اگر غرب حارصز نیست تس  لیحات سنگی 
 .مشوره های بدون سنجش اند زمینه باید از روسیه تقاضای کومک کرد، 

در   روسیه  فدراسیون  و  افغانستان  میان  مفید   
ً
متقابال همکاری  رو،  هر  به 

ز الدول انز    ،  چهارچوب اصول و موازین شناخته شدٔه حقوق بی  ز در سطح و مث 
طرف قادر به آن باشند، به نفع افغانستان است. دشمنز با روسیه   که هر دو 

 .به هیچ وجه به نفع افغانستان نیست

ز  ز سان برهم خوردن تفاهم میان ناتو و روسیه در مورد افغانستان نث  به همی 
ش این   به نفع افغانستان نیست. افغانستان اگر نقش موثری در تعمیق و گسثی

ز تفاهم ایفا کرده نیم تواند   نث 
باید در صدد اخالل در آن   نه  ، به هیچ صورنی

 .شود

ز درب همکاری با غرب را   ز کرملی  حتا در بدترین برهه های دوران جنگ رسد نث 
بسته بود.   نه روی آن مساییل که همکاری روی شان را به نفع خود میدانست

ز عمیل باش ی میتواند در مورد افغانستان نث  ز ز چث  ز است. و چنی  ز چنی   .دحاال نث 

طوری که میتوان دید روسیه ولو تشدید  کنونز اوضاع در افغانستان را به نفع 
از آن به نفع تحکیم مواضع خود میان کشورهای آسیای میانه    ، خود نداند

استفاده میکند. پس انتقادات روسیه از سیاست غرب در افغانستان که گایه 
 به مع

 
سد، الزما ز مث  نای آن نیست که روسیه  تا رسحد وارد کردن اتهامات نث 

 به این نتیجه رسیده باشد که غرب در صدد صدور گروه های تندرو از 
 
واقعا

ز   نشی  مسلمان  مناطق  به  طریق  آن  از  و  میانه  آسیای  به  افغانستان  طریق 
ز خطری را به حیث   روسیه باشد. بعید از احتمال نیست که روسیه وجود چنی 

داده باشد.  و اما اگر روسیه به این نتیجه خطر احتمایل بالقوه مورد ارزیانی قرار  
 به صورت بالفعل وجود دارد، در این صورت با  

 
ز خطری واقعا برسد که چنی 

برای مقابله و دفع و طرد  استفاده از امکانانی که در افغانستان و منطقه دارد،  
اقدام خواهد کرد به عملیات    .  آن   

 
الزما نیست که روسیه  آن  به معنای  این 

برای   متعارف این    
 
طبعا شد.  خواهد  متوسل  افغانستان  داخل  در  نظایم 

افغانستان نتایج و پیامدهای خطرنایک خواهد داشت. اگر بالفرض روسیه به  
نی   نابخردانه  سیاست  ز  چنی  از  ز  نث  افغانستان  حکومت  برسد که  نتیجه  این 
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ان این خطر برای افغانستان افزا ز  میکند، در این صورت نوع و مث 
یش پشتیبانز

 .خواهد یافت

کوتاه این که هیچ منطقی نیم پذیرد تا کش به حیث افغان از شاخ به شاخ  
 نظایم روسیه در افغانستان، ابراز  

ٔ
شدن روسیه و ناتو و یا هم شایعات مداخله

 سناریوهانی 
ز  کند. چنی 

بل بسیار   ، تنها به نفع افغانستان نیست نه  شادمانز
ز است  .خطرناک نث 
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 ۲۰۱۵دسمبر   ۱۹

 نیست
ن
 افغانستان به   -تنها انتقاد کاف

 بدیل واقیع نیاز دارد

 

کم از کم از سوی کاربران    ، اعالم تشکیل شورای »حراست و ثبات افغانستان«
نت با هیچ استقبال مثبنی مواجه نشد نت هر چه بود انتقاد    - انثی در شبکه انثی

 .و مخالفت با این حرکت بود

تا حال هرچه حزب و سازمان و شورا داریم مجاهد اندر مجاهد    ۱۳۷۱ثور    ۸از  
اندر مجاهد است. خوب طالب هم از جهاد صحبت میکند و اکنون داعش  

ی    هم از  جهاد میگوید و حال »شورای حراست و ثبات افغانستان« به رهثی
ز بر محور حراست از »ارزش های جهاد« سخن میگوید. آقای   آقای سیاف نث 
تفنگ مجاهد است و شورایش هم   برکت  از  داریم  آن چه  سیاف گفت هر 
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اند نکرده  بد  نام اسالم را مجاهدین  تایید داد. آقای سیاف گفت که    - شعار 
 ...!دارد نه امعه حافظهگونی ج

ی است که از   ز ثور   ۸حال انتقاد اندر انتقاد اندر انتقاد داریم و بس. و این چث 
 .تا حال آن را تکرار اندر تکرار اندر تکرار داشتیم ۱۳۷۱سال 

 هسته های تجددگرانی در آن نزدیک  
ز آیا در افغانستان که از تشکیل نخستی 

مسایع برای نوسازی معارص را تجربه کرده  به یک سده میگذرد و چندبار هم  
وجود   است، دیموکراس  و  تجدد  هوادار  وهای  نث  تبارز  برای  ظرفینی    هیچ 

 !...دارد؟ نه

آیا در افغانستان چنان شخصیت های هوادار تجدد و دیموکراس وجود ندارند  
وهای هوادار تجدد و دیموکراس را   تا دست در دست با هم کار برای تشکل نث 

 !ز کرده بتوانند؟آغا

وی هوادار   نه  فراموش  تبارز نث   برای 
ی

بالقوه بسیار بزرگ باید کرد که ظرفیت 
نسیل که آینده به    -تجدد و دیموکراس به خصوص در نسل جوان وجود دارد

دارد تعلق  نیست.   ؛ آن  آلوده  های گذشته  تراژیدی  در  دستش  نسیل که 
نی  اندیشه  نظر  از  هانی که  شخصیت  شمار  شخیص    همچنان  سجایای  و 

وهای هوادار    پیشگام شدن در راه ایجاد محور جذاب برای تشکل نث 
ی

شایسته گ
تجدد و دیموکراس را دارند، کم نیستند. مهم این است تا این شخصیت ها  

وهای عقبگرا میتوان   نه  ، اراده کنند تا با هم به تفاهم برسند. تنها با انتقاد از نث 
زمانز موثر خواهد بود که توام با آن بدیل واقیع  که  به جانی رسید. این انتقاد 

 .هدف آن فردای بهثی افغانستان باشد، در جامعه تبارز کند
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 ۲۰۱۵دسمبر   ۲۸

 وای به روزی که بگندد نمک

 چند نکته در مورد گفته های آقای ظاهر قدیر معاول اول ولش جرگه

ند، دیگر کش   را متعجب نیم سازد. آن  این که داعشیان انسان ها را رس میثی
بل به هدف ایجاد فضای رعب و وحشت   ها خود نتنها این را  انکار نیم کنند،

عکس ها و ویدیوهای این رسبریدن ها را خود پخش میکنند. داعش همه اصول  
ی را رد میکند  .. .و موازین تمدن معارص بشر

* 

مخالف هم غث  محتمل که یک جنگجوی عادی   نه  ناممکن است و  نه  خوب  
خویشاوند و یا همرزمش توسط افراد داعش رسبریده    وقنی ببیند برادر،  داعش،

آتش انتقام در دلش شعله ور گردد و  بیخثی و یا باخثی از احکام    ، شده است
 .قانون به عنوان انتقامجونی به عمل بالمثل دست زند

برود و در    -یعنز ارگان قانونگذاری دولت  -و اما، وقنی معاول اول ولش جرگه
ی به    ، توجیه رسبریدن سخن بگوید و آن را امر عادی جلوه دهد ز این دیگر چث 

 ...مراتب بیشثی از یک رسوانی بزرگ  است

ز   ز الملیل و قوانی  اگر معاون اول ولش جرگه احکام کنوانسیون های مرتبط بی 
اصول    ،  میل را در مورد همچو قضایا در حافظ نداشته باشد، کم از کم روحیه

 .و ارزشهای عام حقوفی را باید بداند

دارد، پس بر   نه اگر آقای ظاهر قدیر حتا در  ابتدانی ترین سطح  سواد حقوفی 
 !اساس چه معیاری معاون اول ولش جرگه شده است؟

ز  معنای   راستش این که یک آدم دارای عقل سالم و حد اقل سواد سیاس نث 
 .رسبریدن را میداندمحکمه و قتل خود رسانه و باز  

اگر رسبریدن در جنگ امر عادی است، پس ما    !  آقای معاون اول ولش جرگه  
 ...!؟ چرا داعش و ماعش را محکوم میکنیم و جنایتکار مینامیم

واقعیت این است که وقنی معاون اول  ولش جرگه نداند و یا بداند و   ، خوب
م قانون و تیشه زدن بر ییک از پروای آن را نداشته باشد که با زیر پا کردن حک
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  ،) ز و استعمال قوای قهریه  بنیادی تعریف دولت)انحصار داشیی مشخصات 
  دیگر جای تعجب بسیار   برود و ملیشه ایجاد کند و ملیشه سازی را تبلیغ کند، 

 ....دارد که  وی هر فکر و  اراده و خواست خود را »قانون« بداند نه

** 

ز آقای ظاهر قدیر از پشت تریبون  جالب این است که پس از این ر  سوانی نث 
ولش جرگه چون یک فاتح سخن میگوید و  از میان وکال هم کش نیست تا او  
را رس جایش بنشاند و برای حفظ حیثیت پارلمان پیشنهاد برکناری او از سمت  

 .معاول اول و اقدامات قانونز علیه وی را مطرح کند

مچو حرکت ها کشور را به کجا میکشاند  آیا اعضای ولش جرگه نمیدانند که ه
 !و یا از ترس و یا به علل دیگر نمیخواهند در این مورد حرفز بگویند؟

ز کش نیست که دست به ملیشه سازی زده است.   البته که ظاهر قدیر اولی 
  - در پارلمان  کم نیستند کسانز که به نویع وابسته به جنگ ساالران دیگر اند 

ملیشه های خود را دارند. حال اگر اینان کرده ها  و    جنگ ساالرانز که هر یک
یا غث  مستقیم حامیان و   گفته های ظاهر قدیر را محکوم کنند، مستقیم و 

ر خواهند شد ز مترصز  .ولینعمت های خود شان  نث 

ی از واکنش های الزم وجود  ز  خثی ون از پارلمان نث  دارد.  سخنانز هم   نه  در بث 
 ...ن گنگ  بوده استاگر گفته شده بیشثی با زبا

ز اعمایل پایه های دولت از این هم   نه باید اجازه داد تا با ملیشه سازی و چنی 
 
ٔ
 ...نابودی آور فروپاسر دولت برسد ضعیف تر شود و کار به فاجعه

 باید بیدار شد و چنان که باید واکنش نشان داد! 
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وری  ۱۱  ۲۰۱۶فبر

 امریکا و قوای هواتی افغانستان 

امریکا در    وی هوانی    ۱۴چرا   ز نث  به تجهث  افغانستان،  سال حضور خود در 
 افغانستان توجه نکرده است؟ 

 :»مالحظه کاران«  میگویند

ز و تسلیح قوای      - مخالفت پاکستان مانع از آن شده است تا امریکا به تجهث 
ز    عی 

دازد.  و یا  هم به گونه نرمثی وهای هوانی بثی گپ را  مسلح و به ویژه نث 
ز مالحظات پاکستان، مطرح میکنند  .تحت نام مدنظر گرفیی

ز قوای      - ز دارد:  اگر شوروی به تسلیح و تجهث  این مساله ُبعد اقتصادی نث 
مسلح افغانستان در سطح بلند برای یک کشورهای متحد خارج از پیمان وارسا  

ورزید،  ات شوروی    مبادرت  ز تجهث  و  تسلیحات  بود که  آن  به خاطر  در  گویا 
 .مقایسه با امریکا به حد قابل مالحظه نی ارزانثی بود

مورد      - در  مسلح  قوای  و  دولت  در  ساالران  جنگ  نفوذ  علت  به  امریکا 
اطمینان نبود  به علت  داشته است و  در  نه  مالحظانی  با رسعت  میخواسته 

 ...مورد اقدام کند

امریکا   میگویند که گویا  امریکا  تندرو  منتقدان  اما،   و 
 
میخواسته   نه  قصدا

 و تسلیح نماید که در سطح  خود کفانی  
ز وهای افغان را در سطخ تجهث  نث 

 .برسد تا ادامه حضور دراز مدت نظایم آن توجیه شده بتواند

دلیل ارزانز و گرانز با توجه به وضعیت و توانانی های اقتصادی شوروی وقت  
ز  میتواند منطقی باشد.  دلیل اصیل  نه   و  امریکا اصال   آن بوده میتواند که کرملی 

امنیت رسحدات جنونی   برای  افغانستان را   اوضاع در 
ی

آن وقت  چه گونه گ
 .شوروی  حایز اهمیت میدانست

جای  به  افغانستان«  امنینی  میل  وهای  »نث  اصطالح   دیگر کاربرد  سوی  از 
»قوای مسلح افغانستان« نشان میدهد که ایاالت متحده و ناتو تسلیح قوای  
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و افغا دارند  مدنظر  مسلحانه  با شورشگری  مقابله  حد  در  را  با   نه  نز  مقابله 
  .تهدیدات احتمایل خارچی 

سال   های  اما، جنگ  )به   ۲۰۱۵و  افغانستان  امنینی  وهای  نث  داد که  نشان 
(  هنوز دارای تسلیحات،   اتخصوص قوای هوانی ز تاسیسات و تامینات   ،  تجهث 

 
ٔ
موفقانه ایفای  برای  م  کافز   ز   وظایف   نث  مسلحانه«  »شورشگری  با  بارزه 

میدان های  توانست در  افغانستان  قوای مسلح   پیش  اگر در سال  نیستند. 
عمده وظایف خود را انجام بدهد، همانا  از برکت فداکاری هانی بود که رسبازان 

 .و افشان قوای مسلح از خود متبارز ساختند

یوس که زمانز فرما ال متقاعددیوید پثی   جثز
 
ا ز الملیل  اخث  وهای نظایم بی  نده نث 

افغانستان اطالعات   ، در  سازمان  رییس  ز   نث  باالخره  و  سنتکوم   رسفرمانده 
وی هوانی قوی در   مرکزی امریکا )س آی ای( بود گفت که اگر افغانستان نث 

 دستاوردهانی چون  اختیار یم
داشت، شاید جنگجویان مسلح در این کشور حنی

و   قندوز  شهر  مقطیع  ز  تسخث   نث  هلمند  در   
مناطقی ل  ز کنثی دست گرفیی به 

 .داشتندنیم 

یوس  کارشناسان نظایم و تحللیگران نظامن  که به     ، پس از اظهارات دیوید پثی
ز بر این نکته تاکید میورزند که افغانستان بدون   مالحظه کاری سخن میگویند نث 

 کنونز باشد،
ٔ
وی هوانی که پاسخگوی نیازمندی های برهه ز نث  خواهد   نه  داشیی

 .توانست با شورشگری موفقانه مبارزه کند

ز    ،  از چند سال است که افغانستان به عالؤه امریکا و ناتو برای تسلیح و تجهث 
به هند قوای هوانی خود  به خصوص  ز و حتا    ، روسیه  ، قوای مسلح و  چی 

الیا  مراجعه کرده است  .اسثی

 هند از میان آن فهرست دور و دراز افغانستان  
 
ا   سه بال هیل کوپثی  اخث 

ً
عمال

۲۵ MI-  به افغانستان تحویل داد. این را میتوان یک نز دوستانه به تقاضاهای
 .دور و دراز افغانستان تلقی کرد
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کالشینکوف دههزار  دن  سثی وعده  ها  تا    ،  روس  کردند   
ی

گ آماده  ابراز 
به   تجارنی  بهای  پرداخت  اساس  بر  را  افغانستان  نیاز  مورد  های  هلیکوپثی

دارد. روس   نه  پویل که افغانستان توان پرداخت آن را   -افغانستان تحویل بدهد
حوزٔه    در  افغانستان  مسلح  قوای  ز  تجهث  و  تسلیح  ساختند که  روشن  ها 

 .میتوان یک نز دیپلوماتیک تلقی کردمسوولیت امریکا  ناتو است. این را 

، امریکا گویا    ۵سیگار مدیع شده است که در   میلیارد دالر برای    ۲.۳سال اخث 
وهای هوانی افغانستان رصف کرده است. این مصارف شامل آموزش پیلوتها   نث 
ز است. پیش از بحران  های سبک نث  و تحویلدیه یک تعداد طیارات و هلیکوپثی

افغانستان  امریکا  اوکراین،   برای  روسیه  از  نظایم  های  هلیکوپثی تعداد  یک 
 قوای هوانی افغانستان دارای  

خریداری نمود. گفته میشود که در حال حارصز
تنها    ۲۰۰ بال آن فعال میباشد. بخش    ۱۲۰بال طیاره و هلیکوپثی است که 

ماه   در  امریکا  اند.  ترانسپورنی سبک  نوع  از  ها  هلیکوپثی و  این طیارات  بیشثی 
نوع  گذ سبک  طیارٔه  بال  چهار  هوانی   - A ۲۹شته  وهای  نث  به  را  برازییل 

بال دیگر از این نوع هم در آینده نزدیک    ۱۶افغانستان تحویل داد. قرار است 
به افغانستان تحویل داده شود.اداره بازرس امریکا برای بازسازی افغانستان  

  ۱۱حال حارصز دارای  )سیگار( در اوایل سال میالدی اعالم کرد افغانستان در  
، شانزده فروند  Mi-۱۷ کوپثی پنجاه و دو فروند هیل   ، MI-۳۵ کوپثی فروند هیل 

هواپیمانی MD-۵۳۰ کوپثی هیل  شش  و  بیست   ، C-۲۰۸   فروند چهار  و 
 .هستند C-۱۳۰ هواپیمانی 

و اما،واقعیت این است که  طیارات موجود در قوای هوانی افغانستان  با توجه  
بسنده  به مشخصات   وجه  هیچ  به  ها،  ی  درگث  ساحه  و وسعت  جغرافیانی 

نیست.  قوای هوانی افغانستان به خصوص از نظر طیارات و هلیکوپثی های  
 با کمبود جدی مواجه است

ی
 .جنیک

 و تسلیح قوای هوانی  
ز  تجهث 

ٔ
کارشناسان مستقل افغان بر این باور اند که برنامه

ان تسلیحات ز تامینات و  هم  از نظر تج  ، افغانستان هم از نظر مث  ات و  ز هث 
  ،  نوعیت و کیفیت آنها و هم از نظر چهارچوب زمانز نیازمند بازنگری رسی    ع

 .جدی و بنیادی است
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هوانی   قوای  نیازمندیهای   
ز تامی  برای  سیاس  تصمیم  ولو  است که   روشن 

ز برای آن تخصیص یابد  باز هم این    ، افغانستان  گرفته شود و منابع مایل نث 
در چند ماه رفع شده نیم تواند. پس امریکا  و ناتو اگر واقعا بخواهند   کمبودها 

باید تا تواناسازی کامل قوای    ،  تعهدات خود را در برابر افغانستان انجام بدهند
وهای افغان را در میدان جنگ و عملیات   هوانی و مدافعه هوانی افغانستان،  نث 

انبه نمایند.همچنان امریکا  نظایم مستقیما با قوای هوانی خود کومک همه ج
و   مهمات  ز  داشیی برای  مسلح  قوای  نیازمندیهای عاجل  اکمال  در  باید  ناتو  و 
تامینات الزم لوژستییک کومک عاجل و کافز بکند.   این مسایل را حکومت باید  
به طور جدی با کاخ سفید و بروکسل مطرح نماید.  تحلیل های منابع معتثی  

 امریکا و ناتو  استخبارانی ایاالت متحده و 
ٔ
دالیل    ،  اظهارات نظامیان بلند رتبه

افغانستان  س حکومت  را در دسثی تقاضانی   
ز برای طرح چنی  ومند  نث   

منطقی
ز نیازمندیهای عاجل قوای مسلح    فعال هوانی و تامی 

قرار داده است.  پشتیبانز
در  امنیت  و  صلح  دشمنان  برای  هم  بود  خواهد  روشنز  پیام  افغانستان، 

هم برای مردم افغانستان که  امریکا و ناتو به تعهدات خود در برابر  ن،  افغانستا
اند پابند  مسلح    .  افغانستان  قوای   

ٔ
حیه رو  و  توانانی عمیل  ارتقای  در  این  و 

ا خواهد داشت.  ز تاثث  بشز در غث  آن افغانستان حق دارد تا در  .  افغانستان نث 
 تجدید  

 
 نظر کند. مورد اعتماد نسبت به امریکا و ناتو جدا
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