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 شگفتاریپ

 یسال سپتمبر  ستیب

 

سپتمبر   ۱۱تا    ۲۰۰۱سپتمبر    ۱۱از    میمجموعه شامل  نوشته ها  نیا
مسا  ۲۰۲۱ به  رابطه  در   ،ایسیس  لیدر  انکشافات  و  اوضاع 

   ی از رسمقاله ها  -استافغانستان ،    امونب  افغانستان و   پ
 
  مجله

مقاالت و نوشته   ب   و ن  ی  گرفته تا سخن روز در پورتال آسما  ی  آسما
آسما  گر ید  یها  

 
مجله آسما  ،ی  در  ن  ی  پورتال  در    ب   و  ام  صفحه 

   .سبوکیف

شده    اد یکه در منابع     ب   چند مصاحبه ام ن  ی  به صورت استثنا  البته
گرد موضویع  اند،   دهی منتشر  ارتباط  نظر  ا  از  مجموعه   نی در 

   .شده اند  دهی گنجان

که در باال ذکر    مجموعه در  منابیع نیشامل در ا ینوشته ها اصل
س اند؛ و اما،شد  عالقه مند    مجموعه کار خواننده    نیا  ، قابل دسبر

یس یرا  برا   .سازدی نوشته ها  ساده تر م نیبه ا دسبر

  ی ب   نه خواستم تا در مورد آن  چ از نشر مجموعه از کیس شی پ من
در    طرفیناظر و داور و  منتقد ب  ب   . و صد البته که خودم نسد یبنو 

را    ینقد و داور   ،ایر ی.  پس ارز توانم یشده نه م  میمورد خودم و کارها
پژوهشگرای    به خواننده گان،   گذارمیم و  ا  منتقدان   

ً
احتماال  ن یکه 

 .خواهند کرد طالعهمجموعه را م

 یدیعب  د یحم 
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 [1] جلد چهارم                                            - ن تا بنبست و شکستاز ب     

 
 

 ۲۰۲۰اگست   ۱۳

و  با طالبان سه نکته در مورد مذاکرات پیشر

هیات جمهور اسالیم افغانستان باید بر بنیاد این اصل که هیات یک نظام   -۱
ن الملیل است با هیات طالبان مذاکره   وعیت میل و بی  موجود و دارای مشر

در    کند.  طالبان  باشد که  داشته  وفاق  باید  مورد  این  در  نظام  هیات 
ین تعریف یک گروه شورشر مسلح ضد دولتر است و نه بیش از آن  .نرمتر

جنگ،    -۲ ن  برابر کنار گذاشیر در  طالبان  این  به  باید   ، خشونت  و  سالح 
تا مانند سایر گروه های سیاش در تحت چتر نظام به      حق داده شود 

دازد. در این رابطه میتوان روند  ن بتر ن  فعالیت سیاش مسالمت آمت  پیوسیر
 .حزب اسالیم آقای گلبدین حکمتیار را مثال آورد

 در مورد قانون اساش    -۳

طالبان حق دارند تا در مورد قانون اساش مالحظات نظری خود را   الف.  
است، داشته باشند؛ آنان میتوانند برای تعدیل قانون     از هر جنیس که

ام عمیل  اساش طرح و برنامه خود را داشته باشند. و اما، طالب ن ان باید التر
 .نسبت به قانون اساش را بپذیرند

ب . هیات جمهوری اسالیم افغانستان باید بر این موضع اصویل استوار  
حق نه دارد قانون اساش   - به شمول رییس جمهور  - بماند، که هیچ کس

 تعدیل کند. را خالف اصول و شیوه پیشبیتن شده در قانون اساش،  

قانون اساش و نظام برخاسته    رسیم و علتن و یا مسکوت به این ترتیب، الغای  
 هیچ کیس حق نه    - به هیچ وجه نه میتواند موضع مذاکره باشداز آن  

ً
اصوال

نمایند به     ه دارد 
ی

بحتی شود. همچنان   گ ن  وارد چنی  افغانستان  از جمهوری 
از جمله زنان مندرج در فصل دوم قانون   حقوق و آزادی های شهروندان و 

 غت  قابل کش و کاهش است.  اساش،
ً
 اصوال

باید همانا پایان منازعه و جنگ از    
ً
با طالبان، اصوال موضوع محوری مذاکره 

ن زمینه برای آتشبس داییم قطع   ن و سیاش و فراهم ساخیر طریق مسالمت آمت 
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ن زمینه برای فعالیت سیاش مسالمت    جنگ و استقرار صالح با فراهم ساخیر
ن طالبان به حیث یک  . باشد گروه سیاش در تحت چتر نظام   آمت 

روشن نیست که آیا تمام اعضای هیات جمهوری در مورد مراتب باال با هم  
. همچنان  یا خت  یا به آن وفادار خواهند ماند و  نه دارند و  یا  توافق دارند و 
دشوار است پیشبیتن کرد که آیا طالبان باالخره این اصول را خواهند پذیرفت  

 .  و یا خت 

اصل یاد   این نکته روشن است که هر قدر پشتیبانن ذهنیت عامه از سه  اما،  و  
ده تر و محکم تر باشد، همان قدر چانس رعایت و تحقق آن بیشتر  شده گستر
ن    چنی 

خواهد شد. و این به دست خود ما است که تا چه حدی و با چه قونر
 پشتیبانت  را بیان میکنیم. 
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 ۲۰۲۰اگست   ۲۶

 آقای رحمانی باید یا خود استعفا بدهد و یا ... 

برطبق یک گزارش تحقیقر شبکه تلویزیونن الجزیره، آقای رحمانن ، در سال  
پرداخت     ۲۰۱۷ برابر  برای خود، سه دختر و همشش در  را  س  تابعیت قتر

 .دونیم میلیون دالر به دست آورده است

اش تابعیت کشور های همچنان گفته شده است که آقای رحمانن و خانواده 
ن دارا یم  ن را نت   .باشندسیت کیتس و نیویس کارابی 

س   در این گزارش الجزیره همچنان آمده است که اشخاص خواهان تابعیت قتر
 . داران و مقامات بلند پایه کشورهای جهان انداز میان رسمایه

است. پست ریاست ولیس جرگه مقام باالتر و بسیار مهمتر از پست وزارت  
به هیچ وجه رییس    - وقتر شخص دارای تابعیت دوگانه نه میتواند وزیر شود

 ...ولیس جرگه  هم شده نه میتواند

+ 

یط دو روز گذشته یک عده به کج بحتی و مغالطه پرداختند و خوساتند به  
ن جهت پاسخن را که به آنان نوشته بودم این   له جنبه قویم بدهند. به همی 

ٔ
مسا

  :میگذارم جا به حیث ضمیمه

قضیه روی این است که رییس پارلمان میتواند  قضیه روی یک شخص نیست،  
. اگر پارلمان بر این نظر است که وزرا دو تابعیته نه   دو تابعیته باشد و یا خت 

در این صورت رییس پارلمان که مقامش باالتر از وزیر است چه گونه    باشند، 
  !میتواند دو تابعیته باشد؟

 .روی اصول استروی فرد نیست ، این جا گپ 

دوم به ارتباط اشاره برخن طرفداران آقای رحمانن به آقای غتن باید بگویم که   
تابعیت اگر ثابت شود که آقای رییس جمهور غتن به غت  از تابعیت افغانستان ،

  
ً
ن دارد ، باید فورا ن به خاطر فریبکاری محاکمه کشور دیگری را نت  غزل شود و نت 

  .گردد
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اگر دو تابعیت   همچنان کسان دیگری هم که در پست های عایل قرار دارند،
ط تصدی آن مقام دانسته باشد   داشته باشند و قانون یک تابعیته بودن را رسر

باید نه    و یا هم وزرا در اسناد ارایه شده تابعیت دوم خود را پنهان کرده باشند،
ن شوند. بل به خاطر فریبکاری محاکم  تنها برکنار شوند،  ه نت 
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 ۲۰۲۰اگست   ۲۷

نتر  امون اوباش انیر  چند نکته پیر

نتر در فضای مجازی افغانستان  :مشخصات اراذل و اوباش  انتر

ن با نام و نشان خود را نه دارند و با نام   - بسیاری شان حتا شهامت نوشیر
 .مستعار مینویسند

ن   -  .برخوردار نیستندبیشتر شان حتا از سواد درست نوییس نت 

 با اصول و قواعد منطق بیگانه اند و یا   -
ً
توان بحث منطقر را نه دارند و اصال
دازند  .هم به کج بحث و مغالطه میتر

سالح اصیل شان به صورت عموم دشنام ، اهانت، اتهام و ادعاهای نر پایه   -
 .است

، به هر  -  قویم است و میکوشند با کج بحتی
ً
ا ی شان اکتی لموضعگت 

ٔ
نی   همسا

  .جنبه قویم بدهند

ن وارد میدان میشوند، بحث نه  من با  کسانن که با دشنام،  اهانت و اتهام بسیر
از موارد از آنان به فیسبوک شکایت نی   هآنان را بالک میکنم. در پار   -میکنم  

میکنم تا حساب شان بسته شود. این کار را میکنم، زیرا در صورنر که ما از  
را نشان نه دهیم این عنارص فضای بحث و تبادل نظر را    خود قاطعیت الزم

  به اصول بنیادی دیموکراش  
ً
مسموم ساخته و به فرهنگ گفت و شنود و اصال

  .و از جمله آزادی اندیشه و بیان آسیب جدی وارد خواهند کرد

ن  نت  مستقل  تفکر  توان  دارای  و  آزاد  انسان  دو  حتا  میدانم که  را  این    خوب 
چه رسد به این که    - ر همه موارد توافق نظر کامل داشته باشند  توانند دمی نه

 موارد توافق نظر کامل داشته باشند
ٔ
 مردم در همه

ٔ
 .همه
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ام متقابل روی مسایل جامعه و وطن  م با هر هموطنم در فضای احتر من حارصن
ک ما و جهان ما بحث و تبادل نظر کنم. بحث و تبادل نظر وقتر معنای   مشتر

اک نمایندمییابد که   .در آن دارنده گان دیدگاه های گوناگون اشتر

ن روشن است که گفت و شنود متمدن مستلزم رعایت یک سلسله اصول   این نت 
بنیادی است ارزش های  ن در موضوع    -قواعد و  از جمله منطقر سخن گفیر

. البته در برابر آن عده نوجوانان و جوانانن   ن ن و مودبانه سخن گفیر سخن گفیر
ن حقیقت اند با بردباری برخورد میکنمکه در صدد   . یافیر

نتر  چنان که نوشتم ،   و اما، موضع روشن و قاطع   در مورد اراذل و اوباش انتر
 .دارم

چه گونه مینویسم و از همسخنانم چه  من این را که »چه مینویسم ، چرا و  
 دارم«،   چشمداشتر 

ً
   توضیح داده بودم   قبال
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 ۲۰۲۰سپتمیر  ۱۷

 عدم دخالت خارجر در مذاکرات میان افغان ها

  گزارش شده است که کار تیم های  
ٔ
کنونن روی  مذاکرانر در دوحه، در مرحله

دستورالعمل »فرد  تدوین   دخالت  عدم  راستا  ن  همی  در  است.  متمرکز  ها 

« ییک از موضوعات مورد بحث است   .خارخر

ن االفغانن را کدام طرف و یا گ  ها   این که عدم دخالت خارخر  در مذاکرات بی 

پ این  هر کیس که  است.  نه شده  ساخته  روشن  را کرده  مطرح کرده  یشنهاد 

یید میدانم. طوری که میدانیم، شمار کشورهای ذینفع   باشد،
ٔ
من آن را قابل تا

ت میانخر  ن ییک دو تا نیست و کتی خود میتواند مشکل زا باشد.  ها   و ذیعالقه نت 

« در این زمینه مداخله   از سوی دیگر هر کشوری که بخواهد به حیث »میانخر

    کند،
ٔ
 هدفش به درجه

ً
ت کشانیدن این روند در مست  مطلوب برای  نخس طبعا

سعودی چه این کشور هند باشد چه پاکستان؛    - خودش و منافعش خواهد بود

ن ؛ روسیه باشد و یا امریکا  ...باشد و یا ایران؛ ترکیه باشد و یا  چی 

 کامل میشود که این مذاکرات  به 
ً
و اما بحث عدم دخالت خارخر زمانن واقعا

د.  جای قطر و یا کدام   افغانستان صورت بگت  کشور خارخر دیگر  در داخل 

البته حتیم نیست که محل مذاکرات در داخل کشور در کابل باشد. دو طرف  

میتوانند روی محل و یا محالنر در افغانستان به توافق برسند و در مورد تجاویز  

ن به توافق برسند.  ن امنیت این مذاکرات در داخل افغانستان نت  می 
ٔ
 برای تا
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 ۲۰۲۰سپتمیر  ۲۳

 از طالبانهانی  پرسش

به سخنان اخت  آقای امرهللا   ذبیح هللا مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش 
»پروپاگند   را  وی  سخنان  افغانستان،    جمهوری  ریاست  اول  معاون  صالح 

 .خوانده استنادرست«  و عقدگشانی  مقابل »نظام آینده اسالیم«،  

 در مورد عملکرد طالبان در زمان حاکمیت امارت طالتر گفته: ذبیح هللا خان  
یع انجام  .«شدمی  »تطبیق احکام اسالیم بر مبنای مکلفیت رسر

  : حال پرسش من از طالبان این است

ن داکتر نجیب هللا رییس جمهور اسبق افغانستان و برادرش در روز اول     - کشیر
ع و قانون برابر  ورود طالبان که بدون هرگونه محاکمه انجام   شد، با کدام رسر

 !بود؟

ن عبدالعلیل مزاری که بدون سالح و برای مذاکره با طالبان    - ی و کشیر دستگت 
ع و قانون برابر بود؟ به مالقات آنان رفته بود،   !با کدام رسر

ترور استاد برهان الدین ربانن رییس شورای عایل صلح و صدها عالم دیتن و    -
ع و قانون برابر بود؟اجتمایع دیهای  شخصیت  !گر با کدام رسر

سلب کامل حق مشارکت اجتمایع و سایر حقوق زنان و برخورد خشن و     -
ع برابر بود؟  !وحشیانه با آنان با کدام قانون و رسر

ع و قانون برابر بود؟  -  !سلب حقوق شهروندان افغانستان با کدام رسر

ع  بودای بامیان و آثار تاریهای   ویران سازی پیکره    - خن موزیم میل با کدام رسر
 !و قانون برابر بود؟
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وحشیانه دیگر از سوی طالبان در دوران حاکمیت های   سنگسارها و مجازات   -
در  شان  ول  تحت کنتر مناطق  در  شان  حاکمیت  سقوط  از  پس  ن  نت  و  شان 

ع و قانون برابر بود؟! ) ویدیو کلیپهای   سال زیادی از  های   اخت  با کدام رسر
اخت  وجود  های   یانه زنان و مردان توسط طالبان در سالسنگسارهای وحش 
وحشیانه و ضد انسانن را به نمایش  های  چنان صحنهها  دارند و اما این کلیپ

ن آن  در پای این پست خودداری ورزیدم( ها  میگذارند که من از گذاشیر

ن راستا له و پرسش دیگر در همی 
ٔ
 ...و هزار و یک مسا

اول رییس جمهور در س  ماهیت طالبان  و  معاون  پیش خود،  انن دو روز  ختن
وع   عملکردهای آنان را نر پرده برمال ساخت. اگر طالبان بالفرض همزمان با رسر

فراخوان آتشبس و یا کم از کم کاهش خشونت را لبیک گفته   مذاکرات صلح، 
ن الملیل صلح  میبودند،   ن در روز بی  در این صورت شاید معاون رییس جمهور نت 
زبان دیگری سخن میگفت و اگر نه میگفت آن گاه انتقاد از وی    با روحیه و 

اما،  و  میبود.  از    موجه  تنها   نه  ن  نت  مذاکرات صلح  در جریان  حتا  شمانی که 
ان جنگ و  حمالت تروریستر دست برنداشته اید،  ن بل در سطح کل کشور بر مت 

چرا کیس  افزوده اید، هیچ حق این گالیه را نه دارید تا بگویید که  ها   خشونت
 .شما را چنان که بوده اید و هستید برمال میسازدهای  سیما و کرده

هان  این درست است که پیش از طالبان و در دوره تنظیم ساالری و جنگ  
مبدل گردید،  سوخته  ویرانه  به  شهرکابل  هزار کابیل کشته   ساالری  شصت 

ن    جنایات بسیار سنگی 
ن قربانن دیگر  گردیدند.  و اما  شدند و هزاران تن  دیگر نت 

کردند که به یک بخش آن در باال کوتاه  ها   این را هم میدانیم که طالبان   چه
   .اشاره شد

 که وجدان و حافظه دارند جنایات چند دهه اخت  را فراموش نه  
همه کسانن

دارای عقل سلیم و احساس مسوولیت میدانند  های   کرده اند. و همه انسان
 مصیبت بار و  نی  هبرگشت به هیچ گذشتکه صلح با  

ٔ
و به خصوص چهار دهه

ن گذشته و از جمله دورهٔ  ن گورستان امارت    خونی  هرج و مرج دوزخن تنظییم و نت 
ن درس  - طالتر میش شده نه میتواند ت از  های   صلح پایدار و پربار با گرفیر عتر

س میشود.   این گذشته ها بیشتر قابل دستر
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 ۲۰۲۰سپتمیر  ۲۸

 پاکستانی درواغ 

ه خر گوایک پاکستان د افغانستان له پښتنو   په نر نر ش گ د قندیل عباس دا ختر
  .رسه ښه اړیکه لری، لوی درواغ دی

دا درواغ د پاکستان د ضد افغانن سیاست د دوام په مانا دی نه د ښه بدلون  
 .نښه

یک ژورې  پاکستان تر هاغه وخته خر ځان د استعمار وارث وګتن او  یا د ستر  ر اتت 
  .پالییس تعقیب کړئ، د افغانستان او ټولو افغانانو دوښمن به وی

د پښتون ژغورنن غورځنګ رسه چلند له پښتنو رسه د پاکستان د ډوښمتن جوته  
 .نښه دی

 دروغ پاکستانن 

پشتون با  پاکستان  نر نر ش که گویا  برنامه  قندیل عباس در  های   این گفته 
 .ه یک دروغ بزرگ استافغانستان روابط خونر داشت

 
ٔ
 دگرگونن  این دروغ نشانه ادامه

ٔ
سیاست ضد افغانن پاکستان است و نه نشانه

 .مثبت در آن

زمانن که سیاست   تا  و  بداند  استعمار  اثخوار  مت  را   که خود 
زمانن تا  پاکستان 

یک در قبال افغانستان را دنبال کند،  ر اتت 
دشمن افغانستان و تمام    عمیق استر

 .هد بودخواها  افغان

   هچه گون
ی

نشانه روشن دشمتن  ها   برخورد پاکستان با جنبش نجات پشتون  گ
 است. ها  پاکستان با  پشتون
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 ۲۰۲۰اوکتوبر  ۱۶

 

 !طالبان صاحبان 

  میدانیم که میتوانید

  مخالفان تان را

 تکفت  نمایید 

 شالق بزنید 

 سنگسار کنید

ن   .اعدام کنیدو حتا رادیو و تلویزیون را نت 

  میدانیم که میتوانید

 بیخن غت  سیاش راهانی   حتا آدم 

  به خاطر اختالف سلیقه
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  روی  ریش و بروت 

  و زنان عادی را

  به خاطر چادر

 و حتا برون شدن از خانه 

 .سخت مجازات کنید

 میدانیم که میتوانید 

  راها  ساختمان

  راها  راه

  راها  و پلچک ها  پل

  برق راهای   پایه

 فابریکات را

 راها  و تاکستانها  و حتا باغ

 .نابود بسازید

 میدانیم که میتوانید 

  مردم را

 آواره بسازید
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  زجر دهید

 .و بکشید

  میدانیم که در هر کجا

 میتوانید بم پرانن کنید 

  را بهها  و حتا آدم

ک دوپا مبدل بسازیدهای  بم  .محتر

  کوتاه این که

  میدانیم

 در زجر

ن    کشیر

 ویرانن و 

 .استاد هستید

+ 

  هان و میدانیم

 که نه تنها با ایران و روس 

 که مخالفان دیروزی تان بودند
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 طرح دوستر میتوانید بریزید

  بل ، با امریکا که آن را

 متجاوز و اشغالگر میخواندید 

ن صلح و تفاهم کنید  .نت 

++ 

  آیا و اما، 

 !دارید؟ها  گوشر هم برای شنیدن صدای افغان

 میدانید که آیا 

 !مردم افغانستان از شما چه میخواهند؟

 مگر فهمیدن زبان ما ، برای تان

  سخت تر از فهمیدن

 !عرنر و اردو و روش و انگلییس است؟

 هان و نیاز حیانر مردم افغانستان را

 برای صلح و آرامش 

ن و جنگ   پس از چهار دهه بحران خونی 

  حتا کور و کرهای سیاش
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 ...س ها هم میداننددر آن سوی اوقیانو 

 !آیا شما این نیاز را نه میدانید؟

  و یا این که خواست مردم

  هو حتا زند
ی

  مردم  گ

 و منافع و مصالح افغانستان 

 !برای تان هیچ اهمیتر نه دارد؟

  یا این که

 صلح با هموطن برای تان دشوار تر از  

 !صلح با بیگانه گان است؟

  یا این که

 ؟!... اند عقل شما را هک کرده 

 ...یا این که

ی نه میگویم  ن  چت 
 نه بیشتر

ن قدر کافن است  :همی 

 اگر در خانه کس است 

 یک گپ بس است 
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+++ 

  هان

  و از اسالم و مسلمانن 

ی نه گفتم ن   چت 

  زیرا

 بر این باورم که 

  هیچ دین و آییتن 

 نه میتواند

ن اعمال ضد انسانن    چنی 

  را

 .مجاز بداند

++++ 

 نیستنن ، این شعر  

 
ٔ
ن نیستپارچه  ادنر نت 

 تنها درد دل است 

  درد دل من

 هر افغان با وجدان و فکر میکنم درد  دل

 چه با سواد و چه بیسواد. 
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 ۲۰۲۰اکتوبر  ۲۶

وان و مبلغان »نسخه استعماری رند«   پیر

 

در یک کنفرانس مطبوعانر در   دیروز آقای حکمتیار پس از سفر به پاکستان،
 ... تشیکل حکومت موقت شدکابل خواهان 

 ...رسپرست شد امروز آقای سید حامد گیالنن خواهان تشکیل ادارهٔ 

»حکومت    »حکومت انتقایل«،»ادارٔه رسپرست« و   طرح »حکومت موقت«، 
   رسپرست«

ٔ
استعماری»رند« بوده و    در واقع حرکت در مست  تحقق  نسخه

ی نیست جز کشیدن خط بطالن بر  قانون اساش ن ن کشور و نظام  افذٔه  چت 
 
ٔ
صفرنی است  سیاش و دولت برخاسته از آن و برگردانیدن افغانستان به نقطه

که از آن جا درب افتادن به پرتگاه بحران عمیقتر و خطرناکتر باز شده میتواند.  
 به تفصیل نوشته ام

ً
  .من در این مورد قبال

ن آقای حامد کرزی که به گفته آقای د  کتور سپنتا با  حتا رییس جمهور پیشی 
سخاوت بسیار از مسایع آقای زلیم خلیلزاد سفت  وزارت امور خارجه امریکا  

افغانستان،   امور  برابر »طرح صلح پاکستان در   در 
ً
ا ن اخت   میکرد، نت 

پشتیبانن
ی کرد و آن را تکرار خطای پس از خروج قوای اتحادشوری    محور«  موضعگت 

 .از افغانستان خواند

   هچه گون
ی

ط آقایان حکمتیار و سید حامد گیالنن با پاکستان کم از کم از  رواب گ
نظر ناظران آگاه امور چندان پنهان نیست. آقای حکمتیار خود هم چنان آشکارا  
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ی که جانی برای شک و تردید  پروپاکستانن  خود را بیان میکند، های  موضعگت 
که به دعوت بافر نه میگذارد. آقای حکمتیار در جریان سفر خود به پاکستان  

اظهارات   افغانستان  حکومت  علیه  یافت،  انجام  آن کشور  رسیم  مقامات 
ن ادعای    خصمانه کرد،  دیروز خواهان تشکل »حکومت موقت « شد و امروز نت 

مقامات امنیتر افغانستان را در مورد به دست آمدن اجساد نظامیان پاکستان  
مند را دروغ خواندهای   جنگهای  در میدان   ...هت 

هدف من در این جا افشاگری در مورد آقای حکمتیار و سید حامد گیالنن    خوب
ن ذهنیت عامه در مورد  نسخه فریبکارانه  »حل های   نیست؛ بل روشن ساخیر

 ...است بحران«

در این هیج حرفن نیست که مردم افغانستان صلح میخواهند و پایان دادن به 
ن صلح پایدار و گشایش راه به سوی می 

ٔ
مطلوب ممکن، یک    آیندهٔ   جنگ و  تا

ن صلخ را چه گونه میتوان   این مورد که چنی  نیاز حیانر میل است.  من در 
ن کرد و تفاوت آن با نسخه می 

ٔ
 های   تا

ً
به تفصل نوشته  استعماری چست، قبال

  .ام
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   ۲۰۲۰اکتوبر    ۲۷

 انتخابات امریکا و بازتاب نتایج آن بر افغانستان

 

انتخابات ریاست جمهوری امریکا بافر مانده است. گرچه تا  پنج روز دیگر به  
ن جوبایدن در نظرسنخر  نسبت به دونالد ترامپ به طور ثابت و  به  ها  حال نت 

حد قابل توحه پیشتر است؛ و اما، هنوز هم اطمینان صد در صدی وجود نه  
وز شود  ات احتمایل در ذهنیت عامه و    -دارد که بایدن پت  هم  هم به دلیل تغت 

  هبه دلیل پیچید
ی

  .سیستم انتخابانر امریکا گ

ی که بیشتر از همه ذهن افغان ن از سیاستمداران و تحلیلگران تا افراد    –ها   چت 
امریکا،    -عادی انتخابات  ارتباط  به  این   را  ثت   

ٔ
تا ساخته،  مرصوف  خود  به  

امون آن است  .انتخابات  بر سیاست امریکا در قبال افغانستان و مسایل پت 

خوب این روشن است که ترامپ بسیار عجله داشت تا به ارتباط افغانستان 
برنده در مبارزات  از آن به حیث کارت  یابد که بتواند  ی دست  ن  به چت 

ً
حتما

انتخابانر استفاده کند. مذاکرات با طالبان و امضای توافقنامه با آنان زیر فشار 
ن اشتیاق شدید انجام یافت. و اما، این »موفق   همی 

ٔ
یت« تا حد زیادی زیر سایه
ن االفغانن در  فت در مذاکرات بی  اخبار تشدید جنگ و خشونت و عدم پیشر

  .دوحه قرار گرفت

وزی در انتخابات، ترامپ در دوم ریاست جمهوری اش    این که در صورت پت 
مذکور را با همان اشتیاق شدید قبیل ادامه  ادامه خواهد داد و یا خت   پروژٔه  
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ل
ٔ
اطمینان سخن گفتنی   همسا با  میتوان  نه  آن  در مورد    -است که در مورد 

 در هیچ موردی نه میتوان با اطمینان سخن 
ً
سیاستمداری چون ترامپ اصال

 .گفت

اما،  در    و  امریکا  حکومت  روش  انتخابات،  در  بایدن  جو  وزی  پت  در صورت 
ن تغیت  خواهد کرد ی   -تطبیق توافقنامه با طالبان به احتمال قریب به یقی  تغت 

که تا این یا آن حد به نفع حکومت افغانستان خواهد بود. البته کوشش امریکا  
 برای پایان دادن به جنگ در افغانستان که در زمان اوباما آغاز شد، در دورهٔ 

یافت.   ادامه خواهد  ن  نت  تیم    بایدن  تغت   با  ن شیک نیست که همراه  نت  این  در 
ن کنا ، آقای خلیل زاد نت    .ر گذاشته خواهد شدسیاست خارخر

حکومت جو بایدن از ثبات  های   در مجموع میتوان پیشبیتن کرد که سیاست
ی برخوردار خواهد بود و در آن احتمال زلزله قبه های   و تداوم بیشتر غت  متر

   .کمتر خواهد بود

د   در محراق توجه همه جهان قرار میگت 
ً
به خصوص    -هر انتخابات امریکا طبعا

  .این انتخابات

ل
ٔ
که  در این انتخابات بروز کرده و ذهن اکتی تحلیلگران را به خود  نی   هدو مسا

 امنیت مراکز  
ٔ
له
ٔ
مرصوف ساخته است و در محراق توجه قرار دارد، ییک مسا

ی دهنده گان در روز سوم نوامتر است و  دویم چه گون
ٔ
   هرایدیه و  را

ی
واکنش    گ

 :نسبت به نتایج انتخابات

در حوزه   های  این که گروه   - مسلح  رادیکال  به  های   راست  انتخابانر  ن  معی 
ن تبار دست زده و مانع از    ، آسیانی تبار  افریقانی های   تخویف اقلیت  تبار و التی 

اک آنان در رایگری شوند و یا در صورت شکست ترامپ به شورش دست   اشتر
 به حیث نگرانن های جدی مطرح اند؛ بزنند،  

خوب این که در صورت بازنده شدن، آقای ترامپ خواهد کوشید تا همه     -
ی
ٔ
ن و به خصوص را ن قرار داده شو های   چت  د، گپ روشن است.  پستر زیر ذره بی 

و اما، از آنجانی که آقای ترامپ نه تنها به پذیرش نتایج انتخابات متعهد نه  
ده او بازنده خواهد   کید بر این که تنها در صورت جعل گستر

ٔ
شده است؛ بل با تا

تهدید  بود،   به   توجه  با  بورزد،   امتناع  خود  باخت  پذیرش  از   
ً
واقعا او  اگر 

امریکا با وضعیت  ین نگرانن جدی وجود دارد که  ا  راست رادیکال، های   گروه
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 این بدترین سناریو است
ً
قابل پیشبیتن مواجه گردد. و طبعا نه تنها برای    - غت 

 ...بل برای تمام جهانامریکا،  

خوب چند سال گذشته برای ترامپ شناش تا حدی کافن بوده است. و اما،  
ی کرده،  را درسیاست ستر بایدن که یک عمر  زیادی  خصوصیجو  تا حد  اتش 

 
ً
ی شمرده میشود    شناخته شده است. بایدن عمدتا در برابر ترامپ انتخاب بهتر

ین روسای   و نه این که کیس  تصور کند او  ظرفیت آن را دارد تا در قطار بهتر
د   .جمهور امریکا قرار بگت 

بایدن و ترامپ  وجود دارد:   با وجود همه تفاوت ها، یک شباهتر هم میان 
ن گپدهان لقر  ناسنجیده. و اما، تفاوت در این است که ترامپ  های    و گفیر

ناسنجیده دیگر و کارهای ناسنجیده دنبال  های   ناسنجیده را با گپ های   گپ
اف به اشتباه را نه دارد.  برخالف بایدن بارها به خطا و   میکند و عادت اعتر

له تغ
ٔ
اف کرده و رویکرد خود را نسبت به یک مسا ت  داده است.  اشتباه خود اعتر

ن جهت نه میتوان سیاست او را در قبال افغانستان تنها با تکیه بر آن   به همی 
که در سفرش به حیث معاون رییس جمهور به کابل به رییس جمهور  نی   هجمل

 ...کرزی گفته بود، حدس زد

+ 

اتکا بر خود را   ی  ر اتت 
در مورد این که  افغانستان چرا  در هر صورنر باید ستر

  دنبال کن
ً
 : د قبال

ً
 د پردی کټ تر نیمو شپو وی نوشته ام.  از جمله مثال
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 ۲۰۲۰اول نومیر 

 دروغ نوکر خان

 

آلمان مدیع شد    (DER SPIEGEL)عمران خان در  مصاحبه با مجله شپیگل
ل نه  ...دارد که پاکستان بر طالبان کنتر

ال ضیا  با افتخار از نقش   پاکستان در آغاز جنگ اعالم ناشده  همکاران جتن
  .علیه افغانستان سخن گفته اند

ین خدمت خودش   یف فروپاشانیدن قوای مسلح افغانستان را بزرگتر نواز رسر
 .به پاکستان تعریف کرده بود
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نر نظت  بهوتو در مورد نقش پاکستان در به میدان آوردن طالبان نر پرده  
اف کرد بود  .اعتر

ن  ف نت  ال پرویز مشر اف کرده بود که سازمان اطالعات نظایم پاکستان جتن  اعتر
(ISI)  برای تضعیف دولت حامد کرزی، به پرورش دوباره    ۲۰۰۲از سال

  .طالبان اقدام کرد

ن شاه محمود قرییسر وزیر خارجه حکومت عمران خان،   چند  حتا همی 
ً
ا اخت 

اف کرده که پاکستان طالبان را برای انجام مذاکرا   اعتر
ً
« بار تلویحا ت »حارصن

 .ساخته است

امروز دیگر کر و کورهای سیاش هم میدانند که جنگ اعالم ناشده پاکستان 
علیه افغانستان چه وقت و چه گونه آغاز شده و تا رسیدن به امروز کدام  

 ...مراحل را پیموده است

 باید ویران نام میداشت و   
ً
خوب به باور من این نوکر آی اس آی اصال

خان باید نوکر خان میبود؛ زیرا ارباب اصیل پاکستان  تخلصش همه به جای 
یف و بینظت  و با نظت  همه  در   یف و نارسر نظامیان اند و  عمران و ویران و رسر

ن ارباب بوده اند  .خدمت همی 

ی پاکستان در ارتباط افغانستان هیچ تغت  نه کرده   ر اتت 
به باور من ستر

 به جای دروغ راست میگفت. اگر تغت  کرده میبود این نوکر خان باید  است،
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 ۲۰۲۰نومیر  ۱۳

 همدستر ترامپ با طالبان

ن امنیت میل رییس جمهور ترامپ: ما با طالبان علیه دولت   مشاور پیشی 
 منتخب افغانستان همدست شدیم

ین  مک ماستر یم  گوید رویکرد دولت دونالد ترامپ در قبال افغانستان، بزرگتر
تاک حکومت است. او در صحبت با برنامه هارد ناکایم سیاست خارخر این 

ین ناکایم سیاست خارخر اداره ترامپ است.  نر نر  ش گفت:" افغانستان بزرگتر
ما )امریکا( خروج را چنان اولویت دادیم که با طالبان علیه دولت منتخب  

 ".افغانستان، همدست شدیم

ن امنیت میل امریکا یم ن حاال  کنم ما آ گوید:" فکر یممشاور پیشی  نچه را همی 
بینیم آغاز یک فاجعه انسانن در این کشور است. شاید هم  در افغانستان یم

ل  دوباره برگردیم به همان وضعیتر که طالبان و گروه  های جهادی دوباره کنتر
ند، و تبدیل به   ند، تجارت مواد مخدر را در دست بگت  مناطق را در دست بگت 

 برای بقیه جهان شوند
ی

 ".تهدید بزرگ

های خود افزود: من تنها نگران این قطع  ماستر در ادامه صحبتآقای مک 
ن رویکرد را   ن  همی  تعهد نیستم، نگران این هم میباشم که مبادا اداره بایدن نت 

 .ادامه بدهد

ی زلیم خلیلزاد در ماه اگست سال  مذاکرات با   ۲۰۱۸هیات امریکانی به رهتر
وری  سال جاری منتج به امضای توافقنامه  طالبان را آغاز کرد که در ماه فتر

 .میان امریکا و طالبان شد

دولت افغانستان و همچنان ذهنیت عامه افغانن  مخالف شیوه این مذاکرات  
  .مذاکرانر که در آن دولت افغانستان دور زده شده است - بود
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المک ، از جتن و صاحبنظران نظایم شناخته شدٔه امریکانی است. او  ها  ماستر
از این که مشاور امنیت میل دونالد ترامپ شود، به حیث مسوول بخش  قبل 

شفافیت آیساف  در افغانستان ماموریت اجرا کرده بود. او همچنان سابقه 
ن دارد اک در جنگ خلیج و جنگ عراق را نت    .اشتر

، در سال مک مشاور امنیت میل دونالد ترامپ، رییس جمهوری    ۲۰۱۷ماستر
، او را از سمت مشاور امنیت میل  ۲۰۱۸در سال   امریکا شد. آقای ترامپ

ن سال گذشته از   ن نت  ن را به این سمت برگزید. جان بولیر برکنار کرد و جان بولیر
 .سمتش برکنار شد و در شمار منتقدان جدی ترامپ قرار گرفت

+ 

ی بر سیاست    ثت 
ٔ
در پست بعدی به این خواهم پرداخت که آیا ما میتوانیم تا

امریکا  در قبال کشور خود داشته باشیم و یا   هور آیندهٔ جو بایدن رییس جم
 ...  خت 

در نوار ضمیمه از دقیقه ده و پانزده ثانیه اظهارات مک ماستر در مورد   
   افغانستان را میتوانید بشنوید 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3724965604233927&id=404846862912501&__cft__%5b0%5d=AZWHNxKmIGFcKHDDma3gM7plhLLcOaq27FCjI3Wu-xCkitLkSsH8k5whgQFAAIdeDkxg6xJndjeaSXoKcirMMxHOF30ei6zjzsoPgf18qIWXcPlaoFP_8C-f0E6LigJbUqe6Hc-y_MF
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3724965604233927&id=404846862912501&__cft__%5b0%5d=AZWHNxKmIGFcKHDDma3gM7plhLLcOaq27FCjI3Wu-xCkitLkSsH8k5whgQFAAIdeDkxg6xJndjeaSXoKcirMMxHOF30ei6zjzsoPgf18qIWXcPlaoFP_8C-f0E6LigJbUqe6Hc-y_MF
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3724965604233927&id=404846862912501&__cft__%5b0%5d=AZWHNxKmIGFcKHDDma3gM7plhLLcOaq27FCjI3Wu-xCkitLkSsH8k5whgQFAAIdeDkxg6xJndjeaSXoKcirMMxHOF30ei6zjzsoPgf18qIWXcPlaoFP_8C-f0E6LigJbUqe6Hc-y_MF
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3724965604233927&id=404846862912501&__cft__%5b0%5d=AZWHNxKmIGFcKHDDma3gM7plhLLcOaq27FCjI3Wu-xCkitLkSsH8k5whgQFAAIdeDkxg6xJndjeaSXoKcirMMxHOF30ei6zjzsoPgf18qIWXcPlaoFP_8C-f0E6LigJbUqe6Hc-y_MF


 

 [29] جلد چهارم                                           - ن تا بنبست و شکست از ب     

 
 

 ۲۰۲۰نومیر  ۱۷

 ...آقای امرهللا صالح با یک اماآرزوی موفقیت برای  

 

پس از تجربه کابل،  مسوولیت نظارت از تطبیق میثاق امنیتر در ده شهر بزرگ  
ن مبارزه با فساد اداری در کابل بر عهده معاونیت اول   و عمده افغانستان و نت 
ریاست جمهوری گذاشته شده است. خوایه نه خوایه هر قدر آقای امرهللا  

 همان قدر به نفع بهبود    ایفای این وظایف بیشتر موفق شود، صالح در  
ً
طبعا

ن جهت باید برای آقای صالح در ایفای   اوضاع در کل کشور خواهد بود. به همی 
 
ٔ
وزی کردوظایف در مست  خدمت به افغانستان و جامعه  آرزوی پت 

 .افغانن

 و اما،  

ان و تنها کیس دچار اشتباه نه میشود که هیچ کاری نه   ن  هر قدر مت 
ً
کند. طبعا

 
ٔ
صالحیت  ساحه ان  ن مت  و  وظایف  این  های   ایفای  ایفای  برای  شخص  یک 

ن زمینه و احتمال بروز اشتباهات   نت  پیمانه  به همان   میشوند، 
بیشتر وظایف 

  .میتواند افزایش بیابند

ن چشم و گوش و ذهن    هیچ انسانن در برابر اشتباه و خطا بیمه نه دارد. داشیر
رابر انتقاد و نظر مخالف تا حد زیادی میتواند کومک نماید تا مرتکب  باز در ب
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اشتباه و خطا  نه شویم و یا اگر شدیم به موقع آن را بشناسیم. این اصل شامل 
  سیاستمداران و به خصوص  دولتمدران که رسنوشت  

ً
همه ما میشود. طبعا

را مد نظر  بیشتر از همه باید این اصل  کشور و جامعه در دست شان است،  
ند و اگر دیدیم که آن را چندان رعایت نه میکنند،  فشار الزم را ها   بر آن  بگت 

وارد کنیم. خوب خود ما شهروندان و به خصوص تحلیلگران، ژورنالیستان،  و 
یم ن باید این نکته را پیوسته مدنظر بگت    نت 

  .فعال مدنن

 خود نوشته است: »...اگر رو 
ً
ا زی اشتباه کنم ویا غت   آقای امرهللا صالح اخت 

عمدی ختر نادرست را به شما برسانم شجاعت آن را دارم که روز بعد معذرت 
ن باشید  «.بخواهم. مطمی 

و   تصامیم  اشتباه شامل  به  اف  اعتر این وعده آقای صالح در مورد  امیدوارم 
  .کارهای نادرست هم بشود

ن بار در مورد آقای امرهللا صالح نو   ۲۰۱۳من در سال   شتم. از آن زمان نخستی 
 تخریب سینما پارک همه نوشته هایم در مورد آقای صالح  در مجموع  

ٔ
له
ٔ
تا مسا

 مثبت بود 
ٔ
ی  -دارای روحیه بالعموم ملیگرایانه  های   به خاطر دید و موضعگت 

    اش. در مورد تخریب سینما پارک من از شیوهٔ 
ٔ
ی و اجرای عجوالنه تصمیمگت 

 از آن  آن، انتقاد کردم.  باز هم اگر مو 
ً
اردی پیش بیاید  که به نظر من باید حتما

حتا اگر این کار سبب خشم شماری    - از این کار دری    غ نخواهم کرد  انتقاد کرد، 
ن شود. از نظر من این مسووالنه و سازنده  نیست  از هواداران  آقای صالح نت 

 باید انتقاد شود، 
ً
سخن    ولو این  -چشم پوشید  تا از سخن و کار نادرستر که حتما

و یا کار از سیاستمداری رسزده باشد که انسان نسبت به وی خوشبیتن داشته  
  .و وی را تا این یا آن حد و به این یا آن دلیل قابل تایید و پشتیبانن بداند

   هالبته و صد البته که میان انتقاد و فشار برای اصالح و خرد
ی

ری و انتقاد و  گ
شد.   قایل  تفکیک  باید  بدخواهانه  در فشار  انتقادات  بیشتر  سفانه 

ٔ
متا

بل خالف آن    اجتمایع از نوع دوم است و این نه تنها مفید نیست،های   شبکه
 میباشد. 
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 ۲۰۲۰نومیر  ۱۸

 دروغ  -دروغ خان
ٔ
فهای  ادامه یف و مشر  ...ضیا و شر

به جنگ   دادن  پایان  در صدد  پاکستان  بسازند  ثابت  و مصادیقر که  شواهد 
وجود نه دارند. به عالوه من  دالیل  افغانستان است،  اعالم ناشده اش علیه  

منطقر  هم نه میبینم  تا تصور شود که سیاست پاکستان در قبال افغانستان  
  .در مست  مثبت  و امید بخش تحول یافته باشد

ن در جنگ در افغانستان همانند همان انکارهانی   انکار پاکستان از دست داشیر
گذشته و مراحل قبیل این جنگ، پاکستان به آن متوسل  های   است که در دهه

تاکتیک در  که  این  خوب  اهداف  های   میشد.  به  دستیانر  در  پاکستان 
بره هر  در  افغانستان  در  یکش  ر اتت 

حرنی   هستر است،  شده  وارد  انر    فن تغیت 
  ت. س ی ن

اخ  به اتهامات  پاکستانن   ت  عالوه  ن ن  افغانستان،  هیعل  مقامات  ه  ت  وجه    چیبه 
 کدام تغ

ٔ
  .تواندیپاکستان حساب شده نه م  استیمثبت در س یت  نشانه

ن ب   یکه شهرت دروغگو   د ی همه دروغ گفته باشد و بگو   ن یکه ا  یکشور    الملیل   ی 
قابل اعتماد باشد.    تواند یحرف و وعده اش نه م  چیه  را کسب کرده باشد ، 

ابت بسازد  در عمل و به صورت قاطع و روشن نشان بدهد و ث  د یپاکستان با
 در صدد پا

ً
افغانستان    هیعل  شدراز مدت  دادن به جنگ اعالم ناشدهٔ   انیکه واقعا

ن بشناخته شدٔه    نیبر اساس اصول و مواز   یو برقرار مناسبات حسن همجوار    ی 
  .است الملیل

  ن یجز ا  - از سفر عمران خان به کابل نه دارم  آن چه آمد  من انتظار چندانن   با 
پاکستان در قبال افغانستان    استیکه او به دروغ به جهان نشان بدهد که س

 ...کندی م ا یکرده و    یت  تغ  مثبتر  ت  در مس 
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س  تیواقع  در  ح  است یامر  در  افغانستان  قبال  در    ت یصالح  طی پاکستان 
 ...آنان است و نه کاتبان ملک  انینظام

  ، ت  نه خ  ست؛ی ن  گونه صلخ   چیکه پاکستان خواهان ه  میگو ی من نه م  خوب
م محور  پاکستان  که    به همان صلخ   انر یدست   عتن ی  -خواهدیپاکستان صلح 

م  هیپاکستان عل  اهداف جنگ اعالم ناشدهٔ 
ٔ
ن افغانستان را تا ن چن   ن یکند. و ا  ی    ی 

ن افغانستان چ  یبرا  صلخ  به ذلت نوکر   ستین  یت  پ  یجز تن دادن    رش یذو 
 ...است و محال الیکه خ  -پاکستان ت یمومیق

+ 

  افغانستان و خطر صوبه ششم شدن - یدیعب د یحم

ن و مارک ادک  وسفیمحمد       جنگ در افغانستان  ۀپشت پرد قی: حقا ی 
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 ۲۰۲۰نومیر  ۲۱

 ها   به ستون پنجیم پاسخی 

 ها  تا ستون پنجاهیم

 

 

ن دست به ترور م  دشمن .  کنند ی دشمن بر دولت حمله م  یعده  به جا  کی و    ند ت 

  .دهندیهم حتا دولت و طالبان را همدست جلوه م کسانن 

 هشتاد را که مجاهد  انیپا  میاور یب  اد ی  به
ٔ
ن کابل را به راکت م    نیدهه و شمار   دند ت 

اندگ چنان  شهر   نه  خ  انیاز  است    گردند یم  الیکابل  ممکن  چه گونه  که 

دولت    ا یکه گو   کردند ی م  غیعده هم تبل   ک یمردم را به راکت بزنند و    نیمجاهد

ن واقع آن زمان هم  در را بدنام بسازد.    نی تا مجاهد  کند یکار را م  نیخود ا  ها   ی 

را باور   غاتیگونه تبل  نیکه ا  شتند. و  شمار کسانن ستون پنجم را دا   تیث یح

ن ن  کردند یم بود تا کابل    نیکم نه بود.  پسانتر روشن شد که هدف پاکستان ا  ت 

  .بسوزد
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م  ستی ن  چنان
ٔ
ن که دولت در تا و    کرد ینه داشته باشد و اما رو   کاستر   تیامن  ی 

باشد که دولت را توانا بسازد و    ی طور   د یباها   کاستر   نیبرخورد ما نسبت به ا

که کمر دولت را بشکند و کمر دشمن    نیکمر دشمن را بشکند و نه ا  تیدر نها

 .را ببندد

ن دوست و دشمن و خادم و خا  صیما عقل تشخ  اگر  راست و دروغ  و خوب    ،یی 

  ی گر ی دشمن د چ یبه ه  از یتباه شدن ن ی برا میو بد و راه و چاه  را نه داشته باش 

 ...داشت م ینه خواه

+ 

است    گر ی دهای   خطرناک تر از  نادان  ار یباشد بس  نی که دچار توهم دانا  نادانن 

وجدان و خود فروخته اند . از ستون پنجم    نر   انیو از  همه خطرناک تر دانا

ن متشکل از  هم شتر ی ته تا پنجاهم دشمن بگرف   .گونه عنارص است  ی 

++ 

   کینوشتم که طالب و دولت را در    پست  را در پاسخ به کسانن   نیا
ٔ
ترازو     پله

 . دهند یهم بدتر از آن همدست جلوه م ا ی و  گذارند یم

 

 



 

 [35] جلد چهارم                                           - ن تا بنبست و شکست از ب     

 
 

   ۲۰۲۰نومتر  ۲۳

 دم یو نه فهم دمینور فهم یآقاهای  که از گفته  نر نکا

آقا  مصاحبه     یبا 
ٔ
برنامه در  را  نور  تلو عطا محمد  .  دمیشن   انا یآر   ونیز یتحول 

ن چ  و برخن   دمیرا فهمها   گپ  که برخن   نیراستش ا که    دمیرا نه فهم  گر ید   یهات 
 .گذارمیم انیدر م  ز یهر دو را با شما همسخنان عز 

داکتر عبدهللا    یآقاهای   نور حاال  قصد نه دارند دندان  ی که آقا  دمیفهم - ۱
اما،  و  بکشند.  را  فهم  عبدهللا  آ   دمینه  د   یآقا  ا یکه  قصد    چوقتی ه  گر ینور 

    نیا  ا یعبدهللا را نه خواهند  کرد    یدندان آقا  دنیکش 
ً
  دانند یلزوم نه مکه فعال

 ؟!... ندارند  دنیدندان قابل کش  گر یعبدهللا د یهم آقا  ا یکار را بکنند و    نیا

آخر   یآقا از  پس  ا   نیآخر   نیآخر   نی نور گفت که  حاال    ن ینتر یآخر   نی چانس 
خود را درست انجام بدهد ورنه پس از    فیچانس داکتر عبدهللا است تا وظا

 .نه خواهد داشت چانیس گر یدچانس،   نینتر یآخر  نیا
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در کنار   یاست. و   امرهللا صالح ناراضن   ینور از آقا  یکه  آقا  دمیفهم   -۲
 نیاز ا  ، یجمهور   استیصالح معاون اول ر   یاز نقش و کار آقا  منقن   کیل  انر یارز 

و قومندان    نیصالح پشت خلع سالح کردن مجاهد  ی هم انتقاد کرد که چرا آقا
صاحبانان و   نی مجاهد  گر که ا   دمیرا نه فهم  نی صاحبان را گرفته است. و اما ا 

را از کجا کرده اند.  ها   سالح   نیآر شده بودند، باز ا  ید  یحبانان دقومندان صا
اگر کسانن  باز  شان  دارند،    قانونن   ت  غهای   سالح  و  ن  ساخیر خلع سالح  چرا 

 !ساخته است؟ جناب نور را ناراضن 

ن نور چ  یآقا  تر ی نارضا  باور من علت اصیل  به   ی است. در واقع اگر آقا  ی گر ید   ت 
قابل توجه برسد، آنگاه نه تنها    یمحوله به دستاوردها  فیوظا  یفایصالح در ا
بل حتا در    داند،یخود م  ی آن را حق انحصار   ی نور رهتر   ی که آقانی   ه در حوز 

ن ن  سطح میل ث  تی شخص  کی  ثیبه ح  ت 
ٔ
قد برخواهد    حتمایلو رهتر ا   گذار ت  تا

 سبب نگرانن   دولت، های   نی توانا  یافراشت.  همچنان ارتقا
ً
  تر ی و نارضا  طبعا

ندیدولت سود م  است که از ناتوانن  همه کسانن    .تر

چند پارچه شده باشد، رد کرد.    تیرا که جمع  نیا   گر یبار د  ک ینور    یآقا -۴
کار   تیجمع  استیرا از پست ر   ربانن   نیصالح الد  یآقا  یبرکنار   م یتصم  یو 

از و  وع خواند و    ی شورا  تیپست عضو   رشیخواست با پذ  یدرست و مشر
  .دست بردارد شتر ی ب  یاکتفا کرده و از ادعاها یرهتر 

وع  رصف وع  ت ینظر از مشر ن و هر چ  تیو نامشر است    ن یا  تیواقع  ، یگر ید   یت 
 ار یبود و شمار بس   تیدر اقل  یرهتر   یگرچه در شورا  ربانن   ن یصالح الد  یکه آقا
بخش قابل توجه    کیو اما، و    ستادند یدر کنارش ا  یرهتر   یشورا  یاز اعضا  کیم

جمع هواداران  و  فعاالن  و  دارد.    تیاز کادرها  خود  با  انسجام    ونیس ی کمرا 
   تیجمع

ٔ
  هکم از کم سه پارچ  بی ترت نیخود را دارد. به ا هم ساختار جداگانه

ی
  گ

انکار است  ت  غ  تیواقع  تیجمع آقا  -قابل  اف کند و    یچه    ا ینور آن را اعتر
  .ت  خ

که    افتم یجناب نور در مورد گفتمان صلح در دوحه سخن گفتند، در   وقتر   - ۵
اشتباه »د  ها»گفتمان«  غرنر  به  و     سکورس«یرا    ف یتعر    کیترجمه کرده 

  .داشته اند هیآن ارا  ینادرست هم برا
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نصا -۶ فرما  حیبا  دولتدار   یآقا  شاتیو  و  دولت  مورد  در  تعر   ینور    ف یو 
  انتخابانر   قبیلهای   م یت  با توجه به ناکایم  گر یسو و از طرف د  کیاز    ت یجمهور 

نور خود از    یکه آقا   ت  انتخابات   میت  نور و باالخره فروپاشر   ی آقا  تیمورد حما 
ن اراک ت سعد  افتمیآن بود،  در  ی    در رسودن یکه حرصن

ی کار زم  تو »  را نکو ساختر  یر

ی با آسمان ن که  « پرداختر  یر

عطا محمد نور چوک    یآقا  که کار و بار شخیص  فرموده اند. در حایل  اشتباه

  م یت  یرهایکه تا  نیا   ا یو    شود ی به سامان نه م  تیکه کار جمع  نیاست ، در ا

ن نور از اراک  یکه آقا  ت  انتخابات و   گردد ی و موتور آن بچ م شود ی آن بود پنچر م  ی 

ن چ  ...نور چه مالمت است!؟ یآقا  ل،یقب  نیاز اهای  ت 

+ 

نوشتم    و شوخن   نی نور را با خوشخو  یآقاهای   من انتباهات خود از گفته  خوب

ن نور ن   ی همان سان که خود آقا    –   نی و خوشخو  به شوخن   لیدر مورد همه مسا  ت 

  .سخن گفتند

++ 

ن چ  کی  راستش فهم  گر ید  ت  نه  نقش و ش  دمیرا هم  آن  آقا  وهٔ یو    ت  نص  یکار 

  توافق قبیل   کی   ی بود که از آن بو   یمصاحبه طور   نیبود. در مجموع ا   اضیف

توافق بر چه   نیکه ا  م یبگو  توانمی. خوب نه مد یست  دو طرف به مشام م  انیم
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ن صورت گرفته بود و ن  اساش  اضیف  یآقاکه توافق در سطح خود    دانمینه م  ت 

تا پ  تیهدا   یبه و   انا یآر   ونیز یباالدستانش در تلو   ا یبود و     وسته ی داده بودند 

مصاحبه شونده بگذارد و او را با چالش مواجه نه    یپا  شی شوت پ  یتوپ را برا

 ؟!... سازد 
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 ۲۰۲۰نومیر  ۲۵

 ...؟!کنار خواهد رفت  «جا نشانی  نی»ا یآقا ا یآ

  ، ن استاد دانشگاه و آگاه سیاش  چند ماه پیش کیس که القاب دیپلومات پیشی 
تحلیلگر   از گلو  و گویا  میشوند  قطار  نامش  پیش  رسسبد های   سیاش 

 :گفته بود  خصوض است، های  تلویزیون

اک کرد،   - قسم میخورم که من   اگر در کنفرانس جنیوا بیش از پنج کشور اشتر
   .دیگر به تحلیل سیاش نه خواهم پرداخت

اک   ملیارد دالر    ۱۳کشور دایر شد و تعهد    ۷۰حاال که کنفرانس جنیوا با اشتر
کومک در چهار سال آینده را کرد، امید این تخلیلگر به وعده اش وفا کند و  

 .دست برداردها  دیگر از الف و گزاف و فالبیتن در تلویزیون
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ن مورد نیست که فالبیتن    این آقا نادرست ثابت شده اسهای   این اولی 
ً
ت. مثال

 : او در مورد مذاکرات دوحه گفته بود

طرف   - امریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  ایل  دوحه  های   اگر  در  افغانن 
 
ٔ
را در چند ورق پیش  نی   هصلح را امضا نه کنند، خلیل زاد توافقنام  توافقنامه

امضا   را  تا آن  روی هر دو طرف خواهد گذاشت و مجبور شان خواهد کرد 
ن    باز   -کنند ن نه شد همی  ببینم که گ نر میشود تا آن را امضا نه کند؛ اگر چنی 

 ...جا نشانن 

در بازگشت از سفر قطر غتن از خط رسخ جمهوریت هم رصف نظر خواهد     -
ن نه شد، ن جا نشانن   کرد؛ اگر چنی   ...همی 

«  که در نهایت نادرست  ها   وی از این گونه پیشگونی  با قید »این جا نشانن
بسیار کرده است. و اما، در مورد کنفرانس جنیوا، به قید قسم    ند، ثابت شده ا 

ن به تحلیل سیاش را تعهد کرده بود ن از پرداخیر   .کنار رفیر

«، چه گونه گپ را از شکم میگوید و  هانی   در مورد این که آقای »این جا نشانن
ب  را به این یا آن فصل و مادهٔ ها   سپس به دروغ آن یا آن سند معتتر  ن  این  ی 

 مستند نوشته بودم 
ً
 مستند نوشته بودم  .    الملیل ارجاع میدهد، قبال

ً
   قبال

تریبون  های   تلویزیوناین که   ن کسانن  چنی  به   
هدفن چه  به  و  چرا  خصوض 

له است که درک نتایج و پیامدهای آن چندان دشوار 
ٔ
میدهند یک جهت مسا

مل است که محصالن در  دانشگاه از یک  نیست؛  و  
ٔ
 قابل تا

ً
ن جدا اما این نت 

ن استادی  چه خواهند آموخت معایب یاد شده    از استادی که به عالوهٔ   -چنی 
 پر از اغالط امالنی و انشانی است 

ن    ...؟!در باال، نوشته هایش نت 

+ 

ل
ٔ
ن به مسا ن  است که در باال آمد و نه  نی   ههدف این پست تنها پرداخیر پرداخیر
له چه گون

ٔ
   هبه کنفرانس جنیوا و مسا

ی
وط آن  های   کومک  گ ن الملیل و  رسر بی 

 و یا هم بررش وضعیت دولتداری در افغانستان  و امثالهم... 

 

https://www.facebook.com/Afghanasamai/videos/
https://www.facebook.com/Afghanasamai/videos/
https://www.facebook.com/Afghanasamai/videos/
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   ۲۰۲۰نومیر  ۲۶

 صالح به صالح جامعه و کشور است های  کوشش  

آگاهانه،   مشارکت  با  قانون  حاکمیت  استقرار  و  دولت  سازی    فعال، توانا 
دهٔ   به نفع و به صالح جامعه و کشور است.  در    مبتکرانه و گستر

ً
مردم، طبعا

اول   معاون  صالح  امرهللا  آقای  من کار  است که  بنیادی  خط  ن  همی  راستای 
  .ریاست جمهوری را در خور پشتیبانن میدانم

از کوشش  با همسونی   توانا سازی دولت و استقرار حاکمیت ها   بیایید  برای 
  .فعاالنه پشتیبانن کرده و آن را به یک جنبش میل مبدل بسازیم ،قانون

از دوستانن که با تایید و  همرسانن این پیام در تقویت و تکثت  آن کومک خواهند  
 .پیشاپیش ابراز امتنان مینمایم کرد، 

+ 

    من و آقای امرهللا صالح به دو نسل متفاوت،
ٔ
متفاوت و دو جهانبیتن  دو پیشینه

و تفکر سیاش متفاوت تعلق داریم. ما از یک دهکده و دره و والیت و  فلسقن  
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تفاوت این  ن نیستیم. و فهرست  از ها   سمت نت  طوالنن است و پشتیبانن من 
یک ذره هم جنبه شخیص نه دارد. من  هیچ چشمداشت شخیص  آقای صالح،  

ن ،  ان دولت نت  من  تنها چشمداشت    -نه دارم  از آقای صالح و هیچ یک از رهتر
به حیث یک شهروند این است تا آنان وظایف خود را برای خدمت به جامعه 

 
ٔ
برهه این  در  میل  مصالح  و  منافع  ن  می 

ٔ
تا و  رسنوشتساز   و کشور  و  حساس 

، مسووالنه،  
ٔ
صادقانه و با تمام توان انجام بدهند. و آرزویم این است  مدبرانه

 
ٔ
و ثبات پایدار برسد و مردم  امنیت    ما  هر چه زودتر به صلح،  تا کشور و جامعه

ما در فضای امن  آزادی و دیموکراش تمام توان  خود را در راه بهروزی رصف  
ن است.   کنند. فکر میکنم آرزوی هر افغان وطندوست و مردم دوست چنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 [43] جلد چهارم                                           - ن تا بنبست و شکست از ب     

 
 

 ۲۰۲۰دسمیر  ۷

 شورای عایل مصالحه و ییک دو نکته 

 

ساالران و  چور و چوگ ساالرانن که  من به هیچ یک از تنظیم ساالران و جنگ 
در شورای عایل مصالحه میل عضویت دارند، هیچ خوشبیتن و هیچ اعتمادی  

  .نه دارم

اما، قانون    و  منافع میل و  جمهوریت و  از  آنان صادقانه در صف دفاع  اگر 
افغانستان  میل  منافع  مخالفان  برابر  در  موضع  این  از  ند،  بگت  قرار  اساش 

  .هم کردپشتیبانن خوا

 
ٔ
در شورای عایل مصالحه اگر  البته که  چون  هانی   میل شخصیتالبته و صد 

ونن  البت  انشتاین،  چه گوارا،   ، ماندیال  لوتر کینگ،  ن  مارتی  نهرو،   ، ،   گاندی 
 که بسیار بسیار   ابن

ً
سینا و موالنای بلخ و امثال شان عضویت میداشتند، طبعا

حتا در خواب هم دید. و اما، حال که  خوب میشد و از آن خوبتر را نه میشد  
ن نیست و چهار تا درسخواندٔه به اصطالح روشنفکر و دیموکرات ما هم   چنی 

بل حتا توان همپذیری    نه تنها نه توانستند به محور بسیج مردم مبدل گردند، 
ن از خود نشان داده نه توانستند، مقرص کیست؟  !در برابر همدیگر را نت 
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ن و انگلیس و پاکستان و ایران و  خوب البته که امریکا   ن و ماچی  و روسیه و چی 
ی، مالمت اند ... و اما، نه  عربستان و  کل اروپا و افریقا و آسیا و مری    خ و مشتر

ن  ها   خود و رفع آنهای   میدانم به جای انگشت نهادن بر کاستر  مالمت دانسیر
 !دیگران چه درد ما را میتواند مدوا کند؟

فرصت من، گرچه  باور  هم  های   به  باز  اما  و  اند،  رفته  دست  از  بسیاری 
گروه و  حلقات  و  عنارص  استقالل، های   همسونی  صلح،  حاکمیت هوادار 

، دیموکراش و ترفر اجتمایع روی همکاری برای برونرفت  میل،  تمامیت ارضن
ود  به شمار مت 

، یک امر حیانر   - از وضعیت موجود و عبور به سوی فردای بهتر
ک را ایجاد کنیم و    افقید ، اگر روی این نکته مو  پس بیایید تا این صف مشتر

ش ببخشیم.   گستر
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 ۲۰۲۰دسمیر   ۱۰

 پاسخی به  نی  مالی نی برادر 

 

ن ما  ها   برادر ما افغانجناب شما اگر برادر کیس هم باشید،   که مرصوف کشیر
آن میتوانید که  نه  بوده  هم  آنانن  برادر  جنابعایل  نیستید.  به  ها   میباشید،  را 

ن میدهید   .کشیر

دارای رس و روی پر پشم و کالشینکوف و راکت به دست و بم در های   آدم
العلم    طالب  را  اینان  اگر  و  میتوانند.  نه  بوده  العلم  طالب  هم  و کمر  سینه 
ن و   ی جز علم ستم و ناروای بسیر ن میدانید، پس آن علیم  که شما دارید چت 

ن و انفجار و انتحار و     .ویران کردن نیستکشیر

رهانی   -بالفرض  اگر ما را نر عقل فرض کرده باشید از عاقل بودن تان نیست
هزار زندانن تان آیا به کاهش خشونت و جنگ انجامید که حاال میخواهید    ۵آن  

تا هفت هزار  طالب جنگ  و طالب انتحار و کشتار و انفجار  دیگر هم رها  
 !شوند؟

ز قیامت باور دارید، پس از دروغگونی و  ریاکاری و شما اگر راستر به خدا و رو 
 : یعتن   -فریبکاری دست بردارید  
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اگر به راستر میخواهید از جنگ دست بردارید پس آتش بس فوری و رسارسی  
 را بپذیرید؛ 

میکنند،  از شما طرفداری  میکنید که مردم  فکر  به راستر  بفرمایید و  اگر  پس 
 د؛ اصل جمهوریت و انتخابات را بپذیری

اگر به راستر از خطاها و اشتباهات گذشته تان درس گرفته اید، پس منافع و  
مصالح میل را نسبت به منافع و مصالح گرویه تان و منافع و مصالح حامیان 

 خارخر تان برتر بدانید؛ 

به آن   اید، پس  تان درس گرفته  از خطاها و اشتباهات گذشته  به راستر  اگر 
خاطر   به  و  اف کرده  معذرت  اعتر اید،  داشته  روا  مردم  بر  ستیم که  و  ظلم 

 بخواهید؛ 

اگر به راستر از خطاها و اشتباهات گذشته تان درس گرفته اید، پس به خاطر  
باستانن بامیان و اثار موزیم میل و آثار باستانن دیگر  های   منفجر کردن تندیس
   معذرت بخواهید؛ 

س گرفته اید، پس اصول و  اگر به راستر از خطاها و اشتباهات گذشته تان در 
موازین اعالمیه جهانن حقوق بشر را بدون اما و اگر و پیشاوند و پساوند بپذیرید  

 .معذرت بخواهیدها  و به خاطر زیر پا کردن آن

ن متناسب به آن به شما   اگر بالفرض  هفت  فقره باال را پذیرفتید آن گاه ما نت 
 پاسخ خواهیم گفت. 
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   ۲۰۲۰دسمیر   ۱۳

 از میم مالته تا میم  میلیون 

ی الملیل مبارزه با فساد   به مناسبت روز بیر

پروژهٔ  ننگرهار   چهار دهه پیش آمر ساختمان و استحصاالت  انکشاف وادی 
بودم. در آن وقت آمران و مدیران عمویم پروژه هر ییک نوبت نوکریوایل  شبانه  

ن شب که هنگام تفتیش موتری که دم دم صبح    بود ها   میداشتند. در ییک از همی 
ه یافت شد.  ها   شت  فارم انتقال میداد، چند صندوق مالته و سنتر را به کابل 

به دو رسبازی که از شمار محافظان ها   وقتر پرسیدم معلوم شد که آن صندوق
فتند، تعلق دارد.   ی کردن رخصتر به کابل مت  فارم غازی آباد بودند و برای ستر

ن کرده و دوباره به فارم غازی آباد برگردانند.  ها   تا صندوقهدایت دادم   را پایی 
به دریور موتر شت  هم هوشدار دادم که اگر یک بار دیگر در موتر اجناس پروژه  
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به صورت غت  قانونن انتقال داده شوند، آن گاه هیچ اغماضن را نه باید منتظر  
باز و کارگر و کارمند پروژه  باشد.  به آن دو رسباز هم توضیح دادم که اگر هر رس 

ان   ن مت  ند،  بتر خانه  به  را  محصوالت  از  صندوق  یک  خر که  صندوق  چند 
ری متوجه بیت   ن خواهد آمد و چه رصن محصوالت برای فروش به چه حد پایی 

 .المال خواهد شد

 
ٔ
آن شب نه گذشته بود که پس از بررش کار صندوق سازی چند روز از حادثه

 سوار موتر شدم دیدم در سیت عقتر دو صندوق  در فارم غازی آباد،  وقتر 
ت گل نام داشت  و جوان   مالته و کینو گذاشته شده است. از دریور که حرصن

ت گل جواب داد که این ها   صادفر بود، درمورد صندوق را  ها   پرسیدم. حرصن
آن   برگردانیدن  هنگام  است.  فرستاده  تحفه  من  برای  آباد  غازی  فارم  آمر 

ام و مهربانن تالش ورزید تا مرا قناعت بدهد که »تحفه« آمر فارم  ب ا کمال احتر
 
ٔ
انتقال شت  را برایش گفتم و بر    آن را بپذیرم. من قصه چند شب پیش موتر 

دالییل که آن شب بر زبان آورده بودم، این را  اضافه کردم که با کاری که آن  
م،  شب کرده ام، حاال خودم دو صندوق و یا حتا یک صندوق میوه را تح فه بگت 

 .چه ناروای اخالفر را مرتکب خواهم شد

 ...؟!حاال که روزگار را میبینم باورم نه میشود که ... دیگر چه عرض شود

 بقیه را در خاطرات من از کار در پروژٔه وادی ننگرهار میتوانید بخوانید  

 

 

 

 

 

http://www.afghanasamai.com/.../SarnaweshtSaworieMan-2.htm
http://www.afghanasamai.com/.../SarnaweshtSaworieMan-2.htm
http://www.afghanasamai.com/.../SarnaweshtSaworieMan-2.htm
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 ۲۰۲۰دسمیر   ۱۴

 فساد های  نگاه
ٔ
له

ٔ
 فسادآلود به مسا

ییک از مشکالت بزرگ بر رس راه  
مبارزه با فساد، همانا نوع نگاه و  

است آن  به  ما  و    -رویکرد  نگاه 
صورت   به  که  رویکردی 

د بیماری  نی   هگستر با  آلوده 
گروه گرانی است. حتا     کشندهٔ 

روشنفکر   مدعیان  از  بسیاری 
ن وقتر از فساد سخن میگویند که متهم از آنانن نه    بودن نت 

بودن و فعال مدنن
»غت  خودی« باشد که به زعم شان »خودی« پنداشته شوند. اما اگر متهم   

نه   عیب  را  هیاهو  در  شدن  باشد گد  هم  پایه  نر  اتهام  اگر  حتا  آن گاه  بود، 
  .میدانند

تا جانی   با هم است و در این میان  مشکل کالن دیگر سوزانیدن تر و خشک 
ن امتناع نه میکنیم ن به خاطر شبش نت  ویم که حتا از سوزانیدن پوستی    - پیش مت 

 .ه بسازداگر این کار اغراض ما را بر آورد

ن مواجه هستیم  واقعیت این است که در این زمینه ما با نوع دیگری از تروریزم نت 
ن جهت به نظر من بهتر است تا همچو   که همانا ترور شخصیت است. به همی 
ن عرض کرده ام با شفافیت   ادعاها از رس تا پای آن چنان که در ستاتوس قبیل نت 

ند و نتایج آن  کامل و توسط یک مرجع  بسیار با اعتبار   مورد بررش قرار بگت 
ت آموزی پیش چشم مردم گذاشته شوند ی و عتر تا وقتر که    -برای درس گت 

بیاموزیم مسووالنه سخن بگویم و بدون سند و مدرک معتتر اتهام وارد نه کنیم  
ن داشته باشد.   و دریابیم که ترور شخصیت برای خود ما میتواند بهای سنگی 

وری است که در وضعیت فعیل فاسدان با استفاده از  این کار برای آن هم رصن 
هر فرصتر برای ایجاد فضای امن برای خود شان، آب را چنان گل آلود میسازند  
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از پا تا فرق رس آلوده به فساد برای  های   پاک از آدمهای   که تفکیک شخصیت
 مردم غت  ممکن شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 [51] جلد چهارم                                           - ن تا بنبست و شکست از ب     

 
 

 ۲۰۲۰دسمیر   ۱۹

 ...؟!دالرکراس 

گان والیت غزنن  کمیسیون انتخابات گفته که برای برگزاری انتخابات  نماینده 
به   انتخابات شورای  ۱۹برای ولیس جرگه  برای  و  دالر  و  میلیون  های والیتر 

  .میلیون دالر نیاز است ۸۰ها   شاروایل

جرگه   ولیس  برای  غزنن  وکیل  هر  انتخاب  تمام    ۱،۷۲۷۲یعتن  دالر  میلیون 
 .خواهد شد

خدا و به راستر نه میدانم که هیم افغانستان بسیار  ثروتمند گرررردیده ، یا  
قیمت دالر برابر به کاه شایل شدددده ، یا این که اشتهای کمیسیون بسیار زیاد  

  ...؟!اسسسسست و یا من عقل و سنجش خود را از دست داده امممم

میلیون    ۹۹ات ریاست جمهوری  را که جمع این  میلیون دالر انتخاب  ۱۴۹آن  
میلیون دالر. خدا میداند که مرصف معاشات و سایر    ۲۴۸دالر کنیم میشود  

در کمپاین   وکال  خود  پویل که  جمع  دیگر   شوراهای  و  میل  شورای  مصارف 
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مختلف برای  های   انتخابانر مرصف میکنند و آن مصارفن که ملت باید به گونه
ان مصارف انتخا  دازد، جت   این وکال بتر

به گمانم کم از کم به  میلیارد دالر در بانر
هر دوره خواهد رسید. مصارف و خسارت را حساب کردیم حاال این که مفاد  

 ...؟؟؟!!!این وکال صاحبان خر است، به خدای عالم معلوم 

ی  
ٔ
را یک  برای  تاجیکستان  انتخابات  مصارف  شود که  عرض  مقایسه  ی  برا 

در هندوستان کمتر از دو دالر ودر پاکستان حدود    الر،حدود یک سوم یک د
پنج دالر است. در این محاسبه هم مصارف دولت  برای برگزاری انتخابات و  

  .هم مصارف کمپاین انتخابانر نامزدان شامل است

ی از نظر 
ٔ
و اما، در آخرین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بهای یک را

ر است که اگر مصارف کارزار انتخابانر نامزدان را  دال  ۵۴مصارف سازماندیه   
ن بر آن بیفزاییم، این رقم تا حدود هشتاد و چند دالر خواهد رسید. یعتن   نت 

دو افغانستان  در  انتخابانر  برابر    -مصارف  چهل  تاجیکستان  چند  سه  صد 
 ؟!... برابر پاکستان است. حاال بیا و از این نوده پیوند کن  ۱۶هندوستان و 

   هر یاد نما اگ
ی

ریم تا انتخابات را با بودیجه قابل تحمل و متناسب با عواید  گ
 در این صورت انتخابات کمر  ما را خواهد شکست. میل برگزار کنیم، 
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 ۲۰۲۰دسمیر   ۲۷

 بز از پای خود؛ گوسفند از پای خود 

حکمتیار  آقای  از  من  اگر 
معنا   این  به  انتقاد کردم، 
را   نور  آقای  که   نیست 
را   قانونن  آقای  و  نورانن 
آقای   و    ... و  قانونمند 

بز    -محقق را بر حق میدانم
خود،  پای  از    از  گوسفند 

پای خود   از  پای خود، گاو 
 .و... شتر از پای خود

با طالبان و دورهٔ  تایید دورٔه هرج و    همچنان مخالفت من  ،  به معنای  طالتر
هرج و مرج تنظیم  انتقاد از دورٔه تنظیم ساالری و جنگ ساالری نیست.  مرج  

ن به معنای تایید دوره حاکمیت ح. د. خ. ا. نیست.  ساالران و جنگ ساالران  نت 
بز از پای خود و  گوسفند  باز هم میگویم گاو از پای خود، گاومیش از پای خود،  

 .از پای خود و ... و شتر از پای خود

رفدار آن هستم تا ما صف  خوب به رغم هر انتقادی روی مسایل دیگر، من ط
را   اخت   از جمهوریت و حفظ دستاوردهای دیموکراتیک دو دهه  واحد دفاع 
تقویت کنیم و به هیچ کیس اجازه نه دهیم تا بار دیگر افغانستان را به »نقطه  

  .برگرداندصفری« که میتواند درب جهنم دیگری را بگشاید، 

+ 

وها و گروهبحران  های   من، کم و بیش در مورد تمام برهه شامل در های   و نت 
ن نام و یا موضوع  های   استقطاب ن چند دهه اخت  نوشته ام. شما با نوشیر خونی 
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ن صفحه میتوانید مطلب مورد نظر را بیابید و یا هم   در دریچه جستجوی همی 
  .با مراجعه به پورتال آسمانی 

از همسخنان ام شماری  قبیل  پای ستاتوس  در  نوشتم که  به خاطری  را   این 
نه   ی  ن یا دوره و موره چت  و  یا آن شخص  این  بودند که چرا در مورد  پرسیده 
میگویم. در پاسخ به این هموطنان باید بنویسم که  هر گپ را هر بار نه میتوان  
ی کرد. البته بررش کیل و نقد تاری    خ معارص   تا جنگ میان هابیل و  قابیل پیگت 

ن دوره    های   و نت 
ٔ
وری استجدا گانه و من به سهم خود و در حد    -آن امر رصن

  ... توان این کار را انجام داده ام

 : مهربانن بفرمایید و به این لینک مراجعه کنید

   بحتی در نقد از حزب دیموکراتیک خلق افغانستان  

 : و یا هم به این لینک

  تاری    خ همه ما را محکوم کرده است«»

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afghanasamai.com/.../Afg.../VDPA-Discussion-N.htm
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai-2012/VDPA-Discussion-N.htm
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai-2012/VDPA-Discussion-N.htm
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai-2012/VDPA-Discussion-N.htm
http://www.afghanasamai.com/Hamid-Obaidi/Naweshtar/27-28-Aprl.htm
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 ۲۰۲۱جنوری  ۸

 است»حکومت موقت« طرح استعماری »رند«

 نسخه افغانی  نی 

ن کیس از    -مشابه به آنهای   و نسخه-  طرح »حکومت موقت«  گپ کنار رفیر

کشور قدرت نیست، بل در واقع  کشیدن خط بطالن بر قانون اساش نافذٔه 

 
ٔ
صفری و یا پرتگایه  و نظام سیاش و دولت برخاسته از آن و سقوط  به نقطه

نابودی آور تر از آن    -است که از آن جا درب دوزخ نابودی باز شده میتواند

 .ثور  تجربه شد  ۸چه که پس از 

من به آن آقانی که  خودش را عقل کل و آخرین مرجع حقیقت تصور میکند و  

ی شبیه آن وجود نه دارد،   ن میگوید راه حل دیگری جز حکومت موقت و یا چت 

ی در ذهن شما وجود نه دارد ،   ن  میگویم: اگر چت 
ً
  به این معنا نیست که اصال

فاجعه آور  های   عواقب و پیامد  بارهٔ   وجود نه دارد. بفرمایید من هیچ مدان در 

وی از »طرح استعماری رند«، میتوانم یک کورس مجانن برای تان دایر کنم   پت 

ن چند طرخ ارایه نمایم که بدون کشیدن خط بطالن بر قانون اساش و  و نت 

  
ٔ
فاجعه یک  در رساشیب  دادن کشور  توافق    دیگر،قرار  و  تفاهم  برای  را  راه 

  .باز کند سیاش با طالبان
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+ 

یاد   به  را  ساالری  و جنگ  ساالری  تنظیم  دورٔه  از  روز  یک  تا  است  تنها کافن 

   ه بیاوریم؛ تنها کافن است یک روز از زند
ی

زیر حاکمیت رژیم طالتر را به یاد    گ

باید با پای خود به سوی دوزخ برویم؛ تا مصمم   بیاوریم تا مصم شویم که نه

 .زه داد تا ما را به دوزخ براند باید  به هیچ کیس اجا  شویم که نه

آزمودن خطاست«» را  فاجعه  - آزموده  داران  اث  باید  های   به مت  نه  گذشته 

اعتماد کرد؛ به آنان نه باید فرصت داد؛ تا فرصت داریم باید صدای خود را  

  .خطرناک و ویرانگر بلند کنیمهای  علیه همچو طرح

ن سوراخ بار دیگر گز  یده شویم این دیگر تقصت  خود  اگر اجازه بدهیم تا از عی 

 ...ما خواهد بود

+ 

 استعماری »رند« و  طرح افغانن  صلح و نقد
ٔ
   روی آنها  نسخه

 

 

 

http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai%202019/RANDCO-1.htm
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 ۲۰۲۱جنوری  ۲۰

ی ترامپ و آمدن بایدن چند نکته در   مورد رفیر

ن در تمام مدت ریاست جمهوری  ها   از گفته که بگذریم، کردار دونالد ترامپ نت 
عادی و    مفرط  بود. عدم پذیرش نتایج انتخابات  اش غت 

ی
مملو از خود شیفته گ

انن اش که در آن هواداران خود را برای هجوم بر   و  به خصوص آخرین سختن
کانگرس تحریک و تشویق کرد، دیگر حتا برای اعضای جمهوریخواه کانگرس  

 .چه که برای معاونش مایک پنس هم پذیرفتتن نه بود

اروپای  های   دیموکراشهای   از نظر معیارها و محک  گفتار و کردار  ترامپ ،
ن نابخردانه، غت  مسووالنه و مضحک ارزیانر   غرنر و حتا خود ایاالت متحده نت 

  .شده میتواند

اما،  رژیم  و   
ٔ
طعنه و  تمسخر  آمد،  چه گفته  آن  وجود  و  های   با  توتالیتار 

و دیموکراش    استبدادی و زمامداران خودکامه و هواداران شان،  بر انتخابات
غلیظ رسباال است؛  زیرا دیدیم که ترامپ به رغم همه  های   در واقع تفامریکا،  

تپ و تالش نه توانست نتایج انتخابات را نادیده گذاشته و به حکمرانن ادامه  
از برکت وی به کرش  -بدهد نه قضانر که  ایالتر و فدرال  های   چون  محاکم 
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پا کردند و نه  اعضای جمهوریخواه کانگرس و  تکیه زدند،قانون را به نفع او زیر  
 . هم حزنر اشهای  ایالتر و نه گورنرهای  پارلمان

نظام  دارای  در کشورهای  قدرت   قواعد  و  اوضاع  میدانیم  های   در حایل که 
  .توتالیتار و استبدادی چه گونه است

ن  ترامپاتت  و  ترامپ  به  چه گونه  کار  و  چرا  میماند که  بافر  پرسش  این  م  البته 
 ...رسید

ن بافر میماند که آیا امریکا خواهد توانست گرایش افرایط و  های   این پرسش نت 
مخرنر را که موجب فرازآمدن ترامپ و باز تا رسحد یورش بر کانگرس گردید،  

وز گردد و یا خت  ها  به حاشیه رانده و باالخره بر آن   ...پت 

 این امریکاییان اند که مست  کشتر رسنوشت
ً
ن خواهند    خوب طبعا خود را تعی 

  .کرد

اما،  اقتصادی، اجتمایع و سیاش و  و  این که در مورد نظام  از  ما رصف نظر 
سیاست داخیل و خارخر امریکا چه نظری داشته باشیم، این را نه میتوانیم انکار 
بکنیم که گرچه تناسب قدرت در سطح جهانن رو به دگرگونن است؛ ویل با آن  

بزرگتر  هنوز  امریکا  تبارز هم   و  ثبانر  نر   . ود  مت  شمار  به   
جهانن قدرت  ین 

 جهان  افراطگرانی در امریکا نه تنها به نفع جهان نیست، 
ٔ
بل میتواند برای همه

ن قدرت  به بایدن هم  بسیار خطرناک باشد.  از این جهت انتقال مسالمت آمت 
ی جوان و  به خت  امریکا بود و هم به خت  جهان. و اما، با توجه به این که اوباما

 بکند، از بایدن پت  هم نه  
ی

ن نه توانست کارهای بسیار بزرگ با انرژی و ویزیونر نت 
ن قدر که بایدن شکست   میتوان توقع داشت تا در حل مسایل معجزه کند. همی 

برحق مردم امریکا  های   ترامپ را ترمیم کند و برخن نارضایتر دورٔه  های   و ریخت 
ر راستای ایفای تعهدات امریکا مسووالنه  را رفع کرده و در سیاست جهانن د

  .عمل کند، باز هم غنیمت خواهد بود

 پرسش اول به ارتباط رییس جمهور نو امریکا این  ها   برای ما افغانخوب،  
ً
طبعا

است که حکومت وی چه سیاستر را در قبال افغانستان دنبال خواهد کرد. به  
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ه سیاست  دوران جورج بوش  باور من، هیچ منطقر نیست تا  تصور کرد که او ب
مانند   او  تصور کرد که  تا  سد  مت  نه  نظر  به  معقول  برگردد. همچنان چندان 

در مورد  هانی   ترامپ  خود محور عمل خواهد کرد. خوب بایدن در گذشته گپ 
ن  افغانستان گفته که نه چندان معقول بوده اند و نه هم درست. و اما، این را نت 

 این توانانی را  میدانیم که  بایدن سیاستمد
ً
ا ار نهاد محور است. همچنان او  اکتی

  نه  های   از خود متبارز ساخته تا بر اشتباهات و کاستر 
ً
خود غلبه کند. احتماال

 ییک دو ماه آینده مست  سیاست   در روزهای نزدیک، 
بل  در چند هفته و حد اکتی

اما،     ادارهٔ  و  افغانستان روشن خواهد شد.  قبال  این سیاست    ولو بایدن در 
ن باشد، باز هم افغانستان باید    مبتتن بر تعدیالت معقول در سیاست قبیل نت 

ی حرکت نماید که از اعتیاد به کومک  خارخر رهانی یابد. های   در مست 
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 ۲۰۲۱جنوری  ۲۶

 *سفر هیات طالبان به طهران 

 

ی مال برادر به دعوت   رسیم دولت ایران، به این کشور  هیات طالبان به رهتر

 سفر کرده
ٔ
ایران این ختر را تایید کرده و گفته که این است. وزارت امور خارجه

های ایران از جمله وزیر امور خارجه و نماینده ویژه ایران در امور هیات با مقام

 .افغانستان دیدارهانی  خواهد داشت

که از سفر هیأت طالبان به    نی گفتهوزارت خارجه افغانستان با نشر اعالمیه

ایران آگایه دارد و ایران در مورد سفر هیأت طالبان، افغانستان را مطلع کرده  
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 مطالبه و دریافت کرده  
ً
بود و "در این مورد نظریات دولت افغانستان را قبال

  ".است

حدود یک ماه پیش، جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در در مصاحبه با 

"     تلویزیون طلوع گفته بود که این کشور طالبان را هنوز یک گروه "تروریستر

 .داندیم

+ 

چنان ها   و تبرصهها   دیگر هم در گزارشهای   رادیو نر نر ش و برخن رسانه

 .نهفته استهانی  مینمایند که گویا در این سفر خت  

سم اگر افغانستان از هیات سیاش یک گروه شورشر مسلح ضد  می حاال من تر
ی گروه سیاش غت  مسلح مثل شورای میل ایران    رهتر

ً
دولت ایران و حتا مثال

ی ولیعهد ایران رضا شاه پهلوی دعوت کند،   آن وقت واکنش ایران چه به رهتر
 ؟!... خواهد بود 

یم؛ خوب من هم نه میگویم مد نظر  نه  ها   میگویید ناگزیری را باید مدنظر بگت 
یم؛ و اما، با این ذلت نه بای بل باید بکوشیم هر چه زودتر    د عادت بکنیم، گت 

 ما را خوار و ذلیل ساخته رهانی یابیم
ن اییط که چنی   ...از رسر

 خدایا بده ما را شعور و همت آن چنان

 که به لرز درآیند از پنجاب تا به طهران دشمنان

+ 

قدیم طهران   با همان سبک  را  تهران  بان  ن مت   مهمان و 
بیان همخوانن برای   *

 نوشته ام 

 



 

 [63] جلد چهارم                                           - ن تا بنبست و شکست از ب     

 
 

 ۲۰۲۱جنوری  ۲۹

 تکرار طرح توطیه در ماسکو 

 

پایان  در  است که  همان گتر  ماسکو گفت،  در  ستانکزی  عباس  حرفن که 
 
ٔ
  دهه

ٔ
جهادی  های   نود آی اس آی بر زبان احزاب و تنظیم هشتاد و آغاز دهه

   ...کاشته بود: نجیب هللا سد راه صلح است و  باید از قدرت کنار برود

 پس از 
ٔ
هوشیار شده ایم باید اجازه نه دهیم   ۱۹۹۲ثور  ۸حال اگر ما از تجربه

این   در  باشیم  نه گرفته  تجربه درس  از  اگر  تکرار گردد. و  دیگر  بار  فاجعه  تا 
 :تواند  ما را از خواب بیدار کند صورت یک هزار تحلیل منطقر هم شاید نه

 هرکه نامخت ازگذشت روزگار 

ی ناموزد ز هیچ آموزگار   نیر

+ 

»حکومت    قایل«،»ادارٔه رسپرست« و »حکومت انت  طرح »حکومت موقت«، 
ی نیست جز کشیدن خط بطالن بر  قانون   رسپرست« ن و امثالهم در واقع چت 
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نافذٔه   برگردانیدن  اساش  و  آن  از  برخاسته  دولت  و  سیاش  نظام  و  کشور 
 
ٔ
نقطه به  بحران  افغانستان  پرتگاه  به  افتادن  درب  جا  آن  از  است که  صفرنی 

 .میتواند عمیقتر و خطرناکتر باز شده 

ن طرح ی نیست جز کودتا علیه قانون اساش و نظام  ها   این چنی  ن در واقع چت 
نوع کودتانی  هیچ  افغانستان  ایط 

رسر در  آن.  از  چه  -برخاسته  و  سیاش  چه 
وزی نه دارد، بل خوایه نه خوایه به فروپاشر و هرج    -نظایم نه تنها چانس پت 

  .و مرج کامل و تبایه آور خواهد انجامید

از رییس   پاسداری  به رعایت و  ن دولت که  اراکی  معاونانش و سایر  جمهور و 
قانون اساش سوگند خورده اند، نه میتوانند روی این سوگند پا بگذارند. و اگر  

تعریف کرد، در آن صورت   -که میتوان آن را خیانت  -بالفرض این کار را بکنند 
و رسبازان قوای مسلح    از سایر مقامات و کارمندان دولتر و فرماندهان و افشان 

 !انتظار داشت که به سوگند خود وفادار بمانند؟

ایط کشوری مانند افغانستان -وقتر قانون نه باشد   در واقع نهاد    -آن هم در رسر
ن خواهد رفت و روابط هابییلها   بیطرفن که از تصادم مزاج ی کند از بی    - جلوگت 

نابودی منجر میشود حاکم خوهد گشت. و در (  ۱قابییل ) که به خشونت و 
دیدیم که مجاهدین به رغم سوگند به قرآن آن هم در مقدس ترین    ۱۹۹۲سال  

قابییل با    -مکان برای مسلمانان نه توانستند از تکرار اندر تکرار برخورد هابییل
ی کنند بالواسطه  از جمله به دلیل نه بود نهاد بیطرف قانون برای    - هم جلوگت 

ن مناسبات میان گروه   .سیاش مختلفهای  ساخیر

ن باشند،   اگر طالبان نه در حرف،  در    بل در واقع خواستار راه حل مسالمت آمت 
ن االفغانن طوری تنظیم    این صورت هم اجندا و هم شکل و شیوهٔ  مذاکرات بی 

به    شده میتواند که از یک سو حرمت قانون اساش و نظام برخاسته از آن نه
  ، بل به خاطر منافع و مصالح علیای میل حفظ گردد  حیث یک موضوع حیثیتر

ن پذیرفتتن شود. برای این کار هم فورمات ن زمان  برای طالبان  نت  های   و در عی 
مدرن   تجربه شدهٔ های   مناسب و تجربه شدٔه افغانن وجود دارند و هم فورمات

کل داد.  همچنان باز هم در  و هم میتوان ترکیب کارآ از هر دو فورمات را ش
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ٔ
توافقنامه به یک  دستیانر  در  صورت  را  آن  تطبیق  میتوان  و کارا  واقیع  صلح 
منظم و    طوری که یک عبور نرم، سالم،  -چهارچوب رعایت قانون انجام داد

هر چه نر خطر تر از حالت نامطلوب کنونن به یک حالت مطلوب را میش  
ت معنای   نهفته در این پیشنهاد را میدانند.  و باید  بسازد. باور دارم اهل ختر

ف و مرف غتن نیست ف غتن و رسر گپ روی    -دانست  که این جا گپ روی ارسر
ریاست جمهوری به حیث نهاد است . و همچنان گپ روی این این نیست که 

 غت  قابل تعدیل باشد
؛ این جا گپ روی    - قانون اساش کتاب آسمانن نه خت 

وها  گروهنهادی است که مناسبات می گوناگون و دارای یک عالم  های   ان نت 
ها   قابییل چهره به چهره که منتج به برخورد مزاج -اختالف را از حالت هابییل

بالواسطه که   متمدن  حالت  به  میشود،  متقابل  فزییک  حذف  برای  تالش  و 
ن میکند، مبدل میسازد. البته که قانون اساش   ن را تضمی  زیست مسالمت آمت 

م آن در خود قانون اساش مشخص را   ن میتوان تعدیل کرد و اما، چنان که میکانت 
 .شده است
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وی   ۲۰۲۱اول فیر

 چند پرسش از آقای رحمانی و  چند گفتتی 

 

 !این طرح حکومت موقت را از کجا و از گ دریافت کرده اید؟

اقدامانر را که اعالم کردید، چه زمان توسط  آن چه در مورد این طرح گفتید و     -
 !ولیس جرگه مورد بحث قرار گرفته و تصویب شده است؟

اگر اقدامات اعالم شده توسط شما توسط ولیس جرگه تصویب نه شده     -
اصول وظایف داخیل    ۱۳مادٔه  فقرٔه    ۲۲آن چه گفتید کجایش مطابق به    است،

ن و    های ولیس جرگه است که وظایف و صالحیت رییس ولیس جرگه را تعیی 
 !مشخص ساخته است؟

 
ٔ
بهانه نه میتواند به  از سوی کدام کس و  رییس ولیس جرگه  این طرح  این که 

ده نه شده، بل به صورت شخیص برایش   مرجیع برایش به صورت رسیم ستر
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یم شخیص برای شما داده    داده شده،  از دادن پاسخ خودداری بورزد. خوب گت 
بود،   حاال    شده 

ً
به حیث رییس ولیس جرگه رسما در موردش سخن    که شما 

ن معرفن    گفتید و بر پایه آن میخواهید کارهانی انجام دهید،  باید مرجعش را نت 
 .کنید

به آقای رحمانن باید نوع و حدود و ثغور وظایف و صالحیت هایش تفهیم  دوم،  
ی و   -شود لیس جرگه  به خصوص این که او و حتا او به اضافه تمام هیات رهتر

و   وظایف  دارند.  نه  جرگه  ولیس  نام  از  را  تصمییم  هیچ  اتخاذ  حق 
دهم اصول وظایف داخیل ولیس  های   صالحیت ن رییس ولیس جرگه در مادٔه ست 

خارج از آن وی هیچ صالحیت دیگری نه دارد.      -جرگه مشخص شده است
ن در قانون اساش درج است و  های   وظایف و صالحیت خارج  ولیس جرگه نت 

ن ولیس جرگه نه میتواند تصمییم اتخاذ کند  .از آن حتا با وفاق کامل نت 

و در فرجام، نه باید اجازه داد تا دشمن  آب را گل آلود ساخته و مایه مراد  
انجام   برای دشمن  را  این خوشخدمتر  نظام  درون  از  یا کسانن  و  د  بگت  خود 

د تا نظام جمهوری را به بیماری  بدهند.  البته  بدتر از آن را هم نه باید اجازه دا
م)خودخوری(  سیاش مبتال بسازند ن  .کانیبالت 

+ 

واقیع مردم    آفرین به خانم مریم سما که با رصاحت و شهامت به حیث نمایندهٔ 
را مورد   رحمانن  آقای  امروز  میل  علیای  و مصالح  منافع  از  دفاع  از موضع  و 

  .پرسش قرار داد

دهد که او  می  نشان  پاسخ به خام مریم سما گفت، آن چه که آقای رحمانن در  
و این    -ایجاد شده نزد مردم پاسخ بگویدهای   در واقع حارصن نیست به پرسش 

 خلق شده را بیشتر و بسیار بسیار جدی تر میسازد. های  پرسش 
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وری  ۵  ۲۰۲۱فیر

 کاهش خشونت گپ نر معنا است 

 

 

نه   عمویم  پذیرش  مورد  محک  و  معیار  خشونت  هیچ  برای کاهش  میتوان 
  .یافت

 ؟!... بل تنها صد تن را میتوانید بکشید  میگویید روزانه هزار تن را نه کشید،  -

 ؟!... آن گونه میتوانید بکشید  میگویید این گونه نه کشید؛ و اما،   -

 ؟!... میگویید اینان را نه کشید و آنان را میتوانید بکشید   -

 ؟!... آن جا میتوانید بکشید  میگویید این جا نه کشید ،  -

  ، ن ن استکشیر چه با گلوله و    چه انسان را با سنگ بکشید، چه با کارد،   - کشیر
  .چه با بمب

برای انسانن که کشته شود، برای کودگ که پدریا مادرش را بکشند، برای مادر  
و پدری که فرزندش را بکشند، برای کیس که همشش را بکشند، برای کیس که  
تعریف   میتوان  چه گونه  را  خشونت  بکشند، کاهش  را  خواهرش  یا  و  برادر 

   .؟!... کرد 
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برای کیس که در اثر ترور و یا جنگ معلول شود، کاهش خشونت را چه گونه  
   .؟!... میتوان تعریف کرد 

   .ییک و خلص -طالبان باید خشونت را ترک کنند  -

  - اندن در قدرت باید نقن شود تکیه بر زور برای رسیدن به قدرت و یا هم م   -
  .از سوی تمام جوانب

به قدرت،  - ارادهٔ   رسیدن  به  باید  از    اعمال قدرت و  تعویض قدرت  مردم و 
د.   مجرای قانون صورت بگت 
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وری  ۱۴  ۲۰۲۱فیر

 در پاسخ به جناب آقای گلبدین حکمتیار

ام تام   امروز جناب آقای  های   در پاسخ به گفته گلبدین»حکمتیار« با احیر
 ...!*به خدمت ایشان باید گفت که جر

 

 آقای »حکمتیار«، 

وع نیست، این حکومت مشر این دولت و  نظام و  این  آن تسلیم    اگر  به  چرا 
 !گردیده و معاشخورش شدید؟

جمهوری   ریاست  نامزد  را  خود  چرا  داشت  نه  وعیت  مشر نظام  این  اگر 
 !ساختید؟

ان آرای ریخته شده به نام شما در صندوقخوب این که   ن بسیار اندک  ها   مت 
 
ٔ
ه مبدل شدید، این که دیگر تقصت    بود و در نتیجه آن به یک سیاستمدار وغت 
  .نظام نیست
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مگر نه    –یک بار چشم باز کنید و به چهار طرف تان ببینید    آقای »حکمتیار«، 
ن  را جمع  تان  توانستید حزب  نه  است که شما حتا   این 

ٔ
نتیجه در  و   گهدارید 

مداوم تان پیوسته ناکام  شده  و حال با »حوض« تان تنها  های   خودخوایه
 ؟!... مانده اید 

++ 

که فکاهیات زیادی در موردش وجود  -میگویند ییک از وزرای فواید عامه  *
با طمطراق و تندی و شد و مد بسیار مکتونر نوشته بود به ریاست   -داشت

 .  بنانی
رییس آن تصدی که  عالوه از تخصص و تجربه در    تصدی ساختمانن

 
ٔ
ن پاسخ داده بودساحه  هم داشت به آن مکتوب چنی 

ی
 :کار خود، کاکه گ

م وزارت فواید عامه ،  به مقام محتر

ام نگاشته میشود که  در پاسخ به مکتوب شماره ... مورخ ... تان با کمال احتر
 ...!جرت

  .دیپلوم انجینت  ع . ق

 بنانی رییس تصدی ساختم
 انن

نه داشت جز این که جرت را قورت کند و صدای خود  نی   ه و آن وزیر هیچ چار 
 را هم نه کشد. 
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وری  ۱۶  ۲۰۲۱فیر

مساری را تا به کجا باید برد؟  !این شر

در مورد خروج قوای شوروی  ها   پر بودند از گپها   در چند روز گذشته رسانه
 ... و شکست شوروی و

همان روسیه شکست خورده امروز در چه موقعیتر است و  و اما بشنوید که  
 .چه میگوید

و   این گوزپوشیسه  ببینید  اثر  دیتن  پگوز در کلیپ  در  شان  هویت  و  نام  را که 
با چه دبدب روش اند و  نی   هسازی مسخ شده  در مورد رسنوشت ما  نشسته 

   سخن میگویند... 

احساس   سخت  افغان  حیث  به  و  شنیدم  را  زامت  کبولوف  سخنان   من 
مساری و رسافگند    هرسر

ی
ن روزی    گ  ما به چنی 

ٔ
کردم که رسنوشت کشور و جامعه

ن بهتر از گفتههای   افتاده است. البته یاد ما نه رود که گپ  خلیلزاد نت 
های  مستر

مساری و رسافگند   هکبولوف نه بودند. و باز از یاد ما نه رود که در این رسر
ی

  گ
یکیم   ا جاهیل و  از چتر گرفته تا جهادی و طالتر و از عالیم گرفته ت  – همه رسر

وان حزب بادها   از شخ کله  ...گرفته تا پت 

مساری نیست که میخواهند تا    از طالبان باید پرسید که آیا مگر این موجب رسر
ی در قدرت به دست  با تکیه بر امریکا و روس و پاکستان و ایران،   سهم چربتر

 !بیاورند؟

 زامت  کبهای   این  گروه
ٔ
ولوف میخواهند  اپوزسیون قانونن حکومت که به گفته

نیستند که یک بار قدرت را هانی   مذاکرات به ماسکو منتقل شود، مگر همان
از ماسکو گدانی کرده و در چند روز اخت  هم در مورد شکست  شوروی سخنباد  

نیستند که به  هانی   همانها   )بر سبیل خاکباد( به راه انداخته بودند و باز این
وی از طرح  ماموران ترامپ از حک  !ومت موقت سخن میگفتند؟پت 

https://www.facebook.com/Hamidulla.Obaidi.HH/videos/3480434748749571/
https://www.facebook.com/Hamidulla.Obaidi.HH/videos/3480434748749571/
https://www.facebook.com/Hamidulla.Obaidi.HH/videos/3480434748749571/
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 ما آن را با چشم باز  ببینیم ،  
ٔ
مساری باید همه به باور من برای رهانی از این رسر

اف به آن را در خود رساغ کنیم   شاید    –با ذهن باز درک نماییم و شهامت اعتر
مساری  پس از آن بتوانیم تا به یاری همدیگر، کمر همت برای رهانی از  این رسر

 .را ببندیم

و جهانن از  نی  ههیچ عاقیل این را نه میتواند نه پذیرد که قدرتهای منطقخوب 
غم ما نه مرده اند و گفتار و کردار ظاهری شان در رابطه به افغانستان به هر 

ن منافع خود شان اندنی   هگون می 
ٔ
ولو این به قیمت   - که باشد، در اصل در نر تا

ن باشدها   قربانن کردن افغان   .تا آخرین فرد نت 

+ 

ن   حال پرسش این است که با آن چه گفته آمد آیا بهتر نیست تا مذاکرات بی 
 
ٔ
ن االفغانن ساخت و بدون هرگونه مداخله  بی 

ً
خارخر آن را در االفغانن را واقعا
یف و یا هم یک مکان دیگر در داخل افغانستان به پیش   کابل، قندهار، مزار رسر

 ؟!... برد 

را هم  ها   نخست با خود خوب بکاویم و سپس آنرا باید  ها   این نکات و پرسش
برابر گروه برابر حکومت و هم در  برابر طالبان قرار دهیم و هم در  های   در 

 
ٔ
...  سیاش و هم در برابر جامعه  مدنن
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وری  ۲۴  ۲۰۲۱فیر

 چند پرسش از جناب مارشال دوستم

- 

 !متقاعد؟جناب مارشال شما در حال حارصن یک نظایم برحال هستید و یا 

 !چه وقت به تقاعد سوق شده اید؟ اگر نظایم متقاعد هستید،  -

آیا یک نظایم برحال آن هم نظایم بلند رتبه برحال میتواند رهتر یک حزب     -
 !سیاش و یا حتا عضو سادٔه یک حزب سیاش باشد؟

آیا یک نظایم و آن هم نظایم بلند رتبه حق دارد به حیث یک رهتر قویم،     -
 !بگوید؟ سخن 
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متقاعد هستید،   - آن هم روی مسایل    اگر شما نظایم  انجام مصاحبه  پس 
سیاش و باز به حیث رهتر حزب سیاش در یونفورم نظایم آن هم یونفورم  

 
ٔ
 !نظایم، از نظر شما مجاز است و یا چه طور؟باالترین رتبه

+ 

عضو    دیموکراش نظامیان نه میتوانند های   خوب این روشن است که در نظام
این نکته در قانون    - حزب سیاش باشند و به فعالیت سیاش مبادرت بورزند

ن   ن درج است. قانون تشکیل احزاب بر اساس قویم را نت  اساش افغانستان نت 
مجاز نه میشمارد. این که استفاده از یونیفورم نظایم ایجابات خاص خود را  

  دارد، 
ٔ
ن نکته   .بیخن روشن استنت 

++ 

 افغانستان قانون اساش 

 :مادۀ یکصد و پنجاه و سوم 

ن امنی ت   قضات، څارنواالن، صاحب منصبان قوای مسلح و پولیس و منسوبی 
توانند در احزاب سیاش عضویت داشته  می نه  مل ی، در مدت تصدی وظی   فه

 .باشند

 : پایانن  مادۀ ش و پنجم؛ فقرهٔ 

مذهب فقیه جواز تاسیس و فعالیت حزب برمبنای قومیت، سمت، زبان و  
 .دارد نه

+++ 

جناب دوستم  ابراز نظر نه میکنم. از  های   خوب من در این جا در مورد گفته
ی مینویسند،  ن ن خواهشمندم تا اگر چت  تنها در مورد نکات   همسخنان عزیز نت 

 مندرج در این یادداشت باشد و آن هم با زبان شایسته و بایسته. 
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 ۲۰۲۱مارچ   ۴

 یک بار دیگر در 
ٔ
خدمت و خیانت باره

 

   هآن عده سیاسیون افغانستان که در زیر چتر این نظام زند
ی

مینمایند و اما    گ
ام عمیل نسبت به قانون اساش را زیر پا میکنند، در حقیقت تنها به   ن اصل التر

  .نظام نن که به رسنوشت میل خیانت میورزند

اساش قانون  برابر  در  دانست که کودتا  را  این  در شکل    -باید  این کودتا  ولو 
باشد پوشیده  و  فروپاشر   -سیاش  جز  ی  ن چت  به  افغانستان  ایط  نظام    در رسر
   .منتیه شده نه میتواند

ثور تنها خیانت به جمهورت نن که خیانت به رسنوشت افغانستان  «  ۹تدارک »
  .است

است و  ها   تصمیم در مورد نظام و دولت و حکومت حق مسلم خود افغان
 هیچ کشوری خارخر حتا با انگشت کوچک هم حق مداخله در آن را نه دارد، 

  .چه رسد به طراخ آن

 خواهان صلح باشند و هدف شان فروپاشر نظام  در صو 
ً
رنر که طالبان واقعا

نه باشد، در آن  تازه  تبایه آور  به سوی رساشیب بحران  افغانستان  و سوق 
ام عمیل در برابر   ن صورت باید رصف نظر از هر گونه مالحظات نظری،  به التر

 قانون اساش و داوری مردم تن دهند. 
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 ۲۰۲۱مارچ   ۷

  افغانی 
ٔ
 به یک پاسخ سچه

 امریکا آقای 
ٔ
ی وزیر امور خارجه  آنتونی بلینکیر

 

  ، ن ان یک کشور مستقل    آقای بلینکی  ی افغانستان به حیث رهتر شما به رهتر
یک و امنیتر دارید، نامه نوشته اید و یا غت   های   دوست که با آن پیمان ر اتت 

ستر
 ...؟!از آن

، اگر   ن حق دارند به  ها   افغانستان کشور مستقل است و اگر افغانآقای بلینکی 
تصمیم   مستقالنه  خود  رسنوشت  مورد  در  مستقل  یک کشور  مردم  حیث 
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ند، در این صورت  بر چه اساش نمایندٔه شما در مورد آیندهٔ  افغانستان   بگت 
 نامه مینویسید و سیع میورزید 

ً
  طرح و نقشه ارایه میکند و شما در این راستا علنا

 ؟!... را وادار به پذیرش این طرح وی بسازید ها  تا  افغان

دوسیه به   
ً
لطفا ، شما  ن بلینکی   سیاستهای   آقای 

ٔ
یها   پیشینه درگت  های   و 

امریکا در قضایای افغانستان بنگرید. و بنگرید که چند بار ایاالت   ایاالت متحدهٔ 
تا بیشتر از آن امریکا در مورد افغانستان »اشتباه« چه که »خطا« و ح   متحدهٔ 

 به خطای دهه  
ً
ان افغان اشاره کرده اید. اگر    ۱۹۹۰کرده است. شما مثال رهتر

یک بار لطف کرده  و کیم جستجو کنید در خواهید یافت که ایاالت متحدٔه  
تنظیم ان  رهتر خود  طرح  های   امریکا،  پذیرش  از  تا  میکرد  تشویق  را  جهادی 

 
ٔ
ت افغانستان خودداری بورزد.  میل رییس جمهور آن وق  پیشنهادی مصالحه

  
ٔ
امریکا بود که ابتکار وییل برانت در  همچنان  در اثر فشار وزارت امور خارجه

، متوقف ساخته شد.   ن  در برلی 
ن االفغانن آن وقت برای برگزاری یک همایش بی 

دست چند     هدر 
ی

نظام  های   گ چتر  زیر  در  افغان که  سیاسیون  آن  کنونن 
ونن و از جمله دستای  ه جمهوریت قرار دارند، دست ومند مربوط  های   بت  نت 

  .به کشور شما دخیل اند

برای شما  ها   در مورد گذشته هزار و یک گپ دیگر وجود دارد که اشاره به آن
جهادیست آوردن  در  آیا   

ً
مثال بود.  خواهد  نه  مطلوب   

ً
به های   اصال عرب 

یل در دورٔه امریکا دست نه داشت؟! و بسا مساافغانستان مگر ایاالت متحدهٔ 
ن راه بر مال عمر   -پسا طالبانن    راه نه دادن طالبان به کنفرانس بن و بسیر

ً
مثال

برای بیعت به حامد کرزی رییس اداره موقت منتخب در کنفرانس اول بن و  
در   طالبان  دوبارٔه  تبارز  به  توجه  عدم  پاکستان،  دامن  به  طالبان  ن  انداخیر

ه از آنان به حیث ابراز جنگ نیابتر  پاکستان و تالش آی اس آی برای استفاد
 ... و...و ...و

 
ٔ
، این اشتباه است اگر شما تصور کرده باشید که این نامه ن شما و    جناب بلینکی 

ن آن نقش مثبتر در روند صلح ایفا خواهد کرد. امریکا   به خصوص علتن ساخیر
  
ٔ
نامه این  دارد.  نه  افغانستان دشمن کم  این دشمنان  در  از  به  تان حتا ییک  را 

دوست تبدیل کرده نه خواهد توانست؛ و اما، بدون شک آنانن را که به ایاالت 
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امریکا به  چشم دوست مینگریستند، ناگزیر خواهد ساخت تا در این    متحدهٔ 
  .مورد دوباره بیندیشند

تشکر از این که با این    - در پایان از شما کم از کم از یک بابت باید تشکر کرد
 
ٔ
د رسیم ارایه کرده اید. آینده گان در مورد سیاست امریکا در  تان یک سن  نامه

قبال افغانستان در این مقطع  از جمله با مراجعه به این نامه داوری خواهند  
 
ٔ
کشور شما در امور داخیل یک کشور مستقل    کرد. این نامه سند ثبوت مداخله

یک    کشوری که ایاالت متحدهٔ   –است   ر اتت 
و پیمان امنیتر  امریکا با آن پیمان ستر

   .دارد

برای  اند.  پایدار  صلح  ن  می 
ٔ
تا و  جنگ  فوری  پایان  خواهان  افغانستان  مردم 

ن منافع شان است. و اما،  می 
ٔ
 دیگران جنگ و صلح در افغانستان بازی برای تا

له جنگ و صلح برای افغان
ٔ
 زجر و بیم و مرگ و یا زندها   مسا

ٔ
له
ٔ
   ه مسا

ی
در    گ

 رستگاری و صلح و رسبلندی است. 
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 ۲۰۲۱مارچ  ۱۳

« باید »قیام« کنیم   پیش از افتادن در »قیر

 
 

برپاکردن شورش و یا هم   هدف من از »قیام« در این جا توسل به خشونت،  
را در ما ترزیق  ها   است که آنهانی   بل شناخت ناتوانن   -چپه کردن کیس نیست

ن کمر همت برای غلبه بر آنو  ن کرده اند و بسیر   :استها  تلقی 

اند و     - اتکا به خود را کشته  باور و اطمینان و  در ما احساس عزت نفس و 
   ه احساس بیچار 

ی
ن کرده اند؛  گ  و دستنگری را تلقی 

 و ناتوانن

  هدر ما احساس اتحاد و همبست  -
ی

میل را کشته و تخم تفرقه را کاشته و  ما    گ
م( ساخته اند ن  .را دچار بیماری خودخوری)کانیبالت 

  ...در ما خردورزی، دورنگری و تدبت  را کشته اند  -

خود بشناسیم و  های   و بیماریها  هدف من از »قیام« آن است تا این ناتوانن 
 : کمر همت ببندیم  ها  قد راست کرده و برای غلبه بر آنها   در برابر آن

ن کرده اند،    -  که به ما تلقی 
  ما باید از احساس بیچاره گت  ، ناتوانت  و صغارنر

 خود را رهانی ببخشیم؛ 
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 همبست   -
ٔ
   هما باید روحیه

ی
 کنیم و تفرقه را از    گ

ٔ
و اتحاد میل را در خود احیا

 ریشه برکنیم؛ 

کشور و یک ملت در    ما باید عزت نفس و باور و اتکا بر خود را به حیث یک   -
 خویش احیا کنیم؛ 

اصل ارجحیت    های مخرب غلبه نموده، ما باید بر تعصب، تفرقه و تقابل   -
منافع و مصالح میل را بر هر گونه منفعت و مصلحت حزنر و گرویه بپذیریم  

ک، به تفاهم،و بر پایه  ، هم هم   ی منافع و مصالح مشتر  و اتحاد  بستهسونی
ی

گ
 میل برسیم؛ 

یک باید دارای تفکر  ما باید درک کنیم که برای دست   - ر اتت 
یانر به اهداف ستر

یک،   ر اتت 
یک، برنامهستر ر اتت 

یک و حوصله  یدید ستر ر اتت 
یک باشیمستر ر اتت 

 .ی ستر

مطلوب  ی  های موجود و رسیدن به آیندهالبته که غلبه بر موانع و دشواری
در این    گفته شد »قیام« کنیم،نی نیست. و اما اگر  چنان که  ممکن کار ساده 

ل مقصود نزدیک  ن تر صورت توان آن را کسب خواهیم کرد تا گام به گام به رسمتن
 .شویم

حساس کنونن این بسیار مهم است تا ما همه و از جمله اپوزسیون    یدر برهه
سیاش درک نماییم که تضعیف حکومت به معنای تضعیف نظام است. این 

تا حکوم  بسیار مهم است 
ٔ
، اپوزسیون سیاش آن و جامعه مدنن در مورد  ت 

  .سو و یکدست عمل نمایندروند مذاکرات هم 

   هما باید این را بدانیم که چندپارچ
ی

و تقابل در درون نظام به ارتباط روند    گ
مورد   این  در  باید  عامه  ذهنیت  بکند.  را  نظام  قتر  میتواند   ، مذاکرات صلح 

بدهد و روشن بسازد هر کیس که این اصل  حساسیت بسیار باال از خود نشان  
  .بنیادی را زیر پا کند، حکم تجرید و مرگ سیاش خودش را صادر خواهد کرد

ک  ملت مشتر یک  و  یک کشور  به حیث  ما  باید درک کنیم که رسنوشت  ما 
ایط   ل مقصود نه خواهد رسید اگر در رسر ن است. کشتر رسنوشت ما به رسمتن
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ز تفاهم و همکاری ما در امر رسانیدن کشتر حساس کنونن مسایل دیگر مانع ا
ل مقصود شود ن  .رسنوشت میل ما به رسمتن

میل دکتور  ی  طالبان هم باید از خطای مجاهدین که پیشنهاد مذاکره و مصالحه 
ت    گدانی کنند، درس عتر

ن نجیب هللا را رد کرده و خواستند قدرت را از کرملی 
ند. این را که »   د آورده شد و نتایج و پیامدهای  ثور« چه گونه به وجو ۸بگت 

ن است که »فاجعه آن چه بود، همه یم  چنی 
  ۹دانیم. واقعیت افغانستان کنونن

ن بهتر از نتایج و پیامد ن نه تنها به چت   ثور« نه خواهد انجامید، ۸»های   ثور« نت 
 
ٔ
   .به مراتب بدتر منتیه گرددبل میتواند به فاجعه

یب هللا پس از خروج قوای شوروی  واقعیت این است که حکومت دکتور نج
ن سقوط داده شد. تتر توطیه   -سقوط نه کرد « کرملی  بل در اثر اجرای پالن »نر

 آن »خودی 
ٔ
  ...«روش بود و  دسته

وط بر این که منابع حد اقل کافن را برای  نظام کنونن قابلیت بقا را دارد،   مشر
نها منابع مایل نیست، منظورم در این جا ت  -بقای مثمر در اختیار داشته باشد
وزمندانه از بحران و رسیدن    بل بیش از همه و پیش از همه ارادهٔ  ما برای عبور پت 

ن عبوری چه گونه    یبه آینده  بهتر است. دیدگاه خود را در این  مورد که چنی 
د، در نوبت دیگر خواهم نوشت  .میتواند صورت بگت 

در    -هر چه زودتر این کار را بکنیم   فرصت زیادی نه داریم. ما باید   برای »قیام«
ن کنفرانس ماسکو  مقدمات را فراهم کنند و در  غت  آن ممکن است در همی 

ن ما را انجام بدهند ن و تدفی    .کنفرانس استانبول مراسم تکفی 
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 ۲۰۲۱مارچ  ۱۷

 (۱) با خوسر رفتند تا در سایه اش بنشینند

ی را فاش  بار به  سفر حقارت ن روسیه؛ نامه سفارت افغانستان در مسکو چه چت 
 کند؟یم

ای به وزارت خارجه  سید طیب جواد، سفت  افغانستان در روسیه، با ارسال نامه 
 .کشور، جزئیات برنامه سفر هیات افغانستان به مسکو را توضیح داده است

تامل   نکات جالب و درخور  دارای شش بخش است که  نامه  را این  بسیاری 
 .کنددرباره این سفر فاش یم 

 برای سفر یکم: آماده 
ی

 گ

 .حوت( تنظیم شده است  ۲۸نشست مسکو برای یک روز در هژدهم مارچ )
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کت در این نشست باید آزمایش کرونا بدهند   اعضای هیات افغانستان برای رسر
 .و نتایج آن را هنگام سفر با خود داشته باشند

است   افغانستان گفته  پیش سفارت  روز  یک  هیات  این  است  بهتر  از که  تر 
 .برگزاری نشست وارد مسکو شود

 دوم: سناریوی نشست

سفارت افغانستان در نامه پانزدهم حوت خود به وزارت خارجه کشور، گفته 
است که این سفارت تا کنون معلومات »رسیم و مشخیص« در مورد سناریوی  

 .ده استکر  نهنشست دریافت

«، نشست این سفارت اما افزو  ده است که طبق معلومات »شخیص و ابتدانی
پاکستان( راس ساعت ترویکای توسعه ن بر عالوه  یافته )امریکا، روسیه و چی 

قبل از ظهر ادامه خواهد    ۱۱:۰۰شود و تا حدود ساعت  صبح آغاز یم  ۹:۰۰
 .یافت

شود  از نماینده قطر به عنوان »مهمان ویژه« دعوت یم  ۱۱:۰۰در راس ساعت  
 .نشست این چهار کشور بپیوندد که به

حوت    ۲۸طبق معلومات ابتدانی سفارت افغانستان، هیات افغان نزدیک ظهر  
 .شودوارد جلسه یم 

انن اسقبالیه ایراد یم   الوروف، وزیر خارجه روسیه یک سختن
ی

کند  بعد از آن رسگ
رسیم خواهد داشت. به دنبال    ۲۰تا    ۱۵و برای   دقیقه با مدعوین مصافحه غت 
 .کندجلسه را ترک یم آن 

روند و جلسه برای بعد از ظهر  پس از آن مدعوین به رصف طعام چاشت یم
 .یابدادامه یم
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و   جلسه  صورت  کنون  تا  که  است  گفته  مسکو  در  افغانستان  سفارت 
 .شده است حوت در اختیارش قرار داده نه  ۲۸موضوعات آن برای بعد از ظهر  

 .جمهور روسیه استخانه رییس مهمانمحل جلسه تاالر کنفرانس 

شود.  در این تاالر رصفا به اعضای رسیم هیات افغانستان اجازه ورود داده یم 
 .کنند باید به هوتل برگردندها را همرایه یم کسانن که آن

انن سوم: گرداننده   و سختن
ی

 گ

 .افغانستان استگرداننده جلسه ضمت  کبولوف، نماینده ویژه روسیه در امور  

 از هیات افغانستان )شورای عایل مصالحه میل،  طبق این نامه، به نماینده 
ی

گ
 .کندحکومت و رجال برجسته( تنها یک نفر به صورت »مخترص« صحبت یم 

رحمان رحمانن و محمدعلم ایزدیا به نماینده   از شورای میل در صورنر که  مت 
ی

گ
ن اجازه صحبت خواهند   .داشتعالقمند باشند، نت 

سفارت افغانستان گفته است که تاکنون جزئیات موضوعات مورد بحث، پس  
انن   .ها، در اختیارش قرار نگرفته استاز پایان سختن

یفات و ترانسپورت   چهارم: تشر

تنها مصارف هوتل شش عضو رجال   روسیه  افغانستان،  نامه سفارت  طبق 
 .پردازدبرجسته هیات را یم 

رای عایل مصالحه میل و حکومت در این هیات  گان شو مصارف هوتل نماینده 
 .ها استشان بر عهده خود آن و همراه 

برای   ترانسپورت  تهیه  از  روسیه  مقامات  است که  افغانستان گفته  سفارت 
 .اندهیات افغانستان معذرت خواسته
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سفارت گفته است که برای رفع این مشکل تنها برای رییسان هیات افغانستان 
ه رییسان  شامل  برجسه که  رجال  و  مصالحه  عایل  شورای  حکومت،  یات 

شود، موترهای مناسب را به کرایه گرفته که پول آن باید توسط مدعوین یم
 .پرداخت شود

یفات، مقامات روش از هیات افغانستان در میدان هوانی مسکو   در بخش تشر
 .کنندپذیرانی نیم 

ا به میدان هوانی تنها  هرییسان این هیات از میدان هوانی تا هوتل و برگشت آن 
های افغان مقیم سفارت همرایه خواهند  از سوی سفت  افغانستان و دیپلمات

 .شد

 نر آیپنجم: مراسم پذیرانی و مشایعت و مصارف سالون وی 

بان آیسالون »وی ن « تنها برای رجال برجسته عضو هیات توسط کشور مت  نر
 .آماده شده است

« برای آن  مصارف سالون »وی  دسته از اعضای هیات که مربوط شورای  آی نر
 .ها پرداخت خواهد شدعایل مصالحه میل و حکومت هستند، توسط خود آن

ون از نشست با مقامات روش  ششم: مالقات بت 

گوید که روسیه برایش طوری تفهیم کرده است که کل  سفارت افغانستان یم
 .است نوازی این کشور معطوف به نشست و موضوع صلحبرنامه مهمان

که نشست تنها برای یک روز تنظیم شده است،  اند به دلیل آنها گفتهروس 
ون از این نشست، معذرت یم   .خواهنداز دیدار با هیات افغان، بت 

سفارت افغانستان در روسیه از وزارت خارجه کشور خواسته است که مراتب  
 .فوق را به اطالع اعضای هیات برساند
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نفری به ریاست عبدهللا عبدهللا روز چهارشنبه،   قرار است یک هیات دوازده
 .حوت، رهسپار روسیه شد ۲۷

کتدعوت گان نشست کنندهنامه این سفر قبال به صورت رسیم در اختیار رسر
 .قرار داده شده بود

 هشت صبح

 ۱۳۹۹حوت  ۲۶

++ 

 : ترکیب هیات

کت کنند ۱۲هیئت   :نفری که قرار است در نشست مسکو رسر

 عبدهللا عبدهللا، رییس شورای عایل مصالحۀ میل  •

، رییس مجلس نماینده  • رحمان رحمانن  گان مت 

ن حامد کرزی، رییس  •  جمهور پیشی 

ن رییس  •  جمهور مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشی 

 گلبدین حکمتیار، رهتر حزب اسالیم •

ن رییس محمدکریم خلییل، معاون پی  •   جمهور شی 

 سیدسعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح  •

مذاکره  • هیئت  رییس  استانکزی،  جمهوری  محمدمعصوم  کنندۀ 

  اسالیم

ن بیگ، عضو هیئت مذاکره  •  کنندۀ جمهوری اسالیم متی 
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  کنندۀ جمهوری اسالیماحمدنادر نادری، عضو هیئت مذاکره  •

، عضو هیئت مذاکره •  ری اسالیم کنندۀ جمهو حبیبه رسانر

 محمدعلم ایزدیار، معاون مجلس سنا  •

 منبع : تلویزیون طلوع 

+++ 

ن کرده ؛ گفت : خوب  ۱) ( به کیس گفتند در ... ات) در آن جایت( درخت ستر
 است در سایه اش مینشینم!... 
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 ۲۰۲۱اپریل  ۳

 پاسخ »روشنفکر میل اندیش ِ افغان«  

به »روشنفکر قوم اندیش« 

 

 

را   نه دهم، پیام شما  پاسخ  اگر  اعتنانی تصور   خواندم و گفتم  شاید آن را نر 
  .بفرمایید

هموطن عزیز، به باور من مشکل عمدٔه شما  با روشنفکرانن که به آنان از روی  
به   تا  میخواهید   است که  این  اید،  داده  لقب  افغان«  اندیش ِ  استهزا »میل 

شما از جنگ ساالران و تنظیم عالوه همسونی با شما روی مسایل دیگر، مانند  
ن دفاع  کنند   ن      - ساالران هنجار گریز قوم تان نت  حتا اگر اینان به  جرایم سنگی 

ن کرده باشند  اف  نت   به آن اعتر
ً
  .هم دست زده  و به زبان خود  علنا

  
ً
من  همچنان جهت اطالع جناب شما و هم اندیشان شما عرض شود که مثال

ن پیوند خونن    -خاص تباری نه میدانم خود را متعلق به هیچ گروه   به دلیل داشیر
 ...باور دارمها  که به آنهانی   و ارزشها  با چندین قوم و هم به بنابر اندیشه
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اگر هم برادرتتن ام    - من از هیچ جنگ ساالر و هیچ عنرص مخرب و قانون گریز
انصافن  دفاع نه کرده ام و نه میکنم و نه خواهم کرد. از این جهت نر    -باشد

 کنم. و نر  
پشتیبانن از جنگساالر مورد نظر شما  تا  از من بخواهید  است که 
 ...انصافن است اگر  به این سبب بر من و امثال من تاخت و تاز کنید

من بر این باورم که مسایل افغانستان را نه میتوان با رویکردهای قوم اندیشانه  
الوه اگر ما بخواهیم در  و قومگرایانه درست شناخت و حل و فصل کرد. به ع

این جهان پرتالطم  از منافع جمیع مردم افغانستان دفاع کنیم در این صورت  
در غت  آن ما را علیه    -باید »ملت اندیش« و »ملت گرا« باشیم و نه »قوم گرا«

  .همدیگر انداخته و یک به یک قورت و قروت خواهند کرد

در جدال اند و اما، در واقع   قوم گرا گرچه در ظاهر علیه همدیگر های   گروه
سبب توجیه وجود و تغذیه و تقویت همدیگر و تضعیف افغانستان در برابر 
ویع   عنارص استفاده جوی داخیل و بیگانه گانن  اند که  اغراض و منافع نامشر

  .را در افغانستان دنبال مینمایند

ن چنان است ک یت است و همه چت  ه باید  من نه میگویم در افغانستان خت  خت 
  ههمبستباشد. نه خت  من میگویم برای بقای میل باید تفاهم،

ی
و اتحاد میل   گ

ن عدالت باید همبست می 
ٔ
   هرا تقویت کرد و برای تا

ی
اجتمایع را ایجاد کرد و     گ

ش بخشید. این به معنای انکار و یا زدودن تنوع موجود تباری و زبانن و   گستر
 
ٔ
 در جامعه

ی
ن تنوع از منبع تفرقه و  بل به م -ما نیست فرهنیک عنای مبدل ساخیر

ن همبست    هاختالف به منبع غنا  و یاد گرفیر
ی

ایط ارج نهادن به   گ و اتحاد در رسر
 تنوع و پذیرش رجحان منافع همه گانن بر هر گونه منافع گرویه کوچکتر  است. 
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 ۲۰۲۱اپریل  ۹

در باب تفکر و تقلید

 

صحبت کردم و برخن نکات را با وی در  پیشتر با دوستر در باب تفکر و تقلید  
ده آن را این جا هم به خدمت همسخنان  تقدیم میدارم  .میان نهادم که فشر

بنیادی در نظام تعلیم و تربیه و تحصیالت  های   یک بخش بحث روی کاستر 
  .عایل افغانستان بود

در نظام آموزشر در افغانستان،  پرورش ذهن پرسشگر و جستجوگر  و رشد  
منطق و دید انتقادی هدف نه بوده    فکر مستقل بر اساس خردورزی، توان ت

است و هنوز هم نیست. یعتن نظام در نهایت متخصص تولید میکرده و میکند  
دن ولو به شکل پخپو( در  ن ) به حافظه ستر و نه متفکر. در این نظام آموخیر

  .مرکز توجه بوده و نه فهمیدن

 
ً
ا ن است که اکتی دالیل بیشتر نقیل اند تا عقیل.    ها   ن افغاندر مباحثات میا  همی 

 
ً
یا اصال ن  مورد توجه قرار نه    منبع شناش و راست آزمانی و درست آزمانی نت 
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د و یا به علت عدم آشنانی با شیوه  مورد توجه قرار میگت 
د و یا کمتر های   میگت 

سد  .انجام این کار به نتایج مطلوب نه مت 

  وقتر مباح
ً
ا ثه کننده گان بخواهند دالیل عقیل بگویند آن جا  و باالخره هم اکتی

  .به روشتن مشخص میشود که  پای منطق میلنگد

این مشکل تنها میان درسخوانده گان عادی نه که میان مدعیان روشفکری و  
و   روشنفکری  مدعیان   

ً
مثال است.  مشاهده  قابل  وسعت  به  ن  نت  روشنگری 
را   روشنفکر  وظایف  و  روشنفکر  تعریف  برای  روشنگری،  غرنر که  منابع  از 

زمینه اجتمایع دیگری ارایه شده گرفته و میخواهند آن را در زمینه اجتمایع 
با غرب هم   تاریخن  نظر  از  ما  میکنند که  فراموش  آنان  دیگری تطبیق کنند. 
عرص هستیم و اما از نظر زمان اجتمایع هم عرص نیستیم و چند سده عقبمانده  

  .تریم

ن   از  نی   هعد برابر  دولت  قرار گرفیر م ما فکر میکنند که در  روشنفکران محتر
در نتیجه در کنار تنظیم ساالران و جنگ ساالران و طالبان   -روشنفکری است

ند. در حایل که نقد قدرت ) چه قدرت سیاش یعتن   در برابر دولت قرار میگت 
ورت است،  این   در غت  آندولت و چه هم قدرت اقتصادی( در غرب یک رصن

  .نهادهای بسیار قدرتمند توان تحرک و به روز شدن را از دست خواهند داد

م یک کار  نی   هعد ن م ما فکر میکنند که مخالفت با ناسیونالت  از روشنفکران محتر
فر است   - متر

ً
ندهای  کنار گروه   در نتیجه عمال  .قبیله گرا و فرقه گرا قرار میگت 

م در اروپای غرنر که به نا
ن م رسیده و  میخواهد با عبور از  ناسیونالت  ن سیونالت 

جهانن دیگر قابلیت رقابت  های   آن  به یک دولت فرامیل مبدل گردد تا با قدرت
م« با یک تعریف    را کسب کند، ن ن »ناسیونالت  پدیده »ارتجایع« است. و اما همی 

ورت تاریخن است تا از  عاقالنه و معتدل برای کشوری مثل افغانستان یک رصن
  هپراگند

ی
  .و هرج و مرج و اختالفات »تباری« مهلک نجات یابد   گ

 و هزار و یک گپ دیگر... 
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 ۲۰۲۱اپریل   ۱۳

 !صلح و یا جنگ و دعوا بر ش صلح؟

 

ن اگر قدرت  ها   اگر ما افغان بزرگ ذیدخل در قضیه از جنگ و بحران  های   و نت 
پیامد نتایج و  افغانستان و  میبودیم، به  الزم را گرفته  های   آن درسهای   در 

حل   راه  و  مذاکره  راه  از  اختالفات  حل  و  جنگ  قطع  ن  یقی  به  نزدیک  گمان 
ن مسایل مورد منازعه کار بسیار آسان تری میشد   .مسالمت آمت 

ن برخن از افراد و گروه های   و کرده ها   و اما، گفته که تحت چتر  هانی   طالبان و نت 
   هنظام جمهوری زند

ی
نند و آنانن که با    گ ن میکنند و به نظام از پشت خنجر مت 

گرویه خود را تحمیل نمایند  های   سوواستفاده از وضعیت میخواهند برنامه
شبکه در  عده  یک  نابخردانه  هیاهوهای  همچنان  نشان  های   و  اجتمایع 
سفانه ورود از درب آسان میش نیست

ٔ
  .میدهند که متا

ن چنان  نی   همنطق های   بزرگ و قدرت های   من در این شک دارم که قدرت نت 
الزم را گرفته  های   که باید از خظاها و اشتباه شان به ارتباط افغانستان درس

 ( ترویکا  این که  ( در پشت درب  امریکا،باشند.   ن به های   روسیه و چی  بسته 
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نه     عالوهٔ  ن  یقی  به  نه گرفته  یا  و  تصامییم گرفته  اعالم شده دیگر چه  مورد 
ن   .ی گفتمیتوان چت 

بزرگ مانند توپ هفت پوسته  های   قدرتهای   واقعیت این است که سیاست
 های   است. ما پوسته اول را دیده میتوانیم و از روی خراش و تراش

ٔ
اول  پوسته
باطتن قدرت نیات  اما،  و  بزنیم  را حدس  پوست دوم  های   میتوانیم »رنگ« 

 این توپ هفت پوسته قرار دارد، تن 
ٔ
ها خود شان میدانند.   مذکور را که در هسته

ن میکوشند این روش را دنبال کنندهای  حتا قدرت  .دست دوم و سوم نت 

  
ٔ
جهانن و به خصوص ترویکا  به هر رو، معیار اصیل برای شناخت رویکرد جامعه

ن و مقررات  در قبال افغانستان این است که آیا این رویکرد در مطابقت به قوانی 
 
ٔ
جامعه  . یا خت  و  است  الملیل  ن  به بی  را  افغانستان  اسالیم  ، جمهوری   جهانن

عضویت ج ا ا در سازمان    -حیث یک عضو تام الحقوق به رسمیت میشناسد
ن روابط دپیلماتیک با آن ثبوت روشن این گفته است. اگر   ملل متحد و داشیر
در  این رویکرد به جمهوری اسالیم افغانستان به حیث یک عضو تام الحقوق  

 
ٔ
ن الملیل نگر جامعه یسته شود و به طالبان به حیث یک گروه شورشر و در  بی 

نهایت کوشش بر آن معطوف باشد تا این دو جانب از طریق مذاکرات به یک  
  
ً
ن برای پایان جنگ و استقرار صلح و ثبات، برسند، این طبعا حل مسالمت آمت 

 .یک رویکرد اصویل و مثبت حساب شده میتواند

ن صلح و ثبات    بزرگ  بر همکاری مثبتهای   اگر  قدرت می 
ٔ
یعتن همکاری برای تا

ام به حقوق افغانستان به حیث یک عضو تام الحقوق   در افغانستان با احتر
 
ٔ
جهانن و خودداری از هرگونه رقابت منقن یعتن خودداری از استفاده از  جامعه

افغانستان علیه همدیگر باشد، میتوان از آن استقبال کرد. و اگر این  توافق  
 خاص که شامل ضمانت برای عدم توسط  شورای  

ٔ
امنیت در یک  قطعنامه

  
ٔ
ن باشد، تصویب گردد، مداخله آن گاه    کشورهای همسایه در امور افغانستان نت 

ن صلح و ثبات پایدار در افغانستان، در   می 
ٔ
ان موثریت آن  برای کومک به تا ن مت 

 .حد الزم بلند خواهد رفت

و اما، اگر واقعبینانه سخن بگوییم،  هم به ارتباط  همایش ماسکو و هم اکنون  
به ارتباط همایش استانبول نکانر وجود دارند که نه میتوانند سبب نگرانن نه  
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ی   باشند.  به صورت مثال گرچه پیوسته از » مذاکرات به ملکیت و به رهتر
  :طور دیگری است رویکرد عمیل افغان ها« سخن  گفته شده است و اما، 

ن کرد؟  -  !گ ترکیه را به حیث کشور محل مذاکره تعیی 

ن کردند؟ها  تاری    خ مذاکرات را گ و یا گ   -  !تعیی 

ن کرده و یا میکند؟ مسودٔه    -  !اجندا را گ معی 

اک کننده گان را    - ن ترکیب و شمار اشتر  !مینماید و دعوت میکند؟  گ معی 

ن   مهمانان را شمار ترکیب و   -  !مینماید و دعوت میکند؟ گ معی 

  آقای خلیلزاد به حیث میانخر و در مشوره با دو  
ً
م که به فرض دور مثال گت 

که وی برای حل منازعه   نی   هطرف کارهای یاد شده را کرده  باشد، پس این نسخ
 !مهربانن کرده نمایانگر چه نقیسر است؟

کید بر این باشد که حل هم بر  
ٔ
د  و اگر تا اساس نسخه آقای خلیلزاد صورت بگت 
افغانن تنها برای حفظ ظاهر حق داشته باشند در جاهای خایل  های   و طرف

ه رسم کنند، پس کجای این روند ملکیت افغانها   آن مرغک ن و ها   و گل و ستر
ی افغان   !است و یا خواهد بود؟ها  به رهتر

 
ً
جدا دیگر که  له 

ٔ
میگردد،   مسا نگرانن  چتر    موجب  زیر  در  وضعیت  همانا 

دیدگاه و  افکار  و  آرا  تعدد  دیموکراش  در  این که  است. خوب  ها   جمهوریت 
دارد،  از    وجود  است که کار  نگرانن  موجب   

ً
جدا این  اما  و  است.  واضع  گپ 

دیموکراش به انارشر رسیده و یک عده به هیچ قاعده و قانونن تن نه میدهند.  
ن مذاکرات بسیار تضعیف میکند. اگر   و این اعتبار و موضع جمهوریت را  در مت 

نمایند به     ههیانر هم که 
ی

اک خواهد کرد،    گ اشتر از جمهوریت در مذاکرات 
   هدچار این پراکند

ی
در این صورت رس انجام کار به هیچ وجه نیک نه  شود،    گ

  .خواهد بود

افغانن  به جای مذاکره،    -دولت و طالبان  -همچنان جوانب  اگر  در مذاکرات 
به  ت شوند که  هم  با  جدایل  چنان  دچار  همدیگر  با  مستقیم  توافق  و  فاهم 
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خارخر اجازه بدهد تا زیر هر نایم که باشد روی حل مسایل داخیل  های  طرف
افغانستان نظرات و مواضع خود را تحمیل کنند، باز هم عاقبت کار به هیچ 

 .وجه به خت  افغانستان نه خواهد بود

آن گاه یک دور دیگر جنگ    ا شکست مواجه شود، و اگر مذاکرات استانبول ب
ن آغاز خواهد شد  که به هیچ وجه به نفع افغانستان نه خواهد    -خونی 

ی
جنیک

 ...بود

 بهروزی را فراهم بسازد،
ٔ
ن صلح واقیع و پایدار که زمینه می 

ٔ
  پایان جنگ و تا

ً
  طبعا

  .به نفع مردم افغانستان است

بان خواست تا مثل دیگران شوند و یا از  صلح بر این اساس که از طال   و اما،
به دست آمده نه میتواند. همچنان نه    دیگران خواست تا مثل طالبان شوند، 

مواضع جوانب چنان است و نه هم واقعیت کشور که توقع داشت تا با تسیلم  
ن شده بتواند. صلح از طریق یک    شدن یک طرف به طرف دیگر، می 

ٔ
صلح تا

ن شده نه میتواندمعامله میان چند گروه ه می 
ٔ
 .م تا

ن شده میتواند که هر دو طرف مصم باشند   می 
ٔ
به باور من صلح در صورنر تا

ن و بر اساس اصول و  قواعد واحد   مسایل مورد منازعه را از طریق مسالمت آمت 
  .مورد توافق جوانب، حل و فصل کنند

اما،  مهم  این    این را همه قبول داریم که وضعیت موجود مطلوب نیست. و 
آیندٔه   بنیادی  تا روی تعریف چهارچوب و اساسات  مطلوب ممکن به  است 

ن رفت  ن برای رسیدن به این آینده باید از راه مطمی    -توافق رسید. و باالخره نت 
نه از طریق پل لرزانیک که تا به وسطش نارسیده ویران شود و جامعه و کشور 

ن تنها و تنها با رعایت    را در قعر بحران تبایه آور پرتاب نماید. این عبور  مطمی 
ام عمیل نسبت به قانون اساش میش شده  میتواند و بس. این هم قابل   ن التر
میتواند   تنها چهارچونر است که  اثبات است که جمهوریت و مردم ساالری 
ن بازی   وهای گوناگون سیاش و اصول مسالمت آمت  ن نت  همزیستر مسالمت آمت 

ن کند می 
ٔ
 .سیاش را میان آنان تا



 

 [101] جلد چهارم                                           - ن تا بنبست و شکستاز ب     

 
 

ل  این که این جمهوریت و مردم ساالری چه گونه باید باشد، 
ٔ
است که  نی   همسا

همه حق دارند در مورد آن نظر و طرح خود را ارایه نمایند. و اما، در نهایت  
آزاد مردم در فضای دیموکراتیک و از مجرای قانون است که  باید در    این ارادهٔ 

د. اگر این ا صل بنیادی نقض شود، هیچ تصمییم  این مورد تصمیم نهانی را بگت 
وعیت خواهد داشت و نه هم خواهد توانست صلح پایدار، منافع  همه   نه مشر

ن کند.  می 
ٔ
 گانن و بهروزی جامعه را تا
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 ۲۰۲۱اپریل   ۱۵

وید   در راه تان خونر که میر

بودیم تا افغانستان بزرگ را دعوت نه کرده  های   فراموش نه کنید که ما قدرت 
 
ٔ
ن ترین مقابله خود در مرحله  .پایانن جنگ رسد مبدل بسازند  را به صحنه خونی 

شما هم بهتر    - همه میدانیم  بودند، ها  نیابتر تان گ های  این که رسبازان جنگ
 .از ما میدانید

ه جویان عرب را هم خود تان به جنگ افغانستان آوردید ن این را هم بهتر    - ستت 
 .یدانیداز ما م

ن دیگر نقش تان پنهان نیست  .در تولید طالبان نت 

یط که حامل نقایص   -بن میتوانست به جای بنبست به موفقیت برسد  به رسر
نه این که درمان مرض به کسانن    -ژنتیک نه میبود و یا عوارض آن اصالح میشد

  .واگذار ساخته شود که خود از اسباب آن بودند
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اهه رفت، افغانستا درک این که پروژهٔ  تنها برای دیروز نه که برای   ن چرا به بت 
ن مهم است. مهندس بن که پسانتر از مجریان طراز اول سیاش   امروز و فردا نت 

ن بود،  را طرح کرده  نی   ه در این ناکایم سهم خود را دارد. او یک بار دیگر پروژ آن نت 
ن حاال به بنبست برخورده است   .که از همی 

وید بروید  .ه تان خونر در را -مت 

وید ؛ بروید   پسا شوری، خطای دیگری را در قبال    -مت 
ٔ
نر آن که مانند روسیه

افغان ما  نه کنید که  فراموش  و  شوید.  مرتکب  برکت  ها   افغانستان  از  هم 
  .زیادی را متحمل شده ایمهای  دشمتن و هم از برکت دوستر تان مصیبت

ن تان باز هم کومک میکنید   تان آباد. کومک بکنید و اما به  خانه    -پس از رفیر
ام به افغانستان به حیث یک عضو تام   حیث یک متحد به متحد و با  احتر

  .الحقوق جامعه جهانن 

وید بروید و از جنگ ید های   نر حاصل  و نر هم تان درسهای   مت     -الزم را بگت 
 . این هم برای امریکا به درد بخور خواهد بود و هم برای جهان

وید؛ برو   ما شما را به آمدن دعوت نه کرده بودیم.   -یددر راه تان خونر  مت 
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 ۲۰۲۱اپریل   ۱۷

 سال ۲۰پس از 

 .من بیست سال پیش در مورد یک فرجام احتمایل نوشته بودم

نگاری ده سال پیش در مورد این احتمال از آقای عبدهللا عبدهللا پرسیده   ختر
بود. و آقای عبدهللا عبدهللا معنای آن پرسش را پس از گذشت بیش از یک  

   میمه. توجه بفرمایید به کلیپ ض    - دهه فهمیده است

+ 

 :من بیست سال پیش خطاب به امریکا نوشته بودم

افغان...» نیست كه رژیم طالبان سقوط خواهد  ها   ترس  این  بگذار  از  كرد   
ن كه   ن فردا از بیخ و بنیاد فروریزد . رسر بن الدن و یارانش نت  امارت طالتر ، همی 

افغان افغانستان و  را بالی جان  آنان   ، ، هرقدر  ها   شما خود  بودید  ساخته 
 . زودتر و اساش تر ریشه كن گردد ، همانقدر بهتر 

ا مصایب عظیم گذشته و افغانستان ، را بها   ترس از این است كه شما باز افغان
و  از گذشته شوند    و با نت 

مخرب مولود  های   و جدید    كه شاید هم سنگینتر
ن بدتر از دیروز و پریروز   مراحل قبیل و جدید بحران ، تنها بگذارید و فردا چت 

به حیث یك ملت و افغانستان به حیث یك  ها   باشد و در نتیجه ی آن افغان
نابودی فرو رو  به چنان كشور ، در كام  این كشور  این ملت و  یا آن كه  ند و 

مش بیاید . اگر شما این   ن به خود رسر خواری و ذلتر كشانیده شود كه از نگریسیر
ن  آن تضمی  دادن  با  را  نفع  ها   ترس  به  ، رفع كنید ، هم  برشمردیم  پیشتر  كه 

و هم به نفع امر صلح ، امنیت ،  ها   خودتان خواهد بود و هم به نفع افغان
 « ... فاهم در منطقه و جهانثبات و ت

https://www.facebook.com/Hamidulla.Obaidi.HH/videos/368665571041179/
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 :و در همان نوشته خطاب به هموطنانم نوشته بودم 

 بودن و نبودن مان به حیث  ...»
ٔ
خر باید كرد ، امروز پرسیسر است كه به مساله

 یك ملت و كشور رابطه دارد .                                                         

به این پرسش جواب درستر بیابیم ، ناگزیر باید  و در پایان اگر بخواهیم باالخره  
اخت  را به گونه ی تمام حجم و بدون هرگونه پیشداوری  های   تجارب تلخ دهه

یم و چراغ راه آینده ی بهتر بسازیمهای   تحلیل كنیم و از آن درس    .الزم را بگت 

و   من  از  باید   ، برسیم  و وحدت میل  به صلح  روزی  بخواهیم  باالخره  اگر  و 
كوچك ، بسیار فراتر برویم و به ما میل برسیم و این نكته را دریابیم كه  های   ما

ن     23هر افغان در هر زمان و به دست هر كیس كه در این بحران و جنگ خونی 
ساله كشته شده است ، یك كشته از ملت واحد مان بوده است و هر خانه و  

دوره ویران شده  كه در این  نی   هخشت ، هر آبادی و هر درخت و باغ و مزرع
است كه بر كشور نی  هاست ، به دست هر كیس كه ویران گردیده است صدم

 .واحدمان وارد شده است

ن جهان فردا به اهداف نیك صلح و بازسازی كشور مان   و نت 
و در جهان كنونن

و احراز موقعیت مناسب در میان جامعه ی ملل، نه خواهیم رسید مگر این  
را   برگشت در  كه رسنوشت میل مان  استوار و بدون  یم و  خود در دست گت 

رژیم  تا  دهیم  نه  اجازه  و  كنیم  حركت  مردمساالری  یزی  پت  های   سمت 
ند و حقوق و آزادی ی را سلب كنند ، كشورمان های  استبدادی، باز پابگت  بشر

ن  های   را به میدان مقابله ی قدرت  ن بی  بیگانه تبدیل نمایند ، با رسكیسر از قوانی 
را به انزوا بكشانند و یا هم منافع و مصالح علیای میل مان را قربانن  الملیل آن  

 «. این یا آن هدف ایدیولوژیك و یا هر منفعت دیگری بسازند
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 ۲۰۲۱اپریل   ۲۱

 طالبان 
ٔ
 دروغ وقیحانه

 

ی جز وقاحت   ن  که بر زیربناها وارد کرده اند، چت 
پاسخ طالبان در مورد خسارانر

 ...نیست

بخش  طالبان   در  شان  ستانن  قتر امارات  دوران  در  بدهند که  نشان  بفرمایند 
 ؟!... زیربناها چه کار مثبتر کرده بودند 

 .بسیار طوالنن استآن چه که به دست طالبان ویران گشته، و اما، فهرست  

از هدف بود،  س  در دستر آن چه  هر  زیربناها و  ویرانسازی  های  در مجموع 
 اخت  بوده  مسلح ضد دول های   گروهعمدٔه  

ٔ
تر صادر شده از خارج یط چند دهه

اث ن از این ویرانگری مصوون نه بوده اندهای   است. حتا مت   نت 
ی

 .فرهنیک

تظاهر به ملیگرانی و استقالل و آزادیخوایه، از سوی نوکران آی اس آی نمایش  
 .بسیار مسخره است

ن از سوی آنانن که آتش بس   با امریکا  تظاهر به اسالمگرانی و مسلمان بودن نت 
و متحدین غرنر آن را روا و آتش بس با حکومت افغانستان را ناروا میدانند،  

 نر نهایت مسخره است
ن  .نت 
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ن   همی  هم  آن  با  اما  و  دارد  یک کاستر  و  هزار  افغانستان  در  حکومت کنونن 
ناحکومت با  مقایسه  در  ناحکومت  های   حکومت   ( پاکستان  از  صادر شده 

( غنیمت بزرگ است. انتقاد بسیاری هرج و مرج جهادی و قدورهٔ  ستان طالتر تر
ها   حکومت به معنای تمایل شان به آن ناحکومت های   از کاستر ها   از افغان
با کفایت تر  ها   بل تمایل به رفع کاستر   -نیست ن حکومت تواناتر و   و داشیر
  ...است

سفانه به علت جنگ تحمییل ، افغانستان هنوز  بیل، 
ٔ
این درست است که متا

سنگ  های   زمند کومک نیا زیر  آن  دست  بابت  این  از  و  بوده  خارخر  مایل 
نامطلوب   تا وضعیت  افغان  عاقیل آرزومند آن نیست  اما، هیچ  میباشد. و 
کنونن را با وضعیت نامطلوب تر و بد تر از آن با  زانو زدن و تسلیم در برابر 

  .پاکستان تعویض کند

راستر میخواهید دست افغانستان زیر سنگ  آقایان طالبان، اگر  بالفرض به  
هیچ خارجت  نه باشد، پس خودتان را از اسارت پاکستان رهانی ببخشید. وقتر  
و روش   راه  افتمندانه و  پایدار و رسر به صلح  و  متوقف ساخته  را  شما جنگ 
عاقالنه تن دهید، در آن صورت افغانستان این فرصت را به دست خواهد  

است معقول در مدت کوتایه خود را از نیاز به کومک  آورد تا با تعقیب یک سی
 .مایل خارخر به کیل رهانی ببخشد

+ 

اس  » آی  وقت  آن  رییس  عبدالرحمان  اختر  شعار  بسوزد«  باید  و کابل    آی 
یست جنگ اعالم ناشدهٔ  ر اتت 

پاکستان بود. هزار و یک سند در مورد این که    ستر
 
ٔ
ویرانه یک  به  را  افغانستان  میخواست  وجود    پاکستان  بسازد  مبدل  سوخته 

خرس(   تلک   ( افغانستان«  جهاد  پردٔه  پشت  »حقایق  تنها کتاب  حتا  دارد. 
ن به   ال محمد یوسف از مسووالن  ارشد آی اس آی و مارک ادکی   جتن

ٔ
نوشته

افش   این  میکند. گرچه  ارایه  مورد  این  در  مدرک  و  سند  شافن  و  حد کافن 
اف کرده اس آی اعتر به طور ضمتن  باربار  مقامات   آی  به علت سانسور  که 

   .بازتاب دهدپاکستانن نه توانسته همه آن چه را که میداند، 
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ی تغیت  نه کرده است  ن  چت 
ً
نه در اهداف پاکستان و  -از آن زمان تا کنون ماهیتا

د جنگ اعالم ناشده برای تحقق اهداف پاکستان در قبال   نه هم در طرز پیشتر
این جنگ لشکر  نام  بیل،  تغیت  کرده    افغانستان.  طالب  به  مجاهد  از  نیابتر 

  .گرچه طالبان هم خود را مجاهد میگویند  -است

 
ٔ
ن ترجمه دری آن را به صورت نر دی اف  اگر کیس آن کتاب را نه خوانده میر

 میتواند این جا به دست بیاورد: 

 تلک خرس یا حقایق پشت پردۀ جنگ در افغانستان 

 :ی را میتوانید این جا بخوانیدترجمه در فورمات عاد

 تلک خرس یا حقایق پشت پردۀ جنگ در افغانستان 

یک پاکستان در قبال افغانستان   ر اتت 
ده در مورد اهداف ستر  تحلیل فشر

ٔ
و مقاله

 :را میتوانید زیر این لینک بخوانید

 افغانستان خطر هژمونی پاکستان

 

 

 

 

 

 

http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai%202017/The%20Bear%20Trap.pdf
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/afghanasamai-2013/Talak-e-khers-1-16.htm
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/archive/Pakistn-afghanistan-archiv.htm
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 ۲۰۲۱اپریل   ۲۳

 »بت
ٔ
 سیاس«های  در باره

 

 

   همن نه »بت سیاش« دارم و نه هم در زند
ی

کدام »بت سیاش« را ستایش    گ
  .کرده ام و نه هم خواهم کرد

 چنان میبودند که  ها   اگر این »بت«
ً
وان شان میگویند،  واقعا پرستنده گان  و پت 

ن میداشتند. و اما،   پس باید توان مهار بحران و توان ادارهٔ  واقعیت   کشور را نت 
مذکور  در ایجاد بحران و یا هم در تعمیق و تداوم  های   این است که »بت« 

 .آن سهم داشتند و یا هم در اصل محصول دوران بحران اند

بنگریم، کس  در واقعبینانه  که  وان شان  پت  و  پرستنده گان  برای  امروز   که 
انن

خایک بودند  های   همه از جنس انسان  سیاش« قرار گرفته اند، های   مقام »بت
و به تمام معنا انسان بودند و نه این که مافوق انسان و یا هم انسان کامل بوده  

ن تنها پس از بعثت معصوم می های   باشند. حتا آموزه ان را نت    .شمارددیتن پیامتر
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مقایس  به صورت  »بت«نی   هالبته که  این   از  در های   برخن  شاید  سیاش، 
 مثبت و یا در مقایسه با دیگران 

ً
ن نقش نسبتا ن و در موارد معیی  مقاطع معیی 

نقش مثبت تر ایفا کرده باشند و شمار دیگری  بیشتر و یا پیوسته در راه خطا  
تن که  گفت  میتوان  هم  را  این  باشند.  بوده  کاستر روان  و  ها   اسب 

  هبرازند
ی

ن همسان نه بوده استهای  گ ان نت    .این رهتر

گفتتن است که برخن منابع خارخر بنابر منافع خاص خود شان در مورد برخن  
ان برخورد خاص دارند. این منابع بیشتر از منظر منافع خود شان   از این رهتر

ن سخن میگویند تا از منظر واقعبیتن ر ها  در مورد این »بت«    .استی 

بود و هم شهید و هم   نه میشود هم غازی  این نکته روشن است که  خوب 
هم در راه جهاد فن سبیل   سالم و سالمت و در امن و امان در خانه نشسته،

قارونن شدن از های   فرعونن و ثروت های   هللا قربانن شدن و هم صاحب آرگاه
؛  گاه در خدمت این و  و گاه در خدمت آن قدرت خارخر بودن    مدارک آنچنانن

  .و  به رغم آن هم ادعای  افتخارات و القاب بلند باال را کردن

ان سیاش دوران بحران را معرفن    اگر بخواهم ییک از رهتر
ً
به هر رو ، من شخصا

  هخواهم کوشید تا ابعاد گوناگون شخصیت و همه مقاطع بارز زند  بکنم ، 
ی

  گ
و کارنامه هایش را واقعبینانه و عاری از حب و بغض بازتاب بدهم.  و میدانم  
ان سیاش خواهد شد. من   که این کار سبب خشم دوستان و دشمنان این رهتر

 
ٔ
از روی مالحظات    -کنونن نه میکنم، از روی ترس نیست  اگر این کار را در مرحله

همه آنانن که برگشت به  کالن میل است. از نظر من این بسیار مهم است تا  
گذشته را نه میخواهند و در صف دفاع از نظام جمهوری قرار دارند، رصف  
له 
ٔ
نظر از هرگونه اختالف در مورد این یا آن مقطع گذشته و یا این یا آن مسا

 
ٔ
ش این صف متمرکز   در مرحله ، باید تمام توان خود را در استحکام و گستر کنونن
  .بسازند

که در صورت بقای جمهوریت و مردم ساالری، در آینده    باور من این است
میتوان در فضای سالم و آرام و کم خطر ، در مورد مساییل به صورت سازنده  
به شارنر   بروز حاالت شبیه  مورد شان سبب  در  بحث  امروز  بحث کرد که 
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ن  انبارهای مواد منفجره،  های   لی  در  توان  برق  بیل من در حد  میتواند.  شده 
ن آب در آسیاب دشمن باشد.  خودم میک وشم کاری نه کنم که شبیه به ریخیر

ن کاری بسازد. و باز  هیچکیس هم توان آن را نه دارد تا مرا وادار به انجام چنی 
ن و نیش دار پاسخ نه میگویم  های   میگویم این که به برخن تبرصه تحریک آمت 

 
ٔ
حساس از روی احساس مسوولیت در قبال منافع و مصالح میل در این برهه

ن دیگری   ...است و نه چت 

ان سیاش و فرماندهان نظایم میشود   البته این خودداری من تنها شامل آن رهتر
که جان باخته اند و باز هم این حرمت تنها و تنها شامل حال خود آنان است  

 و نه منسوبان شان... 
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 ۲۰۲۱ماه یم  ۵

 پیامدهای خروج امریکاچند گپ در مورد 

 مقدمه چاشتی دار 

ن الملیل، باز هم  توان   اگر نظام کنونن پس از بیست سال حضور و کومک بی 
دفاع مستقالنه از خود را در برابر دشمنان داخیل اش نه داشته  و هنوز نیازمند  
چوشک شت  و گهواره و ... باشد، پس معلوم نیست چه وقت از کودک نابالغ  

موجود بالغ مبدل خواهد شد که  با پای خودش راه برود و از منابع درآمد  به  
 ...خودش امرار معاش نماید!؟

از   به رغم شناختر که  افغانستان  پرور و سلحشور  اگر مردم غیور و مجاهد 
امارت طالتر و هرج و مرج جنابان تنظیم ساالران جهادی   طالبان و تجربه دورهٔ 

ز هم حارصن نه باشند  از نظام در برابر دشمنان آن و  و جنگ ساالران دارند، با
از دولت در برابر نر دولتر دفاع کنند، چه کیس  میتواند جلو خود آزاری و خود  

د!؟  ...کیسر شان را بگت 

مارپروری    و »کارشناس« به عوض مارشناش،  اگر یک عده به نام »روشنفکر« 
ن ذهنیت عامه، مردم را با زهرهای کشنده   ذهنیت    کنند و به جای روشن ساخیر

از   دیگر  اختیار کنند،  خاموشر  عده  این  ترس  از  ن  نت  دیگران  و  سازند  آلوده 
به نام افغانن و اما،  بیگانه از منافع میل چه  های   بیگانه و رسانههای   رسانه

کشنده را به جای  های   گالیه که بار دیگر ذهنیت جامعه را بفریبند و رساب
  !آب حیات بفروشند؟

ر افغانستان به رغم پنجصد و پنجاه و پنج هزار سال تاری    خ و یک میلیارد  اگ
االن کشور چنانستان های   توان دفاع از خود در برابر توطیه  سال جغرافیا،  جتن

با قلل   تا همراه  ولد انگریز را نه داشته باشد، در این صورت آیا بهتر نیست 
ت شان شامخ پامت  و هندو کش و بابا و با باشنده    که  میگویند شاخ غت 

گانن
جهانن را شکست  های   سقف آسمان را هم سوراخ سوراخ کرده  و  همه قدرت
ن فرو برود  م آب شده و در زمی   ؟!... داده و خواهند داد، از رسر
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 پرپیغاره و با یک لعنت بلند بر همه بلندگوهای ضد افغانن 
ٔ
  - پس از این مقدمه

ور    -دولو نام شان به ظاهر هم افغانن باش و به امید ذغالرو شدن دشمنان رسر
 کنونن و  

ٔ
دازیم به رویکرد خردورزانه به چند نکته مهم برای برهه افغانستان، بتر

در صدر همه این که آیا نظام پس از خروج قوای امریکانی همچون دولت آن  
وهای شوروی سقوط خواهد کرد و یا خت    ...وقت پس از خروج نت 

 ثور  ۸ولت رسیدن مجاهدین در در باب سقوط دولت و به د 

نتیجه غلبه نظایم   ، ۱۹۹۲ثور سال    ۸به دولت نادولت رسیدن مجاهدین در  
پرشمارترین، افغانستان  زمان  درآن  بود.  نه  افغانستان  مسلح  قوای  بر    آنان 
مجهزترین و مجرب ترین قوای مسلح دوران موجودیت معارص خود را داشت.  

مسلح کشورهای همسایه افغانستان  های   آن قوای مسلح  میتوانست با قوت
ن از بسا جهات رقابت کند. پس از خروج قوای شوروی،  قوای مسلح دولت   نت 

عمدٔه   حمالت  همه  توانست  افغانستان  طرد  جمهوری  و  دفع  را  مجاهدین 
نماید. قوای مسلح افغانستان  به خصوص در جنگ جالل آباد بر مجاهدین  

فات و خسارات سنگیتن وارد ساخته و آنان و حامیان پاکستانن شان چنان  تل
را با چنان شکست کمر شکن مواجه ساخت که ییک از صفحات درخشان تاری    خ  

روسیه توانانی  های  دولت افغانستان پس از قطع کومکآن را میسازد.  و اما، 
ملک    آن را نه داشت تا مصارف قوای مسلح را همراه با حد اقل مصارف ادارهٔ 

یک مهمات و سوخت و مواد  دولت، از منا ر اتت 
بع داخیل تمویل کند. ذخایر ستر

 نر پایان نه  بودند. لذا علت نهانی داخیل سقوط  دولت جمهوری  
ن غذانی نت 

   .افغانستان »افالس اقتصادی« بود و نه شکست نظایم

همانا به جریان افتادن   علت نهانی خارخر سقوط دولت جمهوری افغانستان،
« ماسکو  بود. سفر هیات مجاهدین به ماسکو برای تقاضا از روسیه پالن »نر

وع تطبیق این پالن بود. حوادث   دن قدرت به آنان از مظاهر علتن رسر برای ستر
ن بخیسر از همان    ۸شمال  که با آن شمارش معکوس برای   ثور آغاز یافت، نت 

« بود. کوتاه این که ماسکو نه تنها همه کومک را به حکومت آن  ها   پالن »نر
ن یک حرکت پالن شدهٔ وقت افغانستان قطع کرد،    با به جریان انداخیر

ً
  بل عمال

چندین جانبه به همکاری برخن عنارص و حلقات در داخل نظام و قوای مسلح  
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 با بخش
ی

و فرماندهان جهادی ، در سقوط  دولت  ها   از تنظیمهانی   در هماهنیک
ن کننده    ۸در  جمهوری و »انتقال قدرت« به مجاهدین   ثور، نقش فعال و تعیی 

  .ایفا کرد

 !ثور« وجود دارد؟ ۹آیا خطر »

ایاالت متحدٔه امریکا به رغم آن که  نسبت به گذشته تضعیف شده است، و  
 
ٔ
پسا شوروی    اما، وضعیت آن به هیچ وجه با وضعیت نهایت بحرانن روسیه

 پایانن سدهٔ های   در سال
ٔ
مقایسه نیست. برای امریکا  بیستم، قابل    آغازین دهه

سه میلیارد دالر کومک برای رفع عدم توازن   -و اروپای غرنر اعطای سالیانه دو
شدید میان عواید و مصارف در بودیجه دولت افغانستان که مصارف نظایم  

ود  آن را تشکیل میدهد، بخش عمدهٔ  ن به شمار نه مت    .کار سنگی 

ن    از نظر مناسبات بی 
مشابه به دهه الملیل هم با وضعیت  افغانستان کنونن

 
ٔ
 .نود مواجه نیستهشتاد و آغاز دهه

قوای مسلح کنونن افغانستان گرچه مانند قوای مسلح آن زمان افغانستان از  
ن برخوردار نیست، و اما، نشان داده و ثابت   ، هوانی و زریه سنگی 

سیستم راکتر
دیگر عمل کند.  های   وهساخته است که میتواند موفقانه در برابر طالبان و گر 

ات، مهمات،   ن  از نظر تسلیحات، تجهت 
قوای مسلح اگر با مشکل حاد اکماالنر

نیازمندی سایر  و  و ها   سوخت  سیاش  الزم  پشتیبانن  از  و  شود  نه  مواجه 
 
ٔ
دفاع مستقالنه را موفقانه اجتمایع برخوردار باشد،  قادر خواهد بود وظیفه

 .انجام بدهد

ج کامل قوای امریکا، شماری از عنارص و حلقانر  که در  و اما، اگر پس از خرو 
دارند،  قرار  جمهوریت   چتر  هم    تحت  یا  و  شوند  مرج  و  هرج  ایجاد  سبب 

در درون نظام به راه بیفتند و یا هم متحدان خارخر افغانستان از هانی   توطیه
  ۹بذل حد اقل الزم کومک مایل امتناع بورزند و یا به نویع از انحا بخواهند   

فاجع صورت  آن  در  تحمیل کنند،  را  و  نی   هثور  نتایج  بروز کند که  میتواند 
ن تر از تجربه فاجعه بار های  پیامد  .ثور باشد  ۸به مراتب سنگی 
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ن کننده این است که ما به حیث افغان در این برهه  ها   در نهایت امر عامل تعیی 
 ...حساس و رسنوشت ساز چه گونه عمل میکنیم

وزمندانه عبور کرده و به  اگ به باور من ، ر بخواهیم از جنگ و بحران جاری پت 
  :بهتر برسیم پس باید آیندهٔ 

به حیث یک کشور و یک ملت در   -  ۱ بر خود را  اتکا  عزت نفس و باور و 
 خویش احیا کنیم 

ک، به     -۲  منافع و مصالح مشتر
ٔ
بر مخاصمت و تفرقه غلبه نموده و بر پایه

  ههمبستتفاهم،
ی

 و اتحاد میل برسیم  گ

تفکر    -۳ دارای  باید  یک  ر اتت 
ستر اهداف  به  دستیانر  برای  درک کنیم که 

یک ،   ر اتت 
 ستر

ٔ
یک،برنامه ر اتت 

یک باشیم دید ستر ر اتت 
یک و حوصله ستر ر اتت 

 .ستر

دشواری و  موانع  بر  غلبه  آیندٔه  های   البته که  به  رسیدن  و  مطلوب  موجود 
نان که باید اراده نماییم و خردورزانه دور  نیست. و اما  اگر چنی   هممکن کار ساد

نگرانه ، مدبرانه و با تمام توان در این راه بکوشیم در این صورت گام به گام به  
 
ٔ
له در مقدمه

ٔ
ل مقصود نزدیکتر خواهیم شد. در مورد عکس مسا ن چاشتن رسمتن

 دار سخن گفتم. 
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 ۲۰۲۱ماه یم  ۶

 در باب »شهدا« و  منسوبان شان

 

ن علیه قومندان احمد شاه مسعود یک  من یط   این همه سال حتا یک بار نت 
 
ٔ
ن    کلمه معیوبی  و  ن  معلولی  میل  انجمن  رییس  حیث  به  ام.  نوشته  نه  هم 

همانند بسیاری از فرماندهان دیگر    افغانستان، با فرمانده احمد شاه مسعود، 
ان جهادی،  ن رهتر   .روابط کاری پر تفاهم داشته ام جهادی و نت 

ی نه نوشته ام  و اما،  ن نه به دلیل این که    - علیه شخص احمد شاه مسعود چت 
  
ٔ
 و موجود به کیل نر عیب بود و یا هم به دلیل روابط کاری  او فرشته

آسمانن
در گذشته، بنویسم،    پرتفاهم  موردش  در  روزی  هم  اگر  دیگر.  دالیل  به  بل 

معنا نیست    فارغ از حب و بغض. و اما، این به آن  - واقعبینانه خواهم نوشت
ن مراعات را در مورد احمد و محمود و کلتر و مقصود هم بکنم که از    که عی 
همان گونه   منسوبان  این  مورد   در  میگویند.  سخن  وی  به  انتساب  موضع 

منصفانه    خردورزانه،روشن،   -برخورد خواهم کرد که در مورد سایر هموطنان
 .و انتقادی

قومندان یب هللا، عبدالعیل مزاری،  این سخن در مورد داوود خان، داکتر نج
، عبدالجبار قهرمان، ال رازق خان و کسانن دیگری     عبدالحق، استاد ربانن جتن

ضد افغانن به دست دشمن و یا  های   هم صدق میکند که در راستای توطیه
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ایادی دشمن ترور شده اند. این سخن حتا  در مورد عبیدهللا آخوند وزیر دفاع  
 عمر که در زندان پاکستان گویا در اثر سکته قلتر چشم از  طالبان و معاون مال 

میکند  ن صدق  نت  بست  اوامر    -جهان  تابع  از  او  اگر  هستم که  ن  مطمی  چون 
میماند،  پاکستانن  االن     جتن

ٔ
بهانه به  و  میشد  نه   زندانن 

ٔ
نه    سکته قلتر کشته 

  .میشد

شخاص خوب میدانم که این رویکرد من  نه مورد پسند هواداران رسسخت ا
ده واقع خواهد شد و نه هم مورد پسند مخالفان رسسخت  آنان. و حرفن  نامتر

  
ً
ن برای من کدام  که مورد پذیرش همه باشد، اصال ن نه دارد. و نوشیر نیاز به گفیر

 دکانداری هم نیست... 
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 ۲۰۲۱ماه یم  ۱۸

 ...ما و پاکستان و دیپلوماس و میپلوماس

نیم دهه است که پاکستان مرصوف تدارک و صدور ترور،  از نزدیک به چهار و  
برای ثبوت این گفته بیش از حد    -جنگ، جنایت و ویرانن به افغانستان است

 .مدارک و شواهد محکمه پسند وجود دارندکافن اسناد، 

ما حق داریم از این سیاست پاکستان تا مغز استخوان نفرت داشته باشیم. ما  
ان کنیم. ما حق داریم طراحان، مجریان و هواداران حق داریم این نفرت را بی

حرف داریم  حق  ما  بدانیم.  دشمن  را   سیاست  وعیدها   این  وعده  های   و 
ن الملیل را نه پذیریم و این را روشن به وی بگوییم و به وی تفهیم   دروغگوی بی 

آن وقت میشود باورش کرد. ما حق  خود عمل کند،کنیم که  تنها وقتر به وعدهٔ 
را که آگاهانه در خدمت این سیاست پاکستان قرار گرفته هانی   داریم آن افغان

ن بدانیم.  ما حق داریم آن  افغاناند،   را که نادانسته به حیث رسباز هانی   خایی 
جنگ نیابتر پاکستان و یا کشور دیگری هموطنان خود را کشته و وطن خود را  

   .وم کنیمویران کرده اند، به خاطر این اعمال شان محک
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ما حق داریم آن شهروندان افغانستان را که تالش میورزند این سیاست و این  
  .اعمال پاکستان را به نویع از انحا توجیه کنند، ستون پنجم دشمن بنامیم

 .پاکستان باید بداند که ما چرا آن را دشمن میدانیم  -

 .نیابتر پاکستان میدانیمطالبان باید بدانند که ما چرا آنان را لشکر جنگ   -

 .را ستون پنجم دشمن میدانیمها   باید بدانند که چرا ما آنها   ستون پنجیم    -

ن باید این را     - کسانن که نادانسته و ناآگاهانه کارهای ستون پنجیم میکنند نت 
  .بدانند

مردم ما باید ماهیت سیاست پاکستان در قبال افغانستان و نتایج و پیامدهای  
دانند. مردم ما  باید آنانن را که به نفع تحقق این سیاست پاکستان عمل آن را ب

ن میل برای نجات از   میکنند، بشناسند. تنها در این صورت است که  رستاخت 
ده،  میتواند برپا شود. این وظیفه روشنفکر و فعال مدنن  دایم که پاکستان گستر

اس وطندوست  و  میل  وهای  نت  همه  و  وطندوست  افغان  هر  در  و  تا  ت 
ن میل سهم خود را ایفا کننند. تنها و تنها در این   ن رستاخت  سازماندیه یک چنی 

و سیاست  مواضع  است که دشمن حارصن خواهد شد  را  های   صورت  خود 
ن الملیل ما را   مورد بازبیتن قرار دهد. تنها در این صورت است که متحدان بی 

این صورت است که دشم در  تنها  نه خواهند گذاشت.   تنها 
ٔ
ن ن در عرصه بی 

  .الملیل تجرید خواهد شد

اگر ما ضعیف باشیم نه طالبان حارصن خواهند شد که راه حل سیاش را بپذیرند  
و نه هم پاکستان از سیاست ویران کردن و بلعیدن افغانستان دست خواهد  

از دست درازی  منرصف خواهند  ها   کشید و نه هم کشورهای مغرض دیگر 
  .گشت

ن پشتوانه مردیم  هیچ سیاست و پالی  یس و دیپلوماش و میپلوماش بدون داشیر
  .نه میتواند به موفقیت بینجامد
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نه   باشیم،  با همدیگر  بکن  و  بزن  ما مرصوف  اگر   است که  روشن  هم  این 
  ...دوست ما را جدی خواهد گرفت و نه هم دشمن

ناشدهٔ  اعالم  جنگ  میتوانیم  بسازیم  ما  ناکام  را  ت  -پاکستان  یط که  مام  به رسر
را به صورت مٔوثر  بسیج نماییم و  ها   میل خود را بشناسیم و آنهای   توانانی 

ن  کاستر    .خود را بشناسیم و رفع بسازیمهای   نت 

خوب این که ما از مقامات دولتر بخواهیم تا هوشیارانه و مدبرانه و سنجیده  
خود ما  و اما،    - و دورنگرانه و ... سخن بگویند و عمل کنند، گپ درستر است 

ن باید فرق راه و چاه را بشناسیم و به حیث شهروندان چنان که باید در امر   نت 
 نجات جامعه و کشور از گرداب بحران نقش خویش را ایفا نماییم. 
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 ۲۰۲۱ماه یم  ۲۴

س
ٔ
 ...؟!از نگرانی به سوی امید و یا یا

 

 نگران بود؛  من هم بر این باورم که در مرحله  
ً
کنونن از برخن انکشافات باید جدا

 :زیرا

روند دوحه توسط امریکا طوری پیش برده شد که به طالبان به حیث یک     -
وعیت بخشید و سبب تقویت غرور کاذب در طالبان گردید.  طرف منازعه مشر
را   خود  سهم  ن  نت  روسیه  خصوص  وبه  امریکا  رقبای  برخن  این کار  در  البته 

   .داشتند

تنظیم ساالران و جنگ ساالران با سوواستفاده از وضعیت ایجاد شده در    -
صدد کسب امتیازانر اند که به هیج وجه و عنوانن حق آن را نه دارند. بیشتر  
ن در   اند که اتهامات بسیار سنگی 

این تنظیم ساالران و جنگ ساالران کسانن
ن سوو  ی و نت   و ضد بشر

ی
استفده و فساد علیه  مورد ارتکاب جرایم و جنایات جنیک

وهانی که بتوانند اینان را بر   آنان وجود دارند. و اما، در میدان سیاش چنان نت 
 .رس جای شان بنشانند، به صورت توانا تبارز نه کرده اند
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-     
ٔ
وفادار به منافع و مصالح های   حلقات و گروه  مدنن و فعاالن ،فعاالن جامعه

 و دیموکراش و هوادار حفظعلیای میل و اصول و موازین آزادی 

ایط حساس و رسنوشت ساز کنونن  ، حتر در رسر   دستاوردهای دو دهه اخت 

ن نه توانسته اند بر پراکند    ه نت 
ی

وی    گ و عدم انسجام غلبه کرده و به حیث نت 
    .غت  قابل انرصاف تبارز نمایند

ده و موثر   از یک    مردم،تصور این که دولت بتواند بدون پشتیبانن فعال، گستر
د و   سو طالبان را  چنان رس جای شان بنشاند که غرور کاذب از رس شان بتر
 
ٔ
ن و عادالنه ن بخورند که حارصن به پذیرش حل و فصل  مسالمت آمت   چنان بر زمی 
منازغه   جاری شوند و از سوی دیگر جلو زیاده خوایه تنظیم ساالران و جنگ 

د، چندان واقعبینانه به نظر  سدساالران را بگت    .نه مت 

  .اگر ما امروز بارییک اوضاع را درک نه کنیم، فردا دیگر ممکن دیر باشد

ن حاال باید به طالبان به صورت    و جامعه به طور کل همی 
هواداران فردای بهتر

ی قبول نه دارند   .روشن تفهیم نمایند  که دعوای آن را برای رهتر

تا جن باید اجازه بدهند  گ ساالران و تنظیم ساالران هواداران فردای بهتر نه 
دولت را از درون ترصف کنند. شورای دولت اگر هم تشکیل میشود ترکیب و  

آن نه باید چنان باشد که سبب سلطه  های   حدود و ثغور وظایف و صالحیت
تنظیم ساالران و جنگ ساالران بر نهاد دولت شود. در ترکیب این شورا باید  

، های   و سایر گروه برای نهادها و فعاالن جامعه مدنن   ن    هوادار فردای بهتر نت 
 .سهم مناسب در نظر گرفته شود

ده   هواداران فردای بهتر باید  هرچه زودتر صفوف خود را چنان منسجم و گستر
خود چنان بیفزایند که قادر به ایفای  ایفای وظایقن  های   ساخته و بر توانانی 

  .شوند که در برابر آنان قرار دارند 
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ضعیت کنونن تا حد زیادی موجه و برجا است. و اما اگر این نگرانن  نگرانن از و 
قاطع ما را وادار بسازد تا به تفکر جدی برای برونرفت سالم بیاندشیم و با ارادهٔ 

در این راه عمل کنیم این یک عامل مثبت شمرده شده میتواند. و اما، اگر از 
س غرق شویم این دیگر بنگرانن ، 

ٔ
  .سیار خطرناک خواهد بودبه جای امید در یا

 
ً
این بر ما است تا مست  درست    -باید خواهان فردای بهتر باشد  جامعه قاعدتا

وی مردم را در جهت دستیانر به   تحقق این آرزومندی را روشن ساخته و نت 
  
ً
سید که چه گونه میتوان این کار را کرد. خوب مثال آن بسیج نماییم.شاید بتر

ن پیام را به صورت  ده پخش کنیم و شمار هر چه بیشتر    اگر همی  هر  چه گستر
ها   شاید در نتیجه گفت و شنود   هموطنان را برای بحث روی  آن دعوت کنیم، 

 بتوان راه انجام این وظایف را بیابیم.   
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 ۲۰۲۱ماه یم  ۳۱

 پیشنهاد به آقای حامد کرزی 

 

چهارصد و هفتاد و دو فیصد  موافقم   با شما یک هزار و  جناب حامد  کرزی،  
ول آن را در  ها   را خارخر   که روند جاری »صلح« آغاز کردند و هنوز هم کنتر

   .دست دارند

ن  حاال،   پیشنهاد من برای شما این است که به جای نماینده امریکا و روس و چی 
برعهده  و پاکستان و کجا و ناکجا، شما ابتکار میانجیگری میان دولت و طالبان را  

ید. شما رییس ادارٔه موقت و انتقایل و دو دور هم رییس جمهور افغانستان   بگت 
تنظیم ساالران و   با  تان  مناسبات  اید.  برادر خوانده  را هم  اید. طالبان  بوده 
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ن تنها یک وجب فاصله   ن برادرانه است. اقامتگاه تان تا ارگ نت  جنگ ساالران نت 
و روس امریکا  با  تان  مناسبات  هر  دارد.  و  ایران  و  پاکستان  و  و هندوستان  یه 

عباس ستانکزی آن سخنان را   ن خوب است. آن روزی که شت  کجای دیگر نت 
  گفت و  

ٔ
گفتیم آفرین به این حوصله.   -تمام همه را قورت کردیدشما با حوصله

خالصه این که به غت  از یک مورد دیگر همه ایجابات میانجیگری را دارید. آن  
در مورد مقاصد شخیص شما است. از این بابت هم  ها   نهیک مورد هم گما 

و  طمع  هیچ  بدهید که  اطمینان  ضمانت،  ارایه  با  را  همه  میتوانید  مدبرانه 
نه مستقیم و نه هم از طریق همکاران و اطرافیان    - مقصد شخیص نه دارید

 .تان

ن راه معقول و افغانن   خالصه بروید و برادران طالب تان را برای در  پیش گرفیر
ن کار را با برادران  و مطابق به منافع و مصالح علیای میل قناعت بدهید؛ عی 
ن فراهم بسازید   مجاهد و نجاهد و دجاهد تان  هم بکنید. قناعت حکومت را نت 
که طرح شما مستلزم کدام کار خالف قانون اساش از سوی حکومت نیست. 

بنشینند با هم  افغانستان  در  بدهید شان که  در   -قناعت  بام    یا  در  یا  بامیان 
 جهان ،  

ٔ
ان خواسته    یا در بلخ بایم و یا در قندهار نایم و یا هر گوشه دیگر که شت 

باشند. قناعت بدهید شان که مطابق به منافع و مصالح همه گانن  عمل کنند  
 شان و یا کم از کم این منافع را با  

ٔ
و نه در راستای منافع کوچک گرویه جداگانه

 .ه گانن همسو سازندمنافع و مصالح هم

 
ٔ
  .را بهتر است تا نر رس و صدا بکنیدها  این کار  همه

ن  هم که سهامدران و مدیران پروژه صلح خارخر اند،  هانی   خوب با خارخر  نت 
 ها   رفیق گرمابه و گلستان بوده اید و هستید. از میان افغان

ٔ
آنان اگر کیس همه

بتواند،  داده  قناعت  آنرا  بدهید.  ا  ه آن کس شما هستید.  قناعت  ن  نت  اگر  را 
نه کردند،  هم  شان  قناعت  پس  به  آورده    -بال  دست  به  را که  ها  توافق شت 
ن توان خرابکاری را نه خواهند داشتها  باشید، مکارترین روباه   .نت 

شاید کیم شوخ گفتاری کرده باشم؛   -بر حسب عادت   -خوب این جا و آن جا
ن عادت  شوخ چشیم دارید، همان طور که شما عادت چشمک زدن و یا   من نت 
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این پیشنهاد را در جدی ترین معنا مطرح کرده ام. به   به شوخ زبانن دارم. و اما، 
ان دیگر ن به همه شت    ...شما آقای کرزی و نت 

بارهٔ  اما،  تنها در یک مورد در  به  نی   هاخت  شما مالحظهای   گفته  و  دارم که 
بیان تان آن را   نه  می  اجازه  به روند میل مبدل  کنم. ما  پروژه خارخر را  باید  

با ماهیت و اهداف میل  باید طرح کنیم و آن  بسازیم. ما برای صلح پروژه میل،  
ن بوده که من پیشنهاد   را به روند میل مبدل بسازیم. حال اگر مطلب تان همی 

ها   کردم و آن چه شما بر زبان آورده اید، تنها و تنها جهت جلب توافق خارخر 
 یک چشمیک بزنید که بفهمیم...  بوده، 
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 ۲۰۲۱جون  ۱۰

 
ٔ
 بنیادی و مهم چند نکته

 .مردم از مجرای قانون است دیموکراش تحقق ارادهٔ  - ۱

ن و از جمله قانون اساش مالحظات نظری حتا بسیار   ما میتوانیم در مورد قوانی 
ناشر از این مالحظات   های   خواستهعمیق  داشته باشیم و باز هم برای تحقق  

ام عمیل   ن خود از مجرای قانون  عمل کنیم؛ و اما به حیث شهروندان رعایت التر
در نظرداشت و  رعایت    نسبت به قانون مکلفیت شهروندانه ما است. فهم، 

این اصول و موازین، به خاطر خت  بنیادی و همه گانن است ؛ زیرا در غت  آن 
میشود.  رعایت این اصل در هر زمانن امر حایز اهمیت  جامعه به جنگل مبدل  

 .بنیادی است

ن نه دارد. و اما، ها   وجود کاستر  - ۲ ن و دوربی   در نظام موجود، نیاز به ذره بی 
بروز و تداوم   های   سخن میگوییم باید عوامل و زمینهها   وقتر ما از  این کاستر 

از کاستر ها   آن ما  انتقاد  و  بشناسیم  ن  نت  این  ها   را  رفع  به  باشد که  طوری 
گردد.  ها   کومک کند و نه این  که سبب بیشتر شدن و بدتر شدن آنها   کاستر 
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نه   اگر کمر دشمنان جمهوریت و دیموکراش  باشد که   باید طوری  ما  انتقاد 
  .میشکند و سبب تضعیف آنان نه میگردد، کم از کم  کمر آنان  را نه بندد

ان  خواستهما باید با در نظر داش - ۳ ن  مت 
های   ت اوضاع و احوال حساس کنونن

  .خود را  در حد واقعبینانه نگهداریم

۴  -   
ٔ
در کار اند تا اوضاع در درون نظام را در حد  هانی   کنونن دست  در مرحله

ن جهت ما باید به هر حادث  ممکن متشنج بسازند. به همی 
هوشیارانه  نی   هاکتی

است در اثر بروز احساسات و هیجانات در در غت  آن ممکن    – برخورد نماییم  
ی بلغزیم که هدف دشمنان نظام،  جامعه و کشور ما است.  مست 
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 ۲۰۲۱جون  ۲۰

 بد و بدتر 

 : به باور من

 از گورستان امارت طالتر است   -
ن نظام با همه کاستر هایش هزار بار بهتر  .همی 

ن رییس جمهور با همه کاستر   - دارد و یا هم مخالفانش به ناحق  که هانی   همی 
ان امارت و ممارت است   از رهتر

 .بر او اتهام میبندند، هزار بار بهتر

نوشتم   نه  طالبان  از  پیش  مورد     – در 
ٔ
جبهه در  این که  به    برای  طالتر  ضد 

 
ٔ
  .داغ و حساس کنونن  نه باید  درز بیجا ایجاد کرد خصوص در برهه

حیه و توان  مردم و به خصوص قوای مسلح  اگر نه میتوانیم در راه ارتقای رو 
کم از کم خالف آن    انجام بدهیم، نی   ه در برابر هجوم طالبان کار مثبت و سازند

ن نه باید کرد   .نت 

ن نظام ،  دولت و حکومت به رغم همه کاستر هایش در برابر طالبان    من از همی 
برا در  را که  افغانستان  مسلح  قوای  فرد  فرد  و  میکنم  طالبان پشتیبانن  بر 

قهرمانان واقیع و قابل ستایش میدانم. اگر این  جانبازانه سینه ستر کرده اند،  
م م است من آن را با افتخار به گردن میگت    .رسر

و کرد نابخشودنن گفته  و   واقیع  و رسر  م  من  رسر است  که سبب نی   هبرای 
  .طالبان شودنظام، دولت و حکومت و قوای مسلح در برابر    تضعیف جامعه ،

فردا میتوانیم    نظام قابل اصالح اند؛ در صورت بقای جمهوریت، های   کاستر 
کس دیگری را به حیث رییس جمهور انتخاب کنیم؛ و اما سقوط به گورستان 

در حکم افتادن در دوزخ نابودی آور    امارت طالتر و یا هرج و مرج پیش از آن، 
 .است



 

 [136] جلد چهارم                                           - ن تا بنبست و شکستاز ب     

 
 

ن و پایدار منا زعه بر اساس منافع و مصالح علیای میل  من به حل مسالمت آمت 
هر گونه همدیل با طالبان و یا سخن و عمیل را که باعث   بیل میگویم. و اما،   ،

تقویت روحیه طالبان و عنارص مخرب دیگر برای براندازی نظام جمهوری شود  
 خیانت میدانم. 
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 ۲۰۲۱جون  ۲۹

 چند نکته در مورد »تخیلگران سیاس« 

اگر کس از میان انبوه اطالعات به  
در  جاری  اوضاع  به  ارتباط 

مطلوب های   افغانستان تنها بخش 
آن  اساس  بر  و  د  بگت  را  خودش 

 
ً
طبعا کند،  داوری  و  به    تحلیل 

یک کس   رسید که  خواهد  نتایخر 
با   متقابل  دید  دارای  دیگر 

خودش  های   بخش مطلوب 
 .میتواند به عکس آن نتایج برسد 

 ما زمانن میتوا 
ً
نیم یک تصویر نسبتا
جامع از اوضاع  را ترسیم کرده و بر  
محرکه  عوامل  تشخیص  اساس 
اوضاع  انکشاف  کنندٔه  ن  تعی 

شناسانی های   برونرفت را  احتمایل 
س »معما« را در جای شان قرار دهیم و با  کنیم که همه قطعات قابل دستر

س ذوفر برخورد نه نماییم. از برونرفت  حتمایل سخن  ا های   اطالعات قابل دستر
ن  قابل محاسبه دقیق است و اعداد و    گفتم، ن که همه چت  چون در ریاضن نت 

ن نیستند، معادالت چند مجهوله و دارای   ارقام دارای منافع شخیص و گرویه نت 
 تنها یک جواب نه دارند. و باید گفت که معادله اوضاع در  

ً
طاقت بلند معموال

  .نیست  افغانستان به هیچ وجه ساده و یک مجهوله

را در فیسبوک و یوتیوب از جمله  هانی   و  مصاحبهها   این را نوشتم چون تحلیل
در رابطه به سفر اخت  رییس جمهور غتن و هیات همراهش به امریکا  دیدم و  

 چنان سخن میگویند که گونی عقل کل اند
 ... دیدم کسانن
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ن  صادر میفرمودند  که بروی  ن کنید و  از این میان، کسانن  امر و نیه نت  د چنی 
با خود گفتم از این آقایان اگر پرسیده شود که خود تان چرا نه    -چنان کنید

وید و  آن فداکاری را که انجامش را به دیگران سفارش میکنید، انجام  هانی   مت 
 ؟!... نه میدهید، جواب شان چه خواهد بود 

ارسار  و  یا هم  با ختر از همه    به گپ  کسانن که از موضع عقل کل،  به باور من، 
توان  و  مطالعه  ان  ن مت  از  نظر  میگویند، رصف  سخن  حقیقت  مرجع  آخرین 

 استدالل و فلسفه بافن و سفسطه بافن شان، نه باید باور کرد... 
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 ۲۰۲۱جوالی  ۴

 ...دهاندو *های طالتر 

 ها« نی که ما داریم اگر در دوران 
این »فسقانه ها«، »اوفر ها« و »فسقبوفر

شوری با ارتش رسخش  همراه    جنگ دوم جهانن  در شوروی وجود میداشتند،
ن در همان سال اول متحمل شکست نهانی میشد   ...با مارشال ستالی 

میگویید این سخن مبالغه و یا هم اغراق و حتا غلو است و یا هم این» قیاس  
 !الفارق « است؟مع

ن   خن را ، من این س  داوری در این باب به دست شما؛ و اما،  برای روشن ساخیر
 
ٔ
 مهم و محوری برای برهه

ٔ
حساس کنونن آوردم : رسو  و جلب توجه به یک نکته

قوای مسلح و تضعیف دولت   توانانی  صداهانی که سبب تضعیف روحیه و 
ی نیست جز خدمت به دشمن   ن حتا اگر نیت گوینده گان هم این    –شود، چت 

 ...نه باشد
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میتوانی  نه  ما  اگر  این جنگ  و  در  قوای مسلح  توان  و  روحیه  تقویت  برای  م 
کم از کم گفتار و کردار ما نه  تحکیم مواضع دولت در برابر طالبان کاری بکنیم،  

 
ٔ
قوای مسلح و مواضع دولت در برابر طالبان    باید طوری باشد که بر روحیه

  .صدمه وارد کنیم

+ 

  از جنس پایدوی که با دهان خدمت میکند -دهاندو  *

کسانن که دهان شان در عمل درخدمت طالبان   -طالتر های   دهاندو   *       
 است
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 ۲۰۲۱جوالی  ۹

 
ٔ
ی از آن  در باره  بدترین سناریو و پیشگیر

ن نکت ن کننده است، از بدترین سناریو  نی   هبرای روشن ساخیر که به باور من تعیی 
وع میکنم  .رسر

یم طالبان دولت را سقوط بدهند و قدرت را در   ند، آن  گت  کابل به دست بگت 
 !گاه چه خواهد شد؟

و   االبعاد   کتی
ٔ
فاجعه آمد  آن چه پیش خواهد  نظر من  از به  بزرگتر  به مراتب 

  .گذشته خواهد بودهای   فاجعه

ی، مردم ساالری و  فکر و فرهنگ  های   طالبان به هیچوجه  حقوق و آزادی بشر
   هزند  و شیوهٔ 

ی
بل در   همنوا با ایجابات زمان معارص را نه تنها نه میپذیرند،   گ

ن از میان خواهند  ها   آنهای   صورت به قدرت رسیدن همه آثار و نشانه را نت 
برد. مدل شبیه به حاکمیت طالبان در جهان وجود نه دارد تا آن را به حیث  

ن متفاوت تر از دو   چت 
ً
ر اول امارت  مثال ارایه کرد؛ و اما، این حاکمیت اصوال

 ...و آن حاکمیت را میدانیم که چه گونه بود -طالتر نه خواهد بود 

اث مت  سازی  نابود  تخریب  های   همچنان  جمله  از  و   
ی

فرهنیک و  باستانن 
  های   پیکره

ی
فرهنیک و  تاریخن  مفاخر  با  طالبان  داد که  نشان  بامیان،  در  بودا 

ن دشمنانه برخورد کردند   .کشور ما نت 

ن حاال  نشان داده و ثابت ساخته اند که خوانش  طالبان در زمان ام ارت شان و نت 
شکل  ها   خوانیسر که یط سده  -مردم افغانستان از اسالم رحمانن را نه میپذیرند

 
ٔ
افغانن را میساخت. و میدانیم که خوانش طالبانن    گرفته و کلیت معنوی جامعه

ت که منبع  اسنی   ه افرایط، سطخ و سنگوار   از اسالم، یک خوانش جاهالنه،
  .آن مدارس پاکستانن تحت مدیریت آی اس آی میباشد
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در این نه باید شک کرد که امارت طالتر در کنار  نابودی همه دستاوردهای دو  
ن   می 

ٔ
ن  قادر به تا  اخت  ، نه تنها به اندازٔه  دور قبیل؛ بل  حتا در آن سطح نت 

ٔ
دهه

ن نه خواهد شد امارت طالتر تکرار دور  رهٔ در واقع برپانی دوبا  -صلح در کشور نت 
ن   ن جهت امید بسیر  خواهد بود. به همی 

باطل در یک سطح مخربتر و خطرناکتر
ایط  برپانی دوبارهٔ 

ی نیست جز خواب  امارت اسالیم،  به صلح در تحت رسر ن چت 
 ...و خیال و محال

یت مطلق مردم افغانستان و به خصوص باشنده گان شهر  ها   به باور من اکتی
  .ار و بسیار معقول خواهان برگشت طالبان نیستند به دالیل بسی

ی کرد؟  !آیا میتوان از تحقق بدترین سناریو پیشگت 

اخت  را میتوان و  های   بیل، من بر این باورم که  انکشافات منقن روزها و هفته
 متوقف ساخت

ً
بل کم از کم آن ساحات   نه تنها متوقف ساخت،   -باید حتما

یک را که طالبان یط روزها و هفتهدارای اهمیت   ر اتت 
،  تسخت   های   ستر اخت 

ن از وجود طالبان تصفیه کرد  .کرده اند، نت 

ن تحویل در صورنر امکان پذیر خواهد بود که اگر از جمله ما به حیث   یک چنی 
با مسوولیت  سهم خویش را در پشتیبانن از قوای مسلح،   شهروندان آگاه و 

ن کمر دولت و شکست  جن  ن کمر طالبان ایفا بسیر گ روانن و تبلیغانر و شکسیر
 :نماییم

هر یک از رسبازان و افشان قوای مسلح باید این را احساس کنند که در     -
ارزش  و  و کشور  مردم  از  دفاع  مردم  های   سنگر  تاریخن  و   

ی
فرهنیک  ، دیتن

دٔه   د از پشتیبانن گستر برخوردار اند. ما  مردم  افغانستان قرار دارند و در این نتر
 .در این زمینه میتوانیم کار بسیار مٔوثری را انجام بدهیم

ایط نه باید از نر    جمعت  که خود را افغانن میخوانند، های   رسانه   -
در این رسر

الزم  های   نر ش و ش ان ان و فاکس نیوز و امثالهم تقلید کنند. ما با واکنش
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رسانه این  برابر  را ها   در  آنان  رسانه  میتوانیم  به حیث  تا  بسازیم  های   وادار 

عمل  مسووالنه  افغانستان  مردم  همه گانن  و مصالح  منافع  رعایت  با  افغانن 

 .کنند

ها  ما باید چنان که الزم است به تبلیغات طالبان و دهاندوهای آنان در رسانه   -

 .اجتمایع واکنش نشان بدهیمهای  و شبکه

 ما باید چهرٔه واقیع طالبان و پشتیب   -
ٔ
 .کنیم  انان نر نقاب و با نقاب آنان را افشا

 و به صورت نر پرده از   •
ً
پشتیبانان نر نقاب طالبان کسانن اند که علنا

 طالبان پششتیبانن میکنند؛

پشتیبانان نقابدار طالبان کسانن اند که در ظاهر از طالبان پشتیبانن  •

    نه میکنند؛ و اما، 
ٔ
لح و  قوای مس از هیچ کاری برای تضعیف روحیه

به زدن به حیثیت دولت و نظام خودداری نه میورزند  .رصن

ن شیک وجود نه دارد که در مدیریت جنگ کاستر    - وجود  هانی   خوب در این نت 

های   داشته و دارد که باید برچیده شوند. کارشناسان باید در این مورد از کانال 

ن مشوره  د. کسانن  قوای مسلح برساننهای   شان را به دولت و ارگانهای   مطمی 

به  ها   این کاستر که از    ن تیوری توطیه برای رصن و نتایج و پیامدهای آن برای بافیر

ن اند، یا نادان و یا هم بیمار    .زدن به دولت استفاده میکنند یا خایی 
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در حکومت و دولت و نظام وجود دارند؛ و  ها   البته و صد البته که کاستر    -

  اما،
ٔ
ن به این مسایل نیستکنونن زمان مناسب    لحظه  .برای پرداخیر

دیروز و پریروز برگردیم و نه  های   ما به حیث یک ملت، نه باید به فاجعه    -

فردا و پس فردا و   به  باید  ما  ؛  بمانیم  بافر  امروزی  بحران جاری  باید هم در 

فرداهانی برسیم که بهتر از امروز و دیروز و پریروز و هر روز دیگر گذشته  
پستر

  ...باید از بدروز به بهروز برسمباشد؛ ما 

ن  از   من نکات نظر خود را روشن و نر پرده نوشتم . دست روشنفکران دروغی 

ن تا به لندن   ن گرفته عی 
اسالم آباد و الهور و تهران و ماسکو و پکن و واشنگیر

 و صد البته که تف بر روی نوکران و دهاندوهای بیگانه...  -آزاد
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 ۲۰۲۱اگست   ۱۵

 خوابگردی، شوک و بیداری 

 

هانی  هنوز همه شوک زده اند،  
ن چند روز پستر همه درخواهند یافت که چه چت 

 .را از دست دادند و در بدل چه بدست آورده اند

باور دارم که  نه آزادی در میان خواهد بود، نه حقوق بشر و نه هم دیموکراش  
   هو دم بریدها  که به رغم همه کاستر 

ی
  .هایش برای افغانستان غنیمت بود گ

گمان نه کنم حتا کسانن  که امروز  برای ابراز تفقد از سوی حکومت پاکستان 
به آن کشور  خواسته  شده اند تا در بدل ابراز ارادت * در غنایم سقوط نظام  
سهیم برای شان در نظر گرفته شود، فردا آن عزت و جایگایه را داشته باشند  

  .ر نظام جمهوریت داشتندکه تا دیروز د

من به خاطر آقای غتن و حکومت و دولت و نظام و مسووالن و متصدیان و  
، آن  و    مامواران  بودم  ماعش  و  داعش  و  مالب  و  بود که مخالف طالب  نه 

هستم؛ برعکس چون از بیخ و بن مخالف طالب و مالب و داعش و ماعش  
های   از آن حکومت و دولت  بودم و هستم و خواهم بود،  و نظام در برابر رسر

  .کالن تر پشتیبانن میکردم
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پاکستان و لشکر جهل و ویرانن »مید ان پاکستان« در  اگر جنگ اعالم ناشدٔه  
پاکستان ان  »مید  طالتر  ماقبل  ورژن  و  میبود  نه   made in)میدان 

pakistan)»   وجود نه میداشت، من  تمام قد در برابر  آن حکومت و دولت
قرار می نظام  به  و  آن  و مبدل شدن   ژنتیک  نقایض  بنیادی  تا رفع  گرفتم و 

حکومت و دولت و نظام توانا و خادم مردم  در موضع مخالف و منتقد بافر  
 .میماندم

+ 

افغانستان یم* برای  پاکستان  خاص  از نماینده  مشتمل  هیات  »یک  گوید، 
ان جهادی سابق افغانستان به شهر اسالم آباد پایتخت این کشور ر  سیده  رهتر

 .است

    ۲۴محمد صادق خان در توییتر خود امروز یکشنبه )
ی

اسد( نوشته که به تازگ
حمان رحمانن رئیس   ی سیاش افغانستان به شمول مت  تبه رهتر یک هیئت عالت 
خلییل،   محمد کریم   ، قانونن یونس  محمد   ، ربانن الدین  جرگه، صالح  ولیس 

احمد ویل مسعود، عبدالطیف پدرام   آن  احمد ضیا مسعود،  به  نور  و خالد 
 کشور رسیده است«) اظهارات مقام پاکستانن به نقل از رادیو آزادی( . 

+ 

  نقش قیم را ایفا کند
ً
 و عمال

ً
ن آغاز کار میخواهد علنا   .پاکستان از همی 

نقش   این  بر  عمل  در  شتافتند،  پاکستانن  مقامات  حضور  به  هم که  آنانن 
 پاکستان صحه گذاشتند.  
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 ۲۰۲۱اگست   ۱۷

 نی  هرسانهای  چند نکته در رابطه به  روایت

 کرانی شانهای   و  دهان

 ترین میدان زورآزمانی میان  
ن این را که افغانستان چه گونه به داغ ترین و خونی 

  در ها  ابرقدرت
ٔ
میدانیم.  آن چه را که  پایانن دوران جنگ رسد مبدل شد،  برهه

ترزیق میکردند تا آنان را به سود  ها   در آن دوره در ذهن افغانها   ابر قدرت
 
ٔ
ن میدانیم. این را که چانس مصالحه م جنگ مبدل بسازند، نت  ن میل    خود به هت 

ن میدانیم. و  ن میدانیم   را پس از پایان جنگ رسد چه گونه سوزانیدند نت  این را نت 
ن میدانیم که   که پس از آن چه مصایتر بر مردم افغانستان گذشت. این را نت 

 .بزرگ مقصد خود را شکار کردندهای   از این دریای خون و مصیبت مایهها   گ

با دقت   باید  بخواند و  بار  را یک  آن  باید  نه خوانده  را  کیس که تلک خرس 
 .بخواند

این که سپس   پا نهاد و کار خودش و کار  و  تلک  این  امریکا خود چه گونه در 
افغانستان در این میان به کجا رسید شاید آن چه که اکنون شاهدش هستیم  

 ...فصل پایانن جلد اول ماجرا باشد

ان میانه رو مجاهدین   این روشن است که از همان اول ماجرا حتا ییک از رهتر
تقال بینادگرایان عرب به جنگ افغانستان به امریکا در مورد عواقب خطرناک ان

ن گوش شنوا نه یافت. این حرف    - هوشدار داده بود هوشداری که در واشنگیر
امریکانی  به  را  پیام   آن رهتر جهادی که 

برایم  رسانیده بود،ها   را دختر  
ً
شخصا

  .گفت

ن توسط یک دیپلمات ارشد در سال آخر حکومتش  های   داکتر نجیب هللا نت 
رد خطرات  تداوم بحران برای افغانستان و امریکا و بقیه جهان به  پیایم در مو 

امریکا در حل   این خطر  از  ی  پیشگت  برای  تا  نمود  تقاضا  ن فرستاد و  واشنگیر



 

 [148] جلد چهارم                                           - ن تا بنبست و شکستاز ب     

 
 

ن قدرت به حکومت مورد توافق   ن منازعه و انتقال مسالمت آمت  مسالمت آمت 
ن خود آن دیپلومات که هنوز  ها   همه افغان زنده است  همکاری نماید. این را نت 
   .به من گفت

ن بودندهای  سپس هوشدار   .دیگری نت 

  .امروز همه میدانند و این  را که چه شد تا امریکا وجود خطر را دریابد، 

 میدانیم که امریکانی 
ن ها   به افغانستان آمدند و گهانی   با چه وعدهها   این را نت 

  .در این لشکر کیسر به امریکا کومک کردند

ن   میدانیم که هیات امریکانی به ریاست آقای زلیم خلیلزاد در دوحه  و این را نت 
 به رهانی پنج  

ً
چه کرد و. چه فشارهانی بر دولت افغانستان آورده شد تا  مثال

  .هزار زندانن طالبان تند دهد

امنیتر به طور کامل بر های   و میدانیم که یط دو سه سال اخت  که مسوولیت
نظامیان افغانستان برای دفاع از    ار گرفت،دوش  قوای مسلح افغانستان قر 

ن  های   شمشادی  به کفنهای   نظام چه قهرمانانه رزمیدند و چه قامت خونی 
ده شدند هزار و دو هزار و ده هزار نه که بیش از شصت هزار    -به خاک ستر

 ...شهید

این که آقای بایدن در بیانیه دیشب خود به ارتباط افغانستان چه گفت و یا  
   نه گفت،

ٔ
من پاسخ به آقای بایدن  نیست. پاسخ  کار خودش است. این نوشته

ن نیست   .به عمران خان و قرییسر و زامت  کبولوف و دیگران نت 

آن چه نوشتم توضیح  معمای سقوط برق آسا  نیست. من هنوز پاسخ روشن  
  .و بدون ابهام به این معما را نه دارم

دهان روایت  که  میدانم  قدر  ن  رسانه  کرانی های   همی  و های   و  خارخر 
ن پاسخ به این معما نیست. در ها   داخیل آنهای   شاخه ن برای یافیر منبع مطمی 



 

 [149] جلد چهارم                                           - ن تا بنبست و شکستاز ب     

 
 

را تبلیغ کرده اند که عمر هانی   پیوسته روایت ها   گذشته این رسانههای   دهه
  .چندان درازی نه داشته اند

ن شک و   ، در فیسبوک پیام خودش باشد نت  حتا در این مورد که پیام آقای غتن
بر این باور اند که باید  گوش  به راه صدای  نی   ه بیان شده است. عدهانی   تردید

   ، ن ن شنید. به باور من نت  ف غتن بود و روایت خود او را نت  خود رییس جمهور ارسر
خودش پرده از ماجرا بردارد و یا  این مکلفیت آقای غتن است تا با صدا و چهرٔه  

ست و ما آن را نه میدانیم، برای مردم  کم از کم آن چه را که برای او روشن ا
یط که او آزاد باشد و ازادانه بتواند سخن بگوید -بیان کند  .البته به رسر

و اما، چنان که دیروز نوشتم، باز هم میگویم این که در اوج فاجعه، پاکستان  
چرا یک عده را که هویت شان پنهان نیست به اسالم آباد دعوت کرد، یک  

ب است.  این چهره پرسش کالن  همانها   یشتر  تمام  هانی   درست  با  بودند که 
توان و امکان در تضعیف دولت میکوشیدند. این اتهام جدی وجود دارد که  

ن   ها   همی 
ٔ
یا شاید هم بخیسر از این    -سقوط قرار داشتند  در پس ماجرای فاجعه

با    
ی

توطیه بودند. همچنان این نظر بیان شده است که پاکستان در هماهنیک
  .و ایران طراح اصیل این توطیه بوده اندروسیه 

، نوشتم  آغاز  در  متحدهٔ چنان که  ایاالت  نیست که  ارتباط    شیک  به  امریکا، 
 را مرتکب گردیده است. و اما، من  این  

ی
افغانستان خطاها و اشتباهات بزرگ

 کاری کرده باشد تا به شکستش در افغانستان 
ً
روایت را که امریکا آگاهانه و عمدا

امد،  و باز این که گویا امریکا خود این سقوط رسی    ع را سازماندیه کرده  بینج
نه اگر  رقبای  می  باشد، چندان منطقر  تر است  این منطقر  دانم.  برخالف  

 امریکا  را در این سقوط رسی    ع مظنون بدانیم. نی  هجهانن و منطق
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 ۲۰۲۱اگست   ۲۲

 چند نکته مهم به ارتباط 
ٔ
 کنونی لحظه

 

»ژنتیک« نظام و آفات متعددی که آن را از درون میخوردند و  های   کاستر   -
ن   ایط معی  سست میساختند، کم و بیش روشن بودند؛ و اما با آن هم تحت رسر

ن نه شد؛  -این نظام توان بقا و امکان اصالح را داشت    که متاسفانه چنی 

در     - نظام  یا  بسته  این که طالبان میخواستند  بزند و دست  زانو  برابر شان 
  تسلیم شود و یا به زور آن را رسنگون خواهند کرد گپ پنهان نه بود؛

فروپاشر برق آسای نظام کم و بیش برای همه غت  منتظره بود؛ این که چرا     -
ن شد،  ن کلید  حل آن هنوز اطالعات حد اقل   چنی  معمانی است که  برای یافیر

 ارم؛ کافن را  در اختیار نه د

ن تقصت  فروپاشر نظام بر گردن یک فرد و یا یک عامل و یا  تعدادی    - انداخیر
نه و از روی حب و بغض، نی   هاز اشخاص و عوامل و آن هم به صورت سلیق

در  را  ما  و  باشد  ن  نت  میتواند گمراه کننده  بل  نیست،  بخوری  درد  به  تنها کار 
 نادرست سوق دهد؛ های  مست  

اکستان از صدور جنگ و ترور و ویرانن به افغانستان چه  در مورد این که پ   -
 نوشته ام؛  را دنبال اهداف شویم 

ً
 میکرد و میکند، قبال
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ی   - ن سووظنهای   اظهارات و موضعگت  به جانی  های   اخت  روسیه و ایران نت 
ند؛ ن  این دو کشور با پاکستان در قبال افغانستان بر میانگت 

ی
   را در مورد هماهنیک

ن های   واکنش گرچه     - خوددارانه تر است،  با آن هم نه میتوان احتمال     چی 
  ایران،    –روسیه    -توافق ضمتن آن کشور را با پالن احتمایل مثلث پاکستان

ً
کامال

 منتقن دانست؛

باید بگویم که حلقانر در کابل بر این باور اند که دست ایاالت     - در این جا 
قرار دارد ؛ حتا این حلقات بر این    امریکا در پس معمای سقوط رسی    ع  متحدهٔ 

ن وی به خروج   باورند که خلع سالح گارد محافظ رییس جمهور غتن و واداشیر
 کار قوای امریکانی بوده است؛ 

ن  از افغانستان نت 

ن راستا ادعا شده که در آخرین صحبت میان رییس جمهور بایدن و   در همی 
جدی تا سطح پرخاش بروز  رییس جمهور غتن  که ختر آن نشر نه شده، تشنج  

به   به فردای آن گارد محافظ رییس جمهور خلع سالح و وی وادار  کرده که 
 خروج از افغانستان ساخته شده است؛ 

ن کرده باشد، این تیشه بر ریشه  گرچه از نظر منطقر اگر بالفرض امریکا چنی 
سد و اما برای ثبوت و رد آن من هیچ اطالع و مدرک و   خود زدن به نظر مت 

   شواهد معتتر در اختیار نه دارم؛ 

 غافلگت  شده اند، هنوز گویا گیچ اند و     -
ً
امریکا و متحدان غرنر آن که ظاهرا

 روی خروج شهروندان و همکاران افغان خود متمرکز اند؛ گرچه،
ً
سیاست    فعال

ویل احتمال آن که دشمنان آیندٔه غرب در قبال افغانستان هنوز روشن نیست،  
ن منتقن نیستدیروزی به   .دوستان  نزدیک مبدل شوند، نت 

من بر این باورم که هر یک از ما نیاز داریم تا رس در گریبان کنیم و به حکم  
وجدان و خرد  گوش  فرا دهیم و  اشتباهات و خطاهای خود را  دریابیم و  
اصالح کنیم و با چشم و گوش و ذهن باز و عاری از هرگونه تعصب به تحلیل  

دریافت  سیستماتیک   برای  تحلیلگر  دازیم.  بتر حال  و  حجم گذشته  تمام  و  
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ٔ
نتیجه اگر در  تا  باشد  باز داشته و آماده  باید چشم و گوش و ذهن   واقعیت 

های   پژوهش و تحلیل به نتایج خالف تمایل قلتر و تصورات ذهتن و دیدگاه
و شبه   آن را بپذیرد. و اما اگر هدف آن باشد تا با اطالعات  قبیل اش هم برسد، 
 ،  به اثبات برساند،  اطالعات  انتخانر

ً
کیس موعود ذهتن و قلتر خودش را ظاهرا

ی جز گمرایه کومک کرده نه میتواند. البته به عالوه ایجابات   ن این کار به چت 
ن نیاز داریم      –دیگر ما به اطالعات موثق  نت 

ً
ن اطالعانر را    من شخصا هنوز چنی 

ن اختیار  در  اقل کافن  حد  ان  ن مت  اطالعات در  دارد  وجود  چه که  آن  دارم.  ه 
را حل ها   است و یا هم ادعاها که با اتکا بر آن  نه میتوان »معما«نی   هرسان
  ...کرد

بدون حل معماهای مطروحه و تحلیل سیستماتیک و تمام حجم و از جمله بر  
یک ،  ر اتت 

یک و تفکر ستر ر اتت 
و حرکات  ها   با گپ  بنیاد نتایج آن  شکل دیه دید ستر

ی جز دور باطل تازه نه میتوان رسیدا ن  به چت 
 .حساسانر

+ 

اتژیک پاکستان در افغانستان    اهداف ستر

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Hamidulla.Obaidi.HH/posts/406475020835890
https://www.facebook.com/Hamidulla.Obaidi.HH/posts/406475020835890
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 ۲۰۲۱اگست   ۲۹

آینده به نسل جوان تعلق دارد

 

فابریکات دوران جنگ رسد و  افغانستان با هیچ ورژن از اشباح تولید شده در   
 اخت  و وارثان شان نه میتواند  های   کثافت زای  بحرانهای   باتالق

ٔ
چند دهه

ن برسد  .به فردای مطمی 

 ، وهانی  ملیگرا  نت  به  افغانستان  از فاجعه،   ن  دیموکرات و    برای عبور مطمی 
اخت  رسبلند کرده،   میان نسل جوانن که یط دو دهه  دارد. در  نیاز  ترقیخواه 

وهای آینده ساز وجود دارد. برای  های   ظرفیت ن نت   برای بروز چنی 
ی

بالقوه بزرگ
های   به نگرش تازه و معارص و چهره   بالقوه، های   به فعل آوردن این ظرفیت

تازه و توانای برخاسته از خود این نسل نیاز است. برخالف هیچ یک از عنارص  
  
ٔ
کرانی شان، های   و دهان  اخت  و مغزها و حلقات شامل در منازعات چند دهه

وهانی باشند، بل چنان که تجربه ثابت   ن نت  نه تنها نه میتوانند محور تشکل چنی 
وند    .ساخته است، از شمار موانع عمده در برابر آن به شمار مت 

در های   شخصیت  
ً
واقعا هم  یا  و  اند  مدیع  هم که  سایل  میانه  و  سال  کهن 

نه داشته اند، حتا اگر نیات نییک    بحران دستر یا دست مخرنر های   حوادث ده 
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ن از آنان   هم داشته باشند، تا کنون که نه توانستند کاری بکنند،  پس از این نت 
 نه میتوان انتظار کارهای کالن را داشت. 
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 ۲۰۲۱اگست   ۳۱

 چند  نکته در مورد خروج امریکا

 

نابخردانه اش در افغانستان تیشه بر و اعمال  ها   ابر قدرت امریکا با سیاست
ریشه خودش زد و »پروژه« نی را که میتوانست موفق گردد و  سبب خوشنایم  
اش در جهان شود به یک شکست مفتضحانه برای خودش و یک فاجعه برای  

 که نتایج و پیامدهای جدنی برای حیثیت و    -افغانستان مبدل ساخت
شکستر
 .شتاعتبار امریکا در جهان خواهد دا 

که حاال  هانی   وعده  -بسیار چرب و نرم به افغانستان آمدهای   امریکا با وعده
ده شده استهای  همراه با پیمان یک و امنیتر به فراموشر ستر ر اتت 

  .ستر

 .امریکا به جای مبارزه با تروریزم، به جنگ با تروریزم پرداخت

افغانستان   به  جنگ  و  ترور  صدور  منبع  خشکانیدن  جای  به  در امریکا  که 
قصبات  و  دهات  در  آن  پرتلفات   بری  شاخه  به  داشت،   قرار  پاکستان 

 .افغانستان پرداخت
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 و  تغذیه  
ی

این دو تریلیونن که از آن صحبت میشود  در واقع  رصف امور جنیک
نظایم امریکا شده است . از پویل هم که گویا به افغانستان  -کامپلکس صنعتر 

به   دوباره  درصدش  هشتاد  میشد،  راه  کومک  در  یا  و  میکرد  رجعت  امریکا 
افغانستان  به  درصدی که  بیست  آن  از  میشد.  غیب  افغانستان  به  رسیدن 

سید،     های   ده درصدش رصف امور نظایم میشد و ده درصدش برای پروژهمت 
   .مورد نظر امریکا اختصاص مییافت آن هم توسط خود امریکا

عا اگر  افغانستان کرد،  در  امریکا  را که  مینمود،  مصارفن  قالنه رسمایه گذاری 
فت افغانستان به مراتب رسیعتر و بهتر از آن میبود که یط بیست  ان پیشر ن مت 
سال اخت  بود. و این نه تنها به تجرید کامل طالبان و برچیدن زمینه  هرگونه  

میشد، منجر  افغانستان  در  اسالیم  بنیادگرانی  و  آن  تندروی  مثبت  اثرات  بل 
ن رفته میتوانستبسیار فراتر از افغان  .ستان نت 

امریکا متحد خود را مفت و مجانن به    و باالخره با معامله با طالبان در دوحه ، 
 .گرویه که آن را بیست سال دشمن خود وانمود میکرد، فروخت 

سفانه تقصت  خود ما افغان
ٔ
ن روزی  ها   و متا ن که نه توانستیم برای یک چنی  نت 

 از تقصت  امریکا نیستخود را آماده بسازیم، در فاجعه سق
 .وط جمهوریت کمتر

فت و  جمهوریت را به طالبان نه میفروخت و دستاورد مثبت  های   اگر امریکا مت 
 
ٔ
. و اما حاال تنها  اخت  حفظ میشد، دو دهه آن گاه میگفتم: رفتید در راه تان خونر

یاد   دوباره  را  وی خود  نت  و  توان  به  اتکا  باید  است که  این  میگویم  ی که  ن چت 
 ، یم  ما    بگت  باید خود  را  آینده  و  نماییم  اعاده  ادر خود  ر  نفس  و عزت  وقار 

 نه باید باور و اتکا کنیم. نی  هبسازیم و دیگر هیچ گاه به هیچ بیگان
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 ۲۰۲۱سپتمیر  ۴

 !طالبان صاحبان

با زور شمشت  میتوان حکومت و یا نظایم را رسنگون کرد و به قدرت رسید و  
نظام و حکومت دیگری را برپا کرد؛ و اما، با زور  نه میتوان عقول و قلوب مردم  

با زور و یا تنها با زور نه میتوان همه مسایل کشور و جامعه را حل  را فتح کرد؛  
ن  گفته بودم* که برای شنیدن آن گوش   ۱۹۹۷و فصل کرد. این را در سال   نت 

شنوا نه داشتید و یا هم عقل کافن برای فهمش نه داشتید. این  نکته امروز و  
ایط امروزی به مراتب نسبت به گذشته اعتبار دارد.  در آن زمان بخش   در رسر

مردم ستمدیده کابل که از جنگ تنظیم ساالرن و    مصیبت آور دورهٔ های   بیشتر
حتا با یک    ن به جان آمده بودند و شما را هنوز نه میشناختند،جنگ ساالرا

ن نیست  .نوع خوشبیتن از شما استقابل کردند. و اما، امروز چنی 

  ییک از علل عمدٔه فرار ده
ً
  تحصیلکرده و جوان  ها   حاال مثال

ً
ا هزار افغان اکتی

  شمار شان در ماه 
ً
بیشتر از نزدیک به چند صدهزار نفر و حتا  های   که احتماال

وند و شاید  ها   آن خواهد رسید، هراس از شما و حکومت شما است. آن مت 
ن شاید این باشد که به این ترتیب از     شما نت 

ٔ
به سواحل آرام برسند. محاسبه
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از دست دادن یک نسل تحصیلکرده    غم مخالفان تان بیغم خواهید شد. و اما،
ن در فقدان این  و جوان برای افغانستان یک فاجعه است. حتا حکوم ت شما نت 

  .فلج و یا نیمه فلج خواهد شدها   تحصیلکرده گان و کارشناسان  در بسا عرصه

 
ٔ
 ؟!... تبلیغات خصمانه است میگویید این هراس نتیجه

 ؟!... پذیرند می خوب پرسش در این است که چرا مردم این تبلیغات را 

 
ً
 با پیشوندها و پسون  شما ظاهرا

ً
ا دهای تعریف ناشده و  وعده میدهید و  اکتی

یعت اسالیم حق خواهند   -نامشخص وعده میدهید  : زنان در چوکات رسر
ً
مثال

 ... داشت که

و اما، مردم حق دارند تا با در نظر داشت تجارب شان از شما و از مخالفان و 
  به وعده

ً
 و کال

ً
ین  های   دشمنان شما، اصال شما باور نه کنند و یا هم در نرمتر

 ...شک و تردید جدی بنگرندبه دیدٔه   ها   صورت به آن

تان صادق هستید و میخواهید  های   و وعدهها   خوب، بالفرض اگر در گفته
  هاین نر باوری و شک و تردید را از میان بردارید، پس این صداقت را در یگان

ی
  گ

 :حرف و عمل تان نشان بدهید

ی و نظر مردم را باید به حیث داور نهانی در   -
ٔ
ی نظام آینده و حل  را شکلگت 

له قدرت بپذیرید
ٔ
 .مسا

آزادی    - و  اصل های   حقوق  یک  حیث  به  را  شهروندی  حقوق  و  ی  بشر
  .بپذیرید

موقف زنان را به حیث شهروندان تام الحقوق و برابر با مردان به رسمیت     -
 .بشناسید

 .ایدیولوژیک وضع نه کنیدهای  در برابر علم، هتن و فرهنگ محدودیت  -

 .هیچ گریه را که با دست قابل باز شدن است با دندان باز نه کنید  -

مورد     - ی   
ٔ
هیچ عرصه در  ن  مشمولی  میشود که  دار  معنا  وقتر  عمویم  عفو 

  هتبعیض و تعزیر قرار ن
ی

 .رندگ
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عایل دولتر کار کرده  های   اگر بالفرض به کسانن که در نظام قبیل در پست   -
وده اند پست اجرانی بلند نه میدهید، کم از کم  اند و یا ازشمار دشمنان شما ب

 تحصیلکرده گان دیگر دارای اهلیت و کفایت و از جمله  
ٔ
شمار قابل مالحظه

مهم توظیف نمایید، نه این که  های   کادرهای جوان را در کابینه و سایر پست
را به افراد خود تان و از جمله دارنده گان القاب مال و مولوی و  ها   همه پست

 ...و میخ بدهیدشیخ 

تبعیض علیه زنان را کنار بگذارید و کم از کم در دو پست وزارت امور زنان و    -
بکنید،  توظیف  را  ایط  رسر واجد  زنان  عامه  صحت  همه    وزارت  این که  نه 

  .عایل دیگر را به مردان بدهیدهای  کابینه و مقامهای   پست

عایل مشورنر ایجاد کنید  یک شورای عایل دولت و یا هم کم از کم شورای     -
که در آن به مخالفان و منتقدان قبیل تان و از جمله فعاالن حقوق زنان و سایر  

ن سهم مناسب بدهید ، نت 
  .فعاالن مدنن

 انتخانر   
ٔ
ارایه طرح برای نظام آینده و قانون اساش آینده و دعوت لویه جرگه

 .باید از شمار وظایف اساش این شورا باشد

در کاب   -  هم 
ٔ
جامعه در  موجود  تنوع  باید  دیگر  مهم  سطوح  در  هم  و   ینه 

 .افغانستان بازتاب مناسب داشته باشد

در عمل نشان بدهید که وابسته به پاکستان نیستید و یا دیگر وابسته به    -
به شمول  نی   هپاکستان نیستید و از منافع و مصالح علیای میل در برابر هر بیگان

 ...اهید کردپاکستان دفاع و پاسداری خو 

+ 

توقیع   هیچ  باید  نه  طالبان  از  بگویند که  همسخنان  از  شماری  شاید  خوب 
  .داشت

درصد باور دارم که ولو این نامه به دست طالبان هم   ۹۹،۹۹من هم بیش از  
من    مطروحه در باال را نه خواهند پذیرفت.  و اما، های   برسد آنان خواست 

بل    –ک در صد محاسبه نه میکنم تنها روی این احتمال صفر عشاریه صفر ی
ن است که  از طالبان پشتیبانن میکنند. من از    نت 

این یک چلنج در برابر کسانن
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در خواست با  مخالفتر  سم که چه  بتر میخواهم  هواداران طالبان   های   این 
 ؟!... مطروحه دارید 

یت قاطع مردم   البته و صد البته که من خوشحال میبودم و تصور میکنم اکتی
اشباح تولید  های   افغانستان خوشحال میبودند  اگر همه »ورژن« )نسخه(  

چند  های   کثافت زای  بحرانهای   شده در فابریکات دوران جنگ رسد و باتالق
 اخت  و وارثان شان و هرچه تف

ٔ
 تاری    خ است  ها   دهه

ٔ
ده  و تفاله به گذشته ستر

و  میدان سیاست  بازیگران  تکرار   به  و  هم  هنوز  این که  نه  و  میبودند  شده 
اما،  بافر بمانند. و  افغانستان  برابر شان   رسنوشت  حال که هستند،  باید در 

آیینه گرفت  تا در آن  سیمای واقیع خود را ببینند و نه آن چه را که تصور  
و اشتباهات شان را گفت و در مورد نتایج    ها  میکنند هستند. باید به آنان خطا

  .و پیامدهای فاجعه آور آن هوشدار داد

بحران،    از  ن  مطمی  عبور  برای  باید گفت که  بار  بار  و  باید گفت  همچنان 
وهانی  ملیگرا ،  دیموکرات و ترقیخواه نیاز دارد. در میان نسل  افغانستان به نت 

 برای بروز  های   رفیت جوانن که یط دو دهه اخت  رسبلند کرده ، ظ
ی

بالقوه بزرگ
این ظرفیت برای به فعل آوردن  آینده ساز وجود دارد.  وهای  ن نت  های   چنی 

تازه و توانای برخاسته از خود این  های   به نگرش تازه و معارص و چهره   بالقوه، 
نسل نیاز است. برخالف هیچ یک از عنارص و حلقات شامل در منازعات چند  

  
ٔ
کرانی شان، نه تنها نه میتوانند  های   شان و مغزها و دهان  اخت  و وارثاندهه

وهانی باشند، بل چنان که تجربه ثابت ساخته است، از   ن نت  محور تشکل چنی 
به جای ضایع   وند.  نسل جوان  شمار موانع عمده در برابر آن به شمار مت 
کردن توان و تباه کردن رسنوشت خویش در منازعه میان  گروهای باطل در  

ن کننده و سازندهٔ یک  رسنوشت خویش و   دور باطل نو، باید خود به فاعل تعی 
  .جامعه و کشور مبدل شوند

ط بالغست با تو    گویممی  من آنچه شر

 تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل 

+ 

،   -افغانستان*   اول  مجله روشتن شماره  در  ه  منتشر نبود  و  بود  سال پرسش 
۱۹۹۷   

http://www.afghanasamai.com/Hamid-Obaidi/home/Naweshtar-2.htm
http://www.afghanasamai.com/Hamid-Obaidi/home/Naweshtar-2.htm
http://www.afghanasamai.com/Hamid-Obaidi/home/Naweshtar-2.htm
http://www.afghanasamai.com/Hamid-Obaidi/home/Naweshtar-2.htm
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 ۲۰۲۱سپتمیر  ۶

ی امریکا « لوی درستیر میل در »پیشگونی
ٔ
 تا

ن امریکا گفته است:  "برآورد نظایم من این است   ال مارک مییل لوی درستت 
جتن

ایط فعایل احتماال به یک جنگ داخیل برسد  ."که رسر

ن من به عنوان یک   نظایم  او در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز، گفت: »تخمی 
را یم  ایط یماین  من  گوید که رسر بینجامد.  داخیل  به جنگ  و  تغیت  کند  تواند 

میدانم آیا طالبان قادر خواهند بود که قدرت شان را تحکیم کنند و دولت   نه
. فکر یم  کنم کم از کم  احتمال زیادی است که یک جنگ  تشکیل بدهند یا خت 

ده نی بکند که منجر  ایط را به گونهتواند رسر تری رخ بدهد و این یمداخیل گستر
 «.های تروریستر شودبه بازسازی القاعده یا رشد داعش یا دیگر گروه 

 :آیا این پیشبیتن 

ت گوینده     -
ٔ
یک انتقاد تلویخ از تصمیم سیاش برای خروج است و برای برا

  !از عواقب و پیامدهای آن؟

افغان   - و  طالبان  به  است  های   یک هوشدار  جنگ دیگر  از  اجتناب  برای 
 !داخیل؟

 !یک تهدید است علیه طالبان ؟  -

 رسی است؟  -
ٔ
 !برای پرده پوشر کدام برنامه

 !امریکا با طالبان است؟ آیندهٔ های  زمینه سازی برای توجیه همکاری  -

 !حرکتر است برای تحریک یک جنگ تازه؟  -
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 ...و یا  -

  ها   حدس و گمانبرای این که بتوان گفت کدام یک از این  
ً
درست و یا احتماال

درست تر است، به دالیل و شواهدی موثق نیاز است. شاید هم هیچ یک از  
ن امریکا،   این حدسیات درست نه باشد. و اما، قضیه این است که لوی درستت 

  هبه ساد
ی

ن گتر را به میدان بیندازد گ   .و بدون هدف نه میتواند یک چنی 

ی که روشن است آن که   ن امریکا میتوانست بدون کدام مذاکرات و امضای  چت 
کدام موافقنامه با طالبان بقیه نظامیان خود را از افغانستان خارج بسازد. نه  

به گفت    -حکومت افغانستان میتوانست مانع این خروج گردد  و نه هم طالبان
خلیل زاد امریکا برای خروج به اجازه کیس نیاز نه داشت؛ همان سان که برای  

 ورو 
ٔ
از کیس مطالبه افغانستان  به  نه کرده بود. در  واقعیت مذاکرات  د  اجازه 

و   طالبان  به  دیه  وعیت  مشر آنان،  با  موافقتنامه  امضای  و  طالبان  با  امریکا 
وعیت زدانی از حکومت و دولت و نظام جمهوریت در افغانستان بود. به   مشر

م بود با فشارهای بسیار بر حکومت ا
ٔ
فغانستان برای  خصوص که این کار توا

و قرار ها   ، تحریک مخالفتها   رهاسازی زندانیان طالبان، وضع محدودیت
از این دست که  میتوان هانی   سیاش  در برابر حکومت و گپ های   دادن مهره

را از شمار عوامل سقوط رسی    ع نظام جمهوری و مسلطه شدن طالبان  ها   آن
ی و بده و  ها   و ناز و نوازشهای   بر افغانستان حساب کرد. حال وقتر آن دلتر

میان  امریکا و طالبان در دوحه را با فضای کنونن مقایسه نماییم،   ها   بستان
میان  به  را تسهیل کرد،  می  پرسش  به قدرت رسیدن طالبان  امریکا  اگر  آید که 

برخورد امروزی آن را باید چه گونه ارزیانر کرد. خوب و اما دشوار است تنها با  
ن یک دلیل  ی را اثبات کرد و یا ردهمی  ن   .چت 

 به باور من، 
ٔ
این احتماالت را در نظر داشته باشیم و کاری نه کنیم   ما باید همه

« بسیار شوم  در مورد جنگ داخیل و مبدل شده افغانستان به  که »پیشگونی
این به هیچ وجه    -به واقعیت مبدل گردد   میدان رشد و تبارز القاعده و داعش،

 ان نیست... به نفع افغانست
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 ۲۰۲۱سپتمیر  ۹

ورت حیانر تعقل در فضای ملتهب کنونی   ...ضی

، تمام جامعه را از بیخ و بن تکان داده و دچار های   »سونایم« چند هفته اخت 
شوک ساخته است. و اما، به رغم آن نه باید عنان عقل را به دست احساسات 

عقالنیت خارج نه    دایرهٔ و هیجانات داد؛ بل باید کوشید تا احساسات ما از  
  .شود

در فضای ملتهب کنونن که یک جنگ روانن چندین جانبه و بسیار پیچیده به  
غرض تحقق اهداف بسیار شوم در جریان است، باید بسیار، بسیار محتاط 

 .بود

 فضانی  
ن  میگردد.  در چنی 

 فضانی حقیقت با قساوت تمام قربانن
ن در یک چنی 

هانی را ها   بسیاری
ن پذیرند و بازتاب میدهند که جز  می  به حیث حقیقت  تنها چت 

نیست   شاخدار  دروغ  حتا  و  تحریف  و  با    – جعل   
ً
ظاهرا که  یط  رسر به 

 های   آرزومندی
ً
ظاهرا باشد.  داشته  همسونی  یا  و  مطابقت   قلتر خود شان 
م   ن گفتم چون در واقع و در نهایت این فریب میتواند، فریب خورده گان را به هت 

   .جامعه و کشور مبدل بسازد دوزخ  تبایه تمام 

ن بیگانه گان به خاطر اغراض خود شان چند   فراموش نه کنیم که در گذشته نت 
بار ما را فریب داده و در برابر هم قرار داده اند. مردم افغانستان در اثر این 
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بهای بسیار سنگیتن پرداخته اند.  بار دیگر نه باید اجازه داد تا اذهان  ها   فریب
   و احساسات

ٔ
 .تازه بسازندما را هک کرده و ما را دچار یک فاجعه

و حرکات احساسانر ها  باید دانست که  به خصوص در فضای کنونن با حرف
    .افتادن دوباره در مست  دور باطل خواهد بود اگر هم بتوان به جانی رسید، 

فردای  حرکت و مبارزه برای عبور از وضعیت کنونن و باز کردن راه به سوی 
بهتر باید خردورزانه، واقعبینانه، سنجیده، دورنگرانه و عاری از هر گونه   

ن حرکت و مبارز  ی گروهنی   ه ماجراجونی باشد.  چنی  و عنارص ها  تحت رهتر
های   کثافت زای بحرانهای   جنگ رسد و باتالقهای   برخاسته از تاریکخانه

ی  اخت  و وارثان شان  ممکن نیست.  تحت رهتر
ٔ
این عنارص و  چند دهه

 .به یگانه جانی که میتوان رسید تکرار دور باطل استها   گروه

بحران،    از  ن  مطمی  عبور  برای  باید گفت که  بار  بار  و  باید گفت  همچنان 
وهانی  ملیگرا ،  دیموکرات و ترقیخواه نیاز دارد. در میان نسل  افغانستان به نت 

 برای بروز  جوانن که یط دو دهه اخت  رسبلند کرده ،  
ی

ظرفیت های بالقوه بزرگ
وهای آینده ساز وجود دارد. برای به فعل آوردن این ظرفیت های   ن نت  چنی 

به نگرش تازه و معارص و چهره های تازه و توانای برخاسته از خود این   بالقوه، 
نسل نیاز است. برخالف هیچ یک از عنارص و حلقات شامل در منازعات چند  

  
ٔ
ن شان و مغزها و دهان های کرانی شان، نه تنها نه میتوانند  اخت  و وارثادهه

وهانی باشند، بل چنان که تجربه ثابت ساخته است، از   ن نت  محور تشکل چنی 
به جای ضایع   وند.  نسل جوان  شمار موانع عمده در برابر آن به شمار مت 
کردن توان و تباه کردن رسنوشت خویش در منازعه میان  گروهای باطل در  

ن کننده و سازندهٔ  یک رسنوشت خویش و   دور باطل نو، باید خود به فاعل تعی 
 جامعه و کشور مبدل شوند. 
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 ۲۰۲۱سپتمیر  ۱۱

ی سالروز    بیستمیر
ٔ
 سپتامیر  ۱۱چند نکته به بهانه

 

در   - غرنر  بزرگ  های  رسانه  و  سیاستمداران  سالروز    ۲۰دولتمداران،  ن  می 
ن سخن  ، ۲۰۰۱سپتامتر   ۱۱حوادث تروریستر   نه از    گویند و اما، می از همه چت 

 .عوامل و زمینه های بروز تروریزم

ن سخن نه میگویند که چرا جنگ با تروریزم نه تنها به ریشه کن     - آنان از این نت 
نین تروریزم  شمار گروه کردن  هم  بل  آنهانی   جامیده،  غرنر  منابع  را  ها   که 

 
ٔ
حضور و فعالیت شان تروریستر میخوانند افزایش انفجاری یافته و هم ساحه

ش یافته است  .گستر

برای   مبارزه  جای  به  سال  بیست  این  در  امریکا  است که  این   
ً
عمدتا علت 

ریشه زمینهها   خشکانیدن  برچیدن  تروریزم ها   و  بروز  با  و عوامل  به جنگ   ،
نیست،   تروریزم  بیشتر  آبیاری  و  بری  شاخه  جز  ی  ن چت  پرداخته  تروریزم که 

  .است

به     - پایانن  های  دهه  در  میگویند که  نه  مورد سخن  این  در  همچنان  آنان 
اصطالح »جنگ رسد« بر افغانستان چه گذشت و گروه های کوچک اسالمگرا  
در   حتا  افغانن   

ٔ
جامعه در  مقبولیت  برای کسب  چانیس  هیچ  در گذشته  که 
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سطح مناطق دور دست روستانی نه داشتند، چه گونه به لشکرهای وحشتناک 
ن مبدل ساخته شدندو و   .یرانگر یک جنگ نیابتر خونی 

خوب این که امریکا خواست شوروی را در افغانستان به دام بیندازد و در     -
د، امروز گپ غت  قابل انکار است   .افغانستان انتقام جنگ ویتنام را از آن بگت 

زبیگنیف برژینسیک مشاور امنیت میل رییس جمهور کارتر و سپس هم مشاور 
جمهور رونالد ریگن نقش محوری را در طرح و سازماندیه این برنامه    رییس

مانند   مسلمان  کشورهای  با  استخبارانر  ده  گستر  
ی

هماهنیک در  او  داشت. 
پاکستان، مرص، عربستان و کشورهای غرنر و ارساییل و رقبای شوروی مانند  

ن برای سازماندیه،   ، آموزش،  چی  در  تسلیح و تمویل گروه های جهادی  تکثت 
  .این جنگ نقش مرکزی داشت

 حدود  
ٔ
میلیارد دالر،    ٥عملیات سایکلون »ش آی ای« در افغانستان با بودیجه

ده ترین عملیات تحت پوشش استخبارانر »ش آی ای«تا آن   ین و گستر بزرگتر
جوالی یعتن شش ماه پیش از     3زمان بود . به گفته برژینسیک این عملیات از  

  (آغاز یافته بود. ١٩٧٩دسامتر  2٤افغانستان )در لشکرکیسر  شوروی به 

برژینسیک این انتقادها را که طرح  وی سبب رشد گروهای جهادی شده است  
ی در تاری    خ مهمتر است؟ وجود چند   ن نه پذیرفته و در پاسخ گفته بود: "چه چت 
بنیادگرا یا فروپاشر شوروی؟ وجود یک تعداد مسلمانهای به هیجان آمده یا  

 "وپای مرکزی و پایان جنگ رسد؟آزادی ار 

 از این هم سخن نه میگویند که ایاالت متحدٔه     -
ً
امریکا چه گونه هزاران  طبعا

افغانستان ساخت و حتا   را وارد جنگ  بنیادگرایان  به شمول  داوطلب عرب 
ان افغان را درمورد خطرات بعدی این گروه های برای   هوشدارها برخن از رهتر

 .افع خود غرب نادیده گرفتندفردای افغانستان و من

عرب  این  ن  ها   شمار  بی  مختلف  تحقیقانر  منابع  نفر   ۳۵تا    ۲۰توسط  هزار 
ن شده است  .تخمی 

ن سخن گفته نه میشود که چه گونه از تالش   - برای حل مسالمت  ها   از این نت 
ی به عمل    افغانستان پس از خروج قوای شوروی جلوگت 

ٔ
ن بحران و منازعه آمت 

 .آمد
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+ 

رییس جمهور بایدن، از فروپاشر رسی    ع نظام پسا طالتر در افغانستان در    بیل   -
 خروج آخرین واحدهای قوای امریکانی از افغانستان سخن گفت و اما،  

ٔ
مرحله

   ...از این سخن نه گفت که امریکا خود چه نقیسر در این سقوط ایفا کرد

  
ً
  : مثال

وعیت ب وعیت با امضای موافقتنامه دوحه با طالبان و مشر خیسر به آنان و مشر
ن آوردن دولت افغانستان حتا از سطح یک   زدانی از دولت  افغانستان و پایی 
طرف منازعه به یک بخش از طرف منازعه و فشار آوردن برای رهانی زندانیان  
طالبان و تحریک عنارص و گروه های اپوزسیونن برای تقابل با حکومت، اعمال  

نگ  دیگر و هزار و یک رنگ و ها  محدودیت  ...نت 

رییس جمهور بایدن از این سخن گفت که از این به بعد در جنگ با تروریزم از  
ابزار های دیگر کار گرفته خواهد شد. و اما، از این سخن نه گفت که این ابزار  
ن چند روز پیش ده تن غت  نظایم را که هفت تن شان کودک  های دیگر همی 

ریزم نه داشتند، در کابل نابود ساخت و نه  که هیچ ربیط با ترور و ترو   بودند، 
تروریستان داعیسر را . این را تحقیقات روزنامه نیویارک تایمز با دیدن تصاویر  
ی که آقای احمدی در آن کار میکرده  ثابت ساخته که انجینت    کمرٔه نظارنر دفتر

میگذاشته   موتر  در  را  آب  های  بوتل  های  بسه  در حایل که گویا    – احمدی 
سان نشسته در مرکز نظایم مبارزه با تروریزم در امریکا از روی تصاویر  کارشنا

ن که مرصوف مراقبت منطقه بوده است،  مخابره شده از طیارٔه   بدون رسنشی 
خیال مواد منفجره کرده بودند. نیاز به تخیل و تحقیات    این بسته های آب را ، 

اد انسان های بیگناه  بسیار نه دارد تا فهمید که در این بیست سال به چه تعد
دیگر در  اطراف و اکناف افغانستان به صورت مشابه و یا به اشکال دیگر به  

  .ناحق کشته شده اند

+ 

ن افغانستان به میدان داغ ترین جنگ در دهه های پایانن جنگ   در مبدل ساخیر
قرار داشت، در طرف دیگرش   اگر شوروی  منازعه  س یک طرف 

ٔ
را رسد، در 

ی کنندهٔ امریکا قرار داشت سایکلون ، پروژه  . با این تفاوت که امریکا طراح و رهتر
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بود که شامل پرورش و تکثت  گروه های جهادی و جهادیستر و  آوردن هزاران 
پس  از درون آن تروریزم جهادیستر رس  ها  عرب به این منازعه میشد که سال

  .بلند کرد

قربانن بودند.  پس از ها   اندر این منازعه میان ابر قدرت ها، افغانستان و افغ
ان کند. این که یط این    ۱۱ سپتمتر جورج بوش  وعده داد تا این تقصت  را جتر

بایدن بیست سال چه شد و چه نه شد، میدانیم. و در فرجام رییس جمهور 
سازماندیه   از  ی  پیشگت  و  تروریستان  مجازات  تنها  امریکا  هدف  میگوید که 

و این کار انجام شد و بن الدن کشته شد و  حمالت مشابه از افغانستان بود  
به دید و تضعیف گردید ن رصن و البته نه میگوید که بن الدن در کجا  -القاعده نت 

 .کشته شد

ی خارج از آن اگر   ن قبول آقای بایدن، هدف شما همان بود که شما گفتید و چت 
ته  گفته شده بود همه  اش فریب بود و یا هم رساب غت  قابل تحقق. و صد  الب

افغان اگر  یک و  ها   این وعدهها   که  ر اتت 
و سپس هم پیمان های همکاری ستر
  .همکاری های امنیتر  را جدی گرفته بودند خود مقرص اند و نه شما

آغاز   این است که عمر  به جنابعایل  شما گفت  باید  ی که  ن تنها چت  پایان  در 
از عمر شما   بیشتر  افغانستان  در  های عرصی سازی  تجربه  ن  است.  نخستی 

ن افغانستان چند دهه پیش از دیموکراش پراشونر   دیگر این که دیموکراش را نت 
شما تجربه کرده بود. و البته که میدانیم شما نه میتوانید تاری    خ همه کشورها  

ن با   - را بدانید  که این بیانیه شما را نوشته بودند نت 
سف است آنانن

ٔ
و اما قابل تا

 آشنا نه بودند. تاری    خ چند دهه پیش افغانستان  
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 سخن پایانن 

است که یط بیست سال هانی   ییل و تبرصه این مجموعه شامل مقاالت تحل
ی در مورد مسایل و انکشافات در افغانستان و مسایل مرتبط به آن   سپتمتر

 نوشته ام.  

به    ی شامل در این مجموعه  و تبرصه هاها   در مورد این که تا چه حد تحلیل
ن و داوری را    جا و درست بوده اند و یا خت  ،  من به حیث نویسنده حق پرداخیر

و هر خواننده است تا در مورد نظر    گران عالقه مند  وهش پژ   نه دارم. این حق
   خود را داشته باشند. 

در مست  بهروزی،  ی که روشنگری  تحلیلگر   و من به حیث شهروند، ژورنالیست  
آن چه را که  دانش ، خرد، وجدان و شم سیاش ام    ،   امر مهیم است برایم  

از نظر  کوشیده ام صادقانه و مسووالنه بنویسم.      و     حکم میکرد،  نوشته ام 
 ، اگر شماری از مقاالت و تبرصه  

ً
در برخن    ،را امروز مینوشتمها   ماهوی طبعا

ها   موارد از منظر خرد ناشر از تجربه ، طور دیگری مینوشتم. و اما، همه نوشته
 نشر شده اند و  هیچ مطلتر را بازنوییس ن

ً
ه کرده ام.    را طوری آورده ام که قبال

ن مجموعه ممکن است کاستر   داشته باشد . هانی  از نظر تخنییک نت 

  
ٔ
همه تا  چاپ کردم  را  مجموعه  این  نوشتهمن  به   برای عالقهها   این  مندان 

س باشند.   سهولت قابل دستر

اگر  وقت گذاشته اید و اثر را خوانده اید خانه آباد. اگر هم ناخوانده از آن  
 باز هم خانه آباد. عبور کرده اید، 

 حمید عبیدی
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