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   ا ی  و  مجمع حراق    –کنفرانس تاشکند  (117
 (۳۰۵)............ ص......................... ............ ۲۰۱۷؛ مارچ  ؟یصلح و همکار   ی دستاورد برا                        

ان   (118  (۳۰۷)  ........... ص...... .... .. ........... ۲۰۱۷؛ اپریل  در لغمان  ار یحکمت  یآقا  در مورد سخب 

 (۳۰۹............. ص )..... ... ...... ............. ۲۰۱۷؛ جون  در قلب کابل  روز یبه ارتباط انفجار د  (119

 (۳۱۰............... ص ). ........ ۲۰۱۷؛  جون  کنون    حساس و شکنندهٔ چند نکته در مورد وضع   (120

 ( ۳۱۲....... ص )... ....... ۲۰۱۷؛  جوالی  تا گذشته را تکرار کنند   می گران فرصت نده  هیبه توط (121

داد استقالل و مبارزه برا  (122  ( ۳۱۴......... ص ).. ... .. .......... ۲۰۱۷؛  اگست  بهب    یفردا  یروز اسب 

 (۳۱۶............ ص ). ... ... ............... ۲۰۱۷؛ نومبر  چیدعوا بر رس ه  ؛  ک یتاج  ،  فارس  ،  یدر  (123

 یعر  (124
ٔ
 (۳۱۸........ ص )...................... ۲۰۱۷؛  دسمبر  خودش  هیعطا محمد نور عل  یآقا  ضه

و ی انتخابات پ  تیچند نکته در مورد اهم (125  (۳۲۰............. ص ).... ............... ۲۰۱۸؛ اپریل  شر

  سمینو ی، چرا و چه گونه م  سمینو یچه م (126

 (۳۱۴. ص ). ........ .... ......................... ۲۰۱۸؛ جون  دارم  و از همسخنانم چه چشمداشب                            

   د یبا  به یک (127
 
 ( ۳۲۶............ ص ).................. .................... ....... ۲۰۱۸؛  اکتوبر  داد؟!   یرا

 (۳۲۸....... ص ).. . .... ...... ۲۰۱۸؛  اکتوبر  هموطن »ساکت«  ک یو سخنان    انتخابات پارلمان   (128

 (۳۳۰......... ص ).... ........ ۲۰۱۸دسمبر    ۲۱؛  ند؟یگو یم  کیصلح لب   یوگو طالبان به گفت  ا یآ (129

 (۳۳۴. ص )....................... .......... ............. ۲۰۱۸ی؛  دسمبر  شپو و   مو ی تر ن  ټ ک  ید پرد (130
 گذشته   یاشتباهات و خطاها ! به ابر قدرتها  (131

 (۳۳۶.................. ص )............ ............................. ۲۰۱۸؛  دسمبر  تکرار شوند   د یباه  ن                           

 (۳۳۸.......... ص )۲۰۱۹؛ جنوری  مخالفانش؟...   ا یو    جمهور غب    سیی برنده خواهد بود: ر   یک (132

 استعمار    (133
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وی  مینشان بده  د یو با  م یتوانیکه ما م  واکنشر   و                             ( ۳۴۶...................... ص )..... ۲۰۱۹1؛  فبر

وری  چند نکته مهم در مورد نشست ماسکو  (135  ( ۳۴۸.................... ص ). .... ........ ۲۰۱۹؛  فبر

 زاد لیخل  زلیم ب  سف یبه آقا امیپ (136

                           
ٔ
 (۳۵۰........................... ص ).............. ..... ۲۰۱۹؛  مارچ  سفرش به افغانستان  در آستانه
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داد استقالل  ي   صدم (140  سال اسب 

م مل  ف یوظا  و                               مبر
ٔ
 (۳۵۷..................................... ص )۲۰۱۹اگست  ؛  کنون  ما در مرحله

                
 -------------------------------------------------- (ه) ------------------------------------------------



 
 

و ی مضاعف انتخابات  پ  تیاهم (141  ( ۳۵۸....................................... ص )۲۰۱۹؛  سپتمبر  شر
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 ( ۳۸۲................................... ص )۲۰۲۰مارچ  ؛  و هندو بسوزاند   د یمسلمانت به زمزم شو  (154

 (۳۸۶.............................................. ص )۲۰۲۰مارچ    ؛  خان در کاکتوس  لیتورن اسماع (155

 ( ۳۸۷....................... ص ).................... ................ ۲۰۲۰  یم  ؛  طالبوف؟!   ا ی کابولوف   (156
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   ا یآ (160
 

 (۳۹۲............... ص )۲۰۲۰جون  ؛دارد؟!   ب  یخود ما ارزش و اهم  یما افغان ها برا  زنده یک

 (۳۹۴................ ص ).. ........ ۲۰۲۰جون  ی؛  تکرار   لم یهللا و ف  ب یداکب  نج  یدر بارٔه استعفا (161
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 ( ۴۰۱............................................ ص )۲۰۲۰اگست   ؛  استعفا بدهد   د یبا  رحمان    یآقا (165

نب    امونب  چند نکته پ (166  (۴۰۲.......................................... ص )۲۰۲۰اگست    ؛  اوباش انب 
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 (۴۰۴..................... ص )........... ...................... ۲۰۲۰سپتمبر    ؛  باناز طال  ني پرسش ها (168
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 ( ۴۰۷................................. ص ) ....... ................. ۲۰۲۰اکتوبر    ؛  د یتوانیکه م  م یدانیم               

---------------------------------------- (و) ------------------------------------------------                  
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 ( ۴۱۷...................... ص )۲۰۲۰نومبر    ؛  اما   کیامرهللا صالح با    یآقا  یبرا  تیموفق  یآرزو  (175

 دروغ ها (176
ٔ
ف...   ف یو رسر   ا یض  یدروغ خان؛ ادامه  ( ۴۱۹......... ص ). ... . .....   ۲۰۲۰نومبر    ؛و مشر
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 ( ۴۲۵.. ص ).... . ۲۰۲۰نومبر    ؛  صالح به صالح جامعه و کشور است  یاز کوشش ها  بان  یپشت  (180
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ٔ
له
 
 (۴۲۹............ ص ). ... ... .................. ۲۰۲۰؛  دسامبر  فسادآلود به مسا

 (۴۳۰.......... ص )......................... ............................ ۲۰۲۰؛  دسمبر  !... ؟دالرکراس (185
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 است  »رند« یحکومت موقت« طرح استعمار  (187
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وری  و  چند گفتب    رحمان    ی چند پرسش از آقا (191  ( ۴۳۸......... ص )....... .............. ۲۰۲۱؛ فبر

وی  معنا است  کاهش خشونت گپ نر  (192  (۴۴۰............. ص ).... ....................... ۲۰۲۱؛  فبر

وی  نیگلبد  یآقا  یپاسخ به گفته ها (193  ( ۴۴۱..... ص )... ................................... ۲۰۲۱؛  فبر

مسار   نیا (194 وی  برد؟!   د یرا تا چه وقت و تا به کجا با  یرسر  (۴۴۲..................... ص )۲۰۲۱؛  فبر
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  افغان   کی (197
ٔ
 پاسخ سچه
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ٔ
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« با شی پ (198  ( ۴۴۷.............................. ص )۲۰۲۱؛  مارچ میکن  ام«ی»ق  د ی از افتادن در »قبر

 ( ۴۵۰................................... ص )۲۰۲۱؛  مارچ نند ی اش بنش  هیرفتند تا در سا با خوسر  (199
 
 

 -------------------------------------------------- (ز) ------------------------------------------------               



 
 

  افغان« به   ِشی اند پاسخ »روشنفکر مل  (200
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س؛   (210
 
 ( ۴۷۴.................. ص ).............. .................. ۲۰۲۱از نگران  به سوی امید و یا یا
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 ( ۴۹۱................. ص )................ ........................... ۲۰۲۱؛ سپتمبر طالبان صاحبان!  (222
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 ( ۴۹۴............................... ص )۲۰۲۱؛ سپتمبر کا یامر  ب   درست  ی لو  «ني شگوی در »پ تا
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ٔ
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 شگفتاریپ

یسال  ستیب  سپتمبر

 

 

اوضاع    ،ایسیس  لیدر رابطه به مسا  ۲۰۲۱سپتمبر    ۱۱تا    ۲۰۰۱سپتمبر    ۱۱از    می مجموعه شامل  نوشته ها  نیا

امون  افغانستان و     در   و انکشافات    یاز رسمقاله ها  -استافغانستان ،    پبر
 
گرفته تا سخن روز در    ی  آسما  مجله

 آسما  گر ید  یمقاالت و نوشته ها  بر  و ن  ی  پورتال آسما
 
   .سبوک ی صفحه ام در ف  بر  و ن  ی  پورتال آسما  ،ی  در مجله

  از نظر ارتباط موضوع   اند،   دهیشده منتشر گرد  اد یکه در منابع     بر  چند مصاحبه ام ن  ی  به صورت استثنا  البته

   .شده اند ده یمجموعه گنجان نیدر ا

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

یس به این نوشته ها    عالقه مند را  کار خواننده     .سازدی ساده تر م برای دسبر

ناظر و   بر  . و صد البته که خودم نسد یبنو   یبر  نه خواستم تا در مورد آن  چ  از نشر مجموعه از کیس  شی پ  من

به خواننده    گذارمیرا م   ی و داور   نقد   ، ایر ی.  پس ارز توانمیشده نه م  م یدر مورد خودم و کارها  طرفیداور و  منتقد ب

 ا  منتقدان و پژوهشگرای   گان،
ً
 .خواهند کرد هالعمجموعه را مط نیکه احتماال

 یدیعب د یحم
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 رسمقال
ٔ
  ه

ٔ
 ۲۰۰۱نوامبر  -مجله  آسمای  ۲۰شماره

 

، امریکا و ما افغان ها ۱۱  *سپتامبر

 
 دان افغایی ی بزرگ جهایی در م یباز  -۱

  حمل
 
  ان یوحش  ه

 
  ف ین ترور وظیح ا ی. تقب ، جهان را تكان داد ازدهم سپتامبر ی  ستر یترور   ه

 
هر انسان آگاه    ه

 و با وجدان است . 

  لگران آن را نقطیداشت كه تحل  ین ترور چنان ابعادیا
 
ند كه جهان یگو یخ خوانده و می    در تار   عطف    ه

كه خطوط    و آنای    باشدیر  خوبش چن   كاش در معت  یخواهد بود. ا نه  گر آن جهان قبیلین ترور دیبعد از ا
ها   ی  اعتنا  ها و یر  عدالتر   ، یر  ها ی، ستمگر  ها ، به كاستر  زنند های بزرگ را رقم یم استیدرشت س

برابر مسا خود شان  یروز ید پ  ل حاد و اسایسیدر  را در  ان مافات  راه جبر بنگرند و  ند و بر ش گ یجهان 
،   های دوگانه اری، نه مع های ناروا و خودخواهانه نده نه سودی صادقانه اراده كنند و تعهد ورزند كه در آ

ها   خود قرار خواهند داد . افغان  است و كردار یار سیت امروز و فردا را اساس و معیبشر   یادیبل منافع بن
ده و همه   سال  ۲۳ن  یا  ؛ چون یط را مطرح كنند  ی   تقاضایر  حق دارند چن  ، از تجاوز و مداخالت گسبر

  جانب
 
ضا  خارجر   ه صدمات عاتیچنان  مصا  ،  تراژ ی،  و  اند كه    های    یدیب  شده  متحمل    میتوان را 
 خواند .  الملیل یر  ب عدالتر  و یر  ی  زورگو  ن قربای  یها و افغانستان را بزرگبر  افغان

ت شان را در قابل  یك مسوولیگان افغانستان حاض  اند تا هر  هیو همسا  یهای جهای  و منطقو  ا قدرتیآ
ان نما آن اف بكنند و آن را جبر  ؟ ندیجی كه در افغانستان انجام داده اند اعبر

ن آن و كشورهای همجوار افغانستان یو متحد كا ی امر  ه  االت متحد ی، ا سابق   یاگر بالفرض وارثان شورو 
 خود را در بر سال اخ  ۲۳، تمام اسناد   ندی بفرما  ، پس مهربای   ند كه ادعاهای فوق نادرست اندیگو  یم

چ ین كشورها هیابند كه اگر ایمردم افغانستان و جهانیان در  ، تا باالخره   رابطه به افغانستان منتشر بكنند
  ؟!...  داشته است ، پس یك ها نداشته اند یدین تراژ یدر ا دستر 

  ها و آرزوهای افغایی  و هراس  سپتامبر  ۱۱جهان پس از  -۲

ار یت بسیك اقلیوهای مولود بحران به رغم آن كه  بر چاره استیم كه نی، چنان درمانده و ب ها ما افغان
  اندك جامع
 
، رسنوشت   گان گانهیب   بای  یپشت و به  یر  ، با اتكا به زور سالح و خشونت خون  سازند   ما را یم  ه

  ی م تا در مورد فردایده  یم ت را نهی ن صالحی سبب ما به خود ایر  ما را به گروگان گرفته اند . از هم  میل
 م . یصادر كن ا جهان بهبر فردا نسخه و سفاریسر یبهبر جهان و 

اّما  یر  ، چون ماش و 
 

با آخر    جنگ با ی  ك نظایمین دستاوردهای علم و تخنیمجهز  ابرقدرت جهان  گانه 
آنان و  یبر ستان و دستگینابود كردن مراكز ترور  ی، با ادعا  ستر یتالف ضد ترور ی ا بای  یاز پشت یبرخوردار 
م ی ده ث افغان به خود حق یمی ، به ح ، در قلمرو افغانستان وارد عمل شده است م طالبانی رژ  یبركنار 

ات  ه   تا در بار  ر سبر م و از  یرا مطرح بكن  های   رسنوشت افغانستان پرسش  ن آن در قبالیكا و متحدیامر   یبر
س  :  می آنان ببی
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  د داد تا یط یجی را كه ممكن است انجام خواه د كه در عمل هرآنی  معتبر بدهیر  د تضمیا حاض  استیآ  -
ا  یكارزار جار    جیكه در نت  ط و اوضاعیو رسر

 
  ، زنده شود  جاد یمی آن ا  ه

 
 ت و كرامت انسای  یثیو ح  یك

 مردم افغانستان و حقوق حق
 
 ؟  افغان از تعرض مصوون بماند ه  د یده و زجركشی ملت ستمد ه

ت  یو تمام   ت میلی، حاكم استقالل  یدارا  ی، كشور  د كه افغانستان فردای بكنیر  د تضمی ا حاض  استیآ  -
  باشد و حقوق حق  ارض  

 
  الحقوق جامع  یث عضو متساو ی، به ح ملت افغان  ه

 
ر  یهمانند سا،   یبشر   ه

 ؟  ت شود یملل آزاد جهان رعا

جی  د كرد تا همه آنیمعاض افغانستان كومك خواه   ید كه در امر بازساز ی كنیر  د تضمیا حاض  استیآ  -
ان شود و  گردد ران یمی شما دارد و بر ات اخیران شده و در اثر عمل یساله و   23های   جنگ  كه یط ، جبر

از انكشاف   ابند و افغانستان به سطح مناستر یام  یاز جنگ الت  یسر های نا زخم  ت  یشب یقابل پ  ه   ند ی ك آیدر  
  ، اجتماع یاقتصاد

 
 ؟  ابدیدست  و فرهنگ

د تا باالخره  ی، حاض  است ادگرایوهای تمامت گرا و بنبر همه جانبه از ن   بای  ین همه سال پشتیا پس ایآ  -
ن نیا با مسوولبر بار از عناض و  از نعمت صلح خواهند ملت افغان كه یم  ت افغای  یوهای آگاه و   ،  ،

 ، جامع ، دولت حقوقر  ، حقوق بشر  یآزاد
 
 ت اخالقر ی، الاقل حما برخوردار شود موكرایسیو د مدی   ه

 ؟ دی بكن

اعتبار    ی  را به شكل بدون ابهام و دارایر  ن تضامی ، پس ا های باال مثبت باشد اگر پاسخ شما به پرسش
  شگاه جامع ی، به پ حقوقر 

 
م و احساس یعقل سل  ی ن صورت هر افغان دارای. در ا دیه بكنیارا  جهای    ه

نده  ین آیا  یبسپارد و دوشادوش شما برا  د بر خود بقبوالند كه گذشته را به دست فرامویسر یت بای مسوول
 .  مبارزه كند

خ  ی فردا از بیر  ، هم بگذار امارت طالتر    م طالبان سقوط خواهد كردیست كه رژ ین نیها از ا ترس افغان
ها ساخته   جان افغانستان و افغان  ی، آنان را بال  كه شما خود بر  ارانش ن یالدن و   . رسر بن زدیاد فرور یو بن
 .  ، همانقدر بهبر  كن گردد شهیتر ر  ، هرقدر زودتر و اسایس دی بود

هم د  یكه شا    دی م گذشته و جدیب عظی، را با مصا ها و افغانستان ن است كه شما باز افغانیترس از ا
د و فردا  ی، تنها بگذار  د بحرانیو جد  های مخرب مولود مراحل قبیل وبر    و با ن نبر از گذشته شوندیسنگ
  جیروز باشد و در نتیروز و پر ی بدتر از دبر  چ

 
ك  ی ث  یك ملت و افغانستان به حیث  یها به ح آن افغان  ه

ده شود ی كشان  و ذلتر  یچنان خوار ن كشور به  ین ملت و ایا آن كه ایو   فرو روند  ی، در كام نابود كشور
مش بیكه از نگر  ،   میشبر برشمرد ی ها كه پ یر  ن ترس را با دادن آن تضمی. اگر شما ا دی ایسیر  به خود رسر
، ثبات   تی، امن ها و هم به نفع امر صلح ، هم به نفع خودتان خواهد بود و هم به نفع افغان دی رفع كن

  .  و تفاهم در منطقه و جهان

 ما  های افغایی  تی ها و مسوول ما افغان -۳

 معلوم ن پس از سخن با رسرشته
ً
ست به مخاطبانش برسد و باز اگر هم برسد یدارن امور جهان كه اصال

  ، ما و هم ، ش  م    ا  من    گردانم ب    ه خودمان سخن را بر یم  ی، رو  بكنند  ی  ست كه به آن اعتنایمعلوم ن
 
  ه

 :  ها افغان
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   در منازعبر درگ های   گروهش  یگرا  -الف  
 
ماندن   ، انحصار قدرت و باقر  دن به قدرتیرس یساله برا   23  ه

ق هر  به  قدرت  ناتوای   متیدر  واقع   و  شناخت  و گرا تیدر  جهای   حتر  شیهای  و  موجود    های 
  و عدم آماده  ت  یو واقعب  ی  از خردگرا  ، روگردای   های بزرگ در آن چرخش

 
،   كنار نهادن افكار  یبرا  یك

ده اند تا ی، سبب گرد  گرانیو درس نگرفیر  از اشتباهات و خود و د  كیولوژ ید یها و برخوردهای ا دگاهید
  یایبر اساس منافع و مصالح عل  و خارجر   ل داخیلی مسابر  حل مسالمت آم  یهای مناسب برا فرصت

 .  ، از دست بروند میل

اگر گرو  است  مطلوب  باال  مراتب  به  توجه  دور  اد شدهیهای   هبا  در  ادعا یعبور   ه   ،  و  قدرت  از   ی ، 
اك مسالمت آمیر  در قدرت كنار بروند و سالح را در بدل تضم  یبر سهمگ   در زنده   و قانوی  بر   حق اشبر

 
 یك

 خود را آماده بر  مسالمت آم  ایسیس در زنده  قانوی    یبر گیسهم  یم بدهند و برای ، تسل جامعه  ایسیس
 بسازند. 

تر   ، حتر  اریبا تأسف بس  -ب   باز هم  ده استیفرارس  ن لحظه در رسنوشت میلیامروز كه حساس   ،
 ، در صحن وهای دمكرات بر ن

 
 دارند .  ومند نهبر حضور فعال و ن ایسیس ه

ا د بر هرگونه اختالف  یموكرات بایها و احزاب د ، محافل و سازمان ، حلقات همه عناض  ط كنوی  یدر رسر
پراگنده   و 
 

آیفا  یك برایق  و  وظا  یند  و حیانجام  م  مبر دارد  تر اتیف  قرار  برابر شان  در  تفاهم كه  به   ،  ،
دازند.  ی و همكار  ی  همسو   موثر ببی

ا   داخل عرص  توانند  نهموكرات  یها و احزاب د سازمان  ط كنوی  یاگر در رسر
 
شوند و به   ایس یس  ه   مبارز   ه

 ؟!...  ، پس جی وقت خواهند توانست ل گردندیموثر تبد  یو بر ن

، در  ک[یولووژ یدی ابر دولت غ ] و از جمله دولت حقوقر   ر كه طرح خواست دموكرایسن تصو یا  -ج  
ا ن  ط كنوی  یرسر هنگام  و گو ی به  نهیست  قرار  مردم  قبول  طرف  دل خواهد گرفت ا  چند  به  موجه  ی،  ل 
 :  ستین

ن یاز ا  خویسر   ه   چ وجه خاطر یك را تجربه كرده و به هیدولوژ یهای ا میمردم افغانستان انواع رژ  •
  ه آن زندهینده باز در سایدارند تا بخواهند در آ گذشته نه

 
 كنند .   یك

 فراهم آورده است تا روشنفكران و همه عناض آگاه جامع  ، فرصت مناستر  ی تلخ  تجربه  یر  هم •
 
 ه

  ن مدت بر زندهیا كه یط  یآور  های تبایه روش اجتماع  نف  بر ما در مس
 

كشور مان    ایسیس  یك
و   بكوشند  است  بوده    نیزمحاكم 

 
آنیتعو   ه آم ض  مسالمت  و  متمدن  قواعد  با  را  در   بر  ها    

   فراهم سازند.  گر موفقانه تجربه كرده اندیهای د كه ملل و كشور  موكرایسیچهارچوب د 

ا •   بتوانند به گون  موكرایسیطرفدار د  یو بر ن  ط كنوی  یاگر در رسر
 
های خود را انسجام  ی  ع توانای    رس   ه

ت  ی كسب حما  یبرا  یچانس بهبر   یگر ی، نسب به هر زمان د آورندده و از قوه به فعل  ی بخش
 دارند.  الملیل یر  ب

ا • از همه  آیزم  موكرایسین كه دیمهمبر  تا در  را فراهم خواهد كرد    نده مسألینه آن 
 
و  یاقل  ه ت 

اش مطرح گردد و    ایسیس  ی، بل در معنا و مذهتر   ، سمتر  ، زبای   قویم   ی، نه در معنا تیاكب  
 ب جامعیبه سوواستفاده ها از تنوع ترك

 
 موقع داده نه شود.  افغای   ه
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، ولو بتواند بر  كه باشد  ك از هر لوی  یولوژ یدیك نظام ای گفت كه    میتوانت  ی، با قاطع به هر رو •
  ل جامعیخواهد توانست مسا ، باز هم نه حاكم شود  مدیر   یتمام قلمرو كشور برا

 
را    افغای    ه

 ا زود باز دچار بحران خواهد شد. یر یكند و دحل  

 پرسش بزرگ بودن و نه بودن  -۴

 م كه كشور ما با پرسش بودن و نه بودن رو به رو ساخته شده است . ی ن را بدانید ایها با ما افغان

خود شان    منافع میلیر  ك آن را با پنداشت تأم یدهند تا هر    گان به خود اجازه یم گانهیكه ب  های   نقشه
ن و ی، چنان با هم متضاد اند كه تدو  ه كنندی، ارا افغانستان  ه   ند یآ  ایسینده و نظام سیحكومت آ  یبرا
  ك طرح مورد توافق همیه  یارا

 
ن ی ، ا ممكن باشد  یبر   چ یر  م كه چن ی بر . و باز گ سازد شان را ناممكن یم  ه
 ؟!...  برابر است الملیل یر  كار با كدام قانون و مقررات ب

تواند با    یم نه  میل  یایآگاه و وفادار به منافع و مصالح عل  افغای    یو بر ج نیچ افغان وطندوست و ه یه
گر یدول د های همجوار و برج   كشور  ین اواخر از سو ی، كه در ا ها افغان همچو تعرض بر حقوق میل

ت  یا آن شخصین  یا  یبا آن را از سو   ی  ، مخالفت نورزد و همنوا ردیپذ  صورت یم  ی  ده درایدخل با دیذ
 .  محكوم نه سازد  افغای  یر  الع و اما فاقد نصب و گروه به نام افغای  

  در نام
 
  شهید موقف همیی، با تأ شاه سابق افغانستان ، عنوای   روشنفكران افغانستان  ه   رسگشاد  ه

 
او   یك

 :  د به عمل آمده استیتأك گر بر مراتب آیر یبار د

  ه  ند یاب مردم افغانستان در مورد رسنوشت و آی، در غ دارد نهچ عنوان حق  یبه ه  چ مرجیعیه •
 د؛یل نمای را بر مردم افغانستان تحم  یمیا تصمیو  اتخاذ كند یمیها و افغانستان تصم افغان

 ایس یو نظام س  قابل انتقال مردم افغانستان است تا در مورد رسنوشت میلبر ن حق مسلم و غیا  •
 د؛ بر م بگیستان مستقالنه و آرادانه تصمافغان ه  ند یآ

ام عام و تام و خدشته ناپذ •   نی، زم ر به حقوق مسلم ملت افغانستانی احبر
 
آن را فراهم خواهد   ه

ح به  دوباره  افغانستان  تا  آزادیث  یساخت  مستقل ك كشور  ب ،  غ  طرفی،  وابستهبر ،  و    
مثمر در منطقه و جهان    ی ت و همكار ی، امن ، تفاهم در امر صلح  ی   صلحدوست نقش سازنده

 فا كند. یا

د  ی ند و بامیتوان  ت افغای  یوهای آگاه و با مسوولبر است كه همه عناض و ن  ن موقف اصول یبر ا  مبتت  
،  یل حكومت عبور ی جر تشك ی، در مورد پروس ند بر در كنار هم قرار بگ   میل  یبتوانند به هدف رستگار 

اسیمسا پ  یعبور   ه   دور   ایسل  پو   ایسینظام س  یز یبر و  و  برایتوانا  ن  ه   ندیآ  یا  اساس  بر  و  یكشور  ازها 
  مشخصات جامع
 
  ه  اشكال و نحو   ه    در بار بر  مردم افغانستان و ن   ه   و اراد  ی، رأ و موافق با خواست  افغای    ه

ا  یفراهم آور   یبرا   الملیلیر  كومك ب دست   ، به وفاق میل  سازنده  ایسین روند سیا  یط مناسب برا یرسر
محبوبی از  سابق كه  شاه  میلیابند.  عام  ب  ت  بزرگ  اعتبار  است  الملیل یر  و  در  برخوردار  بتواند  اگر   ،

.   ، در واقع توقع مردم افغانستان را بر آورده خواهد ساخت فا كندیا  ینقش موثر   ن وفاق میلیا  شكلدیه

  در مرحل  ایسیزعامت سن شاه سابق در مقام  یالبته اگر نقش نماد
 
  ك جز وفاق میلیث  یبه ح  یعبور   ه

  ی ، پا ، در آن صورت دبر رش قرار بگیمورد پذ 
 
ت  یار بلند محبوبیان بسبر  ، با توجه به م ن وفاقیا   اجتماع  ه

ش خواهد ی، وس او   گسبر
ً
 .  افتیعا
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*** 

  توانم ادعا كنم كه نسخ   یم چ وجه نهیمن به ه
 
ار بغرنج یل بسیحل مسا  یابر   و كاستر   كیم  كامل و یر   ه

  مرحل
 
، وجدان و احساس   ، خرد م كه به حكم منطق یم بگو میتوان،   ه داشته ام . و اّمایبحران ارا  كنوی    ه
امی مسوول نوشته  اند ت  هنگام  در  پیشیو  نوشیر   و  تأثیوسته كوشیدن  تحت  تا  ام  و بر ده  احساسات   

دانم   ، بل به خاطر آن كه یم ده اندیدر وجودم نجوش   احساسایر یر  ن كه چنیم. نه ابر جانات قرار نگ یه
 د زمام فكر را به دست احساسات بسپارد . یانسان نبا  مواقیعیر  كه در چن

به  دن هر كشته و زخیمیمن هم مانند هر افغان وطندوست و انساندوست از د خصوص كودكان   و 
مقامات    در رسحدات منتظر مهربای    ن كه هموطنانم با جی حالیدن ای، از د مردانبر ، زنان و پ گناهیب

  خته یم ینم فر ر یكه بر رسزم  دن هر بمتر یو از د ورود بدهند  ه   ه اند تا به آنان اجاز یكشورهای همسا
 .  برم كشم و رنج یم  ، تا اعماق وجودم درد یم شود

انسان را ، و چشم و گوش و هوش   ل به عقده شود و مانع رجوع به عقل و و جدانیكه تبد  درد و رنجر 
افیر  راه نجات و ی  ید تا به جای، سبب خواهد گرد ق محروم گرداندیها و حقا تیافت واقعیاز درك و در 

تداوم    از عوامل مهم داخیل  گی  یمار ین بیخته شود... ایاب ر بر  ها نمك و ت ، بر زخم شفابخش  یدارو 
 رود.  فاجعه در كشورما به شمار یم

  به مسألاست كه    ، امروز پرسیسر  د كردیجی با
 
ك ملت و كشور رابطه ی ث  یبودن و نبودن مان به ح  ه

 .  دارد

د تجارب تلخ دهه های ی ر بای، ناگز  می ابیب  ن پرسش جواب درستر یم باالخره به ایان اگر بخواهیو در پا
   را به گون بر اخ

 
م و یبر های الزم را بگ م و از ان درسی ل كنیتحل  ی شداور یتمام حجم و بدون هرگونه پ  ه

 م. یبهبر بساز  ه  ند ی چراغ راه آ

ار فراتر ی، بس های كوچك د از من و مای ، با میبرس  به صلح و وحدت میل  یم روز ی و اگر باالخره بخواه
ن  ی كه در ا  م كه هر افغان در هر زمان و به دست هر كیسیاب ین نكته را در یم و ایبرس  م و به ما میلیبرو 

ك كشته از ملت واحد مان بوده است و هر خانه و  ی،   ساله كشته شده است ۲۳  یر  بحران و جنگ خون
 ، به دست هر كیس ران شده استین دوره و یكه در ا  ی  و هر درخت و باغ و مزرعه    ی، هر آباد خشت
 است كه بر كشور واحدمان وارد شده است.  ی   ده است صدمهیران گرد یكه و 

ت مناسب  یكشور مان و احراز موقع  یك صلح و بازساز یاف ن  جهان فردا به اهدبر  و ن  و در جهان كنوی  
  ان جامعیدر م

 
م و استوار یبر مان را خود در دست گ   ن كه رسنوشت میلید مگر ایم رسیملل، نه خواه  ه

،     یهای استبداد میم تا رژ یم و اجازه نه دهیحركت كن  یمردمساالر   یز یبر و بدون برگشت در سمت پ 
  دان مقابلی، كشورمان را به م  را سلب كنند   یهای بشر  یآزاد ند و حقوق و  بر باز پابگ 

 
گانه  یهای ب قدرت  ه

نمایتبد  با رسكیسر  ندیل  بیر  از قوان  ،  و    الملیل یر    انزوا بكشانند  به  را    ی ا یا هم منافع و مصالح علیآن 
 بسازند .  یگر یا هر منفعت دیك و ی دیولوژ یا آن هدف این یا مان را قربای   میل

+ 

 آسمای  چنیر  است :  کامل   عنوان*     
 
 مجله

 
 کا و  پرسش ها ، هراس ها و آرزوهای افغان هایسپتامبر ،  امر  رسمقاله
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  ۲۰ برگرفته از شماره  
 
 ۲۰۰۱ مورخ  نوامبر  ی  آسما مجله

 *ها و نقش شاه و مشکل شاه قیل تیمحبوب

ن انتظار به  یشاه سابق دوخته شده است. ا  یاز افغانها به سو   ی ار یبس  ینسو ، چشمهایسال به ا  ۲۳  از 
  ۷۵شود كه در آن زمان  ید. گفته میاز افغانستان به اوج خود رس  یشورو   یخصوص پس از خروج قوا

 .درصد افغانها خواهان برگشت شاه بودند

 كه به گفت  ش ارقایمی پ  یچند
 
 وزارت خارج   ه

 
به دست آمده است نشان   ینمونو   ك نظر پریسیكا از  یامر   ه

م محبوببر  داد كه  جمی ان  تنظیت  ان  رهبر و  قومندانان  حتر یم  ی جهاد  یمهایع  مردم،  دهم یبه    ان  ك 
طالبان    بر ت مالعمر رهی ان محبوببر  دهند كه میمذكور نشان م  ج نظر پریسیرسد. نتا   ت شاه نیمیمحبوب

 . استبر  ار ناچ ی در برابر شاه بسبر  ن

 گواه آن بود كه م   نظر پریسیر  اّما ، ارقام هم و 
ً
ش به قدر یت شاه نسبت به ده سال پی ان محبوببر  ظاهرا

شبر شده باشد ، بل به  یان مخالفت با شاه ببر  ن كه می آمده است    نه به علت اییر  پا  ی  قابل مالحظه  
 .د شده بودندیگر از او ناامیها د یار یسبب آن كه بس 

ای  بر مها ، نیت مردم از رژ یی ان عدم رضایت شاه ، بی حبوبان بلند مبر  واقع م  در   است كه یط  وها و رهبر
ش ی ت شاه بیگفت كه محبوب  میتواننموده اند. پس    ، در اف    غ انستان حكمرای  یر  سال بحران خون  23ن  یا

 سی گر حاصل مقای دبر  از هرچ
 
 ده  خصوصسلطنت او و به    ه  سال فاجعه با دور   23  یر  هم  ه

 
 قانون اسایس   ه

ست كه مردم آنان را بشناسند و به آنان اعتماد كنند و آنان را  یگر ید  یتهایوها و شخصبر و عدم تبارز ن
 .بهبر بدانند یفردا ه  حامل مژد 

 آدم دارا یگو   یم
ً
چ  یرا ه  یعت آرام و نرم است و خشونت و تندیم و طب یار مال یمزاج بس  یند شاه اصال

 كه او تشنند  ی گو   . یم دارد  نهدوست 
 
 اشت ه

ً
دن دوباره به تاج  یرس  یبرا  اقر یقدرت نبوده و خودش شخصا

ان   انستان" در افغ  ی  ن نظر است. به گفته  ید ا ی موءبر  . اظهارات شاه سابق ن   دارد  نهو تخت   همه رهبر
 ." خواهند شاه باشند ، به جز خود شاه یم

استمدار ی پس از آن سبر  كه شاه سابق در دوران سلطنتش و ن  دارد  نهوجود    یدی  شك و تردبر  ن نیا  در 
 .ار محتاط بوده است یبس

 ی چیك آن و پیوپولتیت جیت خاص موقعیدن و درك حساسیمانند افغانستان كه د  یكشور 
 

بافت   ده یك
 ش و رابطیاجتماع

 
، نه تنها در    دارد  نه  یاز به كنجكاو ین روز ها چندان نیت ، ای ن بافت با آن موقعیا  ه

 یطور   د ی بابر  اش ن  است داخیلیده عمل كند ، بل سی ار محتاطانه و سنجید بسیاش با  است خارجر یس
 باشد كه موجب برهم زدن موازن
 
 ك در منطقه نگردد . نه تنها سه دهیوپولتیج  ه

 
مجموع    ، بل در بر اخ  ه

 . ن را خوب درك كرده بود یظاهر شاه اسازند.  ین درك را ثابت میا  ستم درستر یتجارب تلخ قرن نزدهم و ب

   ه  كه تا كنون در مورد دور   یوجود هرگونه انتقاد  با 
 

  سلطنت محمدظاهر شاه مطرح شده اند ، كار بزریك
   ، اجتماع  یاقتصاد  یدر عرصه ها  جر یتدر   یفورمهاین است كه ر ین دوره شد ایكه در ا

 
و    ، فرهنگ

گرا كه در   عهعنعن یوهابر آن ن یرا از سو  العمل مخریر دند كه عكس یاده گرد یطرح و پ ی، طور  ایسیس
 نبار    به خصوص دردهیاورد . و اّم  ا ، برخالف گذشته ایشدند ، به بار نیفرمها میر  گذشته سبب ناكایم

 
  ه
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د كه خودشان را تحول  ی نده مواجه گردیبا انتقاد فزا  ی  وهابر ن  یشبر از سو ی    دستگاه دولت ب  قانون اسایس
 .كردند ی م طلب معرق  

 ست كه حكومات در دهین  چنان
 
ا یبوده باشند و    ت حد اقل كاق  ی كفا  ی، حكومات داراقانون اسایس  ه

 باشد. نكت  شده نه  س دولت مرتكب اشتبایهییث ر ی ن كه شاه به حیا
 
ن است كه شاه با فراهم یا  یادیبن  ه

 نیزم  یآور 
 
را باز   یسموكراید  یجامعه به سو  حركت  بر د و انفاذ آن ، مسی جد  ب قانون اسایسیتصو   ه

 كرد. اگر حركت جامع 
 
  گایهیو جا  ی  كه كشور ما امروز در جایر  قیافت ، به  ی   ادامه یمبر ن مسیدر ا  افغای    ه

 .داشت ی متفاوت از آنچه كه اكنون است ، قرار م به كیل

صورت گرفته    و داخیل  د تحت فشار خارجر یجد  ب و انفاذ قانون اسایسین ، تصو یا تدو یادعا كه گو   نیا
به نظر نیم برا  باشد ، چندان مدلل   یكه همسا  یشورو   یرسد. 

 
افغانستان بود ، حركت  یدربه د  ه وار 

ك  ینزد  حد رفت . دو مت  ن روند تحول مطلوب به شمار نیمیو قوام ا  موكرایسی دبر افغانستان در مس
  شدند. حتر یاداره م  یاستبداد  یمهایرژ    هر دو توسطبر  ران و پاكستان     نیكا و غرب در منطقه      ا یامر 
ود ، در هنگام مالقات با ظاهر شاه، بر كا به شمار میخ امر ی    جمهور تار   ین روسایكه از دموكرات تر   یدیكن

اط یاورده بود ، بل او را به حزم و احت ین  نن باب برزبایدر ا  یبر  ق آمید ، نه تنها سخن تشو یدر قرص سف
 .فراخوانده بود

ن انتخاب یرا كه شاه را وادار به ا یاعمال چنان فشار  ی  توانا موكرایسی هواخوهان دبر  ن سطح داخیل در 
را    موكرایسیبود كه دی موجود م  موكرایسیاز د  یطرفدار   یبرا  ی  و بر كاش آن زمان ن یبسازند نداشتند. و ا

 باور یمی شناخت به آن عمیم
ً
مذكور   قانون اسایس  ی برا  ا بود كه راه ر ی داشت و شاه را وادار ساخته م  قا
  ی  وهابر ا نیو و  بر  ن یر  . اگر چنتوانست نهمتبارز شده    ی  وبر  ن یر   چن بر  ك دهه نی  یط  باز كند. متأسفانه حتر 

واقیع  در ده   به صورت 
 
م  موكرایسید  ه نه سلطنت سقوط یمی متبارز شده   ، نوزاد    بود  نه هم  و  كرد 

  ی درك كرده اند . هنگام داور بر  ظاهر شاه ن  سابق ن  یاز منتقد   ی ار یق را بسین حقای. امروز ا  ایسموكر ید
  بر  ن را نید ایدر مورد ظاهر شاه ، با

ً
سال صاحب تاج و تخت بود و   40 در نظر داشت كه او گرچه ظاهرا

 اعمال   قانوی    یتهای ن را داشت تا صالحیا  ی سلطنتش آزادبر اّما ، در واقع تنها در دهه اخ
ً
اش را مستقال

 .بكند

 دبر ان اخیاّما ، انتقادات سال  و 
ً
ا ن مورد  یستند ، بل در ایسلطنت او ن  ه  گر در مورد دور یاز ظاهر شاه، اكب 

ه ها یام ها ، اعالمیپ  حل و فصل بحران افغانستان ، از حد صدور برج    یت شاه سابق برایاند كه فعال
 یو ارا

 
 ه جرگیطرح در مورد لو  ه

 
 .، فراتر نرفته است  یاضطرار  ه

 ن انتقادات از شاه سابق به جا اند ؟یا ا یآ

 ا جبهیك حزب و  یتوقع از شاه سابق كه به مثابه رهبر    نیا
 
دان شود، یا هم سپهساالر وارد میو    ایسیس  ه

 با سن و سال و كركبر شاه سابق و نقیسر 
ً
فا یافغانها ا نماد وحدت میلك ی ث یخواهد به حیكه او م  اصال

 .دارد نه امون آن حكمفرما است ، همخوای  بر كه در كشور و پ  كند و با حالتر 

را كه   ین داور یامتناع داشته است كه احتمال بروز ا  سال بحران از هرگونه عمیل  23ن  یشاه در ا  ظاهر 
ن  به كدام  اتكا  با  ن ی ا  یو    خارجر   یو بر او  به قدرتها  داخیل  یو بر ك  به    خارجر   یوابسته  در صد برگشت 

است كه در   دهی ورز ین امتناع میهمچنان از ا  1992داشته باشد. او پس از سال    افغانستان است ، در یی 
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  در منازعبر ك طرف درگیكنار  
 
 یقدرت ، عل  ه

 
ومند بر انه رو و نیم  ك طرف سویمید و  بر گر قرار بگی طرف د  ه

 به مبر  ن
ً
 .ه براندی را به حاشبر دان شود و دو طرف درگیوارد مث رهبر آن یامد تا او به حیدان نی  عمال

 به صحن  برگشت عمیل  ی واقع شاه سابق ، برا  در 
 
ا  ایسی س   ه   ی را مطرح كرده بود: توافق طرفها  یطیرسر

ا . بدون فراهم  یقضا  ایس یروند حل و فصل س  یبرا    الملیلیر   ب یر   مطمیر   تظمبر  ملت و ن  ی و ت قاضابر درگ
ایر  آمدن چن ن یجز ا  یبر  جه اش چیشد ، نتیبرگشت ظاهر شاه به افغانستان اگر هم ممكن م  یطی رسر

ن را دانست و درك نمود كه  یست تا ایل شود . دشوار نیك طرف منازعه تبدی ست باشد كه او به  میتوانن
بود  یم   ابند ، بدون شك تواففر یدست    توانستند به هرگونه تواففر ی مبر درگ  یاگر طرفها  1992از سال  
است تا از "    دهی كوشیمفبر  ی شه طرف ضعین مدت همیا  خودشان و یط   منافع گرویهیر  بر تأم  مبتت  

 .ا در واقع سوءاستفاده كند یكارت شاه " استفاده و 

و باز    نقش نماد وحدت میل  یفایا  ی و دار ، شاه سابق برابر ن گیانه قضاوت شود ، در ایاگر واقعب  و 
 چ یگذاشیر  در 

 
  ش گرفته بودیگرفت ، كه در پیش میرا در پ د رویسر ی، با ایسیحل و فصل س ید برایام ه

 فی د وظمیتوان گر نیكه شاه سابق به سبب كبر سن د   نیا
 
 قابل تأمل بر  د ، ن بر را بر عهده بگ  زعامت میل  ه

او از  د تا ینما  جاب آن را نیمین است و ایشبر نمادی فا كند ، بی د ایكه شاه سابق با  رسد. نقیسر  به نظر یم
د حكومت یكشور را با  ی. امور جار د ش ببر یكشور را به پ  یند و امور جار ی كار بنشبر  گاه پشت م یپگاه تا ب

شاه   ه  ظاهر   نو   گر گرچه شهزاده مصطف  ید  ی. از سو م میلیث زعید ، نه شاه سابق به حبر بر عهده بگ
  ی دگاههاید  ی و دارابر كسان سختگ  ست ، واّما ، حتر یان مردم عوام مثل جدش شناخته شده نیسابق    م
معاض ،   ایسینش و فهم سیدانش ، ب  یافته اند دارای  تر ی، او را شخص  یهم پس از مالقات با و   یانتقاد

نده ین كه به نمایا  یو توانا برا  ك افغای  یل افغانستان و آشنا با عنعنات ، رسوم و آداب نیوارد در مسا
 
 

 .د بر ف را بر عهده بگیاز وظا یادیاز شاه سابق ، بخش ز  یك

دموكرات   یوهابر ن است كه روم به امر برقرار تماس با حلقات و نیبه جا باشد ، ا  یان اگر انتقادین میا  در 
ل نبوده  یقا ت چندای  ی ، بها و اهم آزاد افغای   جمیع یو از جمله رسانه ها مدرن افغای   مدی   یو نهادها

ان شاه سابق ، است. و متأسفانه در یاطراف   ه  شبر از همه بر عهدی ت بی مسوءولبر  ن رابطه نیاست . در ا
 افت كه در معت  یتوان  یرا م  م     كمبر كیسیان امور در دفبر شاه سابق    اگر از استثنأ بگذر یان متصدیم

اد سخاوتمندانه ینان ز یاز ا  یار یبس  ی برابر  ف تكنوكرات نی تعر   باشد. حتر   ایسیت سیآن شخص  واقیع
 ن معت  یوكرات در خراببر بر وكرات خواند ، آنهم ب بر د بتوان ب ی نان را شاین صورت ایخواهد بود. در بهبر 

 ... اش افغای  

 نتونسته اند تا بر  نقش فعال و موءثر بوده اند ، خود ن  یفایصادقانه از شاه سابق متوقع ا  كه حتر   آنای  
تها ، حلقات، محافل  ی گفت كه شخص  میتوانبا همدگر شان وارد روند تماس و تفاهم شوند . در مجموع  

متبارز   یت مثمر یخود فعال  از خوانند ،  یدر افغانستان م   كه خود را طرفدار دموكرایس  و سازمانها و احزایر 
از آنان در مورد نقش شاه سابق ،   یار یبس دات  ی گر انتظارات و تأكی د  یه اند. از سو توانست نهساخته  

خودشان بوده است .   یها خود شان و در واقع رسپوش نهادن بر ناتوای    روای  یر  تسك نوع یشبر برایب
 ح نمود كه درج یتوان توضین را چه گونه م ی آن ابر در غ

 
ان ملت، تبارز یت شاه سابق در میبلند محبوب  ه

ترك  مشخیص می در  قوا  تناسب  و  نیب  م  ایسیس   یوهابر ان  مبارز یدر  ن  ایسیس  ه  دان  افته  یافغانستان 
 !است؟

*** 
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سابق معادالت   یبا فورمولها  میتوان نبر  گر در مورد نقش شاه سابق نیسپتامبر ، د  11اّما ، پس از    و 
دگاهها و  یاد در دیز   یهایسپتامبر باعث دگرگون   11را  یبرخورد كرد . ز   و داخیل  ی، منطقو   جهای    ایسیس

خارجر   یقدرتها  یموقفها افغانستان گرد  موءثر  قبال  ارز ی در   . است  ت   ایر یده  و  یا  لیحلو  تحوالت  ن 
 بر  نامی ، به سبب دیبعد انكشافات احتمال

 
 .است  یار دشوار یآن هنوز كار بس م و تازه یك

ان  یت شاه میان محبوببر   را بر مبر اخ  یك هفته های نامیات د یبر  تغبر ار دشوار است كه تأث یبس  همچنان
 . نمود ایر یمردم ارز  یتوده ها

بزرگبر   اكنون برای ،  افغان دارا  ین پرسش  الع  یهر  افغای  یر  نصب  آ    . هرگونه   ه  ندی،  افغانستان است 
 ه  ند یافغانستان و آ  یبقا  ین كه شاه برایا  عت  ین پرسش بزرگ است  یپرسش در مورد نقش شاه ، تابع ا

 د ؟میتوانچه كرده  ت ارض  یو تمام ت میلیحاكم یك كشور مستقل، دارایث ی آن به ح

 آغاز مرحل  ی روزهایر  همان نخست   در 
 
 حلقات ، محافل و احزاب  بر  ت روشنفكران و ن ی نو بحران، اكب    ه

   موكرایسیطرفدار د 
 

ك  ی   یر  ، با هدف تأم  میل   یایاد منافع و مصالح علینمودند تا بر بن   ، ابراز آماده یك
ن ابراز آماده  یشاه به ا  ند . اگر اولبر از هر اقدایمبر افغانها و افغانستان در كنار شاه قرار بگ   یبهبر برا  ه  ند یآ
 
 

توانست  یداد آنگاه میروشنفكران را مورد توجه قرار م  یه شده از سو یشنهادات ارایگفت و پیك میلب یك
 .دان شودیبر وارد م یار قو یاز موضع بس

 تضعیكه بحران آنها شد   ی  عنعنو   ینهادها  یایاّما ، متأسفانه در روم توجه به بقا  و 
ً
  بر  ف نموده و نیدا

د بحران بوده اند ، هنوز با قوت سابق یشبر شان خود عامل تداوم و تشدیكه ب  مها و جنگساالرای  یتنظ
بتواند در تحقق پروژه    بر  نوها  بر  نیر  ، روم با هم   الملیلیر  د در صورت مساعدت عوامل ب یاست . شا  باقر 
فعال  ی   ، دستیا  سهم  اّما  و  و گشا  ایر یفا كند.  ثبات  با  به سو یبه صلح  راه  بدون   موكرایسید  یش   ،
ان یا در مین است كه آی  پرسش ایر  ست . پس نخستیر نیامكانپذ   موكرات افغای  یو د  یروشنفكر   یوهابر ن

ش از هر گام یو به شاه مشوره بدهند تا پ  ابند یل را در ین مسایهستند كه بتوانند ا  مشاوران شاه كسای  
 د ؟بر را بگ  م مقتیص  یكار آنان تصام  ه  و یان امور دفبر خودش و شیدر مورد متصد  یگر ید

ن  یدر ا  ت افغای  یآگاه و با مسوءل  یوهابر و همه ن  موكرایس یطرفدار د   یوهابر هر رو ، اكنون هم اگر ن   به
 لحظ
 
  حلقبر  ند و شاه ن بر  را به كار بگبر و تدب   ی  دان عمل شوند و حداكب  توانای حساس وارد م  ه

 
محاضه   ه

سته است  یوها چنان كه بابر ن  نیابا    یده اند بشكند و به تماس ، مشوره و همكار ی را كه در اطرافش كش  ی  
 خواهان پابر  ن  موءثر جهای    یارج بنهد و قدرتها

ً
نبار یبحران افغانستان باشند و الاقل اان دادن به  ی واقعا

ند مطلوب ممكن  یك برآی  یبرا  ل برخورد كنند ، در آنصورت چانس واقیعیبه مسا  یت و دورنگر بر با بص
 ك مرحلینو و ورود افغانستان به    لك دور باطی آن  بر د خواهد آمد . در غی پد

 
د بحران و جنگ  ی جد  ه

 . . . شد آغاز خواهد  ت  یشبی قابل پبر با عواقب غ  داخیل

 + 

 ؛ ول  بود ، و قبل از برگشت شاه به افغانستان منتشر شده  شی مطلب چند سال پ  نی: گرچه اادداشتی
در مراحل گوناگون   یر  ش ینقش شاه پ  بر    و ن یر  شیدر مورد دوره  سلطنت  شاه پ  ایر یچون مطلب شامل   ارز 

 در شماره  بحران  است لذا 
 
 . رسید دوباره به نشر آسمای  بیستم  مجله
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 رسمقال
 
 ۲۰۰۲ مارچ سال - ی  مجله  آسما ۲۲-۲۱شماره  ه
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ٔ
 مش رسمقاله

ٔ
 ۲۰۰۲  آسمای  سپتامبر  ۲۳ اره

 کاستی از کیست ؟ 

 بنیادگرایان چی یم خواهند ، دموکرات ها کجا هستند؟

   بر  و ن   انیطراحان ، حام
 
 گان مؤافقتنام  كننده  امضا

 
 همه ،یتقر    بن ،  ه

ً
مؤقت    ه  ب ادار یها در ترك كاستر    با

ف بودند  ه جرگ یا قرار بر آن بود كه لو یو گو    را معبر
 
ن كه بر رس روند  یجاد كند. ایا  یبهبر   ه  ادار   یاضطرار   ه

 م ... ی دان ها گذشت همه یم چه ی ه جرگه اضطرار یان لو یگان و خود جر  ندهینش نمایگز 

 حد اقل جامع  یازهایو ن   حداقل مردم  یدهایام   ن كه هنوز نه تنهای كوتاه ا
 
،  اند  شده نهبرآورده    افغای    ه

شبر یب  1996-1992 ان سالیبا اوضاع افغانستان در م  كنوی     اوضاع  یبل با گذشت زمان شباهت ها
از جمله جر یگردند. جر  ش روشن یمیاز پ و  یان گز یان حوادث در مجموع و  به  یلو    كارنش  ه جرگه و 

 یر یتار به شكل پیتوتال - كیوكراتیل نظام تیتحم   یخصوص تالش برا
ً
ر    شنهاد ظاهرا ك پسوند و  یض 

- 1992   یها  حوادث سالیر  قت تلخ است كه عاملی ن حقین پسوند ، ثبوت ایل ایبدتر از آن روش تحم
 ه  جاد ادار یا   ،  راستایر  و در هم   .  ندبر آور گذشته درس بگ  یستند از تجارب تلخ و نابودیحاض  ن  1996

 نشان -  طالتر   ه  از منكر دور   امر به معروف و نیه " مخوف  ه  در واقع همان ادار   -احتساب  
 
آور    نگرای    ه

 . ت كنوی  یگرا در حاكم عقب یوهابر موقف ن    دیت مز یست از تقو ی گر ید

 چشم  آنای  
ً
انگشت اتهام را به   ، كیس بودند  پسا طالتر   ه  دور  یك برای ند دموكراتیك برا یبه راه  كه ظاهرا

 هواخواه دموكرایس  یها  افغان  ی  . گو  یه جرگه اضطرار یلو   یهم به سو   كا نشانه رفته و كیسیامر   یسو 
  ایر یكا مانع كامی، كرده اند و امر  كردند  د یمیرا كه با  ی  ها كارها و كوشش داخل و خارج كشور همه   در

 ظرفیلو    این كه گو یا ایشان شده است و  
ً
 به جا   دارد  نه  یر ی پذ و تحول یبر تغ تی ه جرگه ذاتا

ً
 ی و اگر مثال

 داشت...  یم یگر یند دی برا  ند ویفرا   شد ر یمیدا  نام مدری   یآن مجمع دارا

 را بر  بر تقص    كیهزار و    میتوانن رابطه  ی. در ادارد  نه  یبر كا تقصیاست امر یست كه سین نیحرف بر رس ا 
 .  شمرد

را به خصوص در دور دوم ، در     ه جرگهیگان و كار لو  ندهینش نمایان گز یست كه جر ین  شگ  بر  ن نیدر ا
 .  دی ك نامی آزاد و دموكرات میتوانن  مجموع

 م دهیست كه در دو نین  ن هم شگیدر ا
 
با اتكا بر    ارتجاع یها ونیسیو اپوز   یاستبداد  یها  می رژ بر اخ  ه

برخوردار  با  و  غیمستق  یها از كمك  یزور  و  مستقبر م  حامی   خارجر یم  صحن   ، شان  ان   بر 
 
  ایسیس  ه

 رو.  انهیم  و میل یوهابر رسكوب ن افغانستان مسلط بوده اند و از هر دو سو در یی 

اف كرد كه به رغم موجودی ر بای، ناگز  و اّما بالقوه ، تا هنوز در افغانستان   یها تینه ها و ظرفیت زمی د اعبر
عرض  اس میلیمنسجم و قابل محاسبه در مق  یو بر ك ن ی ث  ی ه اند به حتوانست نه  ، طرفداران دموكرایس

ا در  بیاندام كنند.  رابطه  داعین  همه  از  دموكرایس هیش  س از گروه -  داران  فعاالن  تا   ، و   ایسیها 
   خواهد  نهرا دوا    یگران دردی نه انتقاد از دیزم ن  ید از خود انتقاد كنند. در ایبا   - روشنفكران

ً
،  كرد. مثال

ت  ی فعال  ه  دمكرات اجاز   یوهابر م كه چرا به ن ی ساالران را انتقاد كن م ساالران و جنگی چه سود اگر تنها تنظ
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ك   یآرمان ها  یگر به خاطر كار برا یما با همد  یها دموكرات  ؟!... وقتر  دهند آزاد و مصوون را نیم مشبر
ا تاب تحمل همدمیتوانن

ّ
چه    مخالف دموكرایس  یوهابر ، از ن گر را ندارندی ند به تفاهم برسند و گاه حت

 ؟!...  داشت میتوان یانتظار 

ن كه طرفداران  یده خواهد ماند ، مگر ای  ناشنبر  كا نیاست و روش امر ی، ا ز س  انتقاد هواخواهان دموكرایس
مبدل     اس میلیدر مق  ایسیقابل محاسبه در معادالت سو بالفعل و     ، منسجم واقیع  یو بر به ن   دموكرایس

 .  شوند

 بار تجرب كید گفت كه ما  ی بابر  باالخره ن 
 
م كه چرا ی افته باشید در یم و بایاز باال را دار   ی  اعطا  دموكرایس  ه

ان  یچپ و راست و حام   یها گروه  یها ن رابطه از سؤاستفادهی . در ا مواجه شد  با ناكایم   ن دموكرایسیا
ن است یدر اصل مگر نه ا ح قانون احزاب ، ولیرفته است ، همچنان از عدم توش  سخن  اریبس  شان
 به دل   نیكه ا  

ً
    ایسیس  یوهابر به علت عدم تبارز ن   ا در واقعیو     ها ل ناتوای  یچانس بزرگ عمدتا

ً
واقعا

 ؟!...  افتیدموكرات تحقق ن

ب كه  باشد  آن  انتظار  اگر  ب گانهیو  دایایگان  و   یند 
 
شوند  ه مادر  از  و     مهربانبر  عناض  و 

م  یحزب و سازمان تنظ    و در چند و رشد دهند   ند بر ر بال بگیز    را  دموكرایس   هوادار   ه  پراگند   یها گروه
از رسنوشت احزاب و    ا رسنوشت آنانی، در آن صورت آ " مبدل كنند توانا "  یو بر و متحد سازند و به ن 

  یر  ها و چن  دموكراتیر  خواهد داشت و چن  تفاویر    بر سال اخ  23   بحران   مولد و مولود  یها میتنظ
دموكرایس  تر دموكراس رس  را    بر  كمون  خواهند  نههمان  كه  كمون   یها ستیآورد  رس  بر  و بر  ما  م 
 ها ما بر رس اسالم آوردند؟!...  ستی اسالم

  همبسته  البته
 

فته یجوامع آزاد و پ  مدی    ینهادها یك د  ی ست مفیمشابه در افغانستان امر  ی با نهادها  شر
ور  شبر یباشد ب  یكبر  اگر هم چ   خورد در غرب به چشم نیم  یلی تمایر  ، كه متاءسفانه هنوز چن  یو ض 

 موجب  یاست كه نها  قدرت نظایم  ی ها دارا و وابسته به گروه  ان تیهیم   یاز نهادها   بای  یمتوجه پشت
ً
تا

  شود.  یم ضد دموكرایس یوهابر ه ن ی تقو 

 جامع  ینهادها  یها قت دردناك است كه هسته یك حقین  یو ، ابه هر ر 
 
افغانستان در مجموع    مدی    ه

به كندیبس یم  یار  بس رشد  و  بیطیكنند  ضع  ار  یمیو  عمل      ند. ینما ف 
ً
ا   :  مثال

ّ
رسانه حت آن    یها ، 

، حقوق  یت دارند و خود را هواخواه آزادیآزاد و مصوون فعال  یكه در خارج از كشور و در فضا  تر گروه
دموكرایس و  هر   یم  بشر  و  بیدانند  و  كم  و  یك  چند  چندیش  هم  یا  تجربه  و  سابقه  سال  ن 

 فا كنند. یشود ا  ها توقع برده یم را كه از آن ه اند نقیسر توانست  نه  متاءسفانه تا كنون  بر  ن  ، دارند

 جامع یف نهادهاین انتقاد ، تضعیهدف ما از ا
 
ن ضعف یخت اجلب توجه به شنا  ، بل ستین مدی   ه

   .  هاست غلبه بر آن یها و امكانات برا افیر  راهیكوشش در    و  ها

 در مرحل  ف  یچه وظا   م كهی شیاندیم و بی بان كنیرس در گر   ید بهبر آن باشد تا ما هر كدام خودمان بار یشا
 
  ه

ف را در ین وظای م ایه اتوانست  نها چرا  یم و  ی در برابر ما قرار دارند و تا حال در كدام حد توانسته ا  كنوی  
 ملموس اگر بگو  میعمل انجام بده

ً
 نمونه آورد:  میتوانر را ی، موارد ز   میی، از مشهودات كامال

برابر تالش  - ،   ی   لهی، قب  قویم  یها  دگاهیك عقده و تعصب و دیتار   یكه از غارها  آنای   یها ما ، در 
امثالهم  و سمتر    زبای   ا ل یمیبه مسا   و  به  تنی نگرند و  بر  تنظ جنگ   ن گونه  ساالران و  میساالران و 
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برا لیتما در    یابقا  یآنان  واقع ملوكی قدرت شان  در  نظام   جام   ف  یالطوا ك 
 
وع  ه م ی مشر دوزند و  یت 

و   ساالران می ن جنگ ساالران و تنظیكوشند ا یم ا آن قوم و ین یا ه  ندیرا نما  از مردم و منفور مردم یمب  
 م. ی، ساكت بوده ا ه كنندبر  ورتیند و جنگ را تینما سمت معرق  

ساالران و   میتنظ   ه جرگه ،یدر لو    ، یجد  ید هایكه به رغم تهد   گای   ندهی ما ، هنوز در حد آن نما -
 و رو یساالران را مستق جنگ  

ً
شجاعت و   آزاد و مصوون غرب  یانتقاد كردند ، از خود در فضا  یارو یما

 م. یه اداد  نهضاحت نشان 

ا در دفاع از آن نما -
ّ
،  بر ساالران دستگ میساالران و تنظ جنگ  یكه از سو   دای  یگان و كاند  ندهیما ، حت
 م. ینكرد  یو شكنجه شدند اقدام مؤثر  زندای  

ا از ما -
ّ
 م. ی نكرد  ، بزرگداشتر  ترور شدند  انهیكه وحش   دای  ی نده گان و كاندینما  ، حت

، در دفاع   دنشیافغانستان نام  یما ثمر ، را متهم به كفر كردند و سلمان رشدیان سیادگرایكه بن  وقتر  -
 م. یاز او برنخاست

خود سوز  - ا از خبر
ّ
 ...  می دخبر جوان در شهر هرات ، تكان نخورده ا 24 یما حت

انسان یر    ساده  یها اگر  برابر كارها  و  در  یم  ی  مدعا  مسؤول  كه  رسانهیكنند   ، دارند    جمیع    یها ت 
كار    تنها نه مورد  یم  یدر  مسؤول كه  دارندیكنند  موردكارها   ، ت  در  با  ی  بل  به یكه  و  بكنند  د 
 .  دارندت ی مسؤولبر  پردازند ن نیم  ها آن

شه  یو هم ش گرفته اندی را در پ  ها و به خصوص مطبوعات راه آسای   ست كه رسانهی ر یدر كشور ما د
  در حال   كنند.  به مطالعه پنهان  یمند عدم عالقه   متهم كردن مردم به   خود را با  ناتوای     ده اند تایكوش 
  عالقه مند به مطالعه خواهند شد. شبر ی كه مردم بیر  ق یم ، به ید كار بكنید و بای اگر ما چنان كه شا  كه

بیاند  یاگر به ساز و برگ آزاد -  ی  منجمله آسما  -ما    گرویه  یها رسانه به انیشه و  محْل گفت و    ، 
 لی، به وس جامعه  ل حاد و اسایسیمسا  یشنود سازنده رو 

 
 و مفاهم   ، گفت و شنود  تماس  ه

 
، به   جمیع  ه

 لیوس
 
دموكرایسی    ترو   ه فرهنگ  و  ج  ب   ،  چشم  زبان گو یبه  و  شنوا  ، گوش  شده    یاینا  مبدل   ، مردم 

جه برسد ، احتمال آن كه یتولد دولت در افغانستان به نت  ، در آن صورت اگر هم روند كنوی   توانند نه
همان گونه كه بدون    ار كم خواهد بود. دموكرایس یگام بردارد ، بس  و دموكرایس  یرو به آزاد   ن نوزادیا
  جمیع  یها د بدون رسانهمیتوان  سان نیر  ابد ، به همید تحقق  میتوانن  طرفدار دمكرایس  ایسیس  یوهابر ن

 ابد. یت ی موجود یار یآزاد و مع

 و تعلل بر و بدون هرگونه تاءخ   د با توان تمامی. با میرا از دست داده ا  یار یبس  ی ها ها و چانس ما فرصت
تایكوش  و  مینجات كشور ما باشد استفاده كن  ین چانس برایكه ممكن است آخر   از چانس كنوی     د 
 ر باشد. یگر دی را فردا ممكن است كه دی امروز ، ز یر  هم هم آن

  

 



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15 

 
 

 
ٔ
 2003مارچ  -آسمای   25-24شماره  رسمقاله

 

م بدون طالبان ی  ...طالبانب 

 را دیگر بدنام نسازید   اسالم و اسالمیت و افغان و افغانیت

، نیاز به بحث   های میل مردم افغانستان به دیانت اسالیم و ارزش   استواری   عمق اعتقاد ودر مورد  
.   - نیست  این حقیقتر است آفتایر

یك     ، این نبر  رخ دیگر عیر  حقیقت است كه درك و اّما و تعببر مردم افغانستان از اسالم ، هیچ وجه مشبر
همیر  است   های تنظییم و طالتر نبر   اصیل شكست حكومت   . یگ از عوامل دارد نه   با اسالم سیایس

 . 
در واقع پدران معنوی  - طینت ، بل همیر  تنظیم ساالران   نه علمای واقیع دیت  و روحانیون پاك   امروز نبر  
م بدون طالبان را دوباره بر افغانستان حاكم سازند اند  و بقایای طالبان كه یم   -طالبان   خواهند طالبانبر 

 دارند.  سخنان خود را از زبان آنان بیان یم   كنند و مالها و نیمچه علما را تحریك یم ، نیمچه  در پس پرده
 :  توان پرسید از این نیمچه مال ها و نیمچه علما یم

تنظیم  - جنگ زمای  كه  و  همدیگر ساالران  نابودی  قصد  به   ، شدند   ساالران  جنگ  شما  وارد   ،
یف داشتید ، تا از این  كجا ی كنید؟  روند   تشر  تبایه آور جلوگبر

 ؟ را شكستند ، شما چه كردید  قسم به قران  ، یر باكانه  ساالران زمای  كه تنظیم -

ناموس ، جان     ساخته بود و   افغانستان حاكم   ، قانون جنگل را در هرج و مرج تنظیم ساالری   زمای  كه  -
 ؟  كجا بودید تا حرف تان را بگویید   شما ، شدند  ها و اعتبارات میل برباد داده و مال هزاران افغان و دارای  

،  در زمان آفت - یف داشتید و چه كردید  طالتر  ؟ شما كجا تشر

،  " تعلیم و تحصیل و كار زنان را منع و منبع روزی حالل را بر روی مردم بسته بودند طالبان زمای  كه "  -
" علما و  تایید یم شورای  مهر  بر چنیر  حالتر  و "  بیچارهف   كوبید  و    قر 

 
در ورط   یك را  افغان   هزاران 

 
  ه

تا برای افغان و افغانیت و اسالم و اسالمیت دلسوزی    شما كجا بودید داد ، ، سوق یم  باید  نهكه   آنچه
؟  بكنید 

 این و یا آن منطق   ، وقتر كه مقامات رسیم برج  كشورها -
 
افغانستان را زون منافع حیایر خود اعالم   ه

یف داشتید و نهادند  هم رس بر آستان اینان یمیم كردند و كسای   چه    العمل تان عكس   ، شما كجا تشر
 ؟ بود
ها میلیون دالر شده و به نام   صاحب ده   ها سواستفاده   ترین مدرك ننگیر     از   شما چرا به كسای  كه    -

ملت خیانت  امیدها و آرزوهای یك     هزار هموطن خویش و صدها    خون   وجاه رسیدند و در فرجام به 
،   دیگر سواستفاده از نام اسالم و مردم مسلمان افغانستان     ، تا هنوز نگفته اید و نیم گویید كه كردند

افغانستان و  افغان  و  مسلمان  و  اسالم  ساخیر   بدنام  و  فریتر  مردم  ؛  است  است؟ بس  بس  دیگر   ، 
  زمای  كه افغانستان از بس فقر و ناچاری كجكول گدای  به سوی هم  -

 
مردمان دنیا از    دنیا دراز كرده و  ه

، دست   مومن و ملحد گرفته تا هر قوم و قبیل دیگر   و از یهودی   و   ، بودای     ، هندو مسلمان تا نصارا
اند نموده  دراز  بیچار    تا   مساعدت  مردم  علمای كرام  ه   به   " شما   ، چرا افغانستان كمك كنند  به     " 
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ایط امروز افغانستان ،آقایان در     كه گویید متقاضیان حج نیم ، بل كمك به صدها هزار     نه حج   رسر
گان و یر نوایان هموطن و كمك به بازسازی  گرسنه     و پبر مردان و پبر زنان و   كودك یتیم ، بیوه زنان

 ساختارهای حیایر میهن فرض است؟ 

شسته و تمام توجه آقایان بدون این كه یگ از وظایف و و جایب یاد شده را انجام داده باشید ، ن   شما
ش دانش  كه چه   تان را متمركز كرده اید گونه زنان را در انزوا نگهدارید ، چه گونه جلو آزادی بیان و گسبر
آزادی و  وع و فرهنگ  و   های مشر ید  بگبر را   

 
افغانستان حتر    فرهنگ مردم  وی     القدور  ببر از جهان  را 

 آقایان ! آیا هم -خبر نگهدارید یر 
 
 ؟  و برای همیر  استعلم شما همیر    ه

 ! تاری    خ تفكر   آقایان   ، ، آیا شما زبان عریر ، علوم دیت   ، فرهنگ و  از عرصه های دیگر كه بگذریم 
و آیا حاض  هستید تا یك كمیسیون با    گرفته اید مدنیت اسالیم و تاری    خ كشور خود تان را خوب فرا

د  صالحیت در این رابطه از شما امتحان  ؟ بگبر

*** 
ریزند.  ساالران آب یم ساالران و جنكگ ا نیمچه مالیان و نیمچه علما نیستند كه در آسیاب تنظیماین تنه

م رسانان بحران اند   بدبختانه ، نیمچه  نبر  هستند كه هبر 
   -روشنفكران و شبه روشنفكرای 

ّ
اینان كه حتا

كوشند خود شان را  یم  های تعلیم و كار خود شان نبر  از خود هیچ كمال متبارز نساخته اند ، در رشته
مقابله با    اینان به جای كار روشنگرانه و   در لباس نخبه گان فكری جا زده و از این مقام سخن بگویند. 

برنامه و  تندروان  افكار  و  جاهالنه    های 
 
خودخوایه  ه و  طالتر  و  یر  تنظییم  حرص  های  و  حد 

وعیت یم ، برای ساالران   جنگ وع ، لباس مشر كوشند تا بحث  دوزند. اینان یم  این موجودات نامشر
اهه بكشانند. از   ه   آیند   ه   سالم در بار  افغانستان و از جمله ماهیت نظام سیایس و قانون اسایس را به ببر

ند تا بدون سنجش ، با شیطان هم بر ضد احیای نظام شایه متحد شوند. كسای   این شمار كسای  حاض 
خواهند به هر قیمتر كه شده طرح  یم   كسای     ر را بكنند. هم برای احیای نظام شایه حاض  اند عیر  كا

م    تحقق ببخشند. كسای  دیگری  را  فدرالبر 
ّ
در مورد لزوم تقسیم سالم وظایف و   حاض  نیستند تا  حتا

   ه   های مركزی و محیل قدرت و ادار  های ارگان صالحیت
ً
هیچ حرق  را بشنوند. كسای  امر    دولتر اصال

 فرمان یمبه همسان سازی اجب
 

ی تنوع موجود در تركیب اتنیگ و فرهنگ دهند و كسای   اری و زدودن جبر
 جعل تاری    خ و جغرافیا یم  كار را به انكار

ّ
كات مردم افغانستان را بیخ و بن انكار یم    كشانند و و حتا مشبر

 ورزند. 

یت قاطع مردم افغانستان ، نه از تنظیم ن و جنگ ساالران و ساالرا در این میان ، روشن است كه اكب 
و نیمچه   طالبان  از  هم  و نه  علما  نیمچه  و  خدمتگزار    مالها  روشنفكران  نیمچه 

اّما   نمایند.  یم   پشتیبای     ، آنان این گروهگ و  آن جا كه  از  بر زور ،  وافر   ها  پول  و  و كمك    اسلحه 
، ، بل بر مبنای تقسیمات   قدرت را زورگویانه در دست دارند    نه تنها در محالت   اتكا داشته و   خارجر
  سهمی
 
ومند دارند ،ه     ی در اركان قدرت در مركز نبر  حضور قوی و نبر

ً
  بر صحن      عمال

 
سیایس افغانستان   ه

 اند.   انحصار خود را برقرار ساخته

  كه لویه جرگ   اگر آقای كرزی
 
، بخواهد   اعتبار و صالحیت قانوی  كاق  اعطا كرده است   اضطراری به او  ه

منافع و مصالح علیای میل را برتر    عمل كند و   حركت افغانستان در مسبر دموكرایس   د در موردبه تعه
  منافع آزامندان    از

 
انحصار سیایس     برای پایان دادن به   دهد ،    ساالران قرار ساالرن و جنگ تنظیم   ه

 های قانوی  و دموكراتیك وجود دارند :  ساالران ، راه ساالران و جنگ تنظیم
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های   های سیایس ، بر اساس قانون مبتت  بر موازین و ارزش ها و گروه باید به همه احزاب ، سازمان -۱
 .  فعالیت داده شود ه  دموكرایس ، اجاز  ه  شناخته شد

قانوی     كه تن به خلع سالح و عدم دخالت در امور نظایم ندهند ، نظامتر  - های سیایس گروه  -۲ باید غبر
 اعالم شوند. 

ان دارای  ،همه    -۳
ان و احزاب و گروه های سیایس باید مبر  تمویل    منابع حصول این دارای  ها و منابع   رهبر

 به مرجع ذیصالح قانوی  اطالع دهند و فعالیت
ً
مراجع ذیصالح    های شان را ، مبتت  بر قانون منظما

ول دقیق بر این عرصه را قایم سازند.    قانوی  نظارت و كنبر

وهای طرفدار   -۴ ،  موكرایسیو د   و حركت افغانستان در مسبر بازسازی معاض صلح ، وحدت میل  نبر
ومند در عرص    باید بدانند كه بدون تبارز نبر
 
توانست    خواهند  نه   میل و بدون پشتیبای  فعال مردم ،   ه

روز جلو گرایش را كه  منفتر  آور كسب های  نگرای   ابعاد  روز  ند.  یم تا  بگبر ب   كنند  باید  وها  نبر ر  این 
این آرمان   فایق آمده و   میان خودشان   اختالفات ك صف واحدی را تشكیل  برای تحقق  های مشبر
 بدهند. 

طینت ، روشنفكران ، اهل فرهنگ و مطبوعات ، بدون هراس   علمای واقیع دیت  ، روحانیون پاك  -۵
  حلهمه كسای  را كه مانع رفع بحران و مانع ورود افغانستان به مر   باید سیما و ماهیت

 
صلح و سازنده   ه

 یم شوند
 

فعاالنه سهم گرفته     مسایل امروز و فردای افغانستان  ه   مباحثاث در بار    افشا سازند و در   ، یك
 سالم رهنمای  بكنند.   را در مسبر   و این مباحثات

در افغانستان پسا طالتر ،     ، در آن صورت های مخرب گرفته نشوند و جلو گرایش   شود نهاگر چنیر   
ی از این خطر امروز باید وارد میدان     یا زود  دیر  م بدون طالبان حاكم خواهد شد . بر جلوگبر طالبانبر 
 .  فردا دیگر دیر خواهد بود  ، زیرا شد
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ٔ
  رسمقاله

ٔ
 ۲۰۰۳اکتبر  -آسمای   ۲۶ شماره

 افغانستان: دو گزینه

  ، شاهد ظهور مسلحان  در تابستان امسال
 
م در وجود پالتفرم " شورای   طالبان  ه   دوبار   ه ، تبارز نیوطالبانبر 

آنان میان  ها  تشنج  تشدید  و  ساالران  تنظیم  و  ساالران  جنگ  قدرت  تقویت  و   " .  علما  بودیم   ، 
، هنجار گریز و قانون ستبر  در سطوح مختلف دستگاه   ، نقش قدرتمند عناض زور گو  از سوی دیگر

كار مؤثری برای غلبه بر دشواری   تواند   نهانتقال    ه    گردد تا ادار دولتر در مركز و والیات كشور سبب یم
 ها و بهبود اوضاع انجام دهد . 

گره اصیل مشكل كدام است ؟ پاسخ به این پرسش امروز دیگر چندان دشوار نیست : اكنون بیش از 
ان در مبارزه بر ضد امریكا بر جنگ ساالران و تنظیم ساالر  ه  پیش روشن یم گردد كه اتكای ایاالت متحد

یك بوده است . این خطا نه با پمپ یك میلیارد   طالبان و عوامل تروریزم بیر  الملیل ر اتبر
، یك خطای سبر

ر حل مسایل افغانستان بلعید ان   دالر دیگر در شبكه ی  كه دو میلیارد قبیل را یر ثمر و گاه حتا به ض  ، جبر
 . خواهد شد و نه هم با اعزام مشاورین امریكای  

 خطای دیگر این است كه پس از سقوط طالبان از یك سو مسأل
 
 مطرح گردید و از  ه

 
اتهام جنایات جنگ

، بل كمك رسانیده شد تا پایگاه قدرت خویش را پیوسته   ،به متهمان نه تنها فرصت داده شد سوی دیگر
 مستحكم سازند . 

ان گروه های نظایم و سیایس   در صورت استقرار حاكمیت مردیم و نظایم به خویر یم دانند كه    -رهبر
، بل ممكن است  ، نه تنها پایگاه های قدرت خود را از دست خواهند داد حكومت توانا در افغانستان

ند . از جمله به همیر  دلیل   به خاطر آن چه كه در گذشته انجام داده اند ، مورد محاكمه نبر  قرار بگبر
، تبارز  زنند تا مانع استقرار حاكمیت قانون و مانع تشكلاست كه آنان باز هم به هر وسیله ی  دست یم  

، دموكرایس و بازسازی معاض افغانستان و مانع مشاركت   و مشاركت گروه های سیایس هوادار صلح
در   -مردیم كه از جنگ و زورگوی  و یر قانوی  و قدرت تفنگ ساالران متنفر هستند    -آزاد و مؤثر مردم  

 و انتخابات آینده گردند .  روند تصویب قانون اسایس

اییط ابراز اطمینان از سوی مقامات ادار  انتقال و كمیسیون تدقیق قانون اسایس و برگزاری    ه   در چنیر  رسر
از    -، سخت  است بدون پشتوانه   ، در مورد دموكراتیك بودن روند تصویب قانون اسایس لویه جرگه

 همان نوع كه پیش از لویه جرگ
 
  شد ... اضطراری گفته یم ه

 دموكراتیك باشد كه خلع 
ً
روند تدوین و تصویب قانون اسایس و انتخابات در صوریر یم توانست واقعا

، بل توانای  تضمیر   ، قوای مسلح میل موجود یم بود و حكومت نه تنها اراده سالح انجام شده یم بود
حاكمیت ك از  خارج  های  و گروه  احزاب  نبر   و  داشت  یم  را  انتخابات  ابراز  آزادی  امكان  و  حق  نوی  
، مقررات و طرزالعمل  موجودیت و فعالیت علت  یم داشتند و باالخره این روند در چهارچوب قوانیر  

 های دموكراتیك به رس یم رسید . 

انتخابات و كار لویه جرگ    پس یم توان پیشبیت  كرد كه جریان 
 
با لویه جرگ قانون اسایس  ه  ، همسان 

 
  ه

ا بدتر ا
ّ
به خصوص كه مرصوفیت امریكا و متحدینش در عراق بر كیس   -ز آن خواهد بود  اضطراری و حت
 پنهان نیست . 
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ین مسود یم كه بهبر ایط كنوی  به لویه جرگه شود ه  باالخره گبر ، دلییل نیم توان   قانون اسایس هم در رسر
  رساغ كرد تا كسای  كه در لویه جرگ
 
  خالف هم  -اضطراری    ه

 
ود را تحمیل خواست خ  - طرز العمل ها    ه

ر " قیل " كنند   ، باز به هر وسیله ی  دست نزنند تا " فیل " را با تزیید یك نقط كردند ی به ظاهر یر ض 
بسازند.  ایدیولوژیك  بیشبر  هرچه  را  آن  و  نموده  تیه  دموكراتیك  محتوای  از  االمكان  حتر  را  قانون   و 

 
*** 

سیایس   های  انحصار گرویه  و  قدرت  آن  -اگر  علت  را  دموكرایس   نظایم  هودار  وهای  نبر بدانیم كه 
تبارز بكنندتوانست  نه اند  وهای هوادار دموكرایس ه  توانای  نبر نا  ،  ، رخ دیگر همیر  سكه آن است كه 

 . است  ساخته  فراهم  را  دموكرایس  و  آزادی  مخالف  وهای  نبر اقتدار  تداوم  و  دوباره  تبارز   چانس 
ایط عدم تبارز توانای هواداران دموكرایس ا اگر بالفرض دموكراتیك ترین قانون اسایس هم از  در رسر

ّ
، حت

  1964داشت و فرجامش بهبر از قانون اسایس سال    خواهد  نه، ضمانت اجرای    باال تحفه داده شود
 بود .  خواهد  نه

  ، اگر آقای كرزی و همفكرانش در حاكمیت كنوی  و جامع و اّما
 
آن را داشته   ه   ، نیت و اراد بیر  الملیل  ه

 :   تا این آخرین چانس به هدر نرود  باشند 
ً
، یم توان راه و یا راه های برون رفت مناستر را یافت . مثال

 آقای كرزی یم تواند با استفاده از صالحیت قانوی  اش در موارد آیر اقدام كند : 

  گرفیر  صالحیت از یك مجمع با اعتبار برای تمدید یك سال  -۱
 
  انتقال و تشكیل كابین   ه   دور   ه

 
جدید و   ه

 ؛كارا 

 طرح و تعمیل برنام -۲
 
 ؛ خلع سالح عمویم و تشكیل قوای مسلح میل یط مدت چند ماه ه

  فراهم ساخیر  زمین  -۳
 
، بر اساس   ، سازمان ها و گروه های سیایس فعالیت آزاد و مصوون همه احزاب  ه

 ؛موكرایسید ه  قانون مبتت  بر موازین و ارزش های شناخته شد

ان  -۴   رهبر
، احزاب و گروه های سیایس به ثبت دارای  های شان و روشن ساخیر   ، تنظیم ها واداشیر

، مبتت  بر قانون و قایم ساخیر  نظارت و  عالیت های شانمنابع حصول این دارای  ها و منابع تمویل ف 
ول دقیق بر این عرصه توسط مرجع قانوی  ذیصالح  ؛كنبر

قانوی  اعالم نمودن گروه های سیایس    -۵ نظامتر كه تن به خلع سالح و عدم دخالت در امور نظایم    -غبر
 ؛ ندهند 

از پست های ملیك و    - ی  عمل یم كند  كسای  كه فرا قانوی  و ضد قانو   -بركناری اشخاص زور گو    -۶
 ؛ نظایم دولتر در مركز و والیات

فراخواندن " مبر  مدور وفاق میل " متشكل از یك یك نماینده از همه احزاب و گروه ها و جریان های    -۷
م و بنیادی مرحل  سیایس اعم از كوچك و بزرگ برای رسیدن به وفاق میل روی مسایل مبر
 
 ؛ كنوی    ه

 ناظران بیر  الملیل و تأمیر  امنیت این برگزاری ا -۸
نتخابات لویه جرگه در هر والیات با حضور شمار كاق 

ایساف   قوای  توسط  و   -انتخابات  شوند  توظیف  ایساف  واحد  شش  و  ناظران  اگر شش گروه   
ً
مثال
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انتخابات در هر والیت در زمان جداگانه صورت بپذیرد یط پنج هفته انتخابات در تمام والیات تحت  
 . ظر همیر  شش گروه انجام شده خواهد توانستن

  تداببر باال تنها و تنها متگ بر پشتیبای  همه جانب
 
  جامع  ه

 
بیر  الملیل یم تواند اتخاذ و مؤفقانه به اجرا   ه

از  با سیاست پشتیبای  علت   . در غبر آن  این میان نقش امریكا تعییر  كننده است  . در  گذاشته شود 
وهای هنجارناپذیرحكومت كرزی و معامله ه ، نه تنها رسنوشت افغانستان با  ای پنهای  با عناض و نبر

قابل پیشبیت  مواجه خواهد شد ، بل امریكا نبر  با دشواری های روز افزون در افغانستان  مخاطرات غبر
 و منطقه مواجه خواهد گردید. 

وهای هواخواه صلح و اّما غانستان بدون چشمداشتر از ، دموكرایس و بازسازی معاض اف ، آزادی ، نبر
 ، یم توانند و باید بتوانند تا متناسب با ایجابات مرحل حكومت و یا مرجع دیگری

 
حساس و رسنوشت   ه

  ، در اندك ترین مدت ممكنه جبه ساز كنوی  
 
توانای  را برای مبارزه جهت تحقق  واحد  ه ، منسجم و 

یك را برای حل م و اسایس افغانستان   خواسته های باال تشكیل داده و طرح مشبر مسایل اسایس مسایل مبر
ده و فعال مردم را به دست آورند . در این صورت حكومت بخواهد و یا  ارایه نموده و پشتیبای  گسبر

، چشم انداز دموكرایس در افغانستان نزدیك تر و روشن تر  خواهد نه، و امریكا بخواهد و یا   خواهد نه
 از امروز خواهد شد . 

ت ، مطبوعات آزاد و سایر  ، روشنفكران و فرهنگیان روحانیون پاك طینت و علمای دیت  واقیع و بابصبر
  نهادهای جامع
 
 نبر  هر یك یم توانند و به سهم خود مسؤولیت دارند تا با ایفای نقش فعال و مؤثر   ه

مدی 
  متناسب با ایجابات بره
 
   رسنوشت ساز كنوی    ه

 
را برای تقویت گرایش های  ، زمینه های فكری و فرهنگ

ش داده و زمینه ها برای گرایش های مخرب را تنگ و تنگ تر سازند .   مثبت گسبر
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ٔ
  رسمقاله

ٔ
  ۲۷ شماره

ٔ
ه وری  مجله آسمای  منتشر  ۲۰۰۴فبر

 چند نکته در مورد قانون اسایس نو 

  نوشت . و اّما ، در مرحلار  یبس  میتوانب آن  ید و تصو ید و روند تسو ی جد  ر مورد قانون اسایس د
 
 كنوی    ه

ق قانون ید توجه كرد كه بر رس راه تطبین رابطه بایاست . در ا  ق قانون اسایسین مسأله ، تطبیمهمبر 
ام عمیلین قانون را تصو یكه ا  ستند . و اّما ، اگر آنای  یموانع كم ن  اسایس از    ب كرده اند در قبال آن البر 

گر  ی فأ كنند ، رفع موانع دین قانون ایبر احكام ا  مبتت    ایسیس  یباز خود نشان بدهند و نقش خود را در  
  ، مسأل  بود. بیل  خواهد  نهچندان دشوار  

 
   اسایس  ه

 
  نظایم   -ایسیو س  نظایم  یبرخورد گروه ها  چه گونه یك

ن گروه ها در پناه قدرت  یست كه ایپنهان ن  است . بر كیس  ت، در قبال قانون اسایسیك در حاكمی رسر 
 آزاد از مردم به  ی ستند در  میتوانكه    ی  شبر از تناسب رأ یتوانستند به مراتب ب سالح  

ً
ك انتخابات واقعا

  ه جرگ ی اورند، در لو یدست ب
 
ا خواسته    ی  به دست آوردند و در پاره    كریس  قانون اسایس  ه

ّ
از موارد حت

 كردند . و اّما ، با  یر  د ، تأمیت آرأ ، بل با استفاده از ابزار فشار و تهدی ق كسب اكب  یخود را نه از طر  یها
ن گروه ها كسب كردند ، شك وجود دارد كه آنان با رضا و رغبت نسبت به  یكه ا  ازایر یوجود همه امت
ام عمیل قانون اسایس  بر تجرب متگ ین داور یمتبارز بسازند . ا ، از خود البر 

 
 تجرب -تلخ گذشته است  ه

 
  ه

 قرارها و تعهدات شان . ن گروه ها به قول و یا ی  اعتنا یر 

ر باشد ، یمسلح و فرماندهان خودرس و هنجار ناپذ  یكه افغانستان گروگان گروه ها  به هر رو ، تا زمای  
در مركز و   دولتر   عال  یر از پست هاین گروه ها خلع سالح نشوند و عناض هنجار ناپذ یكه ا  تا زمای  

قانون   ق واقیع یجاد نگردد ، تطبیتوانا ا  مسلح میل  یقواكه دولت توانا و    ات بركنار نگردند ، تا زمای  یوال 
 ممكن    اسایس

ً
  ن گفته وجود دارد . به گون ی ا  یبرا  شد . ثبوت كاق    خواهد  نه، اصال

 
 نمونه مانع ترایسر   ه

ات از ارگان ی، عدم اطاعت مقامات قدرتمند وال   ف  یدر برابر روند خلع سالح ، تداوم حالت ملوك الطوا
ك ی با چشم ساده و در  بر  ب قانون نیمثال آورد كه پس از تصو   میتوانمافوق در مركز و ... را    قانوی    یها

 د اند . ینگاه قابل د

  مسأل
 
ك موجود در آن تنها در صورت ی دموكرات  ین است كه ارزش هایا  گر در رابطه به قانون اسایسی د  ه
ادگرا دست باز یتندرو و بن  یوهابر  آن ن بر ق شوند . در غ یند تطب میتوان دموكرات    یوهابر ن   یز تواناتبار 

ا بر مبنای خاص خود شان ، ابر  و تفاس بر ه به تعابیخواهند داشت تا با تك 
ّ
 ی ن ارزش ها را مسخ كنند و حت

مورد نظر شان سوق   یتمامت گرا ك و  یولوژ یدینظام ا  ی  ، افغانستان را در سمت برپا   قانون اسایسیر  هم
ات به مشاهده یاز صاحبان قدرت در وال   كه در كردار بعیص    یاست و طور   یك خطر جدین  یدهند. ا

 دهد .  خودش را در عمل آشكارا و بدون پرده نشان یم ه   اكنون چهر یر  ش همی ن گرایرسد، ا یم

 ن ، مسألشده در آ ت  یش بی پ ایسیو نظام س با توجه به ساختار قانون اسایس
 
م در رابطه به   ه مهم و مبر

گرا،   یولوژ یدیا  یوهابر از مسخ آن ها توسط ن   یبر و جلوگ  ك قانون اسایسی دموكرات   یق ارزش هایتطب
  در مرحل
 
  ی خواهد شد و شورا  یاست جمهور یمقام ر   ه   در انتخابات برند  ن است كه چه كیسیا  كنوی    ه

د  ی انه رو و دموكرات بتوانند با كاندی، م  میل   یوهابر خواهد داشت. اگر ن  تر ی نده چه تركیمنتخب آ  میل
اك كنند و در انتخابات برا  یاست جمهور یواحد در انتخابات ر    بر  ن   میل  یشورا  یتابستان امسال اشبر

یك مشبر اینما  معرق    فهرست  چانس خود  آن صورت هم  در   ، ن یند  رفت  بر ن  برون  چانس  هم  و  وها 
ش  ی افغانستان افزا  یدر روند بازساز    الملیلیر  شبر بیب  یو هم چانس جلب كمك ها  افغانستان از بحران

فته و ثروتمند جهان  یپ  ی آن دشوار است تصور نمود كه حكومات كشورهابر افت . در غ یخواهد   - شر
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ا اگر هم بخواهند
ّ
م مخالف  یك رژ ی كمك به    یخود شان را برا  یبتوانند پارلمان ها و مردم كشورها  -حت

 قناعت بدهند .  ، حقوق بشر و دموكرایس ین جهانشمول آزادیش ها و مواز با ارز 

تطب اسایسیتنها  قانون  بازساز ی    و تش   ق  روند  مُوثر كردن  و  تهدی د جلو تشدمیتوان،    یع  را كه   دایر ی د 
د و افغانستان را از افتادن دوباره در پرتگاه فاجعه نجات  بر افغانستان امروز با آن ها مواجه است ، بگ

د  یو همكار   آگاه میل  یوهابر تمام عناض و ن  یتنها با همكار   ایر ین امر حیدهد. تحقق ا   الملیل یر  ب  ه   گسبر
 ك برنام یدر چهارچوب 

 
 نانه ممكن است . یحساب شده و واقعب ه

ت  ی در تقو   ند سهم مُوثر و فعالمیتوان   بر  م در خارج از كشور نیمق  یكه افغان ها  دارد  نهوجود    شگ
  كه هر كیس یر  قیفأ بكنند . به  یدر داخل افغانستان ا  منف    یش های ف گرایمثبت و تضع  یش های گرا

ص بدهد. و اّما ، هم در داخل و هم در خارج از  ینه تشخ ین زمیش را در اید امكانات خو میتوان خود بهبر 
 و مذهتر   ، لسای    ، سمتر   الت قویمید تمایدانند ، از ق  یم  كه خود را هودار دموكرایس  كشور تا كسای  

  اه صحن یس  ه   خود شان را رها نسازند و افغانستان شمول فكر و عمل نكنند ، حفر 
 
افغانستان    ایسیس  ه

توانا تبارز  عدم  همانا  مسُوول  یوهابر ن  ی كه  با  دموكرایسیآگاه،  و هوادار  بر طرف   ت  است  تجدد  و 
 در سطح میل   هواخواه دموكرایس  یوهابر ن  یبدون تبارز توانا  ك كالم ، دموكرایسیشد . در    خواهد  نه
  ك مسألین رابطه  یو حفظ گردد . در ا  یز ی بر د پمیتوان ن

 
هوادار    ین است تا عناض و گروه هایگر ای مهم د  ه

گذشته    نده را قربای  یند و آیبر خورد نما  میل  وها از موقف آشتر بر ر نی، نسبت به همدگر و سا  دموكرایس
 نسازند . 
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ٔ
    رسمقاله

ٔ
  ۲۰۰۴، مورخ جوالی ی  آسما  ۲۸  شماره

 انتخابات بدون انتخاب 

اكتبر سال روان برگزار   9در    یاست جمهور یافغانستان اعالم كرد كه انتخابات ر   ون انتخابایر یسیكم
 ق افتاده است . ینده به تعو یل سال آیتا ماه اپر  خواهد شد و انتخابات پارلمای  

امن یتحل  فعال  یم  ت را مانع اصیلیت و قانونیلگران فقدان 
ً
ا ،    ت مسلحانه ضد دولتر یدانند و اكب 

ده اند یك شبكه بغرنج در هم تنیمواد مخدره را كه در    یای مسوول و مافبر مسلح غ   یوجود گروه ها
تغذ را  همدگر  یمیو  یر ینما   ه  عمده  عوامل  جمله  از   ، ناامت    ثبایر   ند  یم  و  شمار   آورند.   به 
ا در آن مناطفر 

ّ
 شده توسط حكومت  ییر  ر كارمندان تعیان و سایشوند ، وال  كه " امن " خوانده یم  حت

ا یشوند و    ات توسط فرماندهان مسلح با زور سالح اخراج یمیت شان در وال ی در كابل از محل مامور 
 به آن ها اجازه ورود به محل مامور 

ً
ستند یشود. همچنان كم ن  فه داده نیمیت و اشغال وظیاصال
 و اوامر حكومت  یر   نافذه كشور و فرامیر  ، به قوان  مهم دولتر   یكه به رغم داشیر  پست ها  یعناض 
ول  یتصور نمود كه ا   میتوانستند . پس چه گونه  ی ل نیقا  ن ارزیسر یكمبر  نان به مردم محالت تحت كنبر

انتخاب كردن و انتخاب شدن استفاده    شان اجازه خواهند داد تا آزادانه و بدون هراس از حق قانوی  
آن اعالم "جهاد" كرده    حایم  خارجر   یوهابر ه دولت و نیكه عل  تر م از طالبان افراطی ند ؟ بگذر ینما

برا و  ه  یاند  از  انتخابات  زدن  عمیلیبرهم  نورز ی    در   چ  و  یغ  . یورز   خواهند  نهده   د 
ایتحل بر  برگزار یلگران  اند كه  باور  ا  ین  تحت رسر در  ن  نوی  ط كیانتخابات  به  ز یهنجارگر   یوهابر ، 

وع فراهم   یش مستحكم نموده و برایش از پیفرصت خواهد داد تا مواضع خود را ب آن پوشش مشر
 ند. بر  به دست بگ بر  سازند و به صورت خزنده قدرت را در كابل ن

و ویا  یوهابر ش شمار نی روشن است كه افزا
ُ
نفر ا ده هزار  ی ساف از حدود شش هزار نفر موجود به ن

ش ساحه فعال توانست اوضاع را    خواهد  نه  ی  گر ، به تنهایت آن از شهر كابل به چند شهر دیو گسبر
ا  . سازد  افزایدگرگون  صوریر ی ن  در  عمیلبر تاث   ش  یم    وظا ملموس  در  ایداشت كه  ن یف   بر  ساف 

 آمد .  وارد یم ات اسایسیبر تغ

اش را در رسارس    ف قانوی  یوظا  یفایا  ی  ، دولت توانا  شود  نه  كه خلع سالح عمیل  به هر رو ، تا زمای  
ا  شود  نهل  یتوانا تشك   میل  تر یامن  یقلمرو كشور كسب نكند و قوا   ی اقتصاد   یبازساز   یط برای، نه رسر

   ، اجتماع
 

ت در افغانستان برقرار یت و قانونیش خواهد شد ، نه صلح ، ثبات و امنیم  و فرهنگ
ا یخواهد گرد هم رسر نه  و  اید  حد  براط  الزم  انتخابایر ی  ی قل  نظر شكیل  ك  از  الاقل  و    قانوی    كه 

 منصفانه باشد ، فراهم خواهد شد . 

د ، به خصوص در  ی گرد  كه در افغانستان پس از كنفرانس بن عمیل  است و رویسر یك سخن ، سیدر  
و رفع احتمال لغزش در پرتگاه مشابه به تجربه    ثبایر   ت و غلبه بر عوامل یر ی ثبات و امنیر  عرصه تام

منطقه و   یافغانستان ، بل برا  ینداشته است و تداوم آن نه تنها برا  ت چندای  یدهه نود ، موفق 
است ها و روش  یقت و اتخاذ س ی ن حقیداشته باشد . درك ا  یار ناگوار یبس  یامدهاید پمیتوانجهان ،  

ش  ی كا، پیاالت متحده امر یو به خصوص ا  الملیلیر  و جامعه ب  اداره انتقال ین و كارا، از سو ینو  یها
أ آخر یاز  كه  ،  ین  برود  دست  از  فرصت  حین  و  م  مبر ورت  ض  .   ایر یك   است 

ا  حكومت ال  ی انداخیر  انتخابات از سو بر روشن است كه به تاخ  ط الزمه ، "  یفراهم ساخیر  رسر
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وع  .   ایسیو س  قانوی  ست به بحران  میتوانبرد و    ر پرسش یمیت " حكومت را ز یمشر  منجر گردد 
 میمعقول برون رفت ا  یاز راه ها گیان ین میدر ا

ً
ملل متحد  تحت رسپرستر  ی مدور بر  ن بود تا مثال

اك حكومت و نما شد و   ل یمیتشك  جامعه مدی    یو نهادها  ایسیس  ینده گان تمام گروه هایبه اشبر
انتخابات    یكه تا زمان برگزار   ی  انتخابات و كارهاخ  ی     تار ییر  ، تع  د دوره انتقالیدر آن در مورد تمد

 شد .  م گرفته یمیابند ، تصمید انجام یبا

ا  ج  ین بیبه هر رو ، ا د آزاد بودن و میتوان  نه اداره انتقال  ط كنوی  یروشن است كه در تحت رسر
رسد    . كمبر محتمل به نظر یم   كند و نه هم جامعه جهای  یر   و تضمیر  مصون بودن انتخابات را تام
 جاد شده بتواند . یدر اوضاع ا ی  ادی بنیبر نده تغیكه تا ماه اكتبر و بهار سال آ 

*** 
ای انتخابات چیك پرسش مهم  از  لباس ین است كه هدف  انتخابات دوخیر   از  اگر هدف  ست ؟ 

وع  وعیر  دولت باشد ، چن  یت برایمشر  خواهد  نهكمك    نه تنها به ختم بحران در افغانستان  تر ی مشر
مردم افغانستان   ی د آن گردد . اگر منظور دادن امكان انتخاب برای د موجب تشدمیتوانكرد ، بل  
 امكان انتخاب وجود دارد و ید آید پرسین صورت بایباشد ، در ا

ً
 ا نه ؟ یا اصال

، برنامه    مرحله كنوی    ل حاد و اسایسیحل مشكالت موجود و حل مسا  یبرا   یكرز   یمتاسفانه نه آقا
م و سازمان یكه خود را حزب و تنظ  ی  گر و نه هم گروه هایدان دیه كرده و نه هم كاند یارا  مشخیص

ا تا هنوز قادر به تنظ  -از سابقه دار تا نوپا    -ن گروه ها  یخوانند . ا  ... یم  ایسیس
ّ
 حت

ً
ا  م امور داخیل یاكب 

 جامعه و كشور.  اند ، تا چه رسد به امور  شده نه بر  خود شان ن 

كا ، یامر   ات نظایمیجه عملیازدهم سپتامبر و سقوط طالبان در نتیگفت كه پس از    میتوان در واقع  
استفاده    میل  ی  است تا توانا  شده نهبه دست آورد كه متاسفانه تا هنوز هم قادر    افغانستان چانیس

ن چانس را در خود یاستفاده از ا ی  ك ملت توانای ث ید به حین چانس را كسب كند. افغان ها بایاز ا
  بر ، مشكالت غ   یزم و تفگساالر یت انتخابات و غلبه بر ترور ی  امنیر  ن صورت تامیپرورش دهند . در ا

 بود .  خواهند  نهقابل حل 

د نزد خود مان  یهست كه هر كدام ما با  انتخابات ، انتخایر   یگفت مساله مهمبر از برگزار   میتوان
 ن موارد : یب در اش از همه انتخای پ -م ی بكن

م و در راه رفع آن ها گام  ی ك ملت درك بكنیث  ی خود مان را به ح  ی ها  م تا كاستر یا ما حاض  هستیآ  -
 م ؟یبردار 

كه سبب   و عوامیل  یز یم دهه جنگ و خونر یم تا از خطاها و اشتباهات دو نیا ما حاض  هستیآ  -
وع كنن كار را یم و ای بر ن فاجعه شده درس بگ یش و تداوم ای دایپ  م ؟یاز خود رسر

از قالب هایا ما حاض  هستیآ  - تا  آ   ی  له  یو قب  تعلقات قویم  یم   ی م و به شهروندان متساو ییبر 
 م ؟ی الحقوق كشور واحد مبدل گرد

م رجحان آن را بر هر گونه منفت  یم و حاض  هستیخود مان را شناخته ا  ا ما منافع و مصالح میلیآ  -
 م ؟ی ت كنیم و رعایر یگر بپذید و گرویه ، سمتر  ولوؤك ، حزیر یدی و مصلحت ا
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م ،  یاموز یرا ب  و دموكرایس  انسای    یها  یحقوق و آزاد  جهای    یم تا ارزش های ا ما حاض  هستیآ  -
 ؟ میرش به مردم برسانیم و آن ها را به گونه قابل فهم و قابل پذی ر یبپذ 
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 2005 یجنور  ، ی  آسما  29 ه  برگرفته از شمار 

 یروس »
ٔ
 « . . .اهیروس ه

 ه یر دفاع روسیوز  یدر برابر  گفته ها واکنش

 
 

، در حال  رسیم  د ی هنگام بازد  ه،یدفاع روس  ر یوز   وانوفی ا  رسیك که    اش از هند در آغاز ماه دسامبر
 پرده گفت که تحوالت افغانستان چنان رنگ قویم  حضور داشت، به طور یر  بر  اش ن یهند یهمتا

ا  منتیه  یگر یگرفته که به جنگ د  پ  وانوفیخواهد شد . سخنان  تنها چند روز  از مراسم    شیکه 
  و مطبوعایر   یجمهور منتخب افغانستان ابراز شد ، واکنش دولت و محافل روشنفکر   سییر   فیتحل

 . ختی افغانستان را برانگ

 خارج  وزارت
 
 ی اعالم  افغانستان یط  ه

 
 خوانده آن را مداخل  هیپا  را یر   وانفیاظهارات ا  تر مطبوعات  ه

 
  ه

 ینموده و شد   آشکار در امور افغانستان تلفر 
ً
عدم عالقه    انیاظهارات را ب  نیا  هی رد نمود . اطالع  دا

 نموده و از وزارت خارج  صلح در افغانستان تلفر   یدر برقرار   یمند
 
رش است تا نظ  تهخواس   هیروس  ه

بار  در  ا  ه  را  اطالع   وانف یاظهارات   . بخشد  سابق  هیوضاحت  به  اشاره   با 
 
و   ه افغانستان  روابط 

 . دبر فاصله بگ وانوفیخواسته است تا از اظهارات ا بر  هندوستان از حکومت آن کشور ن

در هندوستان را ، مداخله آشکار درامور افغانستان    هیدفاع روس  ر یسخنان وز   ی  در رسمقاله    سیان
بر افغانستان ، اضافه کرد که حامد    یاز تجاوز شورو   دانسته و  با اشاره به خسارات و تلفات نایسر 

است    جهموا  وی  بر وب  داخیل  یبا چالش ها  د ی دولت افغانستان هم همانند داود خان فق  سیرئ  یکرز 
که   د بر گ   صورت یم  زمای   هیدفاع روس  ر یوز  بر ت و اظهارات اخ که با آن ها دست وپنجه نرم کرده اس 

ما یم مردم  و هم  او  از سقوط حکومت کمون  دانند که حتر   هم  بعد  درافغانستان،    ستر ی حوادث 
 . بودند   دهی نظام وثبات را درافغانستان از هم پاش  ازهبر بوده است که ش  یشورو   یمحصول عملکردها

 رسمقال
 
از اشغال وتجاوز ادامه    نایسر   یبرزخم ها  را نمک پایسر   هیدفاع روس  ر ی، اظهارات وز   سیان  ه

قرار   معقول  ند یدرانتخابات ، در فرا  تی نگارد که افغان ها با موفق  جنگ درافغانستان خوانده یم
   تواند به عنوان یر   اظهارات یم  نیو ا  دارد  نه  قویم  یگرفته اند که مبنا

 
 ی برا   هیکشور روس  عالقه یك

 . روند صلح و ثبات درافغانستان باشد یبرقرار 

فاکت که انتخابات در افغانستان به عنوان ختم دوران جنگ و منازعه   نی با آوردن ا سندهی نو  درآخر 
است ، ودرجهت   قویم  ی گروه ها  یدر ساختار ها  یادیبن  بر به مفهوم تغ  د یتعامل جد  کیوآغاز  

  ت حرک  یر ی ونظم پذ  یقانونمند  ی: افغانستان به سو   سد ینو   کند، یم  یم  بر ها س  یر ی پذ  گر یتحمل و د
 . را بدانند نیا د ی گان ما با  هیکند و همسا  یم

 رسمقال
 
 روزنام  ه

 
تند »روس  واد یه  ه عنوان  نیم  اه یروس  هی با  وز   ، هنوز  اظهارات   مد«  دفاع   رانیرسر

 و هند را نشان   هیروس
 
نسبت به مردم افغانستان دانسته و افزوده است که مردم   بر  آم   بر نگا تحق   ه

شان   انیء خود نشان دادند که با هم برادر و برابر اند و م  نده یآ  میزع  نشیافغانستان با انتخابات وگز 
وع  تی. رسمقاله به اهم    دارد  نهوجود    و زبای    قویم  یها  دشمت   که انتخابات    تر یانتخابات و مشر

 . اشاره نموده است  بر  ده است، ن به دولت افغانستان دا
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 رسمقال
 
اند؟« ابراز داشته : روس ها    دهید  تحت عنوان » روس ها باز چه خوایر    بر  روزنامه اراده ن  ه

تاکنون   1371و از سال    دند ی افغانستان گرد  رای  ی گرم را داشتند، باعث و   یبه آب ها  دنیکه قصد رس
 . گردند  نافغانستا یباز ساز  یثبات و صلح وحرکت به سو  یر  مانع تأم  یدرتالش اند به نحو  بر  ن

 رسمقال  سندهینو 
 
که دولت افغانستان به    نیبا گفیر  ا  هیدفاع روس  ر یباور است  که وز   نی اراده بر ا  ه

پشتون   یسو  پ  مبر  "  به  م  یم  شی "  دارد که  ، قصد  تفرقه    ا یرود  افغانستان،  برادر  مردم  و  اقوام  ن 
 لیمصمم اند تا کشور شان را که به وس  نکیکه مردم  افغانستان ا  کند درحال  جاد یا ودشمت  

 
روس   ه

ان خسارت    خواهد  نه  ر یشده دوباره آباد کنند ود  رانیها و  بود که آن ها از روس ها خواهان جبر
 . شوند 

پک  ی  یحامد کرز   ین سخنگو یلود  د یجاو  ادایروز  از  ر   یش  منتخب   سییمراسم سوگند  جمهور 
از گروهها و افراد در جهت    یه با شمار یهمسا  یکشورها  افغانستان، هشدار داد که ادامه روابط برج  

 . شود یم ن کشورها، دخالت در امور افغانستان تلفر ی منافع ایر  تام

ه ی ه از به حاشیروس  نشانه نگرای  وانف را  یا  یلگران اظهارات آقایتحل  ، » برج    یس  یر   قول یر   به
با مقامات    گیگذشته رابطه نزد  یعنوان کرده اند که در سالها  یگروه ها و افراد  رانده شدن برج  

 . « داشته اندیر  کرمل 

  ا یگروه ها و افراد و    نیخود ا  یبرا  یدلسوز   ی از رو   هیدفاع روس  ر یکه وز   دارد  نهوجود    شگ  نیا  در 
 هم کدام بخش جامع
 
در افغانستان و منطقه    هی، سخن نگفته ، بل او نگران منافع روس  افغای    ه

ا تقو   هیاست. روس
ّ
 نفوذ خود در منطق  تیدر صدد حفظ و حت

 
است . افغانستان    انهیم  یایآس  ه

ول روس  گانهی با    آن یم  ق یاست که از طر   انهیم  یای آس  یکشور ها  یبرا  هیراه خارج از کنبر توانند 
 شدن افغانستان به حلق   لیتبد  هیسبب است که روس  یر  برقرار کنند . به هم  وند یجهان آزاد پ

 
وصل   ه

منطقه    یامنطقه و راه اتصال منطقه با جهان آزاد را که با منافع تمام مردمان و کشوره  یکشورها
 عادالن  بر و غ  یمنافع استعمار   ی برا  یمطابقت دارد، خطر 

 
 نکت  نیداند . و ا  خود در منطقه یم  ه

 
تازه    ه

 یبر تغ  بر  ن  یدر منطقه سابقه دارد . ظهور و زوال شورو   یاستعمار تزار   خی     ، بل برابر با تار   ستین  ی  
ا  ی  ماهو  ن  نیدر  ابزار    روپوشکرده است    یبر که تغ  یبر  چ  -است   اوردهیامر به وجود  ها و راه ها و 

 . است  استیس نی ا یر  تحقق و تأم

 یماه  وانوفیا  یآقا  حرف
ً
 ه  تا

ً
همانند چند کشور مداخله گر     -  یر  ؛ کرمل دارد  نه  ینو   بر  چ  چیاصال

 تحر   -گرید
ً
را   و سمتر   مذهتر   ،زبای    ،و شعله ور ساخیر  اختالفات قویم  کیسال ها است ک عمال

 عادالنبر و غ  یتحقق منافع استعمار   یدر افغانستان دنبال کرده و آن را برا
 
کرده   یابزارساز   هی روس  ه

موءافقتنامه    بیو آن هم به صورت آشکارا و پس از تصو   هیدفاع روس  ر ی است که وز   نیاست . نو ا
 .سخن گفته است یر  بن ، چن یها

عکس العمل در قبال موضع   نوع  وانوفیا  یباور اند که گفته ها  نیگران بر ا  لیتحل  برج    گرچه
در   هی روس  تیمورد حما  یگروه ها  تی از موقع  و ابراز نگرای    ییر  غرب در رابطه به انتخابات اوکرا

  ه ی روس  دفاع  ر یباور اند که اظهارات وز   نیاز آگاهان امور بر ا  یگر یشمار د  افغانستان بوده است ، ول
  یر  مورد نظر کرمل  یول عناض و گروه ها شم  یبا هدف اعمال فشار برا  لفیط    د یتهد  کیتنها در حد  

 نیدر کاب
 
ثبات ساخیر  اوضاع   یر   یبرا  یر  دانند که کرمل  از احتمال نیم  د یو بع  ستین  یکرز   د یجد   ه

 .طرح کرده باشد بر  را ن ی  ، پالن ها گر یجنگ د ک یافغانستان و برافروخیر  
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 2005 یجوال

 گرفت  ی جد د یرا با د ی تهد

 و تشنج در مناسبات افغانستان و پاکستان  یرسد

 یتقر   تیمورد حضور و فعال  در 
ً
مسلح ضد دولت افغانستان ، در    یبدون مانع عناض و گروه ها  با

 . جامعدارد  نهوجود    یدی قلمرو پاکستان شک و ترد
 
 آگاه است .    قت یحق  نیبر ا  الملیل  یر  ب  ه

ً
کامال

 سه ده   ی و یبر طبق همان سنار   شی پاکستان کم و ب  کنوی    یباز 
 
رود : دست زدن    یم   شیبه پ  بر اخ  ه

 به همه اشکال ممکن 
 
از هرگونه مداخله در امور    افغانستان و انکار رسیم  مداخله در امور داخیل  ه

  د ی شه  یجمهور   استیکنند که در زمان ر   انکار نیم  گر ید   افغانستان. امروز مقامات پاکستای    داخیل
عناض   هپاکستان( ب ) سازمان استخبارات نظایم یاس آ یآ ق یمحمد داوود ، دولت پاکستان از طر 

فعال  یاسالمگرا به  تا  نمود   مسلحان  یها   تیافغانستان کمک 
 
دولتر   ه مبادرت   ضد  افغانستان  در 

ا در همان زمان ن  ی، رو   1992  –   1978  انیسال  انیورزند. آن چه که در فاصله م
ّ
همه   بر   بر  داد ، حت

  و طالتر   یساالر   میتنظ  ی خونبار و فاجعه آور دوره ها  یدادهایگان آشکار بود . نقش پاکستان در رو 
افغانستان انکار   مرصانه از مداخله در امور داخیل . امروز باز مقامات پاکستای   ستیقابل انکار ن بر  ن
 هم  ورزند ، ول  یم

 
افغانستان، باز هم در    است که عناض ضد دولتر   نیشواهد و مدارک دال بر ا  ه

 . دارند یم افتیدر  گیو لوژست مال یقلمرو پاکستان پناه گرفته و کمک ها

که فرق    یبر  افغانستان دست بر نداشته است . تنها چ  واقع پاکستان از مداخله در امور داخیل  در 
 یها  هی که گاه در حد توط  ی    مداخله  –مداخله است    یها و شگردها و ابزارها  وهی کرده است ش

 ... هم فراتر از آن است و گایه دهی بوده و گاه تا رسحد جنگ اعالم ناشده رس پنهای  

 یاز داع ا یاند که اگر افغانستان گو  از عناض و حلقات در افغانستان مدع برج  
 
پشتونستان دست  ه

داشت . شمار   خواهد  نهافغانستان    مداخله در امور داخیل  یبرا  ی    هبر  پاکستان انگ   گر یبردارد ، د
 ن یبودن ا  درستاست . نا   کا یامر   بر  نو پاکستان ن   یباز   نیا  ه  کارگردان پس پرد   ا یاند که گو   مدع  گر ید

 - دارند  نیفراتر از ا  ار یبس  ی ها  الیخواب ها و خ  پاکستای    انیادگرای. بن  دارد  نهبه اثبات    از یادعاها ن
ات ا ، فراتر از افزدون بر عمق سبر

ّ
ر حت   را یم   نیخواب ا  پاکستای    انیادگرایپاکستان و امثالهم . بن  کیبر
  ی  صورت هم افغان ها به طور نها  نیبکنند . به ا  دلمب   بر  ن  کا یامر   یبرا  تا افغانستان را به باتالقر   نند یب

  ان یادگرا یخواهد شد و هم خواب بن  دهیاز منطقه برچ  کا یاز پا خواهند افتاد و هم دامن نفوذ امر 
 یایآس  اسالیم  یشامل پاکستان، افغانستان و کشورها  -دولت بزرگ اسالیم  لیتشک  یبرا  پاکستای  

تحت    ولتر د  یر  خواهند تا چن  در پاکستان یم  اسالیم   انیادگراید . البته بنی ممکن خواهد گرد   –  انهیم
 . شود لیپاکستان تشک یرهبر 

افغان ها و   یمبتال گردد ، سود آن برا  یدر افغانستان به رسنوشت شورو   کا یکه به فرض امر   می بر گ
جهاد ، به قدرت   یدوره ها   یپرسش با توجه به تجربه ها  نیخواهد بود ؟ پاسخ به ا  افغانستان جی 

ها  نیمجاهد  دنیرس فاجعه  طالتر   یساالر   میتنظ  ی و  دراز   و    یبالمانع کشورها  ی ها  یو دست 
 . افغانستان ، روشن است در امور داخیل هیساهم
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توانا  نیا .    نظایم  ی  روشن است که افغانستان در حالت حاض  فاقد حد اقل  دفاع از خود است 
ها   هیآن را داشته باشد تا توط  ی  توانا  بر  افغانستان ن  استخبارایر   یرود که ارگان ها  همچنان گمان نیم

ایر  کنند ، کشف کرده بتواند . در چن  ستون پنجم عمل یم  ثیرا که به ح  تر مخف  یو شبکه ها  یط ی رسر
  ی  مهم است تا افغان ها با همسو  ار یبس و در مقطع کنوی  

 
  کیو نشان دادن  ، همبسته یك

 
 پارچه یك

بر ضد افغان ها و افغانستان    ت  یچ   هیطکه رسگرم تو   تر خارج  یو کشورها  وها بر در برابر آن ن   میل
 . هستند ، واکنش نشان بدهند

 از موضع میل  کسای    به
ً
فردا   یر  هم  می بر شد که گ  ادآور ی  د یبا  بر  ، ن  ند ی گو   سخن یم  انهیگرا   که ظاهرا

رخ خواهد داد    آن جی   یاز افغانستان خارج گردند ، به فردا  سافیا  یو قوا  ی  کایامر   یپس فردا ، قوا
 بدتر از آن چه در فاصل  ار یبس  یو یاست که افغانستان با سنار   نی... مگر نه ا

 
  2001-  1992  انیسال  ه

 ی نابود  یامدهایو پ  جیالبته با نتا  –خواهد بود    یر  رخ داد ، مواجه خواهد شد ؟ بدون شک که چن
 . افغانستان و افغان ها یآور برا

 مرحل  در 
 
م تر   کنوی    ه است تا   نیکه در برابر ما افغان ها قرار دارد ا  ی  فه  ین وظیتر   ن و اسایسیمبر

  الملیل  یر  ب  یمؤثر از کمک ها  ه  معاض و مؤثر افغانستان و استفاد  یبازساز   یتمام توان خود را رو 
ا  لین  یبرا ا  لی . در صورت ن  می هدف متمرکز ساز   نی به  به    نیبه  ک کشور  یهدف و مبدل شدن 
فتهیپ به تحمل    ر یناگز   میل   یبقا  یبه تحمل آن چه که امروز برا  ر یناگز   گر یو ملت متحد و توانا ، د  شر

  م یاز گذشته درس گرفته باش   د ی. ما با  معقول افغای    ی  گرا  است میل  نیبود . ا  می، نخواه  میآن هست
تر و    قی، بل آن ها را عم  کند   ما را مداوا نیم  یشدن ، دردها   بر  ت تند و تاحساسا   می که تسل  میو بدان
 ا برگشت به گذشت یو    سافی و آ  کا یانتخاب حضور امر   انیسازد. م  تر یم  یر  چرک

 
نه چندان دور مبدل    ه

ک  ی، کدام    ی  منطقه   گر ید  یو قدرت ها  گر یگان د  هیدر دست پاکستان و همسا  ی    چهیشدن به باز 
ک  یث  ی م تا به حی بکوش   الملیلیر  ب  یار ین که با استفاده از  یجز ا   یگر یا راه معقول دیبهبر است ؟ آ

بلند شو   یپا  یک کشور توانا ، رو یملت و   نات  م ، وجود دارد ؟ اگر کیسیخود  بهبر    ف عمیلیالبر
 ... ه بکندید آن را ارایی داشته باشد ، بفرما

 مسأل
 
  خارجر   استیحق را دارد تا در مورد س  نیکشور ا  کی  ثی است که افغانستان به ح  نیا  گر ی د  ه
  ه  شناخته شد  نی، در چهارچوب مواز   شیخو   تحقق آن بر اساس منافع و مصالح میل  ه  و نحو   شیخو 

کا ، یامر   ه  متحد  االتیدر مورد مناسبات افغانستان با ا  می . تصم  د بر بگ  م ی، تصم  الملیل  یر  روابط ب
ژه  یگران و به و ید  ی به سفارش ها  یاز ین  چیدوکشور است و افغان ها ه  نیملل و دول امربوط به  

ال حم  کسای    . گل و امثال او ندارند  د یچون جب 

 عاد  که مربوط به مناسبات افغانستان و پاکستان یم  ی  جا  تا 
ً
ساخیر  آن با منافع هردو    یگردد ، طبعا

 ی، همسا  خواهند  نه  ا یدر منطقه مطابقت دارد . دو کشور بخواهند و    تی کشور و منافع صلح و امن
 
 ه

توان   نیماست ،    وستهیاند . آن چه را هم که در گذشته در مناسبات دو کشور به وقوع پ   گر یهمد
ا  . براتوا  که کرده یم  یتنها کار   هیدو کشور همسا  نیدگرگون ساخت  تا  آن است  مناسبات    ینند 

 مف
ً
از دوران استعمار و دهه    دهیرس  اثبر به م  لی و مسا  ند بر بگ  میامروز و فردا تصم  یبرا  د یمتقابال

که مربوط    ی  . تا جا  ند ی، حل و فصل نما  الملیل  یر  ب   ه  شناخته شد  نیمواز  یپس از آن را بر مبنا  یها
 به مسأل
 
 ا  یم  ورند یخط د   ه

ً
حل و فصل گردد . پاکستان حاض     یروز   د یبا   بر  مسأله ن  نیگردد ، طبعا

 یقض نیتا ا ستینبوده و ن
 
 ب ی  مرجع معتبر قضا کیرجوع به  ق یاز طر  ه

حل و فصل شود؛   الملیل یر 
ماند ، مذاکره    یم  که باقر   خواهد بود . پس رایه  حتیم  ه  بازند  ی روندیر  ک چن یداند که در    چون یم
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  ی تعقل ، عدالت پسند یبر مبنا ایسیس  ه  و اراد می که تصم  دو دولت است . در صوریر  انیم  رسیم
 یقض  نیحل ا  یبرا  یمتعدد  یمسأله موجود باشد ، راه ها   نیحل ا  یبرا  کین  تیو ن

 
 افت یبغرنج    ه

ا  شده یم تا مذاکرات    ستی موجود ، به نفع افغانستان ن  طیتوانند . و اّما ، در حالت حاض  و تحت رسر
با پاکستان رو   یقض  نیا  ی را 

 
نما  ه . د راصل حکومت افغانستان در حالت حاض  و    د یبغرنج آغاز 

ا با پاکستان وارد مذاکره شود. وارد کردن فشار    یلیمسا  یر  چن  یرو   باید  نهتواند و    نیم  ط کنوی  یرسر
 مسأل  یآغاز مذاکرات رو   ی، برا  آن گروه و جناح افغای    ا ی  ن یا  یبر حکومت از سو 

 
ورند با  یخط د  ه

ا آن بر    لیو دل  میل  یایبا منافع و مصالح عل  ر ی است مغا   ، عمیل  ط و زمان کنوی  یپاکستان ، در رسر
متحدانه از   د یدارد ، روشن است . در گام نخست افغان ها با  آگایه  کیم  ایسیکه از امور س  هر کیس

 : پاکستان بخواهند تا

ط به مداخله در امور داخیل  د یپاکستان بدون ق -   ی ها  گاهیها و پا  هیدهد و پا  انیافغانستان پا  و رسر
  ندیمداخالت را برچ نیا

ورند به مناطق  یشدن اوضاع ، از نوار د  یآن با عاد  نظایم  یوهابر د که ن ی د ضمانت نمایپاکستان با -
 خود برخواهند گشت  قبیل یسر یوضع الج

 د ی ه نمایافغانستان را ارا د ضمانت عدم تکرار مداخله در امور داخیلی پاکستان با -

 خود را در فاجع تید مسؤولی پاکستان حد اقل با -
 
 ده میو ن کی  ه

 
اف کند بر اخ ه   اعبر

  دی نما تیرعا بندرکراجی  ق یرا از طر  آزاد اموال افغای   ت ید حق ترانز ی پاکستان با -

  و عدم مداخله در امور داخیل   یحسن همجوار   نیمواز   تی متعهد به رعا  د یبا  بر  مقابل افغانستان ن  در 
ا تحقق  با   . متقابل گردد  اساس  زم  نیبر   ،  ن یمرحله 

 
با رشد   ه و  فراهم خواهد شد  متقابل  اعتماد 

 مف  یها  یهمکار 
ً
   یاقتصاد  یدر عرصه ها  د یمتقابال

 
ش    نهیزم  نی، ا  ایسیو س  ، فرهنگ   شبر یبگسبر

با عاد  افتیخواهد   به دنبال آن و  افغانستان ، طرف  ی.  خواهند توانست در   یر  شدن اوضاع در 
 یقض  یمناسب مذاکرات رو   یفضا

 
به سخن روشن : رسنوشت آن    -استعمار    ه  دور   اثبر بغرنج م  ه

از خاک ها انگل  ی بخش  استعمار  توسط   ضم  یسیافغانستان که 
ً
ا  میبه زور غصب و سپس جبر

 
 ه

 ا -ده است ی پاکستان گرد
ً
د که یجه خواهد رسیبه نت ت زمای  ین مذاکرات در نهایرا آغاز کنند . طبعا

ورند و دادن استقالل  ینوار د   ان موقف کنوی  یو انعطاف نشان بدهند. م  ت  ی هر دو طرف از خود واقعب
ا افغانستان ، ده یک بخش قلمرو پاکستان و  ی ث  ی رش آن به حیا هم پذیبه آن و    یا خود مختار یو  

رش هر دو  یافت که هم مورد پذیرا    ن است تا طرجیمهم ا  ه کرد ؛ ولیتوان ارا  گر را یمیها طرح د
 . ر پا نگردد یباشد و هم حقوق مردمان پشتون و بلوچ آن طرف رسحد ز   -و پاکستان    افغانستان  -طرف

ه  یک جانبه انرصاف خود را از دنبال کردن قضیها بخواهند تا افغانستان به صورت    پاکستای    اگر 
 خواهد  نه  بر  برانگ   ت بشناسد ، چندان شگفتر یث رسحد دو کشور به رسم یورند را به ح یاعالم و د
 یبود و اّما ارا

 
 در مورد ماه  ا آن شخص و گروه افغای  ین  یا  یاز سو    طرجیر  چن  ه

ً
آن   اتیت و نیطبعا

حل   ینده برایکه در مذاکرات آ  دارد  نهوجود    د. شگبر  انگ  را بر یم  ی  جد  یشخص و گروه پرسش ها
ر خواهد یاجتناب ناپذ   متقابل و داد و ستدها محتمل و حتر   یه گذشت ها و انعطاف های ن قضیا

کند ، بدون آن که حد اقل   ش افغانستان را خلع سالح یمیشاپیک جانبه ، پیطرح انرصاف    بود ، ول
ا ارایممکن را از طرف د 

ّ
 ی گر به دست آورده باشد. حت

 
  ا آن گروه افغای  ین و یا  یاز سو    طرجیر  چن ه
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ن یا  یگر رو ی منشعب کردن افغان ها و انداخیر  آن ها بر رس و گردن همد  ید پاکستان را برای، ام
 .دهد ش یمی ه ، افزایقض

آن بر   یلیتحم  یو قراردادها  یسیاستعمار انگل  ه  دور   که در اسناد رسیم  یاد آور یان الزم به  یپا  در 
شده است .  ورند به کار برده  یست ، بل اصطالح نوار دی ورند نی، صحبت از خط د  جانب افغای  

  قلمرو از    بوده است که بخیسر   یتانو یان افغانستان و هند بر یک نوار، رسحد میک خط بل  ی، نه  بیل
 . اشغال کرده بودبر  افغانستان و مربوط به افغانستان را ن
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 2005 یجوال

 مداخله گر و مقرص است ؟  یک

  جان یحوادث در اند  ا یکه گو   نیدر مورد ا  هیخارجه و دفاع روس  یوزرا  یپس از طرح اتهامات از سو  
 ت ی از قلمرو افغانستان امن  شده است و تندروان اسالیم  یازبکستان در قلمرو افغانستان پالنگذار 

 دفاع و خارج  ی زنند ، وزرات ها  را بر هم یم  انهیم  یایآس  یکشورها
 
  ه یافغانستان با صدور اعالم  ه

موضع   یر  اظهارت مب  نیکردند که ا  یدوار یادعاها ابراز ام  نیشان داده و با رد اها واکنش ن  هیانیها و ب
 تجاهل عرفان  -باشد  نه  هی روس  ونیفدراس 

 
 ی کشور   هیداند که روس  هم یم  استیکور س  را یثمر ؛ ز   یر   ه

ابراز    خارجر   استیل سیحکومت را در مورد مسا  رسیم  دگاهیجدا از د  دگاهیکه در آن وزرا د  ست ین
 .دارند

جمهور افغانستان    سییر   ی، حامد کرز   مقامات رویس  یمطروحه از سو   ی در رابطه به ادعاها  روز ید
نامه از جمله نوشته اند :   نیدر ا  یکرز   یفرستاده است . آقا  یر  پوت  بر میوالد  یآقا  عنوای    ی  ، نامه  
وجه    چیهدهم که دولت افغانستان به    نانیاطم   هیخواهم به شما و به مردم روس  یم  لهینوسی"  بد

 یدر کشورها  یثبات ساز   یر   ات یعمل  ا یو    ستر ی مقاصد ترور   یکشور رابرا  نیاجازه استفاده از قلمرو ا 
 "...داد خواهد  نهمنطقه و جهان  یکشورها  ا یافغانستان و  هیهمسا

 حکومت ازبکستان سخن یم   یمورد به جا  نیاست که چرا روس ها در ا  نیا  د یآ   یم  شیکه پ  پرسیسر 
 لیاست ؟ مگر روس ها بهبر از حکومت ازبکستان از مسا  هی. مگر ازبکستان جزو قلمرو روس  ند یگو 

  رده خود ذکر نک  یادعا   نیدر مورد ا  سند و مدریك  چیه  که مراجع رویس  نی ا  گر ی ازبکستان آگاه اند . د
 بهبر نبود تا وزارت خارج  ا ی، آ  یکرز   یآقا  یاز ارسال نامه از سو   شیصورت پ  نیاند. در ا

 
افغانستان   ه

را روشن   هی خواست تا با مراجعه به مقامات دولت متبوعش قض از او یم هیروس  بر با سف  در مالقایر 
 یم  موجود   و مدریك  د . اگر سن   بر خ   ا یهم موجود است ،    ادعاها سند و مدریك  نیا  یبرا  ا یسازد که آ 

افراد و گروه    د یبا  شده توسط مراجع رویس  هیبود در آن صورت افغانستان با استفاده از اطالعات ارا
 در قضا  ی  ها

ً
آن بر همه گان    بر داد . در غ   قرار یم  گرد یدست داشتند کشف و مورد پ  ا یرا که احتماال

 . افغانستان مطرح کرده است هیرا عل ی   هیپا اتهامات ناروا و یر  هی شد که روس روشن یم

 یبرا  القاعده در افغانستان از امکانایر   ا یقابل تصور است که در حالت حاض  طالبان و    بر اّما ، غ  و 
س داشته باشند تا عمل  نیا صورت روس ها چرا   نیبه راه اندازند. در ا  انهی م   یایرا در آس  ایر یدر دسبر

 است که در آستان  نیا  تی پردازند. واقع  یم  به اظهارات ضد افغای    جی   یو برا
 
  است یانتخابات ر   ه

 در آستان  نکیو باز ا  یکرز   یتوسط آقا  د یحکومت جد  لیو سپس تشک  یجمهور 
 
 انتخابات پارلمای    ه

و حکومت افغانستان را به    ند یخواهند بر افغانستان اعمال فشار نما  یم  روس ها با همچو اظهارایر 
خواهند دوباره خود را منسجم بسازند ،   یم  نک یکه ا  پرورویس  ه  د یفروپاش  یوهابر در برابر ن   نرمش

 بدهد. نکت   از یو به آنان امت  د یوادار نما
 
ات  یار یهمانا هم  گر ید  ه ر سبر  . است  کا یافغانستان و امر   انیم  کیبر

اند . حکومات    که روس ها از روند انکشاف اوضاع در افغانستان ، ناراض    دارد  نهوجود    شگ  نیا  در 
اتور   هیروس اتور   یتزار   یاز زمان امبی را در مورد    ی  و پس از آن نه تنها خواب ها  یشورو   ی، تا امبی

، بل پالن ها  دهیپروران  افغانستان در رس یم ن  تر عمل  ی اند  اقل   یرو   بر  را  . حد  اند  دست داشته 
 به منطق  گر یاست تا افغانستان بار د  نیا اخواست روس ه

 
که    همان موقف     –مبدل شود    لیحا   ه
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بر   استعمار رویس رس  یتانو یو  توافق  به  قرن گذشته  در  آن  مورد  آستان   دهی در  در   .  بودند 
 
آغاز   ه

 شمال افغانستا هیدر افغانستان ، مقامات روس ستر یضد ترور  تالفیا اتیعمل
ً
 ث یرا به ح نضاحتا

  ن یخود در افغانستان ، ا  نیمتحد  بای  یتا با پشت  دند یاعالم کردند . روس ها کوش  هیزون منافع روس
 . کوشش ها دست برنداشته اند  نیبسازند و هنوز هم از ا مفکوره را عمیل

تا خود را از خصومت   د یو عدم انسالک ، کوش  طرق  یب   استیس  بی در قرن گذشته با تعق  افغانستان
ق و غرب به دور نگهدارد . و اّما ، روس ها با مداخله و تجاوز خود بر افغانستان بر ا  انیم  نیرسر

 افغانستان نقط   استیموقف و س 
 
 برگشت افغانستان به منطق   گر ینهادند . د   انیپا  ه

 
به نفع    هن  لیحا  ه

نفع کشورها به  نه هم  به حلق  انهی م  یایآس  یافغانستان است و  امروز دارد  افغانستان   . 
 
وصل    ه

روس    و ناراحتر   با جهان . نگرای    انهیم  یایوصل آس  یبرا  شود و به پیل  منطقه مبدل یم   یکشورها
  انه یم   یایسآخود در مورد    یهنوز هم از ادعا  هیروس  را ی؛ ز   د بر گ  امر منشأ یم  یر  ها درست از هم

آس و  است  نداشته  بر  منطق   انهیم   یایدست   را 
 
انحصار   ه تبد  خود یم  ینفوذ   . شدن   لیشمارد 

راستا   یر  زند . در هم  را برهم یم  هیخواب روس  نیبا جهان، ا  انهیم  یایافغانستان به پل اتصال آس 
ات   یاست که همکار  ر سبر  نگران رسنوش   هیروس  بر  ، ن   کا یافغانستان و امر   کی بر

ً
  ی منافع استعمار   ترا جدا

 . اش در منطقه ساخته است 

 یر  و مقررات ب  یر  کشور آزاد و مستقل ، حق دارد تا خود در چهارچوب قوان   کی  ثیبه ح افغانستان
خودش   نیخودش و انتخاب دوستان و متحد   خارجر   اتیس  لیشده ، در مورد مسا  رفتهیپذ  الملیل

 در عرص
 
   دارد  نهبر گردن افغان ها و افغانستان   حفر   چیه  هی . روس د بر بگ  می تصم  الملیل  یر  ب ه

ً
 . اصال

 ران ی بر افغانستان را که کشورما را به و   تجاوز نظایم  یدالر   ارد یلیغرامات ده ها م  د ی نخست با  هیروس
 
  ه

 سوخته مبدل کرد و جامع 
 
 از مردم    یر  خون  یرا رساپا پر از زخم ها  افغای    ه

ً
دازد و رسما ساخت ، ببی

صورت افغانستان    نیاکه مرتکب شده است ، معذرت بخواهد . تنها در    ایر یافغانستان به خاطر جنا
  یبه قدرت و بقا  دن یرس  یکه تنها برا  برقرار کند . کسای    هیرا با روس  یمناسبات عاد   ستییبا  یم

  یکه به زور تانک ها   حق مسلم افغانستان ضف نظر کردند ، در واقع با آنای    نیقدرت خود از ا
 . ندارند ، فرقر  دند یبه قدرت رس رویس

نما  ستی ن  انهیم  یایآس  یکشورها  لیبالتوک  لیوک   هیکه روس   نیا  گر ید از آن ها  تا     ندهی، 
 

.    یك کند 
با  ی  اگر مشکل و مسأله    انهیم  یایآس  یکشورها افغانستان دارند ، خود  افغانستان   د ی با  با  آن را 

گونه   چه  هیفراموش بکنند که روس  باید  نهفراموش نکرده اند و    انهیم  یا یمطرح بکنند . مردمان آس
بدانند    د ی با  انهیم  ی ایآس  یکه دولت ها  نیا  گر یآنان را به اسارت درآورد . د  النهیمح  یها  استیبا س

 به آن مبتال هستند و با بسیر  همکه    یکه با استبداد و فساد
 
اض از    یمنافذ برا  ه ابراز نظر و اعبر

به سو   یسو  را  آنان   ، ن  و شورش سوق یم  انیعص  یمردم  . رسکوب  و   موکراتید  یوهابر دهند 
 ه ی مردم تغذ  تر یموج نارضا  نیاز ا  شود تا عناض و حلقات افرایط  دموکرات ، سبب یم  ونیاپوزس
 . ندینما

 ها و زمامداران مستبد و خودکام  حکومت
 
که باشد ، مادام    متر یخواهند به هر ق ، یم انهی م  یایآس ه

ا  . بمانند  اقتدار  بها  نانیالعمر بررس  به  تا  اند  ، حاض   ا 
ّ
قربای    یحت کردن کشورها و مردمان   گران 

 آزمندان  یپالن ها  شگاهیبه پ  انهیم  یایآس
 
با خود داشته    یر  کرمل   بای  ی، پشت  هیروس  ی استعمار   ه را 

خود در برابر   یاستبداد  داوم حکمرای    یبه استبداد رو کنند و هر قدر که برا  نانیباشند . هر قدر ا
 . دی مردم خود را خواهند خر  شبر یرس خم کنند ، همانقدر انزجار و نفرت ب هی روس یاستعمار  اتین
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توان آن   گر ید  یر  و کرمل   د ی به رس رس  بر  ن  انهیم  یایدر آس  ، عرص استعمار رویس  یشورو   فروپایسر   با 
آس  دارد  نهرا   دور  به  اروپا  انهیم  یایتا  قر   یو  آهن  رسر حصار  د  یر  ،  نه  چون  افسون    گر ی بکشد؛ 
  نگ تنها سالح ز   هیکسب مقام ابرقدرت بودن را . روس  ایسیو س  یدارد ، نه توان اقتصاد  کیولوژ یدیا
 تجرب  ه  زد

 
. همچنان ، شگ  یاستعمار   کیپلوماتیو د  ایسیس  ه   ه یکه روس  ستین  را در دست دارد 

   اثبر م
 

اخت  یر   کا یك در  ها   ار یرا  و شبکه  عناض  و  را    ی  دارد  مزدور  و  ده  عناض رسسبی در   –از  هم 
  یاوضاع را در افغانستان و کشورها  هیروس  ه  توانند به اشار   یم  نانیافغانستان و همه در منطقه . ا

 . متشنج سازند  گر ید

 متوج  د ی، با  هیبا روس  ز یکج دار و مر   پلمایسیافغانستان در کنار د  حکومت
 
 یعناض و شبکه ها  ه

   مخف  
 

ا  د بر گ  را در بر یم  یکه عناض متعدد  ی  شبکه    –در افغانستان باشد    یر   کا یك   ت  ییمع  طیو در رسر
کردن آن    خنت    یشبکه و اقدامات الزم برا  نیا  ی  مخرب دست زند . شناسا  ار یتواند به اعمال بس  یم

ور   ار یامر بس دندان خواهد شد ،   در افغانستان یر   هیروس  استیصورت مار س  نیاست . در ا  یض 
 . یر  پوت  بر میبه تزار وال  یکرز   یآقا ینه با ارسال نامه از سو 

اتهامات کنوی    که عناض پرو رویس   دارد  نهوجود    شگ برابر  باقر   هیروس  ، در    همان گونه ساکت 
اعالم شمال افغانستان به زون منافع    ه  در بار   هیروس  یدر برابر ادعا  شیسال پ  می مانده اند که سه و ن

در برابر اتهامات   د ی ، وطندوست و دموکرات افغان با میل یوهابر سکوت کردند . عناض و ن هیروس
 پارچه   کیهمانگونه متحدانه و  هی روس و اقدامات ضد افغای  

 د ی با  یگر ی د  یو بر هر کشور و ن  ا یپاکستان و    ضد افغای    یها  هینشان بدهند که در برابر توط   واکنش
 ضدافغای    یها  استیبه آن را در بخش واکنش به س  از یکه ن  یلینشان بدهند . درست به همان دل

 . می پاکستان متذکر شد
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 ۲۰۰۵سپتمبر 

 عادالنه  ب  ، اّما غ آزاد   -انتخابات پارلمایی 

 درافغانستان  نه تنها مرحل  انتخابات پارلمای    یست که برگزار ین  شگ
 
 مؤافقتنام   ی  مهم و نها   ه

 
  ی ها  ه

 در افغانستان یم   موکرایسیو رسنوشت امر صلح و د  یبعد  یرود ، بل بر روندها  بن  به شمار یم
ایبر جا نهد . و اّما ، ا  تواند اثرات مهیم    بخیسر   کهشود    برگزار یم  یطین انتخابات ، در رسر

 
از   بزریك

 مسلحان  یها  تیافغانستان در اثر فعال
 
   بر  مانده ن  و در بخش باقر   دهی ناامن گرد  ضد دولتر   ه

ً
ا که اکب 

ام به حقوق مردم کمبر اثر  تیاست ، از رعا فرماندهان مسلح محیل ی  تحت حکمروا  ی قانون و احبر
کا با انتخابات پارلمای    به چشم یم دست زدن به هر اقدام ممکن   و   خورد .  مخالفت طالبان و رسر

 یگر ید  یعناض ، حلقات و گروه ها  ستند ی. و اّما ، کم ندارد  نهبه کند و کاو    یاز یآن ن  یناکام ساز   یبرا
 انتخابات آزاد و عادالن کیهم  که 

 
 . دانند را به نفع خود نیم قانوی   ه

ا  ه  به عالو   رابطه به انتخابات پارلمای    در  گردند    یم  که موجب نگرای    یگر ی د  ه  نکات عمد   تر یامن  طیرسر
 : ها اند نیا

   اتیاز نامزدها متهم به ارتکاب جنا  یبر شمار کث  -
 

  ی از سو   بر  ن   تیمورد صدها شکا  نیاند و در ا  جنگ
 که حکم محکم  نیمربوطه به نام ا  ونیسیکم  یاز سو   یر  از متهم  کی  چ یشد ؛ واّما ، ه  هیمردم ارا

 
با   ه

  نشدند تی ، سلب صالح دارد  نهافراد متهم وجود  تی در مورد محکوم  تی صالح

منابع مال - از  ، گروه ها  قانوی  بر و قدرت غ  استفاده  ،   قانوی  بر مسلح غ  یتوسط جنگ ساالران 
ان مواد    خارجر   یوابسته به کشورها  یشبکه ها   ت ی امن   یر  که  تأم  ی  گروه ها  ر یسا  مخدره. ، قاچاقبر

ر خود یم تی، ثبات و حاکم   دانند مردم در افغانستان را به ض 

 شان  یدان مستقل به انرصاف از نامزدی واداشیر  کاند -

 دموکرایس میل هوادار  یمنسجم رسارس  ایسیس  یوهابر فقدان احزاب و ن  -

   دهی چیپ -
 

  انتخابات و یر  ستمیس یك
 

 رابطه نیمردم در ا تجربه یك

 پارلمان فیاز وظا دانی مردم و خود کاند ی  عدم آشنا -

 که هم  نیتوجه به مراتب باال و با در نظرداشت ا  با 
 
به   کینزد  انینفر از م  11به جز     -  دانی کاند  ه

اک در انتخابات را کسب کرده اند و همچنان به دل  –  د ی شش هزار کاند  یبر گ  یکه رأ  نیا  لیحق اشبر
توان گفت که انتخابات " آزاد"  خواهد بود . و اّما، در مورد  نظر یم نیخواهد بود ، الاقل از ا یرس 
 . وجود دارد د یشک و ترد یباشد ، جا بر  که انتخابات عادالنه ن   نیا

مشارکت مردم  باشد ، تا   انبر  که همانان م  اصیل   یاز  شاخص ها  گیهنوز در مورد    انیم  نیا  در 
مشارکت    انبر  باور اند که ممکن است م  نیگران بر ا  لیتحل  دشوار است . برج     قطیع  ت  یشبیهنوز پ

گران   لیاز تحل  یگر یباشد . شمار د  یجمهور   استیانتخابات کمبر از سطح انتخابات ر   نیمردم در ا
د   در محالت ، یم  دانی کاند  انتخابایر   ه  اند که مبارز   باور   نیبر خالف بر ا   ه  تواند موجب مشارکت گسبر
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ن . کم  انتخابات گردد  در  نها  ستند کسای  یمردم  در  دارند  باور  ارادیهم که  هر گونه   ه  ت  بر  مردم 
 یاز مردم نما  که به صورت نستر   ک پارلمای  یغالب خواهد آمد و    یدشوار 

 
کند به وجود خواهد   نده یك

 . آمد

 اورند یپارلمان را به دست ب   یها  کریس  تیبتوانند اکب    ز یکه عناض  هنجار گر   هر رو ، در صوریر   به
ا به ح  ا یو  

ّ
که پارلمان قادر به آن    ستی ن  پرشمار در پارلمان نفوذ بکنند ، شگ  تیاقل  کی  ثی هم حت

، بل به احتمال د کن   فا ی ، ا  مکرایسید  یرا در امر حرکت افغانستان به سو   بود تا نقش مثبتر   خواهد  نه
 عامل بازدارنده و تشنج آور مبدل خواهد شد .  کیبه  یقو 
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 ۲۰۰۵سپتمبر 

 در انتخاب رسنوشت میل  یب  سمهم گ -انتخابات 

دولت ،    ه  د ینهاد فروپاش  یبازساز   مهار کردن بحران و  بر  در مسبر سه سال اخ  ه  از روند شتابند  پس
) هژدهم  1384ست و هفتم سنبله سال یک شنبه بیمردم افغانستان فراخوانده شده اند تا  به روز 

 . انتخاب کنند محیل یو شوراها میل یشورا ینده گان شان را برای( نما 2005ماه سپتامبر 

ا  نیا پیانتخابات در رسر و  از    برگزار یم  ی  ده  یچیط دشوار   : ن شان  یک سو طالبان و متحد یشود 
ده ی د بخشی  توسعه و تشدبر اخ  یثبات ساخیر  اوضاع در ماه ها  یر   یمسلحانه را برا  یت هایفعال

تثبی اند و از جانب د نامزدها برایت صالح یگر در روند ثبت نام و  و   میل  یشورا  یها  کریس  یت 
و مسامحه با   ایسیس  یها  ی  جو مصلحت    -   یاست جمهور یهمانند انتخابات ر   -  محیل  یاهاشور 
 .  نافذه ، غلبه کرده استیر  موجود بر احکام روشن قوان یت هایواقع

 یکه متهم به ارتکاب جنا  ی  ، شمار نامزدها  بیل 
 

 شمار  بر  ح حقوق بشر اند و نی    و نقض ض   ات جنگ
ها  ی  نامزدها به گروه  غ  یکه  قانوی  بر مسلح      

 
ن  وابسته یك اندک   ، همیدارند  ن  یر  ستند.   بر  اکنون 

 ی ون رسیسیکم
 

 از ده  ی ت رسیهزار مورد شکا  انتخابات ، رسگرم برریس   یات از نامزدهایبه شکا  دیك
نمانده است،   ش از چند روز به انتخابات باقر ی که ب  ی  از آن جا گر نقاط کشور است ؛ ولیکابل و د
  .ت شوند ی ن نامزدها سلب صالحیرود که ا گمان نیم

 جنب  اگر 
 
شه  یاز نامزدها از نظر اند  یادیم که شمار ز ینیب   م ، باز هم یمی هم کنار بگذار ه را  یقض   حقوقر   ه

مسؤول در بحران    یم های ، به احزاب و تنظ   از نظر سازمای  بر  ن  یو شمار   ی  ،  برنامه    ایسی،س  ی  
 م دهیش از دو نیب

 
آور را دنبال   فاجعه  ی ا هم کم از کم در عمل همان خط های وابسته اند و  بر اخ  ه

ن گروه ها  یکه توان خود را در خدمت ا  ستند شمار روشنفکرای  یکنند . متأسفانه هنوز هم کم ن  یم
  جامعیر  خون یدهند و بر زخم ها  قرار یم

 
ن گونه روشنفکر یپاشند. شمار ا نمک و رسکه یم  افغای   ه

 ینما یها کریس  یان نامزدها ی در مبر  ان نینما
 

 .ندستیمردم کم ن نده یك

 گرچ
 
 ثبت شده در افغانستان بس ه

ً
اه  یس ه  ان حفر ین میدر ا ار دراز است، ولیفهرست احزاب قانونا

   باورمند به دموکرایس  ایسیفقدان احزاب س
 

و     و منافع میل  ، وحدت میل  ، متعهد به همبسته یك
حل   یرااز شانس ها و امکانات ب  یار ی، مانند گذشته بس  میل   یتوان ، اعتبار و نفوذ رسارس   یدارا

 . سازد افغانستان را نابود یم یامروز و فردا  ل حاد و اسایسی دار و مؤثر مسایدرست ، پا

ک یست که در  ین نظر منصفانه نیکه انتخابات آزاد هم باشد ، باز هم متأسفانه  الاقل از ا  می بر گ
و درآمد    میل  ه  چپاول شد   یها  ی  شان از منبع دارا  غات انتخابایر یقرار دارند که کازار تبل  ی  سو نامزدها

که    دای  ی گر کاندید   یشود و در سو   ل یمیگر تمو ید   قانوی  بر رسشار قاچاق مواد مخدره و منابع غ  یها
 . ن کار ندارندیا یبرا تر پول و امکان مال

برنده   یز برایهنجار گر   ی افت که عناض و گروه هایتوان در   اد شده ، یمی  یت های توجه به واقع  با 
ن که در صورت کسب  یار دارند. درک ایرا در اخت  نه چندان کیم  یشدن ،  امکانات و فرصت ها

 ژه در مرحلینان ، به و یت توسط  ایاکب  
 
مواجه   ی  چالش ها  با جی   ، رسنوشت میل  حساس کنوی    ه

 . ستیچندان دشوار نبر  شد ، ن خواهد 
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که بتواند به صورت    ی است و در هر حوزه کم از کم نامزد یگر از آن جا که انتخابات رس ی د یسو  از 
 یمردم نما  یبهبر از منافع و خواست ها

 
مردم در    ه  ند یث نمای را  به ح  ی  کند و نقش سازنده    نده یك

را که   ی  ها مردم عناض و گروه  بر  د ، موجود است و نیفا نمایا  محیل  یا هم شوراهایو    میل  یشورا
توان    شناسند ، لذا یم  ت دارند ، یمیگذشته مسؤول  یدر بروز ، توسعه و تداوم بحران ها و فاجعه ها

 ستیشا یگفت که چانس انتخاب نامزدها
 
 ینما ه

 
 . ستی اندک نبر  از مردم ن نده یك

 اثر بگذارد یدهنده گان قو   یاز رأ  م بخیسر یا آن حد بر تصمین  یکه احتمال دارد تا ا  مشکیل  متأسفانه
ً
ا

 ین است که هنوز هم در مورد قضیا
 
 یدر سا  یها و  برخوردها تا حد یات ، داور یجنا  ه

 
احساسات   ه

ر یهنجار ناپذ  یقرار دارند  و عناض و گروه ها  و زبای     ، سمتر   ، مذهتر   ی  له  یقب  یت هایو حساس
ن  یها و احساسات را دامن بزنند و در ا  یجانبدار ن گونه احساسات ،  یهم سخت در تالش اند تا ا 

ند  . تنور سوزان » نان « منفعت خود را ببی 

ایر  چن  در   انکشاف اوضاع بر تواند بر مس   است و یم  ی  ژه  یت و یز اهمیحا  انتخابات کنوی    یطی  رسر
 اثر بگذاردیقو 
ً
 :  ا

ا  یاگر نامزدها -  ی نما  یط برای واجد رسر
 

مردم   یامروز و فردا  یایاز منافع و مصالح عل   واقیع  نده یك
افغانستان    یتواند منتج به آن شود که روند باز ساز   ن انتخابات یمیت را بسازند ، ای افغانستان اکب  

 .دبر بگ سالم قرار بر در مس

مردم افغانستان و   یامروز و فردا  یایاعتنا به منافع و مصالح عل  ز و یر یهنجار گر   یاگر نامزدها -
دن  یفرولغز   یبرا  یومندبر ار نیت را بسازند ،  در آن صورت عامل بسی رسنوشت افغانستان ، اکب  
 ک فاجعیب یدوباره افغانستان در رساش

 
آن با  ردنگر رس بلند خواهد کرد که مهار کیآور د ینابود ه

 .رسد ، ناممکن به نظر یم ابزار قانوی  

اک در انتخابات و دادن رأل است که ی دلیر  به هم درست  ستیشا یبه نامزدها یاشبر
 
 ینما ه

 
از   نده یك

 ن مرحلیمردم ، در ا
 
 فیک وظیحساس  ه

 
 . ده استیهر شهروند افغانستان گرد  و انسای   میل  ه

 ج انتخابات اثر بگذارد ؟ یتواند بر نتا ا هر شهروند یمیاّما ، آ و 

گردد ،  در واقع    یمیر  آن برد و باخت نامزدها تع  یکه از رو   انتخابایر   ه  هر حوز   ی، مجموع آرأ  بیل
همه   -شوند  دهنده گان به صندوق انداخته یم  یک رأیکایاست که تک تک توسط  ی  ها یجمع رأ

ا بحرها هم از قطره هایم که در یدان یم
ّ
 ...کوچک باران ساخته شده اند   یا ها و حت

 ، ما در آستان بیل
 
 ی که خواهان برگزار    اگر همه کسای  بر   اکنون نیر  م ؛ و اّما ، همیانتخابات قرار دار  ه

 ستیشا  یسالم انتخابات و انتخاب نامزدها
 
ار  یهم  در اخت  نده گان از مردم هستند و امکانایر ینما  ه

م ، وارد  ن یدارند  با استدالل  و  برابر دان شوند  قابل فهم  برا  یومند و  را  آنان   ، اک در   یمردم  اشبر
 ستیشا  یبه نامزدها  یانتخابات و دادن رأ

 
 ینما  ه

 
  واقیع  ی ق کنند و چهره هایاز مردم ، تشو   نده یك

 سابق   یدارا  یعناض و گروه ها
 
انت و ارتکاب اشتباهات بزرگ ، وابسته گان یت، خیارتکاب جنا  ه

خواهند با » سحر« کلمات    را که یم  زای  عبده بامواد مخدره و امثالهم را افشا سازند و نقاب ش  یایماف
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 بنده ، آتش فتن یفر 
 
ن  یرا داغ کرده  و در ا  و سمتر   ی  ، منطقه    ، مذهتر   ، زبای    قویم  یمخالفت ها  ه

ند    یتنور نابود   نادای    یا از رو یعقده کنند و    ی ن کار را از رو ی ا  جی   –آور » نان « منفعت خود را ببی 
   یهم از رو   و جی 

 
ات یشان بردارند و ن  یاز رو   –گانه  یب  یکشورها  یرس   یها  ازمانها با س  وابسته یك

 ی برا   ی  مانه  یپ  گونه و تا جی   چرا، جی   ی  ش های  گرایر  شوم آنان را افشا سازند و روشن کنند که چن 
  یر  تواند مطم   و رسنوشت هر شهروند افغانستان خطرناک است ، در آن صورت یم  رسنوشت میل

 ن انتخابات به نقطید که ایگرد
 
 . افغانستان مبدل خواهد شد یدر روند بازساز  تر چرخش ه

ث ارگان ی بل همچنان به ح  یمردم ،  نه تنها با کار قانونگذار   نده گان واقیعیمتشکل از نما  پارلمان
فا خواهد ی ا  و قانون شکت    یدر مبارزه با فساد و خودرس   مهیم  نظارت بر اجراأت حکومت ، نقیسر 

وت حین کار هم  یکرد. ا  ممکن    ایر یک ض 
ً
وط بر ا  -است و هم کامال  ممکن مشر

ً
همه   هن کیکامال

ند و با هم و با بر ک صف واحد قرار بگ یبهبر افغانستان ، در    یباورمند به فردا  یعناض و گروه ها
 .ن آزمون رسبلند برون شوند یتمام توان بکوشند تا  مردم افغانستان از ا

 ک پارچه ، همیبهبر از نظر ما آن است تا در افغانستان آزاد ، آباد ، رسبلند و    ه  ند یآ  نیا
 
شهروندان   ه

برابر و     حقوق قانوی    ی، دارا  و سمتر   ،  مذهتر   دیر ی، عق  ، زبای    قویم  یضف نظر از خاستگاه ها
ل  یواحد را تشک و   یک ملت قو ین حقوق خودشان  باشند و  یاز ا عمیل ه  برابر استفاد یفرصت ها

 یدهد هم    که انجام یم  ی  بدهند و هر شهروند برابر با توانش با کار سازنده  
 

آبرومندانه را   ک زنده یك
فت و رفاه جامعی خودش فراهم کرده بتواند و هم سهمش را در پ  یبرا  شر

 
فت یو پ  و آبادای    افغای    ه شر

ا  یفراهم آور   یفا کند . برای کشورش ا ک دولت توانا، یامر ، افغانستان به    نیا  ینه ها برایط و زمیرسر
و   نده گان واقیعی ق انتخاب نمایاز دارد و مردم از جمله از طر یاز فساد و مورد اعتماد مردم ن  یعار 
 ستیشا

 
و رسنوشت ساز،   ن امر میل یتوانند  در ا  یم  محیل  یو شورا ها  میل  یشورا  یاعتماد شان برا  ه
 ستیسهم شا

 
 . فا بکنندیخود شان را ا ه
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 ۲۰۰۵سپتمبر  ۲۰

ی کاهش م  ان مشارکت مردم در انتخاباتب 

 و

 آن  احتمایل یامدهایعلل و پ

د کم از کم دو هفته چشم به راه ماند ، و اما با  ی ج انتخابات در افغانستان بایتا روشن شدن نتا  گرچه
 : نکته روشن گشته اند اکنون چند یر  آن هم هم

 ، به گون   یاست جمهور یبا انتخابات ر   یدر برابر   مشارکت مردم در انتخابات پارلمای   -
 
  بر چشمگ   ه

 اندک بوده است 

 انتخابات شوند  یند مانع از برگزار توانست نه یر  مخالف -

 در مورد مداخل  ی  جد یچ ادعایه -
 
 است  شده نهدولت در انتخابات مطرح  ه

ست و سه درصد کم تر  یان مشارکت مردم در انتخابات حدود ببر  ن که چرا میگران در مورد ا  لیتحل
 خالصه  یر  توان چن   بود ، علل گوناگون را برشمرده اند که آن ها را یم  یاست جمهور یاز انتخابات ر 

 : کرد

 انتخابات دلزده ساخت  ، فعال و پر زرق و برق جنگ ساالران که مردم را از بر حضور شمار کث -1

است،    شده نهحد اقل توقعات شان برآورده    یاست جمهور ین که پس از انتخابات ر یمردم از ا -2
 دلشد شده اند 

 نداشتند  آگایه به حد کاق   تر یوال  یت پارلمان و شوراهایگاه و اهمیمردم از جا -3

کاهش مشارکت مردم شده است، گر علل باعث  ی شبر از دین علل بیک از این که کدام  یمورد ا  در 
، به صورت    دارد  نهت عامه وجود  یسنجش ذهن   یبرا  یم معاض بر  کانیکه م  یدشوار است در کشور 

 . ق سخن گفتیدق

 در کشورهایر   مؤظف بر  و ن  مقامات دولتر   برج  
ً
 سهم  بر  گر ن ید  ی ملل متحد ابراز داشته اند که معموال

گر ید  یکمبر است و از سو   یاست جمهور یا انتخابات ر ب  یدر برابر   مردم در انتخابات پارلمای    یبر گ
   یک سال برایدو انتخابات در مدت کمبر از    یممکن است که برگزار 

 
 .باشد   بودهآور    مردم خسته یك

ان مشارکت  بر  ن که میل ایداشته بوده باشد ، به دل  تر یل امنیان مشارکت دلبر  ن که کاهش میا  تصور 
 .است  شده نهمانند قندهار بلند تر بوده است ، چندان موجه خوانده  ایر یدر وال 
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ت شمار کاندیتحل  برج      از شمار علل کاهش مشارکت مردم در انتخابات معرق  بر  دان را ن یل گران کب 
دان اعتبار الزم را ی ن کاندیرا اگر ایرسد ، ز   ق به نظر نیمین استدالل چندان دقیکرده اند . و اّما ، ا

با  مردم یمان  یم مشارکت در   یبراتوانستند هواداران خود شان را    د یمیداشتند ، در آن صورت 
 . ج بکنندیانتخابات بس 

ش  ی دهد که گروه ها و عناض سالم اند  ان مشارکت مردم در انتخابات ، همچنان نشان یمبر  م  کاهش
ام یدن پیرسان  یاز خود برا   چندای    ی  توانا  ند در مبارزات انتخابایر توانست نه،    و هواخواه دموکرایس

 . شان به مردم و جلب نظر مردم ، نشان بدهند

  ی بدون دشوار   تر یوال   ی و شوراها  ن است که انتخابات پارلمای  ی ، مهم ایر  ل گران خوشب ینظر تحل  به
 از د  یجد  یها

ً
ت ی  امنیر  انتخابات، تأم  ت تدارک و سازماندیهی که مسؤول  د کسای  یبرگزار شد . طبعا

 ن مرحلیانتخابات و تحقق آخر 
 
خود   یانتخابات به خود یتوافقات بن را بر عهده داشتند ، برگزار  ه

 . رود به شمار یم امر مهیم

 اّما ، مسأل  و 
 
 ج یدر نت  کسای    ن است که جی یمهمبر ا  ه

 
 تر یوال   یو شوراها  میل  ین انتخابات به شورایا   ه

 . افتیراه خواهند 

ده    با  ار داشتند و از آن  یگر در اخت یز دیکه جنگ ساالران و عناض هنجارگر   ی  توجه به امکانات گسبر
 شان به گون  انتخابایر   ی در روند کارزارها

 
ان اندک مشارکت مردم بر  کار گرفتند و با توجه به م  یعیوس  ه

ز  یهنجارگر   اض عنست که جنگ ساالران و وابسته گان شان و  یه نیپا  ن هراس یر یدر انتخابات ، ا
 گر ، به گون ید

 
ده در پارلمان و شوراها  ه  . ابندیحضور  محیل یگسبر

 توجه به تجرب   با 
 
 ده  یکار پارلمان ها  ه

 
ا  یبا وجود  -(  1974-1964)    قانون اسایس  ه ط یکه در رسر

  ت  یخون  یبحران ها  یامدهایج و پیو با توجه به اثرات ، نتا  -انتخاب شده بودند   ی و عادبر  صلح آم
از    یبر کث  ر افیر  شمایب نامزدان و امکان راه  ی که افغانستان از رس گذرانده است و با توجه به ترک

 سابق   یز و دارایعناض هنجار گر 
 
پارلمان و شوراها  ه به   ، به خال  تر یوال   ینامطلوب  با توجه    ی و 

دن به  یست که تا رسی نانه نیواقعببر غ  ت  یشبین پی، ا  ومند هوادار دموکرایسبر ت احزاب نی موجود
ا فا بکنند ، یا  یدید و شای در افغانستان بتوانند نقش با  تر یوال   یکه پارلمان و شوراها  یطیزمان و رسر

 . ش استیدرپ یهنوز راه دراز 

ن بدون شک ید گفت که اید با بر گ  ان مشارکت مردم در انتخابات ارتباط یمبر  که به کاهش م  ی  جا  تا 
 نشان
 
 و جامع  یکرز   یبه آقا  ی  هوشدار دهنده    ه

 
ن که مردم یهوشدار در مورد ا  -است     الملیلیر  ب   ه

 و جامع  یکرز   یکه آقا  ی  وعده ها  یفایشان را به علت عدم ا  ت  یدارند کم کم خوشب
 
به   الملیل   یر  ب  ه

 و جامع  یکرز   یکرد که واکنش آقا   ت  یشبیتوان پ  دهند . نیم  مردم افغانستان داده اند ، از دست یم
 
  ه

 آنان اید و دی د انتظار کشیبا  -خواهد بود    ن هوشدار جی یبه ا   الملیلیر  ب
ً
ن مسأله را به ید که اصال

 . بر ا خیخواهند گرفت و به آن توجه خواهند کرد و  برریس
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ٔ
  رسمقاله

ٔ
  ۳۰ شماره

ٔ
  ۲۰۰۵سال اگست - ی  آسما  مجله

  توفان در تنور تابستان

  های مسلحان تیان فعالبر  شدن هوا ، م  امسال همراه با گرم
 
 مانی در افغانستان به پبر  ضد دولتر ن  ه

 
  ه

  های مسلحان  تی. همچنان به نظر کارشناسان فعال افته استیش  ینگرای  آور افزا
 
ضد دولتر ، از    ه

  وارد مرحلبر  ف  ن ینظر ک
 
ی برخوردار گرد  ت  شدهینو  ه  ده است. یو از انسجام و سازماندیه بهبر

یر ثبات سازی  برای ک برنامه منسجمی  مدع اند کهمقامات دولتر  برج  کارشناسان و شماری از
  یر  وهای معبر گفته شده که نان انداخته شده است .  یبه جر  ، در افغانستان ناامت    دامن زدن به و

ی  ی های خاص رسی در برج  کشورهای همسا و برج  حلقات محافل حاکمه و ارگان ه در طرح ، رهبر
ا تحقق ا

ّ
 ن پالن به گونیو حت

 
 م دست دارند. ی مستقبر م و غیمستق ه

ر اتن سبی یهدف ا  یم تواند باشد؟  ی چی ب 

ات یتصور ا ر ن که طراحان سبر افغانستان ، تنها و تنها برهم زدن انتخابات پارلمای  را ثبات سازی   ی یر بر
 .  رسد ، چندان منطفر به نظر نیم باشند هدف قرار داده 

و   پاکستان به رغم تعهد ظاهری در امر مبارزه با تروریزم دهند که   ن نشان یمیهمه شواهد و قرا
دن به منافع آزمندانه و ی رسهنوز هم به خاطر     ت در افغانستان ،ی صلح و امنیر  همکاری برای تأم

»بر غ دنبال کردن  از   ، وع  مشر عل جنگ    » ناشده  افغانستانیاعالم  است.     ه  برنداشته  دست   ،
 است منافقانیس الرحمان در مورد »  موالنا فضلبر اظهارات اخ 

 
ن ی« بخیسر از ا حکومت پاکستان ه

 ارسار« ضد افغای  را افشا کرده است .  »

د فراموش کرد که برج   ینبا   ، ده استی ها متوجه پاکستان گرد تمام چشمان در حال که  ین میدر ا
  ، در واقع در صف مخالفان بالقوه قرار گرفته اند. بر  گر نیهای همجوار د کشورها و قدرت

یر  تحر یپا  اتهامات  و  منف   اظهارات  و  روسبر  آم  کیه  دفاع  و  خارجه  وزرای  مورد  ی  در  ه 
  تقاضای جلس    ، افغانستان

 
 یر  در مورد تع – انهیای می و کشورهای آسیر  ه ، چ یروس –شانگهای    ه
پا انهیای می از آسی  کایزمان برای خروج قوای امر  اکماالیر امر ی، بسته شدن  ازبکستانی گاه  ،  کا در 

ادگرای مذهتر یها ، اظهارات محافل بن های احتمال آن ی  ارویکا و رو یران و امر یت مناسبات ایوضع
ا اند که یم و همه نشانه  همه ران،  یدر  بادهای مخالف   اقل های آغاز وزش  بر  ایس و یم سیتوانند 
 .  ، اثرات مخریر وارد بکنند تر در افغانستانیت امنیوضع

 نگرای   یران از حضور امر ی و ایر  ه ، چیکه روس  دارد  نهچ شگ وجود  یه
ً
کا و غرب در افغانستان ، جدا

های  موأفقتنامه   ت سازمان ملل و همیمبنای قطعنامه شورای امنن کشورها هم بر  ی. ول ا دارند
ک با افغانستان  یپلماتیت شناخته و دارای مناسبات کامل دیبن ، روند جاری در افغانستان را به رسم

ک کشور مستقل،  یث  یرند که افغانستان حق دارد به حید بپذیالملیل با یر  هستند و از نظر مقررات ب 
تع   است داخیل و خارجیس ا - کندییر  خودش را خود  کنند و  ن کشورها یمی درست همان سان که 

  مداخل
 
 به مثاب  -هیان به خصوص روسین می. در ا دهند خارجر در امور داخیل خود را اجازه نیم  ه

 
 ه

 از مردم افغانستان معذرت  ران کننده اشیتا به خاطر تجاوز نظایم و  – وارث شوروی سابق 
ً
، رسما
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ایها و ضا رای  یپرداخت غرامات و   و برای خواهد نه از  ،ابراز آمادهیعات نایسر   نکند ن تجاوز 
 

،  یك
 ه
ً
 .  دیتا در مورد افغانستان سخن بگو  دارد  نهچ حفر یاصال

ب به موقف  را  افغانستان  انسالکی   طرق  عنعنهیبرج  ها برگشت  برای  ی   ،  و عدم  گانه راه چاره 
 .  کنند یمد ، معرق  یاجتناب از بروز تشنجات جد

ها  ومند، از مداخالت قدرتبر مانان ن یپ ا افغانستان در حالت حاض  ، قادر است تا بدون همی، آ و اّما
  م دهیآن هم در حال که در یط دو ن – ی کندبر و کشورهای همجوار در امور داخیل اش جلوگ

 
  بر اخ  ه

ستون طرف هر کدام  خارجر  مداخله گر  تشک های  افغانستان  در  هم  اندی پنجیم  داده  آ ل  ا ی؟ 
 ؟  ل روند بازسازی کشور خواهد شدیارد دالری غرب قادر به تمو یهای مل افغانستان بدون کمک

 یبا تدارک کودتای نظایم و نها - هیدر واقع روس -شوروی
ً
طرف و  یتجاوز مسلحانه بر افغانستان ب  تا

منسلکبر غ یر    موقف  بر  خود  نقط ،  افغانستان  انسالک  عدم  و    طرق  
 
نهادیپا  ه همچنان  ان   .

  های آزمندان استیس
 
 خارجر ، پس از خروج قوای شوروی و فروپایسر شوروی،  بر های درگ طرف   ه

 1992افغانستان در سال      ، د تا با فروپایسر کامل نهاد دولت و انحالل قوای مسلحی سبب آن گرد
مرحل   وارد 
 
غ  ه و  پارچه  پارچه  به کشور  و  بحران گردیده  از  مقابل  بر نوی  به  و  بزکیسر  یاداره  دان 

  رحمان یر 
 
کرای  بر مردم  یهای ب ب و رنجیهای همجوار مبدل گردد و بازهم مصا کشورها و قدرت  ه

 ل شود. یافغانستان تحم 

 با توجه به تجرب 
 
طالتر  ه  اه دور ییم و استبداد خشن و سیف  تنظیالطوا ملوک ه  دور  –تلخ گذشته  ه

که مردم افغانستان از  ب نابودی آور گذشته استی ان به رساشافغانست  ه   و ترس از سقوط دوبار   –
 همکاری جامع
 
 الملیل برای تحقق برنام  یر  ب ه

 
ن ی. حال که با انتخابات پارلمای  ا بن استقبال کردند ه

به آخر    ن مرحلیبرنامه 
 
نشان یم خود یم رسد  ه احوال  و  اوضاع  قادر  ،  افغانستان  دهد که هنوز 

  سأل می  ست تا به تنهاین
 
ت داخیل و خارجر و تداوم روند عادی سازی اوضاع و  ی امنیر  ایر تأمیح  ه

  . با توجه به تجرب  کندیر  دار را تأمیدن به صلح و ثبات پایرس
 
  تلخ گذشت  ه

 
شبیت   ی، پ نه چندان دور  ه

همسا یا قدرت هین که  و  ا ها  رسر در  همجوار  فقدان  یهای  بازدارندیط  عامل  با   ومندبر ن   ه   ک   ،
 .  ستیچ دشوار نی، ه افغانستان جی خواهند کرد

همسا قدرتیاگر کشورهای  و  پا ه  بر  بخواهند  همجوار    یهای 
 
شدیمواز   ه شناخته  روابط    ه   ن 

 مف الدول با افغانستان مناسبات دوستانه و همکاری یر  ب
ً
یل  یچ دلی، ه د داشته باشندیهای متقابال

د منافع و ی. روشن است که افغانستان نبا ستقبال نکندیسر ای گرایر  تا افغانستان از چن  دارد  نهوجود  
عل ایمصالح  قربای   را  میل خود  آن کشور کندین  یای  نام هم – ا  به  نام یپ  جی  به  و جی  بودن  مان 

و  ید هم بودن  و   ا همین  بودن  دبر  ا چیزبان  اّمای ی  و  برای دست  گری.  دارد  افغانستان حق  و ی،  ایر 
  پاسداری از حقوق حق 
 
همان سان که هر   –  الزم را اتخاذ و به اجرأ بگذاردبر ش ، تدابیقانوی  خو   ه

 .  ن حق را داردیگری ای کشور د

ع  ی    . تش   دارد  نهت داخیل و خارجر ، تنها ُبعد نظایم  ی امن یر  د فراموش کرد که تأمی گر نبایاز سوی د 
بازسازی افغانستان ، طوری   سازیع ، توسعه و مؤثر  ی    زی نهاد دولت توانای معاض ، تش یبر روند پ

  روزتا روز به گون   که مردم
 
ده تر و ب  ه  خود احساس   امدها و ثمرات آن را در زندهیج ، پیشر نتایگسبر

 
یك

 جامع  ایس ی و خودرسی ، رشد و انکشاف سی  ی از فساد ، زورگو بر و همچنان جلوگ کنند
 

 و فرهنگ
 
 ه

  افغای  و مشارکت روز افزون و آگاهان
 
ایر به صلح یگر در امر دستی ن روند ، عوامل مهم دیمردم در ا  ه
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ن مأمول و قوام روند مبدل شدن  ی. تنها در صورت تحقق ا روند دار به شمار یمیت پای، ثبات و امن
های مداخل  ک ملت واحد و آگاه است که دستهیما به     های تبر

 
ا  خارجر خواهند شک  ه

ّ
ست و حت

  امکان مداخل 
 
. روند  افتی به حد اقل ممکن کاهش خواهد  بر  های جهای  ن ن قدرتی ومند تر بر ن  ه

نتا   برگزاری و  پارلمای   یمیانتخابات  شمار  به  مهیم  شاخص   ، آن  داد   ج  خواهد  نشان  رود که 
توانا از  حد  جی  تا  ای  افغانستان  در  رفیر   مسی  د   بر ن  مشارکت گسبر است.  در   ه   برخوردار  مردم 

تواند نقش مهیم در رفیر  افغانستان   گان واقیع مردم به پارلمان ، یم ندهیافیر  نمایراه     انتخابات و
 گر نقش بر آب سازد. یگران را بار د ات شوم مداخلهیفا بکند و نی ایر  مطلوب و مطم  ه   ندیبه سوی آ
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 ۲۰۰۵اکتوبر  ۱۱

 د یرا بس کن د یعقا شیتفت

 محاکم 
 
 ر مسؤول مجلی محقق نسب مد  عیل یآقا ه

 
 جی ا در نتی» حقوق زن « که گو  ه

 
 ات برج  یشکا  ه

ان مذهتر  روز در کابل آغاز ی شده بود دبر دستگ  ی  شبر به اتهام کفرگو یچند روز پ  از به اصطالح رهبر
 . شد یو  یالعموم ( خواستار مجازات حد اکب  برا د و سارنوال ) مدعیگرد

 یاتحاد
 
 و محاکم  یبر ستان آزاد افغانستان دستگیژورنال  ه

 
دانسته    قانوی  بر محقق نسب را کار غ  یآقا  ه

  یستان در نوشته هایسنده گان و ژورنال یاز نو   یشده است. همچنان شمار   ی و   ی  و خواستار رها
 را محکوم نموده و از هم   قانوی  بر ن اقدام غیجداگانه ا

 
ان یو ب  شهیندا  یاهل قلم و طرفداران آزاد   ه

 . خود را بلند کنند یمحقق نسب صدا یخواسته اند تا در دفاع از آقا

ایر یر  مع  ،سنگچاریك  فاضل ارگان ها   نشر اقدام  افغانستان  و فرهنگ  اطالعات  را    ی  قضا  ی وزارت 
کرده است . او   ایر یقانون" ارز   یآشکار از قانون مطبوعات" خوانده و آن را "پاگذاشیر  رو   "تخیط

اول  مطبوعایر   یها  تخیط  ون برریسیس یگفته بود کم افغانستان در    یر  وزارت اطالعات و فرهنگ 
 ی ل اجالس فوق العاده، درباره نحوه رسیبا تشک  صتفر 

 
 یم خواهد گرفت. آقای ه تصمیبه قض ده یك

ن  یش در ای فرصت داده خواهد شد تا از نوشته هابر  محقق نسب ن  گفته بود که به عیل  سنگچاریك 
ایبا  ی  قضا  یده بود که ارگان هاید ورز ی تأک  یاجالس دفاع کند. و  با  ه را با ین قضید برخورد خود 

وزارت اطالعات و فرهنگ، همآهنگ کنند.    مطبوعایر   یها  تخیط  ون برریسیسیو اسناد کم  صوباتم
به رغم صداقتش نه توانسته حرف خودش را به   سنگچاریك  یرسد که آقا  و اّما ، چنان به نظر یم

 . عمل بنشاند کریس

 به خاطر نوشتار پژوهیسر  یآقا
ً
انواع مجازات ها که به نام  اش در مورد برج   محقق نسب را ظاهرا

محقق    یو ارتداد کرده اند . حال آن که آقا  ی  اند ، متهم به کفرگو معروف شده    اسالیم  یمجازات ها
نه   ی  ها ت مجازایر  که متذکر شده ابراز نموده که چن   نسب در مقاله اش مطابق به مدارک و منابیع

 . در صدر اسالم موجود بوده اند و نه هم با احکام قرآن مطابقت دارند

ا نه . حرف بر  یا درست اند و  ینسب از الف تا به  محقق    یآقا  یست که گفته هاین نیبر رس ا   حرف
ان مذهتر ین است که ایرس ا نند و به  ین که بنشیا  یها هستند و چر ا به جا  یك  ن به اصطالح رهبر

  سالح آن را به اثبات برسانند ، از    محقق نسب را نقد کنند و نادرستر   ینوشتار آقا   صورت منطفر 
ع   یکار   - کار گرفته اند  بر اتهام به ارتداد و تکف  خدمتگزار زمامداران جبار و فرعون یر  که قرن ها متشر

ن از دام تعصب و تحجر کار گرفته و مانع  ید   ی  رها  یرسکوب هرگونه کوشش برا  یمنش از آن برا
 . ده اندیگرد  ت  یق تفکر دیرشد و تعم

 نکت 
 
  جلسیر  ان نخستیگر در جر ی ب دی عج  ه

 
ان قرار گرفته یگاه مدعین بود که قضات در جایمحاکمه ا  ه

در برابر اتهامات    و آرام و با استدالل منطفر یر  مت  ید با صدایمحقق نسب کوش  یکه آقا  یو هر بار 
اض  ی ش را با نعره هایاز خود دفاع کند ، صحبت ها به کفر و ارتداد   یه و متهم کردن مکرر و یاعبر

 . کردند  قطع یم
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ک روشنفکر  یث  ی ده است تا به حی د او کوشی آ  محقق نسب بر یم  یآقا  ه  که از نوشتار منتشر   ی  جا  تا 
 د . با خواندن نبشت ی ، سخن بگو  ت  ید

 
ترک   ید که و یجه رسی ن نتیتوان به ا  محقق نسب نیم یآقا ه

ایم  یر   ا به مقدسات اسالیمین کرده باشد و  ید  ک یمحقق نسب خودش را    یکرده باشد . آقا  احبر
 ی کند . آقا  رد یم  ج  ی ن را که قصد اهانت به اسالم را داشته بوده باشد بی داند و ا  ان مؤمن یممسلم

ان س  گیو    ک کشور خارجر یمحقق نسب خود   ه خود کرده یعل  ت  یه چی را متهم به توط  ایسیاز رهبر
 آقا  شود که کتایر   است . گفته یم

ً
« نوشته    هی فقت  یوال   تر ر عنوان » جغرافیمحقق نسب ز   یکه قبال

ک مقاله  یران خلق کرده بود و ادعا شده که  یا  اسالیم  یدر جمهور   ی  ش دردرسهای و نشر کرده بود برا
ران در کابل را  ی خشم سفارت ابر  ران در قبال افغانستان ، نیا  اسالیم  یاست جمهور یاش در مورد س

 . خته استیبرانگ

ان مذهبین آقاید که ای پرس  د یبا   محقق نسب را متهم به کفر و ارتداد کرده اند یك   یکه آقا  تر ان رهبر
 ل شده است ؟یرا قا یها به آنان مقام رهبر  ها هستند و یك

ان تنظیا  قتی حق  در ده  داخیل  ی ت جنگ های که مسؤول  ی  م هاین است که رهبر
 
نود را برعهده    ه

ان مذهتر یدارند ، با تک وابسته به آنان    یاعالم داشته و چند تن مال   ه بر سالح خود شان را رهبر
 . افغانستان را در دست دارند ی  اکنون دستگاه قضا

ه  یه درست باشد ، در آن صورت قضیران در کابل در قضیادعا در مورد دست داشیر  سفارت ا  اگر 
 جنب
 
پ  یگر ی د  ه ا  دا یمیهم  و  پیکند  را  پرسش  حقوق    ش یمین  پاسبان  افغانستان  دولت  آورد که 

 چیا هنوز هم باز یکشور خودش است و    شهروندان خودش و منافع میل
 
گران. حکومت یدست د   ه

جلو    تواند   نهد و اگر  بر را بگ  خارجر   ی ن گونه مداخالت و فشارهایجلو ا  تواند   نه  گر ا   یکرز   یآقا
 .  از دست خواهد دادبر  مردم را ن بای  ین ذرات پشتیگر آخر ی د ، آن گاه دبر ها را بگ قانون شکت  

دستگ  به  ، رو  محاکم  یبر هر   و 
 
د  عیل  ه بار   ، نسب  نشان یمیمحقق  قضا  گر  دستگاه   ی  دهد که 

 یافغانستان نه بر اساس قانون ، بل بر اساس تما
 

  ی ها  ی و داور   ایسیها س  الت ، منافع ، وابسته یك
 د . ینما ن دستگاه عمل یمیان ایک متصد یولوژ یدیا
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 ۲۰۰۵نومبر  30

 ست ی گر به مصلحت خود تان هم نیسکوت د یکرز   یآقا

 ینک » شورایهرات « ا  یعلما  ی» شورا  یفتوا  از آن است که در یی   ده حایکیرس  یها  گزارش 
او    یمحقق نسب را صادر نموده و خواهان اشد مجازات برا  ی آقابر تکف   ی فتوابر  کندز « ن  یعلما

 ا در نظر دارد تا در محکمی گو بر  شده است . گفته شده که سارنوال مؤظف ن 
 
مرافعه اشد مجازات    ه

 . محقق نسب تقاضا بکند یآقا یرارا ب

ح  سط  یدارا  یشبر متشکل است از مالهایشود ، در واقع ب  علما« خوانده یم  یکه » شورا  آن جی  
 یر   ت  یار اندک در علوم دیمات و سواد بسیتعل

ً
 کامال

ً
ا خبر از اساسات علوم معاض و نا آگاه از    و اکب 

ان نه تنها از    ا یر ین و دنین از دیجابات آن . ایجهان معاض و ا  ی ت  هایواقع با    یمعنو   لحاظ خبر
 سبب یر  اند . درست به همار مواجه  یبس  یها   با تنگدستر بر  ن  یقه دچار اند ، بل از لحاظ مادی مض

 ی اد گرا و دیبن  یم هایاست که عناض وابسته به گروه ها و تنظ
 

 یم  گر عناض مغرض به ساده یك
 . ندیع بنمایک و تطمیخبر از هر دو عالم را تحر  یر  ین » علما«یتوانند ا

 چیخ باز ی    ن بار در تار یدو بار بل چند  گی ن » علما « نه  یا  متأسفانه
 
 ی و رسبلند  دست دشمنان ترقر   ه

ه شاه امان هللا ،  یک بغاوت و شورش عل یدر تحر   یبر افغانستان شده اند . سه مثال غمناک سهمگ
 
 

ها  چه گونه یك جنگ  برابر  در  تنظیم  بردارکیسر   یبرخورد  های ان  لباس   یجهاد  یم  دوخیر   و 
وع م  .سازند   ن ادعا را ثابت یمی، ا بر اندام امارت طالتر  تیشر

انکشاف اوضاع در افغانستان بر که از مس   و پرقدریر یر  ن باور اند که حلقات مع یامور بر ا  آگاهان
ه  یسوق دهند که هم راه تبر   کرده و آن را در جهتر   ین ماجرا بهره بردار یکوشند تا از ا  اند ، یم  ناراض  

 . « او  صالح در مورد » عفو یمحقق نسب توسط محکمه مسدود گردد و هم دست مقامات ذ  یآقا

  یو باز به خصوص محاکمه و مجازات آقا  یبر دانند که دستگ  متذکره خوب یم  یو گروه ها  عناض 
ان را در افغانستان خواهد  یشه و بیاند  یآزاد  یباز شده به سو   یچه هایک سو در یمحقق نسب ، از  
    دیر ی ت استبداد عقیتثب  یگر راه را براید  یبست و از سو 

ً
  یبرادر افغانستان باز خواهد کرد . طبعا

 ت عامیذهن
 
 ی  قرون وسطا  ه  و ی ک سو در افغانستان شیبود که از    خواهد  نه  رفتت  یپذ    الملیلیر  ب   ه

عموم   یت ارزش های رعا  یادعا  یکرز   یگر حکومت آقای د  ید و از سو ید به اجرا درآی ش عقای تفت
  حکومات م که ولو  یبر گ   حالتر یر  را بکند . در چن  دموکرایس  یو حقوق بشر و رفیر  به سو   یآزاد  یبشر 

 برنام  ه  ل کنندیتمو   ه  عمد  یکشورها
 
بخواهند به   ی  ا آن مالحظه  ین  یافغانستان به خاطر ا  یبازساز   ه

را    ی   اجازه  یر  نه چن  غریر   یت عامه در کشورهایخود به افغانستان ادامه بدهند ، ذهن  یکمک ها
ا  یر  چنبه حکومات خود خواهند داد و نه هم تحمل خواهند کرد تا جان فرزندان شان در    یط یرسر

تالف ضد ییا  یا قوایساف و  یدر افغانستان در چهارچوب ا  تر یو امن  نظایم  یت های مامور   یفایا  یبرا
نیترور  دشوار  و   . مواجه گردد  مخاطره  با  پیزم  تا  چن   ت  یشبیست  در  صوریر یر  نمود که  تنها     نه 

 ... دی، بل رسنوشت افغانستان به کجا خواهد انجام  یکرز   یرسنوشت حکومت آقا
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 خواستند تا با ارسال دو نام  یگر یش از هر اقدام دیان افغانستان پیو فرهنگ  روشنفکران
 
رسگشاده   ه

 ، توج  یس جمهور کرز ییبه ر 
 
  یآقا  یاّما ، تا هنوز نه از سو ن مسأله جلب کنند . و  یاو را به حل ا  ه

 . یدفبر و  ینشان داده شده است و نه هم از سو  ن دو نامه پاسخ و واکنیسر یبه ا یکرز 

 قانوی  بر ون به گونه غیک نفر از روحانی  یا به تقاضایمحقق نسب را گو   یاست . آقا  تر یروزگار غر 
م حاال منکر آن اند که از آقام  ن روحای  ی که ا  ده اند ، در حالی کرده و به محاکمه کشانبر دستگ  یحبر

 ت کرده و خواهان محاکمیشکا  محقق نسب به مراجع قانوی  
 
کفر را بر   تهاما هم ایاو شده باشد و    ه

 افغای    مدی    یان و نهادهایار روشنفکران و فرهنگ  یبر او وارد کرده باشد . و اّما درخواست شمار کث
  یر  وار سنگ یمحقق نسب، با د  یبا آقا  قانوی  بر از تداوم رفتار غ  یبر جلوگ یبرا  یس جمهور کرز ییاز ر 

 . سکوت مواجه شده است

خواهد   ه مداخله کنند ، لذا نیمییقضا  یخواهد در امور قوا  ا چون نیمی گو   یکرز   یگفته که آقا  نیا
 یدر قض

 
 پذ  ه

ً
گرد ، ی پ  یست چون ماجراین  ست . پذرفتت  ی ن  رفتت  یمحقق نسب مداخله کند ، اصال

 کردن و محاکم  ، زندای   یبر دستگ
 
 قانون  نافذه و از جمله یر  محقق نسب برخالف احکام قوان یآقا ه

 . رفته استیصورت پذ اسایس

 فرمان رهایداند تا مستق  اگر صالح نیم  یجمهور کرز   سییر 
ً
محقق نسب را صادر کند ، الاقل   ی  ما

نما  - را  ایر یقت  ی ون حقیسیتواند کم  یم از  ، وزارت عدلیمتشکل  ه محکمه  ، وزرات  ینده گان سبر ه 
، انجمن حقوق بشر ، انجمن    جمیع  یرسانه ها  یها  تخیط  ون برریسیسیاطالعات و فرهنگ ، کم

ف  یه توظ ین قضی ا  برریس  یبرا  -ت  ی ان و حقوقدانان با صالحیب  ی، انجمن دفاع از آزاد  ستانیرنالژو 
 . دینما

بایپا  در  بد  یان  آقایگفت که سکوت  ا  یکرز   یشبر  مورد  به هیدر  به مصلحت  ین مسأله،  چ وجه 
 رت دارد . یس جمهور مغا ییر  ف و تعهدات قانوی  یست  و با وظاین
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 ۲۰۰۵دسمبر  ۲۲

 جرگه  س ولس ییث ر ی ح  به قانویی  یمورد انتخاب آقا در 

 و چند نکت 
ٔ
 گر ید ه

ر   انیجر  آقا  س ولیسیی انتخاب  از همان دور نخست که در آن  آقا  یرأ  108  قانوی    یجرگه   ی و 
جرگه را آشکارا ساخت . در  ولیس یاعضا ایسیو س یب فکر ی به دست آوردند ، ترک  یرأ 88اف یس
زدان  یه  یقدر   ،یرا  ۹  ،یه بارکز یشکر   ،یرا  12،نورالحق علویم  ، یرا  16  ،الی  ید اسحق گیدور، س  نیا

ت قاطع  ی شود که اکب    ده یمیب دی ن ترتیکسب کردند. به ا  یرأ  ۵  ،فر یه صدیو صف  یرا  ۶  ت،پرس 
 ک به سه دهی نزد یر  بحران خون  ه  دهند که در دور   ل یمیتشک  نده گان را اشخاضینما

 
گذشته به    ه

  در منازعبر درگ  یطرف ها
 
. به ا  یم  بای  یا از آنان پشتی تعلق داشتند و  یر  خون  ه ب ین ترتینمودند 

   ولیس  یک ثلث اعضایا  یکه گو   قبیل  یها  ت  یشبیپ
 

به   جرگه را عناض تکنوکرات فارغ از وابسته یك
 . دی ل خواهد داد ، نادرست ثابت گردی گذشته تشک یر   در منازعات خون بر درگ یجناح ها

ب  ی ن ترتیکسب کردند و به ا  یرأ  117اف  یس  یآقا  یب و یو رق  یرأ  122  قانوی    یدر دور دوم آقا 
ع بد  یجه ترج یرا نت  گران انتخاب قانوی  ی تحل  ده شد. برج  یجرگه برگز   ولیساست  یبه ر   قانوی    یآقا

تعب  بدتر  به  ابر نسبت  در کنار   ، اّما  و  اسال ی کردند.  نهضت  سه گروه »حزب  توافق   ، عامل   یم ن 
نو   احمد ول  یافغانستان« به رهبر  و »   قانوی    یآقا  ین« به رهبر یمسعود ، » حزب افغانستان 

به رهبر   ت اسالیمیجمع الد  ی آقا  ی افغانستان«  ربای  یبرهان  آقای، رس  ن  ر   قانوی    یدن  است یبه 
 .جرگه را ممکن ساخت ولیس

افغانستان    عت اسالیمیاتحاد مجدد جم  ین سه گروه بتواند راه را برایتالف ایین که ایاّما ، تصور ا  و 
ا قبل از به قدرت رس یباز کند ، دشوار است ؛ ز 

ّ
  ینظار تحت رهبر   یشورا  بر  ن نی دن مجاهدی را حت

. البته   ود ب  ربای    یآقا  یتحت رهبر   عت اسالیمی م جمی احمد شاه مسعود تنها به ظاهر امر جز تنظ

ان دو یان اختالفات مبر  گرفتند و گرنه م   در کنار هم قرار یمیر  شه در برابر مخالفین دو گروه همیا
 . شوند گیم واحد ، با هم یا تنظیک حزب و یدر چهارچوب  توانند  نهبود که  یطرف به حد

ان مجاهد  قانوی    یآقا  گرچه  یر  الاقل از نظر مخالف  رود ، ول  ن به شمار یمیاز شمار نسل دوم رهبر
 ینظار ، سا یو شورا عت اسالیمیجم

 
 .کند   یم  ت  ی سنگبر  ت او نی تجارب گذشته بر شخص ه

به ح  قانوی    یآقا انتخاب  از  اظهار داشت که فعال  س ولیسییث ر ی پس  به حیجرگه  ث رهبر ی ت 
 فیون با وظیاپوزس

 
ن  ین متناسب با اینداشته و لذا پس از ا  یس پارلمان سازگار ییث ر یدش به حی جد  ه

 .فا خواهد کردیش را اید نقش خو یمقام جد

پارلمان در  س  ییث ر ی به ح  ی  تواند نقش سازنده    اگر بخواهد ، یم  قانوی    یکه آقا  دارد  نهوجود    شگ
عادات گذشته را ترک کند و با   د برج  یاو با   نقیسر یر  چن  یفایا  یفا کند . و اّما ، برای ا  اس میلیمق

 ی رسارس   سا یک افغان در مقیث  ی د و ثابت بسازد که به حبر تجارب ناکام و تلخ گذشته فاصله بگ
ا یو    گیا اتنیو    ایسیک گروه س یت متعلق به  ی کند و نه در حد شخص  شد و عمل یمیاند  یم  افغای  

منطق و   هم سمت 
 
و   به خصوض  ه ح  ی.  ر ی به  به سو   که مدع  یس گارلمان کشور یی ث    ی رفیر  

 ی قاد  . آ یقاطعانه وداع بگو   ر با دموکرایسی مغا  یشه ها و روش هاید با اندیاست ، با   دموکرایس
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  ت اسالیم یجمع  یرهبر   یبر چنان که در هنگام مذاکرات بن او از موضعگ  -را دارد  ی  ن توانایا  قانوی  
 قانوی    ید. آقایرا ممکن گردان   االفغای  یر  به توافق ب  ایر یب دستین ترتیافغانستان فاصله گرفت و به ا
 ید سایجرگه ، با  س ولیس ییبا گفتار و کردارش در مقام ر 

 
را که در موردش در    ی  شک و شبهه ها  ه

 ی شا - یسر بخ
 

 ت عام یاز ذهن -د هم بخش بزریك
 
 جامع  ه

 
 .د یوجود دارد ، بزدا افغای   ه

راه و  است پارلمان جی یدر مقام ر  قانوی   ید که آقایها اجتناب کرد و د یشداور ید از پیهر رو ، با به
دورباطل گذشته و گسست و  ه  ر یش را از دایت هر دو پایا در نهایش خواهد گرفت و آیرا در پ  رویسر 

  یموردش داور   ر  و آن گاه دبر ا خیند گذشته برون خواهد شد و  یناخوشا  ی ایمکرر با بقا  یوست هایپ
 . نمود

 یمطرح اند ، در مورد اکب    قانوی    یکه در مورد آقا  ی  پرسش ها 
 

پارلمان افغانستان    یاز اعضا  ت بزریك
ان ، کادرها و اعضا و  یمطرح اند ؛ ز  پارلمان    یت مطلق اعضایاکب    ی جهاد  یم هایهمکاران تنظرا رهبر

 توانسته  بر  شده ن   ه ها و چند نفر ا طالبان شناخت    سان چند تن از چتی یر  دهند . به هم ل یمیرا تشک
 . اند وارد پارلمان شوند

   رابطه به جی  در 
 

 : رسد ب پارلمان در نظر داشت چند نکته الزم به نظر یمیترک  گونه یك

جه همان یمتأسفانه منصفانه نبود. نت  آزاد بود ، ول  برغم آن که به صورت نستر   رلمای  انتخابات پا -
 مشارکت ییر  ار پایو سطح بس   و هوادار دموکرایس  میل  ی توان رسارس   یدارا  یوهابر نبود ن  ی که در خال

 به سه ده   کینزدبحران    ه   دور یر  ا آن گونه در منازعات خونین  یکه به ا  یمردم ، گروه ها و عناض 
 
  ه

 نامتناسب به پارلمان راه  ی دست و سهم داشتند ، فرصت  بر اخ
ً
ن  ی ابند. به ایافتند به صورت کامال

ترکیترت پارلمان کنوی  ی ب گرچه  از دور یاث رسبر به م  یت هایبازتاب واقع   نوع  ب  بحران در   ه  ده 
 جامع
 
مردم    و قلتر   و انتخاب واقیع  نافعتوان بازتاب خواسته ها ، م  آن را کمبر یم  است ، ول  افغای    ه

 .افغانستان شمرد 

 جوانبر مجاهد  یاز کادرها  یار یو اّما ، بس -
ً
ان نسل دوم مجاهد ینسبتا ن معروف ین که به نام رهبر

ن نسل یاف نشان داد ، ایس  یو آقا  ربای    یدر برابر آقا  قانوی    یآقا  یوز بر و چنان که پ   -شده اند  
تلخ گذشته   ربدرس گرفیر  از تجا  مدع  -گردد    ومند تر و پر اثر تر یمبر ن   دارد نسبت به نسل قبیل

ان سابق و س  نان تا جی ید که اید منتظر بود و دی اند . پس با کهنه    یاست ها و روش هایحد از رهبر
  و به آن جی ست ی چ و دموکرایس ند و درک آنان از منافع و مصالح میلبر گ   و ناکام در عمل فاصله یم

 ومند جامع بر کنند . البته حضور و اثر ن  گونه عمل یم
 
ن  یت ایق و تقو یدر تشو   تواند   یم   الملیلیر  ب  ه

ث چشم نظارت ی  به حبر  ن  افغای    همه گای    ی صورت رسانه ها یر  فا بکند . به همیا  روند ، نقش مهیم
 ت عامه ، یم یذهن  ه  از عوامل شکل دهند   گی قت و عدالت و منافع مردم، و  ی مردم و پاسبان حق
 .فا بکنند ین رابطه ایرا در ا توانند نقش مثبتر 

 دن از گذشتین فرصت و امکان را دارند تا با بر یاد شده ایاز اشخاص    یادیالبته که شمار ز  --
 
ناکام   ه

ات یرا که به ارتکاب جنا  ان تنها کسای  ین میبهبر گام بگذارند . در ا   ین ، در راه فردایو فاجعه آفر 
 
 

ن عناض و هم  یتوان مستثنأ قرار داد . هم ا  از حقوق بشر ، متهم اند یم   یجد  یها  و تخیط  جنگ
ناپذ  به آن  ی ر دیعناض هنجار   تن 

ً
ثبات ، تفاهم و    خواهند  نهگر ، طبعا با استقرار صلح ،  تا  بود 

 .ت و منافع خود شان با مخاطره مواجه گرددیت ، موقعیو قانون وحدت میل
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 2006 لیاپر 

 ی  و  میملت شو  میخواه یم
ی
 م ؟یبان ا » جمع پراگنده« باق

 وسوس 
 
 له ، نژاد ، زبان ، سمت و مذهب ، از دهیش به قوم و قب یگرا  ه

 
ده  یبه ا 80 ه ن سو چنان گسبر

ن وسوسه هنوز هم فروکش  یافت . ایتوان    از  گذشته مثالش را نیم   ی  چ مرحله  ید که در هیگرد
نتر   یه هایاز صفحات نشر   ی ادیدر شمار ز   لفیط    ینکرده است . جدال ها به   ا افغان ه  مطبوع و انبر

 گون
 
 . ش استین گرای گواه ابر  م ، نی  مستقبر م و غ یمستق  ه

  ت را یم ین واقعیا   -   دارد  نه  یر   و دوربیر  از به  ذره بیدر افغانستان ن  گیع  تنوع اتنیف وسیط   دنید
ف به مراتب  ین طیم ایی فزایرا هم بر آن ب  و مذهتر   ت  ی، د  د . اگر تنوع زبای  یتوان با چشم ساده هم د

ده تر یم  .گردد  گسبر

ه و یپا  دانند ، کار را به نثار اتهامات یر   قوم یما آن  ین قوم  یا  ه  ندیکه اکنون خود را نما  وی  یافراط
 . رسانند زشت یم یدشنام ها

ا یاد شده در جر ی  یان گروه هایم  مورد نام افغان و افغانستان هم منازعات لفیط    در 
ّ
ان است.  حت

 شیر   ی   کند گو یبر انا تغ یا آر یا اگر نام افغانستان به خراسان و  یمطرح شده اند که گو   یادعا ها
 
 یها  ه

افغانستان،   یجا  ه ا هم ب یو    م افغانستای  یی افغان بگو   یا اگر به جاید. مگر آ یمشکالت خواهند خشک 
 از مشکل ما باز خواهد شد؟  ا گریهیم ، آینیانا را برگز یا آر ینام خراسان و 

 ، در مرحل  و مذهتر   ، سمتر   ، زبای    ل قویمیتوان گفت که در افغانستان مسا  نیم
 
بحران ش از  یپ  ه

 سه ده
 
ست که بحران یچنان هم ن  موجود نبود ، ول  چ مشکیلی  همه حل شده بودند و هبر اخ  ه

   سه  دهیر  خون
 
 .بروز کرده باشد  و مذهتر  ، سمتر  ، زبای    در اثر اختالفات قویمبر اخ ه

،   ، اجتماع  ی اقتصادبر   رشد مسالمت آمبر  کرد و ن  سقوط نیم   توان گفت که اگر نهضت امای    یم
 
 

باز کرده بود،  با کارد کودتاها  1964سال  که  قانون اسایس  ی بر افغانستان در مس  ایسیو س فرهنگ
  در   ی تا حدبر  ملت ( ن  –ا دولت  یون و  یمعاض ) ناس  یشد ، روند تشکل ملت در معنا  قطع نیم

  . افت ی افغانستان قوام یم

ن گفته توافق  ید با ای د . و اّما ، شای ا آن جهت مؤافق نباشین یکه گفته آمد در ا  د با آن جی یشا  شما 
م نه تنها یکه شاهدش بوده ا  تر و سمت  ،  زبای    ،مذهتر   ی  له  ی، قب  د که   منازعات قویمیداشته باش

ا    چ گریهیه
ّ
تمام    تر زبانو    ا گروه مذهتر یل و  یاز اقوام ، قبا  گیاز گره ها را باز نکردند  و به  نفع حت

  . دندیاستخوانسوز د  ینشدند ، بل تمام مردم افغانستان از آن ها صدمه ها

   ین گذشته از لحاظ فکر یبا ا -
 

ت ها  د برخورد نمود و از آن جی ی گونه با  جی    و اخالقر   ، فرهنگ  ی  عبر
 د آموخت  ؟یرا با

ا رفیر  در راه  یتواند و    به نفع مردم افغانستان بوده یم  ی  له  یو قب  قویم  یماندن در حصار ها   ا باقر یآ-
 دولت معاض ؟  –تشکل ملت 
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ا روند  تشکل ملت  در همه کشورها همسان بوده است و  ما یف کرد ، آی د تعر ی گونه با  ملت را جی  -
  م؟یی ماید بپیملت شدن کدام راه را با یبرا

 در مرحل  -
 
 دولت در افغانستان وجود دارند؟  -چانس ها و چالش ها در راه تشکل ملت جی  کنوی    ه

ان یرسشناس، در م   یت های از کارشناسان ، صاحب نظران و شخص  ین پرسش ها را با شمار یا  ما 
اک بورزند. همچنان ایم تا در اینهاده و از آنان خواست  ن فراخوان عام ، در صفح ین مباحثه اشبر

 
  ه

نتر  اند    دهیرس  ی  آسما  که به نشای    از مطالتر   ن بحث را با بخیسر ینک ما ای شد . امنتشر   ی  آسما  انبر
آن است ؛   ه  سند ینو   ه  ت هر نوشته بر عهد یم که  مسؤول یی تا بگو   باشد  نهاز  ید  نی م. شایکن  آغاز یم

ه  طیز  ده  ی را مطالب منتشر دهد که ما آثار را   ن نشان یمیدهند و ا  از نظرات را بازتاب یم  ی  ف گسبر
ف متنوع  ی ن طیتمام ا  شر م . هدف ما از نیا عدم توافق با آن ها انتخاب نکرده ایدگاه توافق  یاز د

ده و سازنده    ن مسألیا  ی را رو   ی  نظرات آن است تا بحث و گفت و شنود گسبر
 
،  ت اسایسیز اهمی حا  ه

  یق نوشتارهاین بحث از طر یم تا در ایخوان  ه هموطنان افغان را فرایم یم .  ما بار کلی کن  سازماندیه
اک بکنندبر  شان و ن ه اشبر  .  نقد مطالب منتشر

ا شمار ز یاست که تنها با نوشیر  چند و چند   روشن
ّ
 علیم   یولو نوشتارها  –از نوشتار ها    یادین و حت

 یسازنده و ارا  یو به راه انداخیر  بحث ها  –به و پر مغز  یشا  یر 
 
توان    نیمده شده ،   یسنج  ی طرح ها  ه

ها و راه  حل   نهیتوانند  زم   مباحثات سازنده  تنها یمیر  ن چنیک رسه حل کرد. ایل موجود را  یمسا
 .  روشن بسازند یل را تا حدیمسا

 نیکه بر زم  ین بعدیاست چند   یدولت معاض روند  -است که تشکل ملت  روشن
 
رشد متوازن   ه

   ی، فکر   ، اجتماع  ی، اقتصاد  ایسیس
 

ن  ی ش خواهد شد. ایجامعه و کشور ما ممکن و م  و فرهنگ
 . تواند ش شده نیمین رشد ، در چند روز و چند سال ممکن و میروند و ا

دن و دامن  ی چسپبر بهبر وطن و هموطنان ما ، از مس  ه  ندیآ  یهر رو ، روشن است که راه به سو   به
چنان که تجربه  -  و سمتر   ،  زبای    ، مذهتر   ی  له  ی، قب  زدن به تعصبات و اختالفات و منازعات قویم

 تبار گذشتی و جنایر  تلخ ، خون یها
 
 . گذرد  نیم -گر اثبات نمود ینه چندان دور بار د ه

 توان آموخت . نادرست است اگر به خاطر گذشت    داد . از گذشته تنها یمبر توان تغ  ها را نیم  گذشته
 
 ه

نده در برابر ما قرار دارد و ما  ی نده را فدا کرد. آیروز و آکه باشد، ام   ، به هر نام و عنوای  یر  تلخ و خون
 ممکن و به نفع وطن و هم  ،، معقول    د منطفر ین انتخاب ما بایم. اینده را دار ین آیحق انتخاب ا

 
  ه

 .هموطنان ما باشد

* 

 بحث یم
 
  م ؟ ی بان ا » جمع پراگنده« باقر یم و ی ملت شو  میخواه ورود به صفحه

 

 

http://www.afghanasamai.com/AS-Homme-2/farhang6.htm
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 خطر به صدا در آمده اند  یزنگ ها

ر  ی افغانستان و به رغم رساز مان ناتو  در  یپ   حضور نظایمبر  گانه ابر قدرت و ن ی  رغم حضور نظایم  به
 مسلح دولت، و یر  مخالف   یها  ی  شود توانا  ده یمی که د  یاردها دالر به افغانستان ، طور یشدن مل

 قر و رسر   گر به مناطق جنویر ید  ضد دولتر   یت ها یافته  و فعالیساحات متشنج و ناآرام وسعت  
قر   .ت کرده است ی رسابر  ، شمال و غرب ن کشور محدود نمانده و به ساحات شمال رسر

  سبب شده است تا طالبان به رغم سابقبر  چ  جی 
 
ر بار  یت شان بتوانند  از ز یحاکم  ه  دور   آن چنای    ه

تنها حکومت بررساقتدار ، بل جامع نه   شکست کمر شکن دوباره قد راست کنند و  
 
با    جهای    ه را 

 رو به رو بسازند؟ یجد یچالش ها

 ی طالبان را هم توط  ه  دوبار   ه ، ظهور نظایمیتوط   یور یت  طرفداران
 
ن ادعا  یبا ا  کسای    - دانند    کا یمیامر   ه

ا با پنداندن  ین ادعا که گو یگر با ای خواهد باز طالبان را به قدرت برساند و کسان د  کا یمیا امر یکه گو 
ه بکند. ی د رمنطقه توج  ا خود ر   نظایم  یمیوحضور دا  خواهد حضور نظایم  کا یمیخطر طالبان، امر 

ت یجهان به صورت کامل به رسم  یهمه کشورها  یکه از سو   -است که دولت افغانستان  ن در حال یا
است شده  امر   -شناخته  مدت  دراز  میآرزومند حضور  توافق  و  است  افغانستان  در  ناتو  و  ان  یکا 

 بسنده است  یر  هم  حقوقر   لحاظنه وجود دارد .  از  ین زمیستان و ناتو در اکا و افغانیافغانستان و امر 
 ند موجود یم یگو   ه یمیتوط  یور یکه طرفداران ت  از آن نوع  یگر ید  یهیتوج  یبرا  یاز ی. و باز اگر ن

که    یش آن به حدی بود، نه افزا   دولت در سطح دو سال قبل هم کاق  یر  ت مخالف یبود ، تداوم فعال
 .اد گرددیف دولت نوبن یموجب تضع

 بای  یه است تا از پشتداد  نهر فشار قرار  یز   کا،  پاکستان را به حد کاق  ین است که امر ی گر اید  یادعا
 .کند   زم صادقانه عمیلیش را در مورد مبارزه با ترور یطالبان دست بکشد و تعهدات خو 

کرد و طالبان از چشمه    یم  زم عمیلیمبارزه با ترور ست که اگر پاکستان تعهداتش را در  ین  ن شگیا  در 
پاکستان  یگرد  محروم یم  پاکستای    بای  یپشت  یها ول  مناطق تحت کنبر پاکستان و  قلمرو  دند و در 

نیمی مصون یم  ت  دشوار   ، امن  داشتند  و  صلح  و  راست کنند  قد  دوباره  بتوانند  تا  ر یبود  در    ا ت 
وه  یاست پاکستان در قبال افغانستان و ش یمواجه بسازند. س  ین قدر جدی ا  یافغانستان با چالش ها

 و در مرحل  یشورو   تحقق آن  در کل همان گونه است که در هنگام حضور نظایم  یها
 
پس از خروج   ه

د جنیپ  -در افغانستان بود  یجهاد  یم هایدن تنظیتا به زمان به قدرت رس  یشورو   یقوا اعالم   گشبر
 یار علیتمام ع  ه  ناشد 

 
ن جنگ. و اّما ،  تفاوت  یان و انکار مکرر و مطلق از دست داشیر  در اافغانست  ه

، بل بر خالف  دارد  نهن جنگ تازه  یت غرب را در ایگر نه تنها حمای ن است که پاکستان دیعمده ا
ن ی کا و متحدیبا امر  بل است که نه تنها با افغانستان ، بر   سبب نیر  کند و به هم  منافع غرب عمل یم

بر حکومت    غریر   یکا و کشورهایشود فشار امر   ده یمیکه د   یآن طرف شده است و طور   غریر 
ف روزتا روز بیپرو  پاکستان   -دهدی عکس العمل نشا ن مبر  گردد. و پا کستا ن ن  شبر و برهنه تر یمیزمشر

ش منا سبا ت با چ ساختمان بندر   ه  در بار   یر  چ ش گرفته است که توافق پاکستان با  ی را در پیر  گسبر
 ک نشانیگوادر  

 
کند تا آن را در یم  ی  دلجو   کا از پاکستان به نوعی است که امر یر  بارز آن است . هم  ه

ات  ه  ر یدا ر نفوذ سبر  .ک خود نگهداردیبر
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ن  مخالفان دور    همان گونه عمل یمبر  مسلح دولت  در   یم   یاشغال شورو   ه  کنند که اسالف شان 
 ین میکه در ا  یبر  کردند. تنها چ

 
 .است  یدارد حمالت انتحار  ان تازه یك

نه ید عوامل  و زمیصدور بحران به افغانستان است ، نبا  م  پاکستان منبع اصیلیی گو   که یم  وقتر 
نه  ها  ین عوامل و زمیخطر طالبان شده اند ، فراموش کرد. اگر ا  ه  را که سبب بروز دوبار   یگر ید  یها
ست.  میتوانن   دهیرس  ق چندای  یکرد باز هم  به توف   تالش یمبر  ن نیشبر از ایبودند پاکستان ولو ب  نیم
 به امر ین عوامل مستقیک دسته از ای

ً
 کا ارتباط دارند ، دستیما

 
کا در یگر به مخالفان حضور امر ی د  ه

گردد یبر م   دولت افغانستان و چهاریم  یها  شوند از ضعف ها و کاستر   یم   نایسر   افغانستان ، سویم
 استقرار صلح و امنیکه    تر داخل  ی  به عناض و دسته ها

ً
دانند و    ر با منافع خود یمیت  را مغایا اصال

 منافع به خصوص خود یهستند که نها   رشد اوضاع در سمتر بر دن مس ی ن که خواهان برگردانیا ای
ً
تا

 . کندیر  شان را تأم

 کا در افغانستان یو ضد امر  کا یامر 

اتیدراز مدت  در افغانستان با اهداف ج  حضور نظایم  یکا برایا ت امر یست که  نین  شگ ر وسبر ک   یبر
، یر  شده است ، چ  یزم سبی یضد ترور   تالف جهای  ییوند است . اکنون که ماه عسل ایآن کشور همپ

 واهان انه ،  آشکارا خیم  یایاد آسینوبن  یزمامداران مستبد کشورها  ران و همچنان برج  ی ه ، ایروس
ش را در  ی هنوز ادعایر  از افغانستان و منطقه شده اند. کرملکا  یامر   یخروج قوا  یبرا  ج  ی تار ییر  تع

گر اگر  ی د یه پس نگرفته است. از سو یروس ایر یث زون منافع حیمورد اعالم شمال افغانستان به ح 
ل خواهند بود یم  ا روس ها یر یروس ها مبدل کردند ، آ  یبرا  تنایمیها که افغانستان را به و   ی  کایامر 

گر ی و رقبا و مخالفان د  -کنگ یا پی مبدل شود؟ آبر  ها ن  ی  کایامر   یبرا  یگر ید  تنایمیتا افغانستان به و 
 شد؟  خواهند  نهکا در دل شاد یامر  یشدن افغانستان برا  تنایمیاز  و  -بر  ه  نین قضیکا در ایامر 

کنند، بلکه از کمک  ینه مطرح مین زمیه را در یه روسیعل منابع نه تنها اتها ما یر   برج  بر  اکنون ن یر  هم
د فراموش کرد که  ی ند. و نبا یگو    سخن یمبر  ران به طالبان و القاعده نیا  مراجع استخبارایر   مخف    یها

 یبه خصوص ابزارها -بر اوضاع افغانستان را در دست دارد  یگذار بر تأث  یبرا مهیم یه ابزارهایروس
  شناخت و تجرب بر  و ن  استخبارایر 

 
 حاض  در صحن   گوناگون افغای    یکار با گروه ها  ه

 
  و نظایم   ایسیس  ه

 .را

 صورت حمل  در 
 
 ولو حمل   -ران  یکا بر ایامر   نظایم  ه

 
ران و  یا  ی  سات هسته  یتأس  یامحا  یمحدود برا  ه

 نیران در کنار گز ی ا  اسالیم  یجمهور   -ران  ی م ای رژ   نه به قصد رسنگوی  
 
ب  ی گر ، به احتمال قر ید  یها  ه

به  یجاد درد رس بی ایر  ق یبه   توجه قرار خواهد   د  مور بر  کا در افغانستان را نیزدن به امر شبر و حتا ض 
 داد. گفت 
 
 ران در افغانستان که در صورت حملی ابر سف   ه

 
ران اوضاع در تمام منطقه از  یکا به ایامر   ه

ول خارج خواهد شد ،   ست  یهم ن د. و شگمیتوان شده   افغانستان تلفر  یبرا جی د تلو ی ک تهدیکنبر
 که حمل
 
ت  یرا هم داشته باشد، وضع  رانیا  ی  سات هسته  یتأس  یولو تنها هدف نابودکا  یامر   نظایم  ه

منطقه شد  تمام  در  بحرای  یرا   
ً
در حال  دا امر   خواهد ساخت.   ن یکا گز یکه  

 
غ  نظایم  ه  محتمل بر را 

  ایر یران را تحت پوشش عملی که بتوانند ا  کا در مناطفر یامر   ی  ایدر   یوهابر ندانسته است و تمرکز ن 
 ج همیدست گذاشته باشد و  بس  یران دست رو یرود ا قرار دهند ، ادامه دارد ، گمان نیم

 
امکانات  ه

 تنها و تنها ُبعد نظایمین بسیکا را آغاز نکرده باشد. و ایبه امر   ی  پاسخگو   یبرا
ً
.  در  دارد  نه  ج طبعا
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میا سابق ین  است که  توجه  قابل   ان 
 
ایروس  یهمکار   ه و  افغانستیه  قبال  در  هر  ران  امکانات   ، ان 

 .سازد نه مضاعف یمیدوجانب را در زم

گر تنها مسأله یشده است. اکنون د  ی در افغانستان مرتکب اشتباهات جدبر  کا خود  نیاّما ، امر   و 
ب فراهم ی ن ترتیطالبان و به ا  یات برانداز یم ساالران در عملیاستفاده از جنگ ساالران و تنظ  یرو 

 تبارز دوبار   یساخیر  فرصت و امکان برا 
 
 آنان در صحنه

 
ن  ی. استیندر افغانستان    و نظایم  ایسیس  ه

 و وزارت خارج  ی ا  ی آ  است  که یس   یبر  اشتباه چ
 
 ثبایر   کا در همان زمان هم آن را عامل یر یامر   ه

 ی ار یست که  بسین  م پنتاگون مخالفت کردند. شگین تصمیکرده و با ا  ایر یدر افغانستان ارز   یبعد
 از  بر  ن  یگر ید  اتعالوه بر آن اشتباه  خورند. ول   رسچشمه آب یمیر   از همبر  ن  یاز اشتباهات بعد

  یرا برا فراج   ینه هایکا رسزده اند که زمیامر 
 

ا برانگیاز امر  رسخورده یك
ّ
خیر  احساسات ضد ی کا و حت

ش نارضای، تضع ی  کایامر   : د؛ از جملهمردم  باز کرده ان تر یف اعتبار حکومت افغانستان  و گسبر

زندان بر تحق - و ان  ی  اسالیم  مسلمان  مقدسات  به  ها  اهانت  زندان  ،   ی  کا یامر   ی در  ابوغریب    در 
ق میاست امر یگر از جمله سی گوانتنامو و عوامل د در برابر    ت منف  یانه  در مجموع ذهن یکا در رسر

 د کرده است ی ان مسلمانان رسارس جهان تشدیکا را میامر 

با مردم افغانستان به    ی  کایان امر یسؤرفتار نظام  مردم و   یعنعنات و باورها ده گرفیر  رسوم ،  ی ناد-
   زندان ها از جمله در زندان بگرام و  رزیمات یژه در مناطق عملیو 

     گناه ملیك  یر  بر اهال ات نظایمیاز عمل د نایسر یصدمات شد  -

  مؤثق بر اتکا بر اطالعات نادرست و غ -

فت محسوس در  یو عدم پ  -از جمله انجو ها    -عه  یپرضا  ی کانال هااردها دالر در  یلیخیر  میر  - شر
جه ید. در نتید  میتوانافغانستان که آن را با چشم ساده در رسارس افغانستان و از جمله کابل    یبازساز 
 یاکب  

 
 ی بازساز   مورد گر وعده ها در  ی افته است دیشان بهبود ن   ت بزرگ مردم افغانستان که زنده یك

 .ند باور بکنند میتوانافغانستان را ن

 صلح و ثبات در افغانستان یر  اوضاع و تأم  یساز   ین را بداند که مهار کردن بحران و عادی د ایبا  کا یامر 
 ک برنام یبه  

 
ات  ه ر سبر ورت داردیک همه جانبه،  منسجم ، دقیبر  ی جاد و تقو یکه ا  ی  برنامه    -ق و کارآ ض 

 
  ه

کا از یکه امر   ت قرار داشته باشد.  در صوریر ی در آن در الو   و سازنده  افغای    یادیبن  یت های ظرف
که تا کنون بوده    ه  و یح کند و بخواهد به شیاشتباهات خودش را تصح  تواند   نهد و   یای نییر  خرتکبر پا
 .ش را دارندید ، در آن صورت با دست خود همان خواهد کرد که دشمنانش آرزو یعمل نما

 « » افغایی   عوامل

  یو دارا   الملیلیر  ت ب ی مومیدر واقع ادارات تحت ق  انتقال  ه  مؤقت و ادار   ه  ن که ادار ی ضف نظر از ا -
به دل  یت های صالح نامتجانس بودن و سهمیمحدود بودند و  توانای بودن ترک  ی  ه  یل    ی کار   ی  ب، 
محدود  ار یسب  یدان باز یدوره  م در آن دو بر  ن یند و حامد کرز توانست نهاز خود نشان داده  چندای  

به حد قناعت  یو  یحکومت تحت رهبر  ی   توانابر  ن یاست جمهور یپس از انتخابات ر  داشت ، ول
 .ده استینرس بخیسر 
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ده در یه است به  حداقل انتظارات مردم پاسخ بگو توانست نهحکومت نه تنها    - د ، بل  فساد گسبر
ز یم ساالران  و عناض هنجارگر ی جنگ ساالران ، تنظ  ی  ، زورگو   ی  و قضا ی  ه  یی دستگاه اجرا  یرستاپا

به جان آورده   ا ه زده اند ، مردم ر یتک  دولتر   یها  ا آن گونه بر کریسین  یکه   در محالت ، به ا  یگر ید
 .اند

ا در شهرها  ه است تا در اطراف و اکناف کشور جی توانست نهدولت   -
ّ
بزرگ ، از حقوق و   یکه حت

متعدد در مورد سؤرفتار    یدرج اند حفاظت کند. گزارش ها  که در قانون اسایس  مردم  ی ها  یآزاد
ان است ، یکه جنگ در جر   ب در مناطفر ین ترتین ادعا اند.  به ایبارز ا  ینمونه ها  ی  کایرسبازان امر 

با    ی  کایامر   یحضور قوا  یامد هایج و پین محالت نتایمردم ساکن در ا  ی اوضاع چنان است که برا
ان حکومت یجه تفاوت گذاشیر  میکند و بالنت  در گذشته شباهت کسب یم  یشورو   یحضور قوا

 .سازد ن محالت دشوار یمیباشنده گان ا یرا برا آن وقته و حکومت کنوی  

 باز در عرص  ی است درهایس -
 
گر سبب شده است تا زراعت و یک سلسله عوامل دیو    یاقتصاد  ه

قرار   مت خارجر یارزان ق  ی  تحت فشار ورود مواد غذا  یگر یش از هر زمان دیدر افغانستان ب  یمالدار 
  و مالداران در لبیر  که زارع  یبه حد  -دبر بگ

 
   ه

 
ایر  قرار گرفته اند. در چن   ورشکسته یك   یر  رع زا  یطی رسر

ده به کشت خشخاش روبیامرار مع  یابند تا برا ی  ر یمیخود را ناگز  ارمعلوم اورند. قر یشت به طورگسبر
  در ادامبر  ن  افغای  بر جوانب غ  بلکه برج    جوا نب افغا ی    نه تنها بر ج  

 
 معضل  ه

 
مواد مخدر نه تنها   ه

ن هم بزرگبر یاز ا   صنعتر   ینوپا  یدخل اند. مشکل دستگاه هایما ذیستند، بل مستقیعال قه ن  یر 
 است. به عالوه معادن تا هنوزهم به گون
 
مسلح زورگو مورد بهره   یتوسط افراد وگروه ها  قانوی  بر غ   ه

 چ برنامیند. هبر گ  قراریم  یبردار 
 
ع و بهره  ی و رشد صنا  ینجات زراعت و مالدار   یهم برا  د بخیسر یام  ه

 .دارد نهاز معادن وجود  یبردار 

 ک برنامین است که دولت فاقد  یآور تر ا  ش از همه نگرای  یو ب -
 
ات  ه ر سبر مبارزه   یک مشخص برایبر

   یساز   یبا بحران وعاد
 

است و اجرأات حکومت حاکم است و اگرهم یبر س   اوضاع است و روزمره یك
 ی  جراو ا  یساختار  ی ها  و ناتوای    شوند ، به علت نابه سامای    گاه گاه مطرح یم   معقول  یمفکوره ها

 مطرح شوند یی   ی برنامه هاا هم اگر  یو    شده نهق مبدل  یقابل تطب  یها  یسین مفکوره ها به پالیا
 .گردند  نیم یبر گ

نکرده است    یز یبر را پ   تر ه و ستون اساسیچ پاین است که دولت تا کنون ه یآور ا  تلخ و نگرای    تیواقع
آ تک  ینده رو یتا در  تعل  یاردو   -ه کندیآن  نادی کوچک و   و کار یر  ده،  فقدان  استخبارات مطمیم 

 ییفاسد و دستگاه اجرا  یران  ، قضایو   یاقتصاد  یربنایده ، ز یس ورز یآزموده و پول
 
انسجام و    قد فا  ه

 . کنند یر  نده مطمی   کشور را تضمیتوانند آی چ وجه نمیف،  به هیوظا یاجرا یتوان حد اقل برا

ت  ی  صلح ، ثبات و امنیر  و تام   یبازساز   یو رسارس   واقع افغانستان بعد از جنگ که به برنامه میل  در 
ورت داشت ، ول    و یر   با کمال تأسف که تا کنون همه امور آن درحال رسدرگیم  ض 

 
ش ی به پ  برنامه یك

 .وندبر م

ع روند ی    ندارند . تش   ، تنها ُبعد نظایم  و خارجر   ت داخیلی  صلح ، ثبات و امنیر  است که  تأم   روشن
  که مردم   یافغانستان ، طور   یبازساز   یع ، توسعه و مؤثر ساز ی    معاض،  تش   یدولت توانا  یز ی بر پ

 روز تا روز به گون
 
ده تر و ب  ه  یج ، پیشر نتایگسبر

 
احساس کنند و  د خو  امدها و ثمرات آن را در زنده یك

، ایسی،  رشد و انکشاف س  و هرگونه قانون شکت     یو خودرس   ی  از فساد ، زورگو   یبر همچنان جلوگ
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   یاقتصاد
 

 متوازن جامع  و فرهنگ
 
ده ، بدون تبع  افغای    ه  ض و آگاهانی و مشارکت روز افزون ، گسبر

 
 ه

های ن روند ، برچیمردم در ا در امر   یادیو بن  اسایس   ملدر دستگاه دولت ، عوا   ی  قوم گرا  یدن بسبر
ن مأمول و قوام یروند . تنها در صورت تحقق ا   دار به شمار یمیت پای به صلح ، ثبات و امن  ایر یدست

ها  یلت واحد و آگاه است که دسته هاک میروند مبدل شدن ما به    مداخل   یتبر
 
خواهند   خارجر   ه

ا امکان مداخل
ّ
 شکست و حت

 
حد اقل ممکن کاهش خواهد   به  بر  ن  جهای    ین قدرت هایومند تر بر ن  ه

 . افتی

اتی  صلح و ثبات در افغانستان به  یر  اوضاع و تأم  یساز   یکردن بحران و عاد  مهار  ر ک سبر   میل   یبر
ورت دارد.  و اّما ، متأسفانه نه دولت برا ق ، همه  یمنسجم ، دق  ایر ین مرام حیا  یجانبه و کارآ ض 

 برنام 
 
و   اعتبار وجهه ،    ی، دارا  دیموکرایسون باورمند به  یسیدارد و نه هم تا کنون اپوز   مشخیص  ه

 بر جامع  و متگ  میل  یتوان رسارس 
 
نات   مدی    ه را مطرح   دبخیسر یام  یف هایتبارز کرده است تا البر

ان ا  یبسازد. افغانستان برا  ن کاستر یم بر ایو اگر  ما افغان ها نتوان دارد  نه  یادین خالها وقت ز یجبر
مواجه خواهد     ت  ی شب یپ  ابلقبر غ  ه  ندیمان با آ  رسنوشت میل  م، کشتر ییق  آ یک فاینزد   ه  ند یها در آ

 .شد 

ا  به ،   دیموکرایسون باورمند به  یسیفقدان اپوز به خصوص با توجه به    -ط  کنوی  یباور ما ، در رسر
 بر جامع و متگ میل یوجهه، اعتبار و توان رسارس  یدارا

 
ت  ی بر روشنفکران آگاه و با مسؤول - مدی   ه

  ل یمساپرداخیر  به    یت است تا به جایاحساس مسؤول  یدارا  یو تمام عناض ، حلقات و گروه ها
 ، توجفرع

 
یمل حاد و  یخود شان را به مسا  ه  جامع  ی  افغانستان و رها  یبقا  یکه برا  مبر

 
از   افغای    ه

 دن دوباره به لبیلغز 
 
اند ، متمرکز سازند و در کنار انگشت   ت اسایسیز اهمیآور ، حا یپرتگاه نابود ه

  -  روشن بسازندبر  ها را ن   کاستر   نیل رفع ا یو انتقاد از آن ها راه ها و وسا  کنوی    یها  نهادن بر کاستر 
 یت از روحی، تبع  یزرگر   ی جنگ هان که با  ینه ا

 
و    انحراق    یدن بحث هایش کشی، پ  ی  انتقامجو   ه

ده و   ی  گذشته نمک پاشیر  خون  یبر زخم ها  و مذهتر   ، سمتر ، زبای    دامن زدن به اختالفات قویم
   .زند یاب دشمنان افغانستان بر یآب به آس 
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ی طن  تخت یزنگ خطر در پا  ی 

 لیکه تصادم پر تلفات وس   نیا
 
 ی نقل ه

 
در شمال کابل در صبح  ه ملیكی ط نقلیبا وسا ی  کایامر  یقوا نظایم  ه

 گر مسألی راننده ، د  مباالیر   ا در اثر یر یاتفاق افتاد و     گی روز هشتم جوزا در اثر نقص تخن
 
 .ست ین  اصیل  ه

 مسأل
 
 یر  مقابله با چن   یمربوطه را برا  یارگان ها  متعاقب حادثه ناتوای    یدادهاین است که رو یا  اصیل  ه

  توانست  نهس کابل  یاز مبدل شدن آن ها  به هرج و مرج و آشوب نشان داد. پل  یبر » حوادث « و جلوگ
 .ت شهر و  شهروندان کابل را حفظ کندیامن

کرده اند و به   یبهره بردار   ایسیاهداف خاص س  ین حادثه برایاز ا  ن ادعا درست باشد که کسای  یا  اگر 
 سازماندیه   یبرا  ن عناض از امکانایر یشده بود  ، پس ا  یز یش برنامه ر یآشوب از پ  یمجدد  یگفته آقا

د  ی ن کسان بایا  ورتن صیت در شهر کابل برخوردار اند. در ای جهت برهم زدن نظم و امن  ع اقدامایر ی    رس 
د در درون کابل  موجود  یبا  تر مخف  یا گروه هایباشند. پس گروه    الت مخف  یسازمان و تشک  نوع  یدارا

ت را در  ینظم و امن  ی  عده    یک و اغوایداد دلخراش و تحر ین رو یبوده  باشند که  با سؤاستفاده از ا
 لو مداخ  یود شبگرد یتخت چنان برهم زدند که کار به اعالم قیپا

 
 فید. و وظیرس  میل  یاردو   ه

 
است  یر    ه

داد و با به   ص و مطابق به قانون تحت نظارت قرار یمیرا از قبل تشخ  ی   گروه هایر  بود تا چن   ت میلیامن
ساختند تا همچو گروه ها از   دست آوردن اطالعات ، اسناد ، مدارک و شواهد ، امکان آن را فراهم  یم

 ربط  به پنجیذ یق ارگان هایطر 
 
ده شوند نونقا  ه  . سبی

ک یشان از    به اهداف ضد افغای    ایر یدست  یکرده اند تا برا  افغانستان سیعن که دشمنان مردم  ی ا  گفیر  
ارگان   کند و نه هم ناتوای    را حل یم  ی  کرده و  ماجرا و آشوب برپا کنند ، نه مسأله    یحادثه بهره بردار 

  یر  چن  دولتر ن مقامات  یتر   هیپاکه بلند    ن ، وقتر یشبر از ایتواند. ب  ه کرده یمیت را توج یحفظ امن  یها
ه  ی به آنان ارا تر یامن یارگان ها یاز سو  ی  د شواهد و مدارک و رسنخ  هایکنند، پس با  را مطرح یم ی  ادعا

د با  اسناد ، مدارک و شواهد افشأ گردند  و  ین دشمنان بایک اینزد  ه  ندین صورت در آیشده باشد . در ا
 عوامل آنان به پنج
 
ده شوند. و اگر چن  ه و تنها بر اساس حدس و گمان مطرح    ی  هوا  ی  ها ادعایر  قانون سبی

انبار یار ز یو دولت نزد مردم بس   اعتبار مقامات دولتر   یبرا   رویسر یر  امد چن یشدند باشند، در آن صورت پ
خود   ی ها و خطاها  یها ، سهل انگار   پنهان کردن ناتوای    یبرا  تر یربط امنیخواهند بود. و اگر مراجع ذ

ن مراجع از کار  ی ایر  د مسؤول یه کرده باشند، بایارا   دولتر   یرا  به مقامات رهبر   نادرستر   تشان اطالعا
 . قرار داده شوند یبرکنار و مورد بازخواست جد

 ، مسأل  تر یامن  ی ارگان ها  ناتوای    ه  عالو   به
 
  تر یداد آن را برمال ساخت ، وجود نارضاین رو یکه ا  یگر ید  ه

ک قشر  یکه    «ی» بازساز   یجار   ه  و یحکومت است. مردم از شان مردم و  یجاد فاصله میان مردم و ایم
 
 

بار آورده و بخش بزریك به  افغانستان را   ر یرساز   یارد دالر یاز کمک دوازده مل  نازک ثروتمند را  به  شده 
ن یحاصل ساخته است ، سخت رسخورده اند. ا پر مرصف و یر   یو انجوها  خارجر   یب سازمان هاینص

 
 

 .شود  م مبدل یمکم کم دارد به خش  رسخورده یك

 مسأل
 
است . در    ی  کایامر   یرفتار  قوا  ه  و یمردم افغانستان ش   تر یان نارضابر  ش میگر در افزایحساس د   ه

کات دشمنان  یبه مراتب نسبت به تحر   ی  کایان امر ی، روش و کردار نظام  تر ین نارضایش ایجاد و افزایا
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ان ، برخورد یارسأ و زندان با ان و موارد سؤرفتار یرفتار با زندان ه  و یمردم افغانستان ، نقش داشته است: ش
   با اهالبر  اهانت آم

 
 ... ان در بمباردمان ها وی نظامبر ، تلفات غ در مناطق جنگ

 نکت 
 
اخ  یگر ید  ه در حوادث  به روشت  بر که  ا     ، در جامعیتبارز کرد   ن است که 

 
هنوز فرهنگ    افغای    ه

 ژه به علت سابق یبه و   -ن حادثه  یجوانه نزده است . مردم حق داشتند تا در برابر ا  دموکرایس
 
 ی  اعتنا  یر   ه

م و یآنان  با سؤرفتار ، جرا رمار نیا برخورد بسیات و یم و جناینسبت به سؤ رفتار ،  جرا ی  مقامات امرکا
اض بزنند. ا  -  ی  کایان امر یات رسزده توسط نظام یجنا لم مردم بود تا از مقامات  ن حق مسیدست به اعبر

ت وجود جرم ، نه تنها با یقت را روشن سازند و در صورت تثبیبخواهند تا نه تنها حق  ی  کایو امر   افغای  
را اتخاذ به به کار   ی مؤثر بر از تکرار همچو حوادث تداب  یبر وگجل  یند، بل برای نما   برخورد قانوی  یر  مجرم

اض مسالمت آم  یبندند. و اّما ، متأسفانه به جا   م که جی یدی ، دبر  اعبر
 

 ...د یکار به کجاها رس  به ساده یك

گونه امکان داشت تا » دشمنان   بودند  جی   که در باال به آن ها اشاره شد ،  نیم  ی  نه هایعوامل و زم  اگر 
  یایر با منافع و مصالح علیاز مردم افغانستان را به  ارتکاب اعمال مغا ی  مردم افغانستان« بتوانند عده 

 !ک کنند؟یافغانستان تحر 

دن صدها نفر و آواره شدن یگرد    ما شاهد کشته شدن ده ها نفر و زخیمبر اخ  یهفته ها و روزها  در 
 هزاران افغان از خانه و کاشان 
 
 ، ی، حمالت انتحار ، بمباردمان ها    ی  جبهه    یم. شاهد جنگ هایشان هست  ه

آتش کش  افزایبه  و  ناامن   و  ناآرام  مناطق  و شاهد وسعت  مکاتب  میدن  تشنج دبر  ش  افغانستان    ر ان 
ارگ    ات ، بل  در شهر کابل و مرکز شهر کابل ، بل در چند قدیمیم که  نه تنها در وال ی دیم. و دیهست

امن  یاست جمهور یر  به جی یهم     ت 
 

پرداخت    برهم زده شده یم  ساده یك بر رس  تنها   مسأله 
ً
بنأ تواند. 

به مصدوم    حادث یر  غرامات 
 
تثب  گیتراف  ه  بروز حادث   ت علت اصیلی ، 

 
تخن  -   گ یافتر   ه   ا یر یو    گی نقص 

عبور    یتکرار همچو حوادث از جمله با انتخاب زمان مناسب برا  یژه برای و بر اتخاذ تداب   -راننده    مباالیر 
د بشوند. مسأله  ی بابر د بشوند و بدون تأخ ین کار ها بایست.   این  گی الزم ترافبر و  تداب  نظایم  ی کاروان ها
ساف  یو ا  ی  کایامر   یروش قوا  ید نظر رو یا تجدیمسلح افغانستان    ی واق  یارگان ها  ی ها  ناتوای    ی تنها رو 

ن یگرچه ا  -ست  ی نبر  ن  تر یامن  یمقابله با چالش هات و  ی  امنیر  آنان در تأم  یبر سهم گ   ه  و یبا افغان ها ،  ش
م اندیت و بسیز اهمیل حایها هم مسا  .ار مبر

ن یا  و عمال داخیل  خارجر   یه های تواند جلو توط  اد نیمیت و داد و فر یتنها با شکوه و شکا  افغانستان
 بل مقا یتوانند خود را برا د. و اّما ،افغانستان و افغان ها یمبر را بگ دشمنان خارجر 

 
ن چالش ها یمؤثر با ا ه

 .ده است یبه هدف نرس  د ش گرفته شده بو ین کار تا کنون در پیا یکه برا   آماده سازند . رویسر 

 دهند که افغانستان کم کم دارد دوباره به لب   نشان یمبر اخ  یدر هفته ها و روزها   اوضاع
 
پرتگاه بحران    ه

سازد که    » مهار کردن    دهد و ثابت یم  نشان یم  ش خطرناک به روشت  ی گرایر  لغزد. هم  یم  خطرنایک
اتی صلح و ثبات در افغانستان به  یر  اوضاع و تأم  یساز   یبحران و عاد ر ک سبر ق ، همه یمنسجم ، دق   یبر

 جانبه و کارآ و برنام
 
اتیر  بر چن  مؤثر متگ  ه ر  سبر ورت دارد...« ، بس  یبر ار مهم است تا دولت افغانستان یض 

ورت را هر جی یافغانستان  ا  یکمک کننده در امر بازساز   ه  عمد  یو کشورها ابند و به آن  یزودتر در   ن ض 
   .ندیپاسخ بگو 

 هوشدار داده بود  یدر مورد  » به صدا در آمدن زنگ ها  ما 
ً
 ی دادهایم. رو ی خطر در افغانستان«  قبال

 .ده باشدید رسیکر هم با  یبود که به گوش ها  ی   کابل هم صدابر اخ
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الزم را بکنند   ی ها  یبر جه گین هوشدارها نتیاستعداد آن را دارند تا از ا  ا مقامات دولتر ید که آید دیبا  حال
  ی باروت ، تا انفجار ها  یبه مانند گذشته در کنار گدام ها  یدن آرامش ظاهر ین که باز با فرارسیا ایو  

  یبعد
 

 .غرق خواهند ماند  در روزمره یك
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 ۲۰۰۶اکتبر   10

 نکته و چند پرسش در بار  چند 
ٔ
 (  ۱«) ؟توان کرد  یم  » چی  ه

ی به تار  یبه جا »  « افروخت بهبی است شمیع یکیلعنت گفیی

 در بار  سختی 
ٔ
 »پروژ  ه

ٔ
 « افغانستان ه

 یافغانستان« ، افغانستان مستق  ه  دان آمدن » پروژ یطالبان ، با به م  از  رسنگوی    پس
ً
و در ابعاد     ما

ده و یر 
  ی رفیر  به سو   ج  ی ا چانس تار یو گو   افتیخود را در تماس با جهان مدرن    ی  سابقه    گسبر

  سخت    -افغانستان سخن گفت   یمعاض را کسب کرد . جورج بوش از » طرح مارشال« برا  یبازساز 
نمود. هدف   یم را در ذهن تداع ژه آلمان پس از جنگ دوم جهای  یو به و  غریر  یاروپا یکه بازساز 
 نمون   -ا آن بود تا افغانستان را به کشور نمونه مبدل بسازدیگو   کا یامر   ه  اعالم شد 

 
فتی پ  ه و   ی، آزاد  شر

 از حضور جامع  ی ادیز   ت  ین مرحله با خوشبی. مردم افغانستان در اکشور اسالیم  کیدر    دموکرایس
 
 ه

ن مرحله یافغانستان استقبال کردند. در ا  یبازساز   یهمه جانبه برا  یکمک ها  یو وعده ها   الملیلیر  ب
مس  یبازساز  در  افغانستان  حرکت  و  افغانستان  پ  -ملت  لیتشک  بر معاض  و  معاض   ی ز ی بر دولت 

 برنام  ک یپروژه بر اساس    کی  ثی، به ح  موکرایسید
 
 همه جانب  تیمنسجم و مؤثر،  با حما  ه

 
 جامع   ه

 
  ه

 افغانستان تا حلق یهم برا -بود  ج  ی فرصت تار  کی نینمود. ا یم   ر یامکان پذ جهای  
 
دور و تسلسل  ه

حرکت     ج  یتار   د ی شد   ق آمدن بر بحران دراز مدت و غلبه بر عقبمای  یرا  شکسته  و در راه فا  منف  
 تا نقط کا یامر  ید و هم براینما

 
 .کند  جاد یاسالم ا اندر روابطش با جه عطف   ه

با چنان چالش ها  گانهیافغانستان« که مبتکر آن    ه  اّما ، امروز » پروژ   و   ،  ی  ابر قدرت جهان بود 
ناکایم  دهی مواجه گرد خطر  د   است که  است ین  متصور بر غ  گر یآن  یم  ناکایم  نی.  برا  که   ی تواند 

 غریر   نید و متح  کا یامر   الملیل  یر  اعتبار ب  یبرا  تر نیشبیقابل پ  بر افغانستان مرگبار باشد ، صدمات غ 
به     نی در قبال خواهد داشت. کم از کم در کوتاه مدت ا  بر  آن در جهان و منافع آنان در منطقه  ن

  کا یکه امر   ی  مبارزه    -« خواهد بود  جهای    زمیآن  در مبارزه با » ترور   نی و متحد  کا یشکست امر    یمعنا
 .طالبان در افغانستان آغاز کرد  عی    آن را  با شکست رس 

از »توافقات    نایسر   «گیجنت   صی ، »نقا  ر یپنتاگون از  گروه ها و عناض هنجار ناپذ  بای  یتکه پش  نیا
 ع یناسالم و پرضا  یها دالر در کانال ها   ارد یساخیر   مل   عیو ضا   یروند بازساز   تی بن«، عدم مؤثر 

 
  ه

و   تی ، ترب  عبه موقع در برابر تجم  تیقاطع  ،عدمی  انجو   یایادارات ملل متحد و ماف  یمواز   ستمیس
آم  یر  مخالف   ه  دوبار   حیتسل اهانت  رفتار   ، پاکستان  در  افغانستان  غ  بر  دولت  و  خشن    اخالقر   بر ، 
 ه  خطرناک در برابر  » پروژ   ی در افغانستان، از شمار عوامل مهم بروز چالش ها  ی  کایامر   انینظام

عوامل   نیا  تیاهم  یدبن  فیتوان شک کرد ؛ گرچه در مورد رد  روند ، نیم  افغانستان « به شمار یم
 .موجود باشند گوناگوی    اتینظر  د یشا

  ی ا  یآ  است که یس  بود .  گفتت    ت  یشبیگذرد ، از همان آغاز قابل پ  امروز در افغانستان یم  جی   آن
س با  آغاز  از همان  مبتت  یهم  پنتاگون  تنظ  است  از  استفاده  و جنگ  یبر  برا م ساالران    ی ساالران 

نموده بود. و   ایر یافغانستان در دراز مدت ارز   ثبایر   طالبان  مخالف بود و آنان را عامل یر   یبرانداز 
م ساالران و جنگ ساالران متهم  یاز تنظ  بای  ی  به پشتبر  طالبان ن  یات برانداز یاّما ، پنتاگون پس از عمل
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   اتیبه جنا
 

 ادامه داد. پس از حمل   جنگ
 
 انیو بروز بحران در عراق ، طالبان و حام  به عراق  کا یامر   ه

 با روند ب  یر ی هنجار ناپذ  یگروه ها  بر  آنان و ن 
ً
 ی وهابر توافق کرده بودند  و همچنان ن   نکه ظاهرا

دانستند ، سخت     یم  شی را در افغانستان  مخالف منافع خو   کا یکه حضور امر   تر و جهان  ی  منطقه  
 .شدند  عی تشج

اک کننده گان آن فرقه گرا بودند  یبن که ب  شیحاصل هما  - بن    یمؤافقتنامه ها  در  و در    -شبر اشبر
 تمام مراحل تحقق آن  کوشش جامع 
 
ر  یهنجار ناپذ  یک سو گروه هایبر آن بود تا از      الملیلیر  ب  ه

جابات یا  یبازساز ن  یگر در اید  یم گردند و از سو یافغانستان سهم  یبازساز   ه  محافظه کار در پروژ 
     ین که  گرچه در روند تحقق مؤافقتنامه هایجه ایجهان معاض در نظر گرفته شوند. نت

ً
بن  ظاهرا

 جیت شده است و اّما ، در نتیاد رعایمدرن  تا حد ز    ی ارزش ها
 
  یوهابر ن که مواضع  نیا  یآن به جا  ه

 مخالف با بازساز یر و محافظه کار  و ماهی هنجارناپذ
ً
ده و به  یف گرد یتضع    نفغانستاا  یعرص   یتا

ش را حفظ کنند ، بل آن را  یه رانده شوند ، آن ها توانسته اند نه تنها مواضع خو ی ج به حاشی    تدر 
 .م ببخشندیتحک 

 دولت افغانستان  یت هایو مسؤول  بحران

 ان ین است که تا  هنوز هم دولت افغانستان و حامیآور است ا   و نگرای  بر  که تعجب برانگ  جی   آن
پروژ   الملیل   یر  ب  اصیل ر   ه  »  به  توف  ایر ی  شهیافغانستان«  عدم  برنام  شیخو   ق یعلل   و  داخته   نبی

 
  ه

 .اند ردهنک هیافغانستان« ارا ه  » پروژ  دنی رسان تیو به مؤفق مهار کردن بحران کنوی   یبرا منجسیم

 وه یدر ش  اتیبر وارد کردن تغ  از یرا در مورد ن  ش ی ها  دگاهیکند که مدت ها قبل د  ادعا یم  یکرز   یآقا
  ن ی متحد  افغانستان با برج    یموجود در روند بازساز   یها  کاستر   دنیو برچ  زمیمبارزه با ترور   یها

از کمک   هحکومت افغانستان بارها از مقدار کم استفاد  یر  نهاده است. مسؤول  انیدر م  شی خو   خارجر 
  الملیل   یر  ب  ی از کمک ها  یادیز   ر یحکومت افغانستان و  استفاده مقاد  یاز مجرا  الملیل   یر  ب  یها

 توسط شبک 
 
 ت ی شان شکا  افغای    یو همتاها   خارجر   یپرمرصف انجو و سازمان ها  ار یبس  یمواز   ه

 یاز جنگ ساالران را گاه تلو   بای  یپشت   یکرز   یکرده اند. همچنان آقا
ً
کرده است.    تقاد و گاه روشن ان  حا

  کا یبا حکومت امر   ی کرز   یاست که آقا  نیاز ا  اند حایک   افتهیبازتاب    بر  رسانه ها ن  که در برج    عایر یشا
برج    ا ی  - اقل  ن  حد  ا  ومند بر محافل  قو   کا یامر   ه  متحد   االتیدر حکومت  احتمال  به    - پنتاگون  یو 

مستقالنه را  روزتا روز میسر  ذا نکرده  ل به نظرات او توجیه ی  کایاختالف نظر دارد و چون طرف امر 
دو طرف درگرفته   یر  ب  جنگ رسد مخف    متقابل و نوع  یاعتماد  علت یر   یر  گرفته و به هم  شیدرپ

 یتلو    یاست. کرز 
ً
به گمان غالب قبل از همه    -را    غریر   ی رسانه ها  مطالب در برج    نشر برج    حا

انداخته و کار را تا لزوم    یکرز   یآقا  دنها را بر گر   ناکایم بر و واشنگیر  پست را که تقص  مز یتا  ارکیو ین
 .اختالف نظر  دانسته است  یر  از هم  نایسر   -اند  دهیرسان   یکرز   یآقا  ت  یجاگز   یبرا  یکردن نامزد  دا یپ

   مورد جی   در 
 

سخن گفت ؛ و اّما در    یر  ق یتوان به    کابل و واشنگیر  نیم  انی» جنگ رسد« م   گونه یك
.  دارد  نهوجود    د یشک و ترد  یپنتاگون در افغانستان ، جا  یخطاها  ژهیو به و   کا یمورد  اشتباهات  امر 

باشند باز   ق یافغانستان« هر قدرهم که بزرگ و عم  ه  » پروژ   الملیل  یر  ب  انیحام بر زمان  تقص  یر  در ع
 یباعث تبر  نیهم  ا

 
 .توانند دولت افغانستان  شده نیم یها همه کاستر  ه

 در جر   نیاست ا  ممکن
ً
 از ا  یکرز   یباشد و ممکن است آقا  انی» جنگ رسد«  واقعا

ً
 هیناح  نیواقعا

و    خواهد  نه  ار یبا درنظرداشت مالحظات بس  یمواجه باشد؛ ممکن است و   ی  جد  یها  یبا دشوار 
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 سخن بگو  نیدر ا تواند  نه ا ی
ً
 چن ؛ ول د یمورد علنا

ً
  ند توا یم یکرز   ی باشد آقا یر  ، اگر بالفرض واقعا

 برنام   د یو با
 
مهار کردن بحران موجود در افغانستان   یرا برا  ش یشده و منسجم حکومت خو   دهی سنج  ه

 اعالم کند. و باز هم برا  یو بازساز 
ً
  س ییبهبر آن خواهد بود تا ر   شبر یب  یمحکم بند  یکشور رسما

 یجمهور چند گروه از کارشناسان را جهت ته
 
 لعکند و پس از مطا  فی توظ  ی  همچو برنامه    ه

 
 لیبد  ه

 ینهادها  ر یو سا  ایس یس  یمؤثر و احزاب و سازمان ها  یها  تیگوناگون و مشوره ها با شخص  یها
 مؤثر ، برنام 
 
  ه ی . با اراد یو اعالم نما  نیافغانستان را تدو   یمهار کردن بحران و بازساز   یبرا   توافق میل  ه

»   الملیل  یر  ب   انیمخواهد داشت تا حا   یشبر ی چانس ب  یکرز   یحکومت آقا  ی  کردن همچو برنامه  
 د یزمان با  یر  . در عند بر بگ   یحکومت افغانستان را جد  یافغانستان« را وادارد تا خواست ها  ه  پروژ 

تنها به  متأسفانه  افغانستان  نمود که  پشت  ی  توجه  بدون جلب  پروژ   الملیل  یر  ب   انیحام  بای  یو    ه  » 
 برنام  کی بود تا به تحقق همچو    خواهد  نهافغانستان« قادر  

 
. پس هدف از طرح  ابد ی  ق یفتو   میل  ه

 تحقق مؤفقان  د یبرنامه با  کیهمچو  
 
 یایافغانستان« در مطابقت به  منافع و مصالح عل  ه  » پروژ   ه

به    افغای    تیشکل و ماه  دنیافغانستان « و بخش  ه  » پروژ   ه  عمد  انیافغانستان در توافق با حام  میل
 .پروژه باشد نیا

 یارا
 
 بر  مردم ن   بای  یپشت  ه  از جانب حکومت  به آن امکان خواهد داد تا در راه اعاد  ی  برنامه     یر  چن  ه

آن    بر افغانستان« وارد صحبت شود. در غ   ه  » پروژ   الملیل  یر  ب   انیبا حام  یگام بردارد و از موقف قو 
مبارزه با   الملیل   یر  اختالفات با حلقات شامل در ائتالف ب   که » ما بعیص    نیبا گفیر  ا   یکرز   یآقا
ن اختالفات دل ی د آن ها از ای م که شایداشت - سمی[ مبارزه با ترور ه  و یخصوصا در مورد] ش- سم یترور 

که »    نیکند" و گفیر  ا  غات یمیه ما تبلیل مطبوعات شان )غرب( علی دلیر  نداشتند و به هم خویسر 
ک کشور مستقل ی ه حکومت افغانستان، حکومت خودمختار و آزاد  م کیدوار هستم همه بدانیام

  خواهد  نهرا حل    مشکیل  چیکند « ، نه تنها ه   موضوع عمل یمیر  است و افغانستان با توجه به هم
نشان بدهد و   د یبا  یکرز   یآورد. آقا  د یپد   شی برا  بر  را ن  یشبر یب  یها  یکرد ، بل ممکن است دشوار 

 ت ی حاکم  ی و دارا  مستقلکشور آزاد ،    کیثابت بسازد که حکومت افغانستان  حکومت توانا و مدبر  
 یتنها با ادعا نه ، بل  با ارا  یکرز   یاست. آقا  میل

 
 برنام  ه

 
 یو ماه  نانهیمؤثر ، واقعب  ه

ً
  ک ی، دموکرات  میل  تا

ا جاباتیو مطابق به ا  ی قاطع برا عمیل  ی افغانستان و برداشیر  گام ها طیجهان و زمان معاض و رسر
و    آگاه میل  یوهابر کند بدون شک ن  یر  . و اگر چند ادعا را ثابت بساز   نیتواند ا  ساخیر  آن یم  عمیل
 .خواهند کرد  بای  یتحول رسنوشتساز پشت یر  قاطع مردم افغانستان از چن تیاکب  

که همانا جنگ و   طای  یره ش یبه نفع برون رفت از دا ج  یفرصت تار   توجه داشت که  هنوز هم د یبا
   یر  بحران خون 

 
ط  استفاده از ای پ  است ،  از دست نرفته است . ول   د یشد   و عقب مانده یك   ن یش رسر

ا  مناسب اجتماع  یط  و چهارچوب ها یفرصت  همانا فراهم ساخیر  رسر
 

است ،    ایسیو س  ، فرهنگ
 . ف دولت قرار دارندیوظاجاد آن ها در حوزه یا هک

 لحظ  در 
 
 در هم  کنوی    ه

 
رفت تا پس از »   که انتظار یم  که هست و آن جی   ان آن جی یعرصه ها م  ه

 توافقات بن« افغانستان به آن برسد، فاصل
 
ن پرسش ین رابطه از جمله ایوجود دارد ؛ در ا  فراج    ه

 :طلبند ها مطرح اند و پاسخ یم

ح یافغانستان« حاض  اند تا اشتباهات شان را درک کرده و تصح   ه  » پروژ    الملیلیر  ان بیا حامیآ -
 را که در مورد  ند و آن جی ینما

ً
 تعهد کرده اند در عمل  افغانستان علنا

ً
 ببخشند؟  هم تحقق و رسما
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تشکیآ - و  اداره  نت  الیر یا  در   جیکه 
 
ها  ه ا  یمؤافقتنامه  افغانستان  در  است خواهد یبن  جاد شده 

در   عتوانست  تمام  دولت  به  توانایعمل  واجد  و  معاض  برای  یها  ی  ار  و  یوظا  یاجرا  الزم  ف 
 ش خواهد شد؟یت های مسؤول

بتوان    تر اسیس  یوهابر ن  ا یآ - آن ها  بر  اتکا  با   برنام   کیکه 
 
تحقق   یبازساز   ه را  افغانستان  معاض 

 یآوجود دارند و اگر وجود ندارند    د ی بخش
ً
طیو پ  اجتماع  یوهابر ن  ا اصال    یفکر   ی ها  شر

 
 و فرهنگ

 ؟کرد   د یبا فقدان آن ها جی  ندارند در  اگر وجود موجود اند و  وها بر تشکل همچو ن یبرا

 شان را دارند؟ ین خواست هایتحقق ا ی  و توانا آیا ارادهو خواهند  یم مردم جی  -

 در بار  و کنکایسر  بحران
ٔ
 ت روشنفکران ی مسؤول ه

ا چرا  روشنفکران  ه  را بر عهد  میلبر خط یت هایت ها و مسؤولی مکلف و اوضاع و احوال کنوی   طیرسر
 :دهند افغان قرار یم

 یبه معنا یبر  اند و چ امدهیآن  به وجود ن واقیع یدر معنا سیایس معاض متأسفانه هنوز احزاب    -
 بر جامع   متگ  ونیاپوزس

 
 بقا  ی  ها  بر  و آن چ   ستیموجود ن  مدی    ه

ً
 یگروه ها  یایکه هستند عمدتا

 یتوان از آن ها توقع ارا  جنگ رسد هستند و لذا نیم  ی متولد در باتالق ها  نظایم  -ایسیس
 
برنامه ها    ه

 را داشت؛  لیسازنده و بد یها استیو س

عرض وجود کرده اند ، تا کنون   هم که تحت نام احزاب هوادار دموکرایس یسیتازه تأس یگروه ها -
کسب   مردم نفوذ چندای    انیه اند متوانست و نهه  داد نهرا از خود نشان    بخیسر   د یام  ی  نوع توانا  چیه

 کنند؛ 

 ا یوابسته به انجوها ،    ا یاند ،    نظایم  -ایسیس یها  به گروهوابسته    ا یاند و    حکومتر   ا یرسانه ها هم   -
 ؛ گی و تخن با فقر مطلق مال بر هم درگ ا یو  منابع خارجر  مال مکو دستنگر ککم از کم 

بیماری دچار    « سختیمادر زاد  گینتژ   صینقا  به »ابتال    سو و   کیدولت به علت نوپا بودن از   -
  ، یر  یفکر  پریشان

 
 .ت و فساد است ی ر یو ضعف مد ی ، ضعف رهبر  برنامه یك

ا  یر  در چن   ش یاز پ  شی مستقل ب  یروشنفکران مستقل  و رسانه ها  وجدای    -میل  تی مسؤول  یطی رسر
هم  له  جی یبه نام قوم و قب جی   -ی  فرقه گرا ی  ماریکه فارغ از هر گونه ب   . روشنفکرای  ابد ی یم شیافزا

 دار ی وجدان ب  یدادر خور آن تا ن  و اخالقر   ی    شهیاند  و از نظر اند-به نام زبان ، مذهب ، سمت  و ... 
روشنفکران   یر  کنند. از هم  شانه خال  تیمسؤول نیا  رشیاز پذ   باید  نهشند ،   جامعه و زمان خود با
توقع یم ارا  است که  راه  در  تا   یرود 

 
برا  اتینظر   ه بازساز   یجامع  و  بحران  از  معاض    یبرون رفت 
 یر  است ، بکوشند. بر هم   هافغانستان به وجود آمد  یکه برا  تر خی افغانستان با استفاده از فرصت تار 
را که امروز  در برابر  افغانستان قد برافراشته اند و راه برون    ی  روشنفکران است تا منشأ چالش ها

و   یفکر   یها  شیروشنفکران است تا در برابر گرا   یر  رفت از بن بست ها را روشن بسازند. بر هم
بنیفرقه گرا   ایسیس عقبگرا   انهیادگرایانه،  مزدورا  انهی،  برخ  نه،  مبارزه  به  مخرب  بر همند بر  و   یر  . 

   یتحول  فکر   یها  نهی روشنفکران است تا  با فراهم ساخیر  زم
 

بهبر افغانستان   یفردا  شیزا  و فرهنگ
 .دهند  د یرا نو 
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 و واشنگیر  پست هم  مز یتا  ارکیو یساده است تا مانند ن   ار یبس
 
انداخت    یها را بر گردن کرز   بر تقص   ه

 هم  یکرز   یمانند آقا  ا یو  
 
 آن کشور و حلق   ا ی  نیاشتباهات و خطاها را بر گردن ا  ه

 
انداخت و   گانهیب  ه

و   د ی جنگ رسد  هر دو طرف را کوب  یمتولد در  باتالق ها  یوفادار به گروه ها   انیمانند سخنگو   ا ی
ان ناکام ده  از رهبر
 
نه مگر    هم بر هر شش جهت لعنت فرستاد؛ ول  ا یکرد و    شیهشتاد و نود ستا  ه

 . گیهزار بار بهبر است تا  هزار بار لعنت گفیر  به تار  گیدر تار  است که  افروخیر  شمیع نیا

  ج  یسازند که در جامعه و کشور از نظر تار   افغانستان« ثابت یم  ه  موجود در برابر » پروژ   یها  چالش
 ینظر   کیتوان  بدون طرح    مانند افغانستان  نیم  ی  عقبمانده و جنگ زده  

 
بر آن   جامع و مبتت    ه

 برنام 
 
آمد و  ق یفا را درهم شکست ، بر بحران  نانه دور تسلسل منف  یمنسجم ، همه جانبه و واقعب ه

را    ج  یتار   غلبه بر عقبمای    یمؤثر برا  یدولت  گام نهاد و کوشش ها  -ملت  لیمؤفقانه در راه  تشک
 مکلف

ً
 تا   برنام  دارد  نهت آن را ی آغاز کرد . البته روشنفکر الزاما

 
ا هم ین کند و  یحکومت را تدو   یکار   ه

 است ها و برنامیس
 
نات ه  : اد ؛ و امّ یون را طرح نمایاپوزس ف  ی البر

   یفکر   یت ها یبلند بردن ظرف   یسازنده و کوشش برا  یشه های د ، نقد و پخش اندیتول  -
 

 و فرهنگ
   یفکر   ی ها  ی  توانا  یژه ارتقایجامعه و به و 

 
و ورود به   طای  یش   ه  ر یدرهم شکسیر  دا  یبرا  و فرهنگ

 
 

 ست ؟ی ست پس کار کی، اگر کار روشنفکر ن دوران سازنده یك

 کند ، یك   ملت هم نداند جی   باشند و غرق    «گیون« هر دو در »تار یون« و »اپوزسی که »پوزس  زمای   -
 د؟ یگفته شود بگو   د یرا که با آن جی  د یبا

مبدل   تداوم دور و تسلسل منف    یبرا  یانرژ   د یاز منابع تول  گی به    انحراق    یکه گفتمان ها  زمای   -
و   علل فکریبهبر و درهم شکننده    یبخش فردا  د یگفتمان سازنده و نو   د یبا   کیس  گشته اند ، جی 

 
 

 د؟ یکننده مبدل نما  ییر  را به راه اندازد و به گفتمان تع دور تسلسل منف   فرهنگ

*** 

 یکرد؟« ، توج  د یبا  طرح سوال را در قالب کلمات » جی   کسای   -1
 
سؤال   نیکرده اند . ا  «ت  ینی» ل  ه

مینیو ل  دارد  نه  ربیط  چ ی هیر  با آن اثر لن  بود  شکست  یر  نیآن ل  ادگذار یکه بن  یهمراه با دولت شورو   ب 
ده شده اند  خی    تار خورده و به   .سبی

 مجل 30تا  20 یاز جمله مراجعه شود به شماره ها  -2
 
   ی  آسما ه
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   ۲۰۰۶سپتمبر  ۱۹

 ی  آسما فراخوان

 یسازنده را جاگز  یها گفتمان
ی
 م ی کن   ن گفتمان انحراق

 م یفرقه گرا بساز  ین چشم انداز هایرا جاگز   میل یانداز ها چشم

ان آن ها  منجمله در ی افغانستان  مناسبات م  یانکشاف و تحول  زبان  ها  بر خ ، مسی    رابطه با تار   در 
 آن ها  ، مناقش  گاهیکشور و جا  رسیم  یمورد  زبان ها

 
ان است.  یدر جر   افغای    یدر رسانه ها  یدامنه دار   ه

 مسا  نای انکشاف و تحول زبان و روابط مبر خ ، مسی    ل مربوط به تار یکه مسا  در حال
ً
ل یزبان ها ، اساسا

ل به  ین مسایدن ایرند. کشانید در همان سطح صورت بپذیک اند و مباحثه در مورد آن ها هم بایاکادم
حل آن ها نه تنها کمک    روش علیم  افیر  یو    علیم  ق ی، به روشن ساخیر  حقا   ایسیدان مناقشات س یم

 .سازد یم ایسیاغراض سؤ س  قربای    و علیم ج  یتار  ق یکند بل حقا  نیم

ت موجود است. روشن است ی ک واقعیو    ج  یتار   اثبر م  کیدر افغانستان    و مذهتر   و قویم  تنوع زبای  
رشد کرده   بر  متعدد  ن  یها  وند یو پ  ق یعال   یتنوع روابط و رشته ها  فین طیا  انیم  خی    که در طول تار 

به  وند یو پ ق یروابط، عال  نیپاره کردن ا یاند. هرگونه تالش برا تمام افغانستان    کر یاست بر پ ی  ها ، ض 
ا باشنده گان  ر تمام   گر هم تجربید  یتمام خواهد شد.  از سو   یر  رسزم  نیکه به ض 

 
کشور ما و هم   ه

در   یآمرانه و اجبار   یها و ادغام ها   یهمسان ساز   یدهند که تالش ها برا  نشان یم  گر ی تجارب ملل د
با ارزش ها    رتیاند ، بل در مغا  ار فاجعه ب  -بوده است   بر  چنان که در گذشته ها ن  -جهان معاض نه تنها

 .جهانشمول  معاض قرار دارند  نیو مواز 

زبان ها و لهجه ها روابط متقابل    نیا  یر  ب  خی    تار   . در یط میزبان و دو صد لهجه دار   در افغانستان یس  ما 
ا  کیبحث اکادم  کی   بر  زبان ها ن  نیتداخل افعال وجود داشته و بحث در   افغانستان   طیاست. در رسر

معاض    خ ی    ممکن است. تار   بر اقوام ساکن در افغانستان بر اساس نوع زبان ها غ  انیدر م  یخط انداز 
نه تنها  ناکام  مانده    گر ی د  یزبان بر زبان ها  کیتسلط    یدهد که کوشش ها برا  نشان یم  بر  افغانستان ن 
 .داشته اند  در یی بر  ناگوار ن یامد هایج و پیاند ، بل نتا

  - ملت    سیتأس  خی    در تار   نیشود ، ا  دولت و زبان مربوط یم  -ملت  سیتأس  انیکه به رابطه م   ی  جا  تا 
 دولت ها در اروپا مسأل
 
 مبر  ونالیهم  در مرکز اروپا از ناس  کمیو    ستیب  ه  نبوده است. ما در آغاز سد   اسایس  ه

 چند زبان رسم  میی گو   سخن یم  سیسو 
ً
 .دارند تی که در آن عمال

،    ی  فرقه    یو چشم انداز ها  گرویه  یگفت که در محراق قرار دادن منفعت ها  د یمتوجه بود و با  د یبا
 که تجرب  ی. طور فتد یاز نظر ب  و چشم انداز میل  سبب شده تا منفعت همه گای  

 
 گذشت  ه

 
نه چندان دور   ه

 هم یبرا انگاشیر  منفعت همه گای   دهینشان داد ، ناد به روشت    بر  ن
 
 و مذهتر  ، زبای   گیتنتنوع ا   فیط  ه

 تجرب  یر  . همدارد  نه  جز فاجعه در یی   یبر  افغانستان چ
 
گانه و گروه یب  یفاجعه بار نشان داد که کشورها  ه

کردند. امروز چنان    یرا جهت تحقق اهداف خود ابزار ساز   لیمسا  نیگونه ا  شان  جی   تیتحت حما  یها
 . ان افتاده اندی ابزارها باز به شدت  به جر  نیدوباره  از ا ه  استفاد یکه  تالش ها برا  سد بر به نظر م
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توجه افغان ها و روشنفکران    گر یدر افغانستان  بار د  و مذهتر   ، زبای    گیاتن  یگفتمان ها  حالت کنوی    در 
پ تفکر و بحث  از  را  از آن    یراه ها  یو جستجو   یبحران جار   تی ماه  امونبر افغانستان  برآمدن  برون 

کند    را باز نیم  غانستاناز مشکالت اف  گریه  چینه تنها ه   مناقشایر یر  سازند . دامن زدن به چن  منحرف یم
  ی ها   نهیح در افغانستان را باز کرده و  زممخاصمت و ممانعت از آمدن صل  د ی جد  یها  دانی، بل  م

 .سازد یرا در  افغانستان مساعد م ی  ادگرایبن تی تقو 

تمام   کیس  یر  است که در چاه افتاده باشد. چن   هی شب  کشور ما به حالت کیس  تی حالت حاض  وضع  در 
  یبرا ابانیکه در ب  نی ؛ نه ا ابد یگونه از چاه نجات   کند که جی   متمرکز یم نیا یتوانش را رو 

 
  رفع تشنه یك

 ی وهابر عناض و ن  مهاست تا روشنفکران و ه  جهت الزیم  یر  . به هماورد یگونه و از کجا آب به دست ب  جی 
 در افغانستان توج ر ی پذ تیآگاه و مسؤول

 
و باز کردن چشم انداز   کنوی    حاد و اسایس لیخود را به مسا ه

 یر  خون   کر یبر پ   اببر  نمک و ت  خیر  یکه حکم ر   حل آن ها متمرکز ساخته و از پرداخیر  به مناقشایر   میل
 وطن و جامع
 
پوهنتون و  وار ید  یمناقشات رو  بر تنها از مس هن لیمسا  نی. حل اند ینما بر  ما را دارند پره ه

  هم پاریر  ا یو  یدر  فاریس ا یو  فاریس  ا ی میبنام یکه زبان خود را در   نیو ا یو شهر دار   دانشگاه ، شاروال
مذکور را منحرف کرده و در برابر آن   ایر یح لیتوجه از مسا مناقشایر  یر  گذرد ؛  بل ، چن  نیم  ا پاریس یو 

 .کند  یمخلق  یدیجد  یسدها

بحث    نی ا  ند بر در  افغانستان مورد بحث قرار گ  ندهیاگر هم در آ   و مذهتر   و زبای    قویم  لیباور ما ، مسا  به
 یها ماه

ً
در   ونیناس  سیتأس  یحرکت به سو   بر هستند و در مس  قانوی    -و حقوقر   کی اکادم  یبحث ها  تا

ده انگاشت  ی ناد  توان   زمان نیم یر  خواهند کرد. در ع  افتیمناسب خود را در   یجا  جی    افغانستان به تدر 
 که مسأل
 
   گاه زبان ها ، جی یجا  ه

 
 رابط  گونه یك

 
   ، جی   ت میلیزبان ها و هو   ه

 
نه ها و چهارچوب  یزم  گونه یك

 است رابطی، با س   ت میلیو هو   فرهنگ میل  یبر  شکل گبر ها و مس
 
د در چهارچوب  یتنگاتنگ دارند و با  ه

  ی ت جار ی و وضعیر  و خون  ایی یپ  یکه فاجعه ها  ابند. در حالیک راه حل خود را بیموکراتیتعامالت د
پرداخیر    یما برا  -استمداران و  دولتمداران  یان ، سیروشنفکران، فرهنگ  -نخبه گان     کنوی  ت نسل  ی صالح

 ی ها  ن ناتوای  یست تا ما ایا معقول نیمواجه ساخته است ، آ  ی  جد  یل را با پرسش هایبه همچو مسا
، ر  اف کرده  اعبر را  ، دیدر   ا آن ر   یشه هایخود  نموده  را ترک کرده  و در    یدگاه هایافت  تنگ نظرانه 

 یپرداخت تازه  بر پا  یجستجو 
 
 ی  کار یر  م ؛ واگر قادر به چنیک شو یدموکرات یو ارزش ها منافع همگای   ه

 !م؟ییواگذار نما یبعد یل را به نسل هایم حل همچو مسایستین

م و تأخ یجنبه ها برج   یان دادن به مناقشات رو یپا یبه باور ما برا ل مربوط به زبان یمسار  ی ناپذبر مبر
 یم   شکشیپ  یر  نه  چنین زمیرا در ا  شیخو   شنهاداتیوجود دارند.  ما باور ها و پ  منطفر   حیل  ی، راه ها

 :میینما

ن آثار  در یک ضف نظر از آن که ایات کالسیبه باور ما لغات و اصطالحات به کار رفته در ادب -
  کجا و توسط یك

 
 دارند  و شناسنام ها خلق شده اند ، ثبت و ضبط فرهنگ

 
استفاده    الملیلیر  ب ه

که تا کنون    نیم ؛ ولو ایبر م آن ها را به کار بگی توان  را داشته و  ما هم یم  یدر تمام قلمرو زبان در 
 .ا نبوده باشدیکار برد آن در کشور ما مروج بوده باشد و 

ک هم به کار نرفته یات کالسیک لهجه که در ادبیا ی ک منطقه و یلغات و اصطالحات مروج در  -
 شناسنام   یاند ، دارا

 
وریر    الملیلیر  ب  ه لغات و اصطالحات   یتا ما به جا  دارد  نه  نبوده و لزوم و ض 
 .می را به کار ببر   لغات و اصطالحایر یر  ک چنیمروج در افغانستان ، 
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شوند و   ا یمیجاد شده  و یتازه ا  ،یکه نظر به رشد علوم و تکنالوژ   در مورد لغات و اصطالحایر  -
و    یگانه راه حل معقول همانا همکار یگر،  ی ل دیت روش واحد امأل و مسای همچنان در مورد تثب

که    کستان است؛ همان سای  یران و تاجیافغانستان ، ا  یک کشورهای ربط اکادمیتوافق مراجع ذ
اد  ی  یاست که حکومات کشورها  ی  ن مسأله  یکنند . ا  ن کار را یمیا  زبان آلمای    ه  حوز   یکشورها
 به توافق رسیمیشده با

ً
کا  .برسند  د در مورد آن مشبر

  گر یزبان د  ک کشور فاریسیدر    ،یکه نظر به رشد علوم و تکنالوژ   در مورد لغات و اصطالحایر  -
  توافق  رسیم ، ال میآن ندار  یبرا شوند و ما هنوز معادل ا یمیجاد شده  و یتازه ا

ً
شده   اد یقبال

آن ها استفاده   ز توانند ا  ، یم  ابند یب   ر یمطلب ناگز   ه  افاد   یکه خود را برا  گان در صوریر   سندهی، نو 
 . کنند

ا  یو    یشود. زبان در   یم   کند و دچار تحول و دگرگوی    زبان موجود زنده است و رشد و تکامل یم -
 یتصف  . ولست یقاعده مستثنأ ن  نیاز ا  بر  ن  فاریس

 
از زبان ما نه ممکن    کلمات و اصطالحات عریر   ه

ور    جذب زبان فاریس  از لغات و اصطالحات عریر   یبر . شمار کثد یو نه هم مف  یاست ، نه ض 
. و اّما ، باز هم  دارد  نهاز آن ها امکان  تی زبان را کسب کرده اند و سلب تابع نیا تی و تابع هشد 

   یکاربرد آن لغات و اصطالحات در 
 

 ل یثق  ی معادل ها  یدارند ، به جا  که ثبت و ضبط فرهنگ
از لغات و اصطالحات وارد شده    ی سان شمار یر  نمود. به هم  ایر یارز   توان کار منف    را نیم  عریر 
د  یرا کسب کرده اند و نبا  یت زبان در ی، تابع  خارجر   ی ا زبان هایگر افغانستان و  ید  ی ها  زباناز  

 ی در صدد به راه انداخیر   کارزار جهت تصف
 
 .آن ها شد  ه

 ید  ه  ک حوز یکاربرد آن کلمات و اصطالحات  مروج در   -
 

  گر زبان  که  نه  ثبت و ضبط فرهنگ
ت معادل یل موجودیکاربرد آن ها به دل  یبرا   یاز یمردم ما آشنا استند، و نه هم  ن  یدارند ، نه  برا

 .دارد نه تر رفتنی چ منطق پذیآشنا و مروج آن ها در افغانستان ، ه یدر 
 کشور،  تنها و  یر  ر قوان ی افغانستان و سا  در مورد نام ها و  اصطالحات مندرج در قانون اسایس -

م ی توانند تصم   را دارند، یمیر  ن قوانیالت در ایات  و تعدیبر ت وارد کردن تغ یکه صالح  تنها مراجیع
 ین را ندارند تا هر یحق ا افغای   یباور ما رسانه ها ند و به بر بگ

ً
نهادها ،   یبرا ک به نظر خود مثال

ند رسیم ی  از نام هابر غ نایم  ارگان ها و ادارات دولتر   .آن ها را به کار ببر
از رشد و تکامل علوم   نایسر   یها  یازمندی به ن  ی  به هنجار ساخیر  زبان ، پاسخگو   یبه باور ما برا -

مورد    از هجوم یر   یبر کشور و جلوگ  رسیم  ی گر حل ناشده در زبان هایل دیاو مس  یو تکنولوژ 
 ی اک دار یو ادکادم   نهاد علیمبر  ن  یانکشاف زبان در   ید برایگانه ، حکومت افغانستان بایکلمات ب

دازد. در عین مسایجاد کند تا به ایاز  را ایامکانات مورد ن  ت به ظاهر ی زمان به رغم موجود یر  ل ببی
ن از پاکستان و عوامل یل مهاجر یرشد و انکشاف زبان پشتو، برگشت س  یک برایاکادم مرجع  

که    ند یاید ب یدر برابر رشد و تکامل سالم زبان پشتو ، پد  ی  تازه    یها  یگر سبب شده تا  دشوار ید
، ترس آن وجود دارد تا زبان پشتو در    شود  نه  یحل آن ها اقدامات مؤثر   ی حاال برایر  اگر هم

 .ده استیورند به آن ها مبتال گردید  یدچار گردد که در ورا  ی  ها  یمار ی به همان ببر  افغانستان ن 
کشور به   رسیم  ینده گان زبان های شمار و تناسب گو بر  نفوس کشور و ن  که شمار واقیع  در حال -

 گون
 
نه سازنده است    ی گاه زبان پشتو و در یدر مورد جا  یست،  مناقشات جار یروشن ن  فر یدق  ه

 دارد که در مرحل   احکام روشت    ن مورد قانون اسایسی و نه هم الزم. در ا
 
 د وار   یبرا  یاز ین کنوی    ه

 .دارد نه در آن ها وجود یبر کردن تغ 

فت در راه باز ساز ی صلح و پیر  به باور ما با تأم   ،معاض افغانستان و رشد و قوام  دموکرایس  یشر
 تازه 

ً
ش زم  یبرا ی  امکانات کامال ک و سازنده جهت رشد و یتعامل دموکرات  یوه ها ینه ها و شیگسبر
 
 

 مرحلد خواهند آمد. در  ی  پدبر  مردم افغانستان ن   ت معاض میلی و قوام هو    تکامل فرهنگ
 
 کنوی    ه
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 د متوجیکوشش ما با
 
   یولوژ یدی ، ا  ی،  استبداد، تحجر ،  تندرو   ی  جنگ،فرقه گرا   نف    ه

 
و   زده یك

 باشد ؛ در مرحل  یبر  تجدد ست
 
متمرکز باشد تا گفتمان     ایر ین امر حیا  ید رو ی کوشش ما با  کنوی    ه

   یبهبر و درهم شکننده علل  فکر   ی بخش فردا  د یسازنده و نو 
 

را به راه    منف    سلسلدور ت  و فرهنگ
 تر انحراف  ی اب  گفتمان هاین که آب در آسیم نه اییکننده مبدل نما  ییر  به گفتمان تع  انداخته  و آن را 

 . میز ی روند ، بر  به شمار یم  تداوم دور و تسلسل منف   یبرا ی انرژ  د یاز منابع تول گیکه 

ندار   ما  نسخی ادعا   م که 
 
یر   ه و  برا  اشتبایه  کامل  ارایپا  یرا  نظر  مورد  مناقشات  ایان  ما ی ه کرده  م؛ 

ما    ،م؛ ولیو دقت مطالعه کن   شان را با دلچستی یهمفکران و دگراند  یم نقد سازنده از سو ی حاض  
 ام
ً
صلح ،    ر هوادا  یوهابر ان و همه عناض ، حلقات و نیم تا همه روشنفکران ، فرهنگیدوار یجدا

ن  یت ، در ای احساس مسؤول  یآگاه و دارا  ی معاض افغانستان و همه افغان ها  یو بازساز   دموکرایس
 مرحل
 
،   شان را در راه دفاع از منافع همه گای    یها  ی  ، توانا  رسنوشت میل  ه   کنندییر  حساس و تع  ه

، ضف   همگای    نافع ر با میو مغا  انحراق    ید گفتمان هایسازنده  و تجر   یومند شدن گفتمان هابر ن
 .کنند 
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 ۲۰۰۶سپتمبر  ۲۶

 د؟ ید به مقصد خواهد رسیدر قرص سف   یکرز   ا یآ

کا است ، اکنون با  ی امر   ه  االت متحدیآن ا  اصیل  افغانستان« که حایم  ه  که » پروژ   دارد  نهوجود    شگ
که منابع    ست. در صوریر ی محتمل نبر گر خطر شکست آن غی مواجعه شده که د  ی  چنان چالش ها

به افغانستان خشک نگردند    مسلح ضد دولتر   یو صدور گروه ها  ، سازماندیهبر  ت ، تجهیترب  اصیل
  ه  االت متحدیاست ایکه  در س  بمانند  و در صوریر   آنان همچنان امن باقر   یفرامرز   یپناگاه ها  و 

رونما    یو سازنده به زود  یادی بنیبر امون آن ، تغبر ل موجود درافغانستان و پیکا در قبال مسایامر 
 و داخیل   فشار عوامل مخرب خارجر ن » پروژه «  تحت  یگذشت که ا  خواهد  نه  یر ی، د   شود  نه
 .د یپاش وخواهد فر 

 با جورج بوش و سپس مالقات سه جانب  یکرز   مالقات
 
د  میتوانکا و پاکستان ،  یرسان افغانستان ، امر   ه

 .افغانستان«   رسنوشت ساز باشد  ه  » پروژ   یبرا

ات  نیمهمبر  ر مسأله ، اتخاذ سبر تحقق    یمتناسب برا  یوه هایو مؤثر  و ش  ین بعد ید ، چند یجد   یبر
برا ،  رس  یآن  اشتباهات گذشته  ثبات مطمیمهار کردن بحران ، رفع    و تحقق  یر  دن به صلح و 
 اترا در مالق  یت  دشوار یمامور   ایر ین امر حی تحقق ا  یبرا  یمعاض افغانستان است ؛ و کرز   یبازساز 

و داردی د در پیش در کاخ سفیها  :شر

کا بر پاکستان  یامر   ه  االت متحد یجانب ا  فشار کارساز از اعمال    یبراس جمهور بوش  ییقناعت دادن ر  -
زم و    یح و صدور ترور ید ، تسلیتول  ضد افغای    یها  تعلل النهو بدون    یدن فور یبسیر  و برچ  یبرا
 ؛ پاکستان افغای  است ضد  یان دادن به سیپا

از » طالبان« و   بای  یپشتان دادن به هر گونه  یپا  یپاکستان براکسب تعهد روشن و بدون تعلل   -
  و سازماندیهبر  ت ، تجهیدو کشور و قلمرو پاکستان ؛ بسیر  مراکز ترب  ین آنان در مناطق مرز یمتحد

ان س  یبر » طالبان« و دستگ حکومت    بهم دادن آنان  ی»طالبان« و تسل  و فرماندهان نظایم  ایسیرهبر
 افغانستان؛ 

  انسای  بر ان دادن به برخورد خشن و غیتالف و پایا  ی قوا  یات هایدر عمل  از تلفات ملیك  یبر جلوگ -
قانوی   نقض حقوق  قوا  و  توسط  افغانستان  قوایامر   یشهروندان  و  ترور یا  ی کا  در  یتالف ضد  زم 

 افغانستان؛ 

 یکه قوا  یطور   -مسلح افغانستان    یعبر قوایرس   هرجی   یباز ساز   یکا برایامر   مک مؤثر و کجلب   -
ف محوله را به صورت مستقالنه و مؤفقانه  ی کبر بتواند وظای نزد  هر جی   ه  ند یمسلح افغانستان در آ

 به رس برساند ؛ 

ا  و بهبود اقتصاد افغانستان    یع بازساز ی    تش ت  یروشن ساخیر  اهم -  یرسر
 

ث  ی مردم به ح  ط زنده یك
ات  یادیبخش بن ر سبر ه راندن  ی د طالبان و به حاشیتجر   یزم در افغانستان ، برایمبارزه با ترور   ه  تاز   یبر

 ایر یدر دست  تانمعاض افغانس  ی صلح و بازساز یر  ر و مخالف تأمیناپذ  هنجار   یهار عناض و گروه  یسا
فت در افغانستان؛ و جلب کمک هایو پ  دیموکرایسبه اهداف صلح ، ثبات ،   شبر و مؤثر یب  یشر
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 عیؤثر ،سودمند ، هدفمند و بدون ضانه ها تؤام با کاربرد مین زمیکا در ایامر   ه  االت متحدیا
 
منابع   ه

 ؛ یبازساز  یافته برایاختصاص  مال

 ل موجود در مناسبات دو جانبیدن به توافق در مورد حل مسایرس -
 
جمله  کا و از یافغانستان و امر  ه

ام به استقالل ، حاکم  رشیپذ افغانستان و تطابق حضور    و منافع میل  ارض    تی، تمام  ت میلیو احبر
  بای  یپشت  رگونهان دادن به هی؛ پان اسایسین مواز یکا در افغانستان با ایامر   نظایم   یت قوایو فعال
 .ر در افغانستان یهنجار ناپذ یعناض و گروه ها از  ی  کایامر مراجع 

 
ً
 بتواند به هم  یانتظار داشت که کرز   میتوانن  طبعا

 
گر  ی د  یسو ابد. از  یش دست  ین خواست هایا   ه

   -ند بر گ  ات مورد بحث قرار نیم ییروشن است که در  همچو مذاکرات جز 
ً
ا قبل از مذاکرات یمعموال

 اعالم یم ی ل در سطوح دیرسان، مسا
ً
ن که  یا  ا یدارند و    گر  مطرح و رسان کشور ها  توافقات را رسما

 در سطوح پایی و جز ییر  را تع  رسان کشور ها سمت ها و اهداف اسایس
ً
   تر به توافق یم یر  ی ات بعدا

م خواهند شد ، مهم  یا تنظیم شده و  یگونه تنظ  جی  ات فت  یین که جز یرسند. و اّما ، ضف نظر از ا
 ج ین است که در نتیا

 
 .ابد ی درست آغاز بر د حرکت در مسیمذاکرات در کاخ سف  ه

  ه  تحقق » پروژ   یبرا   ی  تازه    یها  یدوار یبا دست پر از واشنگیر  به کابل بر گردد ، آن گاه ام  یکرز   اگر 
و تازه    یار جدیبس  ی  آن چالش هابر د خواهد آمد ؛ در غیآن پد  یم و تداو یافغانستان« پس از ترم

حکومت  رسنوشت    ا که نه تنه  ی  چالش ها  - ند رسبلند  کنند میتوانافغانستان «     ه  در برابر » پروژ 
ت ی افغانستان« در مجموع  و توأم با آن رسنوشت امر صلح ، امن  ه  ، بل  رسنوشت » پروژ   یکرز   یآقا

 .ند میتوانمواجه ساخته  ت  یشبی قابل پبر غ  ه  ندیافغانستان را با آ یو بازساز 
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 ۲۰۰۶سپتمبر  ۳۰ 

   همبسته
 
ی سد مطم میل یک  ناپاک پاکستان استیدر برابر س ی 

آن    استیطالبان ،  س   میت پاکستان از رژ یان حمایبا پا   ا یشد که گو   سپتامبر گفته یم  11از    پس
  د ی د پدینگذشت که  باز موجبات شک و ترد  یر ید  کرده است. ول  یبر کشور در قبال افغانستان تغ

تر از آن است که    ق یدر دولت پاکستان عم  ضد افغای    استیروشن شد که س  جی    آمدند و به تدر 
توان گفت که دور    یم  یر  قیبا    گر یکن کرده باشد. و حاال  د  شهیسپتامبر  هم آن را ر   11  جهای    کانت

آن با افزودن قطره ،  قطره   قبیل ی نو   »جنگ اعالم ناشده« ء  بر ضد افغانستان  همانند دوره ها
است.    ادهافت  انیحرارت آن  به جر   انبر  محسوس م  بر جنگ   و بلند بردن غ  ه  سوخت کور   انبر  بر م

» جنگ اعالم ناشده« ،    نیتوان گفت که در طول پنج سال گذشته سازماندهنده گان ا  اکنون یم
  گر یدر بحران عراق،  بار د  کا یامر    ی ها  یروزافزون دشوار   د یمنتظر فرصت بودند و با  تشد  وستهیپ
 .انداختند   انیرا با تمام قوا به جر  غای  کارزار ضد اف  نیا

 ن ی بر ا  تر یو کارشناسان امور امن  لگران یدر افغانستان و هم تحل  الملیل  یر  ب   تالفییا   منابع نظایم  هم
  رابطه یم  نیشود.  در ا  نقطه توافق نظر دارند که جنگ از قلمرو پاکستان به افغانستان صادر یم

اظهارات   از  پا  کیتوان  بلند   یمقام 
 
ن  ی  کایامر   نظایم  ه و   ه  از کارشناس زبد  گی  بر  و  افغانستان  امور 

کا؛ از  یامر   یسنامجلس    روابط خارجر   ۀتیافغانستان  در کم  تر یوضع امن    ایر یارز   انیمنطقه  در جر 
روز ها به مطبوعات درز کرد ؛ و از ارتباط توافقنامه    یر  که هم   یتانو یمنابع بر   اطالعایر    یگزارش رس 

از همان اول آن را توافق در  پاکستای    الر جنگسا  کیافغانستان  که  یها  ناآرایم   د یرستان با تشد یوز 
د یپ  یعمل برا  یدر برابر آزاد  پاکستای    یاز جنگ با قوا  دنیمورد دست کش جنگ در افغانستان   شبر

 .نمود یآور  اد یمثال ها  نیتازه تر  ثی کرده بود، به ح  ایر یارز 

 تخت   ثیپاکستان به ح  ه  تبارز دوبار   با 
 
د یالقاعده و طالبان در پ  بر  خ   ه  یجنگ عل   شبر

 
افغانستان  که   ه

 جامع   یشوند، پاکستان ، از سو   یم  ناتو هم در آن قربای    انیهمه روزه  نظام
 
تحت فشار   الملیل  یر  ب   ه

ف به رغم تعهدایر  ال مشر مبارزه   تالفییا  کی رسر   ثی که به ح  روز افزون قرار گرفته است . و اّما جب 
انجام بدهد ، تحقق    د یرا که با  نخواسته است آن جی   ا یه و  توانست  نهبر عهده گرفته  ،    زمیبا ترور 

ف هنوز هم بر رس دورایه ال مشر را که پاکستان   اگر  تعهدایر  یکند :  و   یم وقت گذرای   بخشد. جب 
 برا
ً
 و علنا

ً
 ن ی بر اهداف دکتور    د یسازد نه تنها با  بر عهده گرفته است عمیل  زمیمبارزه با ترور   یرسما
نظر قرار    د ی مورد تجدبر  را ن  نیدکتور   نیخود ا  د ینظر کند ، بل با  د ی پاکستان تجد  خارجر   استیس

 نقش بلندپروازن  فیبه تضع  در بعد خارجر   ینظر   د یتجد   یر  دهد ؛ و اّما ، چن
 
پاکستان در منطقه    ه

قرار گرفیر  در برابر  حلقات قدرتمند در داخل   یانه تنها به معن  و در بعد داخیل  د ی خواهد انجام
د با بن  یمسلح و دولت ، بل به معنا  یدستگاه قوا خواهد   بر  در  پاکستان ن  اسالیم  ی  ادگرایاعالم نبر

 . بود

 یدر رابطه به قض   الملیل  یر  هم از نظر ب   وجود آن که حکومت بوش هم از نظر داخیل  با 
 
عراق    ه

ف خوایه  سخت تحت فشار قرار دارد ، ول ابر   گانهیهنوز هم    کا یداند که امر   را یم  نیا  نخوایه  مشر
  خود را در ا

ً
و    کا یبا امر   می مستق  ی  ارویداند  که کار را تا  رو   نیم  نفعیذ  نیقدرت جهان است و بنأ

 است که او تالش دارد تا هم  یر  آن بکشاند هم  غریر   نیمتحد
 
  ندازد یرا بر دوش افغانستان ب  اتبر تقص  ه

 در افغانستان هم یر   کا یامر   استیتوان گفت که س  یم  گر ید  یرا مقرص جلوه دهد. از سو    و قربای  
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 امر   پاکستان نیم  ی  و همنوا  همرایه
ً
در   یتر   رفتت  یپذ  یلیکه بد  زمای  تا    کا یتواند به هدف برسد ؛ بنأ

ف تولد ن ف را به   ق یکوشش را بر آن متمرکز خواهد ساخت تا به هر طر   ابد،یبرابر مشر ممکنه مشر
ترور   یاجرا با  مبارزه  امر  در  غریر   زمیتعهداتش  ، کارشناسان  اّما  و  سازد  ا  وادار  اند که    نیبر  باور 

آقا ا  یحکومت  در  با  نیبوش  امکانایر    د ی راستا  اخت  که  از  برا  ار یدر  بر    د یتشد  یدارد  مؤثر فشار 
رود که دولت افغانستان  کم از کم در تحت   ،  گمان نیم  شود  نه  یر  فاده کند . اگر چنپاکستان است 

ا از    ت  یطالبان در مناطق مع  ه  ها و عوامل  نفوذ دوبار   نهیزم  کینزد  ه  ند یموجود   بتواند  در آ  طیرسر
گذاشیر  سالح  و   شنهاد ی براند که حاض  شوند پ  د یبه کنج تجر   نانو آن ها را  چ  ند یافغانستان را برچ

مبارز  برابر حق  در  به خشونت   آم  ایسیس   ه  پشت کردن  قانون   بر  مسالمت  در چهارچوب اصول 
 چنان به نظر یم  بیترت  نی. به ارند یرا بپذ  اسایس

ً
 موجود  تخت  شیرسد که در  آرا  ظاهرا

 
شطرنج    ه

را داشت ؛   کیکن در چشم انداز نزد  صلهیاطع و ف، ق  عی    رس   حرکاتانتظار     باید  نه   و نظایم  ایسیس
 .در پشت صحنه در حال تولد باشند   یکه امکانات نو   نیا ا ی کند و یبر تغ یقواعد باز  ا یکه   نیمگر ا

 
ً
 موجود » تخت  شیبا توجه به آرا  بنأ

 
دو جانبه و سه جانبه    یرود که مالقات ها  شطرنج« گمان نیم  ه

ان افغانستان،  امر   انیم ،    رفتند یصورت پذ  د یگذشته در قرص سف  یو پاکستان که در روزها  کا یرهبر
  چرخیسر   یبر و پس از مالقات ها هم نشان داد، بتوانند منجر به  تغ  شی پ  یو فضا  یچنان که هوا

صاحب    یت های، شخص  لیرسان قبا  یجرگه ها  یبرگزار   لیاز قب  یبر در اوضاع گردند.  تداب  عی    رس 
، روشنفکران و کارشناسان در دو سو  ارتقا  ورند ی خط د  یرسوخ  قبا  یبه منظور  و   لینقش رسان 

بر عل  مدی    ینهادها  ی در مبارزه 
 
ترور   ی  افراطگرا  ه ات  زمیو  ر ، داشیر  سبر مبارزه عل  یبر ک در   ی مشبر

 
  ه

آن توافق کرده اند،   یرو   د یکه  رسان سه کشور  در کاخ سف  استخباریر   شبر یب  یها  یو همکار   زمیترو 
تا تعهداتش  ابد یب  ر یکه پاکستان خود را ناگز   نجامند ی ب مثبتر  جیتوانند به نتا یم تنها و تنها در صوریر 

 .ندیموجود اند ، برچ نهیزم نیرا که در ا را صادقانه به رس رساند و موانیع

که در پنج سال گذشته    از اشتباهایر   د یبا  غریر   یکشورها  ر یا س  بر  و ن  کا ی افغانستان ،  امر   همچنان
ان آن برنامه ها  یو برا  ند بر مرتکب شده اند درس بگ  مؤثر ، منسجم و همه جانبه را  هر جی    یجبر

 زودتر طرح و به منص
 
ش    م یگل  ها است که نه تن  بر مس  نیدر ا  ق ی اجرا بگذارند . تنها  با کسب توف  ه گسبر

فتیمداخالت مخرب خواهند شکست ، بل با پ یجنگ جمع خواهد شد  و خنجرها در تحقق  شر
 زم یو ترور   ی  خشونت ، افراط گرا  یر  خون  قربای    نیافغانستان ، ا  یو بازساز   تیامر صلح ، ثبات ، امن

 . مبدل خواهد شد  الملیل یر  ب زمی،  به مدل موفق مبارزه با ترور 

 معتا جا   میما بخواه  اگر 
 
، الزم است تا ما   د ی پاسخ مثبت بگو    به توقعات برحق افغای     الملیل  یر  ب   ه

، ی  توانا  یر  کسب چن  یو برا  میتوقعات ادا کرده بتوان  نیبرآورده شدن ا  یرا برا   شیخو   سهم افغای    بر  ن
دفع خطرات موجود و   یراگردند. افغان ها ب  ج یبس  د ی و امکانات سازنده در افغانستان با  وها بر تمام ن
رابطه موجود    نیکه در ا  یلیموءثر کشور شان  و حل مسا  یتحقق امر صلح ، ثبات و بازساز   یبرا

 بیراه وج  نیدر ا  ه  ؛ مبارز   ند بر صف واحد قرار بگ   کیدر    د یاند ، با
 
و گروه ها و هر    وها بر همه ن  میل  ه

 ب یوج  نیتحقق ا  هدر را  یمانع از همکار   باید  نه  اختالق    چیافغان آگاه است. ه
 
روشن   د یگردد.  با  میل  ه

ات  نیدر ا  یساخت که هرگونه سنگ انداز  ر راه در عمل به سود سبر تمام خواهد    ضد افغای    ی ها  یبر
ورت ح وحدت افغای   یر  که چن   نیشد.ا   یبر  چ نیتوان شک کرد ؛ و  ا است نیم وضع کنوی   ایر یض 

 .اورند یمان به ارمغان ب یا تا آن را بر  می توقع داشته باش گرانیکه ما از د  ستین



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
75 

 
 

ف را تحل  یگفته ها  اگر  ال مشر سخت در تالش است  تا از    یکه و   م یابی  در یم  می کن  ایر یو ارز   لیجب 
 استینفوذ پاکستان بر س    گر ید  یافغان ها  دامن بزند و از سو   انیم  سو به اختالفات قویم   کی

ناپاک پاکستان در قبال   استیدهد که س  خود نشان یم  نی. اد ینما  ا یغرب در قبال افغانستان را اح
   تی و با تقو   میاموز یب  شی از اشتباهات گذشته خو   د ینکرده است. پس با  یبر افغانستان تغ

 
   همبسته یك

میل مبنا  و وحدت  منفعت گرویه  افغای    منفعت همه گای    تیارجع  یبر  و   کوچکبر   بر هر گونه 
ش چشم انداز میل شان    نکه فاجعه بار بود  انهیفرقه گرا  یدر برابر چشم اندازها  لیحل مسا  گسبر

 .کرد   جاد ی ا ر یو عبور ناپذ یر  ناپاک سد مطم  یها استیس نیدر تجربه ثابت شده است ، در برابر ا
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 2006دسمبر 

م برا - از خوایهی امت  شورا  یرسر

برا   یوكال  یتقاضاها امت  یشورا  فق   ازات مالیکسب  آن هم در کشور  مانند    ی  و جنگزده    بر بلند 
 تواند بودج  افغانستان که نیم

 
  ی ار یبس  ه  بکند، نقاب از چهر   یر  تأم   را هم از منابع داخیل  دولتر   یعاد  ه

وکال آقا  ولیس  یاز  استدالل  برداشت.   مورد    ولیس  سییر   قانوی    ونسی  یجرگه  در   د ییتز جرگه 
 منطفر   د یشورا ، گرچه شا   یاعضا  میل  ازاتیامت

ً
جز تالش   یبر  در اصل چ  به نظر برسند ، ول  ظاهرا

   یمعاش  اعضا  انیگفته اند که  تفاوت  فاحش  م  قانوی    ی. آقاستیگمراه ساخیر  اذهان عامه ن  یبرا
ا"  مهماندار  مییقوه مقننه  و اجرا آن ها که از    یر  و  موکل   باشند یه  وجود دارد و ...       وکال  اکب 

  ش یگان مردم  را ا فزا  ند یمساله   مصارف  نما  ن یو ا   کنند یخود مراجعه  م   لینزد وک   ند یآ    یم    اتیوال 
 ...دهدیم

م   ی به کابل بهبر است تا وکالیر  آمدن مؤکل  ید عرض شود که به جای با  قانوی    یپاسخ به آقا  در  محبر
خود شان بروند و با اوضاع و   انتخابایر   ه  مردم حوز   دار یدور روز  به د  گی   یبرا  یدو بار   گیدر ماه  

.  هر   ستند ین  یمردم عاد  ند یآ  وکال یم  دار یکه به د  ت  یامور در محالت آشنا گردند. آن مؤکل  انیجر 

ا  توان پرداخت پول کرا  یداند که مردم عاد   یم  کیس
ّ
  ن یتقبل سفر به کابل را ندارند. در ا  یبرا  هیحت

ب  یمصورت   در    لیاند که از وک  وابسته گان وکال و قدرتمندان محیل  شبر یتوان گفت که  مهمانان 
امور خود   یاجرا  ی را برا  لیو وک  ند یآ  کسب پاداش آن به کابل یم  ینموده و برا  تی انتخابات حما

ند...  و    ی برند تا به زور و   یم   واسطه به ادارات مختلف دولتر   ثیشان به ح  آب را رسباال ببر
ً
بعضا

خود قادر به پرداخت مصارف اقامت شان در کابل هستند. و اگر   مهمانای    یر  معلوم است که چن
، در آن صورت    د ینما  یم  ی  رایپذ مهمان    ثیبه ح  و خصوض  از آنان بنابر مالحظات شخیص  لیوک

 ...المال پرداخته شود؟ ت یاز ب د یمصارف آن چرا با

 بر رس پذ مسأله و   اگر 
ً
به   اتیاز وال   میل  ی شورا  یمالقات اعضا  یباشد که برا   ت  یمراجع  رشی اقعا

در آن صورت بهبر است تا امکان آن فراهم ساخته شود که همچو مالقات ها  در مقر   ند،یآ  کابل یم
 .ابند یانجام   میل یشورا

 متوج  د یحرکت با باد ، با  ی به جا   قانوی    یآقا
 
  س یی ر   ثیباشند که به ح  ت  یسنگ  ی ها  تیمسوول  ه

وکال ،   عیبا تطم  خواهند یکه م  ی  عده    یها  طلتر   از یامت  یکه برا  نیجرگه بر عهده دارند؛ نه ا  ولیس
اع کنند هاتیبزنند،  توج یر  اعتبار پارلمان را به زم  .اخبر

هم که     گفت که در  واقع   معاشات کنوی    د یشود ، با  شورا مربوط یم  یکه به معاش اعضا   ی  جا  تا 
مراتبه    30ش    ی کرده اند، بییر  خود شان تع  یبرا   میل  یجلسات پس از افتتاح شورا  یر  وکال  در نخست 

دولت    نیدارند. در حال حاض   اکب  مامور   یم  افتیدولت  در   نیاست که اکب  مامور   باال تر از معایسر 
 میل   یعضو شورا  کیکه    تر ازات مالیکه  مجموع معاش و امت  دالر معاش دارند در حال   50تنها  
  یشورا  ی رهبر   اتیه  ازاتیاست.  البته امت  ی  کایدالر امر   1600دارد،  ماهانه معادل      یم  افتیدر 
معاش دو سه    نی، ااند   تالشوکال در    است. و اگر  چنان که برج    شبر یب  بر  مبلغ ن   نیبه مراتب از ا  میل

ب ا   شبر ی چند  شود،  فق   نیساخته  در کشور  رفت.  خواهد  باالتر  بازهم  تناسب  جنگزد   بر عدم   ه  و 
مردم  و کشور،   یبودند و دلسوز برا  مردم یم  گان واقیع  ندهیجرگه اگر نما  ولیس  یافغانستان ، اعضا
با توان کشور و البته   متناسبحکومت در حد    یبلند اعضا  ازاتیکاهش امت  یبرا  د یدر آن صورت با
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   یدر حد
 

 ش یکردند ، نه در افزا  یم  داشته باشد، سیع  ی  آبرومندانه    که عضو حکومت بتواند زنده یك
ثای    ازاتیامت در  اعضا  یبه طورعاد  بر  ن  گر ید  یگفت که در کشورها  د یبا  خود شان.   ی معاشات 

 .پارلمان بلندتر است  یحکومت نسبت به معاشات اعضا

نگاران از جلسه    راندن  مسأل  ه  از وکال  قرار بود  دوبار   یکه با تالش شمار   ی  خبر
 
اعضا و   ازاتیامت  ه

بسته،   ی مسأله  پشت درها  ی د، و بحث رو بر در آن مورد بحث قرار بگ  میل  یشورا  ی مقامات رهبر 
شان    تبار و اع  تیثی عمل ح   نی که ادانستند    دهد که طراحان مسأله و هواداران شان خود یم  نشان یم

 .تر خواهد آورد ییر  هم پا نیرا نزد مردم از ا

ناد  میل  یشورا  یوه برخورد اعضایش  نیا تنها  اكب  ینه  ت مردم كشور است و  ی ده گرفیر  خواست 
است خالف منافع و    یخواهد شد، بل کار   میل   ینسبت به شورا  اعتماد عمویم  د ی باعث کاش شد

 خان   ثیکشور.  پارلمان به ح  مصالح میل
 
دو   انیکاهش فاصله م  یمحرک کوشش ها برا  د یملت با  ه

  قانوی    یاز کوشش ها  بای  یو پشت  عدالت اجتماع  یقطب متباعد ثروت و فقر  و مرجع مبارزه برا
 .یز یو قانوگر  عدالتر  یر   د یو سکوت در برابر تشد ی  ه فساد باشد، نه منبع سود جو ی در مبارزه عل

  یم   یده و دشمنان صلح و ثبات از آن بهره بردار ی جاد گردیان مردم و دولت ایكه م  فر یشگاف عم
ه و   داد نهدر کشور رخ    یت تلخ  دارد كه تحول مثبت اقتصادین واقعی شه در ایكنند، از جمله  ر 

 
 

  ثروتك قشر  نازک به  یکه در برابر چشم آنان    در حال  -افته استیمردم بهبودن  یتوده ها   زنده یك
ثروتمند ،    کیقشر بار   نیا یاز اعضا یار ین است که بسیقت ایاست.  حق  افتهیبزرگ دست  یها
و در بسا موارد  با دست زدن به اعمال    قانوی  بر ،  از مدارک غ  قانوی    بر غ  لیشان  را با وسا  یها  ی  دارا

که    -مواد مخدر    یایافساالران ، جنگ ساالران و م  می، به دست آورده اند . تنظ  گرد قانوی  یقابل پ
 شبک  کیدر  

 
 هم  نیدر رأس ا  -اند  دهیبغرنج در هم تن  ه

ً
قشر که خود    یر  هرم ثروت قرار دارند. اساسا

دولت  و جامعه    یرا در رساپا  یفساد و ناهنجار   ن رسطای  داند ، طاعو   قانون مصوون یم  بیرا از تعق
ول یاست و در صدد تحک   وردار برخ  بر  در پارلمان ن  ی  قشر از نفوذ قو   نیساخته است. ا  یجار  م کنبر

  از خوایهیامت  یک اشتهایتحر   ی گروه است که در پشت ماجرایر  باشد. درست هم  خود برآن یم
 .وکال قرار دارد یشبر برایب

 است ، یم  دهیانتخاب گرد  د یجد  ، که بر اساس قانون اسایس  کار و راه  و روش پارلمان کنوی    طرز 
   تواند اثر مهیم

 
 جامع  ایسیو در مجموع فرهنگ س  فرهنگ پارلمای    بر چه گونه یك

 
بر جا نهد.    افغای    ه

که درست    کند ن بنا را چنان کج  یا  شوند ، ممکن است فردا تمایم  که اکنون نهاده یم  کجر   یخشت ها
ل همه عناض  آگاه ، با وجدان و متعهد به منافع  ی دلیر  ار دشوارتر  شود. به همیار بسیکردنش بس

 ت یذهن  جیدر  بس جمیع   یجا با رسانه ها   کی  د یحضور دارند  ، با   میل  ی که در شورا  و مصالح میل
 عام
 
 جامع  ه

 
که از خون مردن    ی رانگر یو    یایپارلمان در دام عنکبوت ماف   دنیروند لغز   هیعل  ،  افغای    ه

 ان یو مقام در پارلمان با جر   که تنها از ترس از دست دادن کریس  ، مبارزه کنند. آنای    د ی نما  یم  هی تغذ
 شده نه  ر یتا د  د یخود را بدانند و با   یها  تیمسوول   د یبا  بر  هم آواز شده اند ، ن   انیمنحرف سودجو 

 . ند بر فاصله بگ انیجر  نیاست از ا
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ور   2007 یفبر

 چند نکته یرو  د یتأک

 در

ی دوم آغاز    دهی 
ٔ
ایی   ه  ی  آسما  نشر

ات مطبوع و تمرکز رو یدر مورد پا  - ایی  یان نشر نتی  نشر  ی  آسما انبی

اجتمایع  ایسیس   -به سه بخش مستقل    ی  ت آسمای م سایتقس - ادیر   ی؛ هبی   ،   ،   
 
 ؛ و فرهنیک

ات به زبان آلمایی   نشر

ورت ح -    یتحول فکر    ایی یباور ما در مورد ضی
 
ن ی روشنگرانه در اب  گی ت کار پیو اهم  و فرهنیک

 ب  مس

ی موضع مستقل ما در قبال حکومت و مخالف -   آنی 

 متمرکز خواهد بود  شبی یکار ما در کدام سمت ها ب -

I 

 که نخست به شکل مجل  ی  آسما
 
 سه ماهه ) فصلنامه ( پا به عرص  ه

 
سال   9ک به  یوجود نهاد  و نزد  ه

ات خود ادامه داد،  در فرجام با  پاگرفیر  رسانه ها آزاد در داخل افغانستان ، الزم دانست    یبه نشر
جمله به    . از د ینما  چستجو یم  افغای    جمیع  یرسانه ها   ه  ش را در خانوادیخو   ه  گاه تاز یتا نقش و جا

نت در افغانستان ، ما مصمم شد ی     جهت و  با توجه به رشد رس یر  هم ان  یم تا با اعالم پا ی ع کاربرد انبر
ات فصلنام  نشر
 
نتر   یتمام توان خود را رو   ،ی  آسما  ه ات انبر   647689م.    یمتمرکز بساز   ی  آسما  نشر

 بار مراجعه به صفح
 
شمار خواننده گان و شمار   نش روز افزو ی،   و افزا  2006در سال    ی  آسما  ه
 مراجعات به صفح 
 
نتر یتک  یم برایدهد که تصم  نشان یم  ی  آسما   ه ات انبر ش   ه برنشر ، جهت گسبر

ل یمسا  یبه مباحثات رو   افغانستان و سازماندیه  یدادهایشمار خواننده گان و بازتاب به موقع رو 
 .بوده است  ستر کشور ، کار در    حاد و اسایس

از خواننده   یبر ات  شمار کثیاوضاع افغانستان و با در نظر داشت شکا  ت کنوی  یتوجه به حساس  با 
 ش از حد مواد در صفح ی گان از تراکم ب

 
افت مطالب مورد عالقه، از آغاز  یدر در   یو دشوار   ی  آسما  ه

 صفح  2007سال  
 
نتر   ه   اول   -د  یم گردیجداگانه و مستقل تقس   یها  به دو بخش با نشای    ی  آسما  انبر

ات و فرهنگ  .  یهب  ، ادب  یبرا  افغانستان  و دویم  یامروز و فردا  ل اسایسیمسا  یمباحثات رو   یبرا
هم ترتیر  به  پای  در  ور یب  فبر  صفح   یسالجار   یان 

 
آلمای    ی  آسما  ه زبان  نامیز   به   ر 

«Germanasamai»   به کار آغاز کرد بر  ن . 
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ات   یاز خواننده گان که به بخش ها  ید شمار یم که شاین نکته واقف هستیما بر ا  البته گوناگون  نشر
دن و خواندن مطالب مورد  ی د  یرا براین راه حل را نپسندند ؛ ز یک برابر عالقه مند بودند ، ای  ی  آسما
 عالق
 
م، ی ن تقسیت که ااس  شنرو   ند؛  ولیجداگانه مراجعه بنما  ا سه نشای  ید به دو و  یشان اکنون با  ه

 .سازد که باشد ساده تر یم  پافیر  مطالب مورد عالقه را در هر بخیسر 

 

II 

 

 ل موجود، غلبه بر عقبمای  ی حل مسایر  ن باور است که راه درست ، با ثبات و مطمیبر ا  ی  آسما
   ایسی، س  ، اجتماع  ی رشد اقتصادیر  قرون و تأم

 
ایر  افغانستان و تأم  و فرهنگ  ط بهبر  ی رسر

 
 زنده یك

  ی در عرصه فکر  د که جامعه افغای  میتوانگشوده شده   مردم افغانستان زمای   یبرا
 

برابر و   و فرهنگ
ژه در جهان معاض که غنا و فقر ین امر به و ی جهان امروز متحول گردد. ا  یها  یازمندیهمسو با ن
مبنایکشورها د بر  منابع طببر  م  یگر  با مع  یعیان  بل   ، توانایینه  م  ی فکر   ی ها  ی  ار  ان دانش و  بر  ، 

کند.   ت کسب یمیش اهمیشبر از پیشود ، ب  باشنده گان آن ها محاسبه یم  ی اطالعات و مهارت ها
  یر   چن بر چه ها در مسیش و فراخ ساخیر  در یگشا  یرو  ی  آسما ی علت است که کوشش هایر  به هم
 .متمرکز است  تحول

ن به یم که اید روشن بساز یگذشته و امروز ، بات نگرش نقادانه نسبت به  ید بر اهمیبا تأک  همزمان
   ج  ینه تار ی شیبه پ  کم توجیه  یمعنا

 
ارزنده و   یاث هابر ست. ما به میکشور و مردم ما ن  و فرهنگ

ه یر بار ال یز   از دن آن ها  ی م که برون کشین باور هستیم و بر اینه  نه ارج یمیشیخ و پی    ن تار یا  ه  د یپسند 
 سازنده و انسای    یشه ها و هسته هایمثبت و ر   یش ارزش هایتحجر ، تعصب و خرافات و پاال  یها

  یاز منابع مهم تحول فکر  گی ما به  فرهنگ باستای  
 

 .دمیتوان مورد نظر مبدل شده  و فرهنگ

معاض   یل است و نوساز یارج واال قا  یو جهانشمول بشر   عال  یکه به ارزش ها   زمای  یر  در ع   ی  آسما
 یافغانستان را برابر با و 

 
جابات و امکانات جهان  یا  یو در راستا  جامعه افغای    یها  ی  ها و توانا  ژه یك

داند    ملت یم  کی ث  ی ک کشور و افغان ها به حیث  ی افغانستان به ح  یبقا  یبرا  ایر یک امر حیامروز  
ن ی ، مخالف است و بر ا ده استی د« که چند بار جامعه ما را به پرتگاه فاجعه کشانیبا »فرهنگ تقل 
ش داد و  ید« را با »فرهنگ تفکر« جاگز ی د »فرهنگ تقلیباور است که با ن کرد و آن را رشد و گسبر

 .دی ق بخشیتعم

III 

ث شهروندان آزاد ، آگاه و تام الحقوق  یشد که همه مردم افغانستان به حیاند  یم  ی  نده  یبه آ  ی  آسما
 یملت واحد ، برادرانه و با احساس ن  یکشور واحد افغانستان و اعضا

 
 میل  ک وحدت و همبسته یك

 
 

   زندهگر در صلح و صفا یگر، در کنار هم و با همدی نسبت به همد و تعاون اجتماع و همبسته یك
 

  یك
له و قوم ، زبان، سمت و مذهب و امثالهم و به  یبر اساس تبار ، قب  -  ی  فرقه    یش هایکنند. ما گرا
به هم  افرایطتند و    یش هایخصوص گرا تبعیر  و  از بر اساس تعلق  یض و امتی سان همه اشکال 

ان یم   مت  به نفاق ، اختالف و دش  نخوایه  که خوایه  -را    ت  یو د  ، مذهتر   ، سمتر   ک ، زبای  یاتن
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  عادالنه و مخالف منافع و مصالح همه گای  بر ن ، غیزنند ، خطرآفر   باشنده گان افغانستان دامن یم
شد. البته   خواهد  نهو    شده نهمنتشر     مطالتر یر  چن  ی  ل در صفحات آسمایدل  یر  م و به همیدان  یم
شدن   مبدلموجود بر رس راه    یها  یل و دشوار یو متمدن بر مسا   و منطفر   بحث علیم  ین به معنایا

 .باشد  نیم -معاضش  یدر معنا -ک ملت واحد یما به 

 موضع  یر  کند و نه هم در مخالفت با آن قرار دارد. ما ع  یم  بای  ینه از حکومت بررساقتدار پشت  ی  آسما
دولت معاض    یز ی بر ن که روند پیم . و اّما ، با توجه به ای دار بر  حکومت ن  ایس یون سیرا در برابر اپوزس

ور یدر افغانستان ، امر   ی ط برایارسر   یر  أمدن به صلح و ثبات و تیرفع بحران و رس  یبرا  یست ض 
ک مسأله و مشکل موجود اند ، به باور ما الزم است تا به ین راه هزار و  ی افغانستان و در ا   یبازساز 

  – ت برخورد نمود  یاط و احساس مسؤولی، احتین روند ، با آن با خونشدیا  یها  رغم همه کاستر 
از برنامه ها و اقدامات سازنده   تا د  ید انتقاد نمود و کوشیها و انحرافات با  که از کاستر   ین معنایبه ا
 .ت کردین راه حمایدر ا

IV 

 ایس یقت تلخ است و اّما الزم است آن را روشن گفت که   تفکر و فرهنگ سیک حق ین یا متأسفانه
ا ن ین  در افغانستان هنوز در سطج

ّ
در  -باورمند اند    دیموکرایس که صادقانه به    ی  وهابر ست که حت

د از  ا 
ّ
حت چه که  نما  دیموکرایس  -هم  ینظر   دگاهیکردار   یرا خوب 

 
پسماند   نده یك فرهنگ    ه  بکنند. 

رسانه    ایسیس م  ی  و  ما  از  به حیدر کشور  تا  نشر یث  ی طلبد  بکوشیک  آزاد   و کردار ی ه  تا گفتار  م 
گران عمده صحنه ی قرار داده و هر آن گفته و کرده باز یر  ر ذره بیاست مداران را ز یدولتمداران و س

ایس را که مخالف  آزادیرزش ها و مواز است  ،    ین  اجتماع  دیموکرایس، حقوق بشر  ،   ، عدالت 
 
 

 .مییباشد ، برمال ساخته و انتقاد نما میل  یایو منافع و مصالح عل و وحدت میل همبسته یك

V 

   دیموکرایس، حقوق بشر ،    ین آزادیاز ارزش ها و مواز   ما 
 

ن باور یبا ا  اجتماع  ، عدالت و همبسته یك
این ارزش ها و مواز ی که با تحقق ا  یو آرزومند    ینه ها برایط و زمین ، امکانات ، رسر

 
مؤافق   زنده یك

افغانستان فراهم شده    یبرا  ت و شأن انسای  ی ثیبه ح ،    م ؛ ولیینما  یم  بای  ید ، پشت میتوانمردم 
 یک نشر یث  یبه ح   ی  آسما

 
ل موجود یحل مسا  یتا برا  دارد  نهفه را  ین وظی، ا  ه آزاد و مستقل فرهنگ

است .    ایسیفه احزاب سی برنامه ها وظیر  ه چنی ه کند. ارایافغانستان برنامه ارا  یدن به فردایو رس
شوند مورد    ه یمینه ارا ین زمیرا که در ا  ی  ن است تا برنامه هایفه ما ایه روشنگر وظی ک نشر یث  یبه ح

ش دهجاباید و تفکر را در سمت اید ی م و افق هایبحث و نقد قرار ده  . میت معاض گسبر

ا 
ّ
گوناگون و   ی نه هایشیشه ها و پیاند  ی ان روشنفکران دارایمناسبات م  ی م نگاه به فضایک نی  حت
ات تصو    ی  شه  یو اند  ایسیگوناگون س  یان گروه هایبه مناسبات م  م نگایهین  ی ر یکه همه روزه در نشر

نتر   ،یدار ی، شن جو    دهد که هنوز هم  نوع   ص اند نشان یمی آن قابل تشخ  یبازتاب ها  مطبوع و انبر
ا یجنگ رسد م ایان  علل  است.  حاکم  ها   نت  ن وضع هرجی ین گروه   ، پیباشد  و  برایجه  آن   یامد 
 ن برهیافغان ها در ا  رسنوشت میل

 
،   گیحساس و رسنوشتساز مهلک است و مانع از تشکل ،  نزد  ه

  میل  دتو وح  ، تجدد ، عدالت اجتماع هوادار صلح ، دموکرایس یوهابر ان  نیم یتفاهم و همکار 
 .گردد   یم
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ش تماس ، شناخت متقابل و همکار یبر ا  ی  آسما ان روشنفکران  یسازنده م  ین باور است که گسبر
ام متقابل و د  ی  شه  ی  اندیر  در برابر مخالف  یبر اصول بردبار   افغان مبتت   ان دارنده یالوگ میو احبر

سه   ی  آور روا  جنگ تبایه  یامدهایج و پیغلبه بر نتا  یت ها برای گوناگون ، ظرف  یدگاه هایگان د
 ده
 
بان  بر  ده است تا میوسته کوشیپ  ی   جهت است که آسمایر  سازد. به هم   را مضاعف یمبر اخ  ه

 .گوناگون باشد   ید گاه های ان دارنده گان دیشنودها مگفت و 

میا  در  آسماین  ها  ی  ان  زمیخو   یکوشش  در  را  بیر یز   ینه هایش  پین   از  متمرکز خواهد ی شبر  ش 
 :ساخت

و رسنوشتساز   ل اسایسیمباحثات و گفت و شنودها در رابطه به مسا  سازماندیه  یتمرکز کار رو  -
 در جامع
 
  یر  ل برونرفت از بحران دراز مدت  و تأمیبه منظور روشن ساخیر  راه ها و وسا  افغای    ه

جامع ثبات  با   حرکت 
 
مس  افغای    ه اقتصادبر در  تکامل  و  رشد  اجتماع  ی   ،   

 
فرهنگ س  ،    ایسیو 

ها از رس راه ساخیر    یدر کشور و برداشیر  موانع و دشوار    عدالت و رفاه اجتماعیر  و تأم  غانستاناف
 ن؛ یآفر  ی  دولت باثبات، توانا و توانا -ملت 

ژه به  کومک  یبه و   ات و فرهنگ معاض  جهای  یدانش ، هب  ، ادب  ین دستآوردهایآخر    معرق   -
فتیپ  یجوان افغان که   در کشورها  یکادرها  شر

 
کسب   الت عالیمعتبر تحص   یجهان در دانشگاه ها  ه

 را دارند؛ ی کار یر  چن یاجرا ت علیمی و صالح ی  نموده و توانا

ش گفت و شنود م  -  ان افغانستان ؛یگوناگون روشنفکران و فرهنگ   یان بخش هایگسبر

 یو ارا  یکوشش در راه وساطت اطالعات باور  -
 
 بر نامه از اوضاع در افغانستان و مس یر واقعبیتصو   ه

 . در خارجم یمق یافغان ها یانکشاف آن برا

VI 

دیتلخ ا  قتی حق   ی م ها یو رژ   افرایط  ی ش هایمردم از گروه ها و گرا  ه  ن است که با وجود انزجار گسبر
تمامیولوژ یدیا و  های ک  و گروه  طلب  ها  یت  خندق  از  و   یبرخاسته  روشنفکران    ، جنگ رسد 

  د دنیدم  یم  یدار یکامل در میر  جامعه بودند و در آن روح تجدد و ب  ه  ک سدیان افغانستان که  یفرهنگ
 سه ده  ایی یپ  یدر اثر فاجعه ها

 
ن  یه اند از اتوانست نهه پرتاپ شده اند  و تا هنوز هم  ی  به حاشبر اخ  ه

 را در جامعه کسب کنند.  با آگایه  یسته و اثرگذار یگاه شایند و جابر الزم را فراگ  یدرس ها  یها  ناکایم
 ان افغان در مرحلیکه روشنفکران و فرهنگ  ف گرای  یعت و عمق وظااز وس

 
بر دوش    میل  رسنوشتساز   ه

آرام و    ی   موجود اند، آسمابر ن مسیکه در ا  ی  ها   یت ها و دشوار ی کامل از  محدود  دارند ، و با آگایه
 رس و صدا ده  یر 

 
  - دارد  ی و همکار   د همرایه یکند  و  از شما ام  از کار و کوشش را آغاز یم  ی  تازه    ه

 چیشه در یکه در آن هم  و همرایه یهمکار 
 
 ن  ی  از کار آسما یانتقاد ایر ید و ارز ید ه

ن  ی باز بوده و از ابر 
 .  باز خواهد بودبر  پس  ن
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 ۲۰۰۷مارچ 

 اه صحن یس یحفره ها
ٔ
 افغانستان ایسیس ه

 ( افغانستان ینکات در مورد بحران  جار  برچی )

 ؟ ا بحرای  یاست و  ین وضع عادیا ایگونه است : آ  افغانستان جی  وضع کنوی  

 که در برابر هم  ی  فه  ی وظیر  است، پس اول  ک وضع بحرای  یافغانستان    هرگاه وضع کنوی  
 
ما قرار    ه

 : می ه کنیق و درست ارایف دقیک تعر ین بحران ین است که از ایدارد ، ا

 ست؟ ین بحران چیا -

 ن بحران کدام ها اند؟یرفع ا یل و امکانات ما برایوسا -

م و کدام کارها هنوز انجام  ین بحران کدام کارها را انجام داده ایبرطرف ساخیر  ا  یما تا کنون برا  -
 اند؟  شده نه

برون رفت    یوها ما را برابر کشانند و کدام عوامل و ن   وها ما را به طرف بحران یمبر کدام عوامل و ن  -
 کنند؟   یم یار یاز بحران 

 با توجه به توسع 
 
از گروه   یبر د جنگ ، حضور شمار کثی ساحات  متشنج و نا امن و تداوم و تشد  ه

ها  و بسا     تر یش نارضای، افزا  ایسیس  یوهابر ن   ها دولت ، رسدرگیم  ، ناتوای    قانوی  بر مسلح غ  یها
 .ف کرد یتعر  یعاد میتوانن  ج صوریر یگر،  وضع در افغانستان را به هیعوامل  د

 .است و جهای   ی  ، منطقه  عوامل متعدد داخیل  ه  در افغانستان زاد یست  که بحران جار ین شگ

  ی ت هایر است تا  واقعید، افغانستان ناگز بر گ  ارتباط یم  ی  و منطقه    که به عوامل جهای    ی  تا جا
 آن جی 

ً
م انجام  ی میتوانرا ما    منطقه و جهان و تناسب قوا را چنان که است مورد توجه قرار دهد. بنأ

در    گونه نقش عامل افغای    م که جی یابین است تا در گام نخست  در یم اید انجام بدهیم و بایبده
 عمده بساز یت کنی م تقو یمیتوانرفع بحران افغانستان را 

ً
 .میم و اساسا

 یت هایبه ما افغان ها و به نقش ما افغان ها در چهارچوب امکانات و ظرف   گر ،  آن جی ی ان دیبه ب 
ن بحران کدام کارها را  ین است که ما به سهم خود در راه برونرفت از ای شود ، ا  ما مربوط یم  میل

 .می د انجام بدهیم و بایمیتوان 

 اصول   یک تعداد پرسش هاین است که ما به  ینه  ای ف،  گام نخست در  زمی ن وظایدر راه انجام ا
 مورد توجه قرار نگرفته است و    ن جا تنها بر آن جی یم.  در ای پاسخ بده

ً
ا کمبر مورد یکه تا کنون اصال

 : میینما توجه قرار گرفته است ، کوتاه اشاره یم

 کرد؟  یز یبر پ دیموکرایسضد   یرا توسط عناض و گروه ها دیموکرایسشود  ا یمیآ -
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 د؟یمحافظه کار تحقق بخش  یشود تجدد و تحول را توسط عناض و گروه ها ا یمیآ -

شان را بار بار ثابت   یر یکه هنجار ناپذ  ی  ت را به دست عناض و گروه ها  یهنجار و قانون  میتوانا  یآ -
 ساخته اند ، به وجود آورد؟

 قومگرا ، ساخت؟  یدولت را توسط عناض و گروه ها -ملت میتوانا یآ -

 شیک اندیطرح     یاست برا  ی  ن پرسش ها ، مقدمه  ی روشن به ا  یه پاسخ هایارا
 
نو جهت    اسایس  ه

 ن رابطه  سه مسألیافت راه برنرفت از بحران موجود. در ایدر 
 
 : موجود اند یدیکل   ه

 اگر به صحن -1
 
  یص داد  که  جناح ها یتشخ   میتوانک نگاه  یم ، با  ی افغانستان نظر کن  ایسیس  ه

 ،  بر صحن  2001-1992  یان سال ها یم   ی  در جنگ هابر درگ
 
 مسلط اند؛    ایسیس  ه

ً
کشور کامال

ان س  دارند .  یر  اند که مهر حوادث آن دوره را بر جب  ی  ن جناح ها هم همان هایا  و نظایم   ایسیرهبر
گروه ها ، سخن از تبارز »نسل    ان برج  یجوانبر در م  ی  با تبارز چهره هاسپتامبر   11گرچه پس از  
 ه است تا نسل قبیل توانست نهن » نسل دوم«  یدر عمل تاکنون ا  ان آمد، ولین« به میدوم مجاهد

 مربوط  ی  گروه ها  یرا به » تقاعد« سوق داده و رهبر 
 
شه ها و برنامه یشان را برعهده گرفته ، اند   ه

 .ه دهدیانه رو  گردد ، ارایمحافظه کارم یو بر ک نیت منجر به تشکل یکه در نها  ینو را طور  یها

را که از آنان   آن را دارند تا با توجه به وخامت اوضاع در کشور ، نقیسر   ی  ا عناض مورد نظر توانایآ
 فا بکنند؟یشود ا توقع برده یم

 متعهد به    تا کنون ده ها حزب و سازمای    گر  گرجی ید  یاز سو  -2
ً
اعالم    دیموکرایسکه خود را رسما

ن احزاب یک از ایچ  یه  ت نموده  اند، ول ینموده و ابراز موجود  یرا سبی   کرده اند ، روند ثبت قانوی  
 قابل محاسبه در صحن  یو بر ه اند تا به ن توانست نهو سازمان ها  

 
 ی و بر مبدل شوند. فقدان ن   میل  ه

 افغای    ینفوذ و توان رسارس   یو دارا   دیموکرایستجددگرا، ملت گرا، عدالتخواه ، هوادار      ایسیس
 اه« صحنیس  ه  مظاهر بارز » حفر   گی

 
رود که باعث هدر رفیر  چانس   افغانستان به شمار یم  ایسیس  ه

 در افغانستان سابق   است که تجددخوایه  ن در حال یشود. ا  ها و فرصت ها یم
 
دارد و  ک قرنه  ی  ه

م  ی است که شکست احزاب و تنظ  ن در حالی ن راه مبارزه کرده اند. این نسل از افغان ها در ایچند 
 یم هایک خلق افغانستان( و راست ) احزاب و تنظیچپ ) حزب دموکرات  یها  یولوژ یدیو ابر پ  یها

طلب ، تجدد    یها   یو بر نه و فرصت آن را فراهم ساخته است تا نی( ، به صورت بالقوه زمیجهاد
وطه خوایه  ینهضت ها  فر ی ث وارثان حقی، به ح  دیموکرایسعدالتخواه و هوادار   افغانستان ،   مشر

 با سطح دانش ، تفکر ، برنامه و تشکل معاض دوباره در صحن
 
افغانستان تبارز نموده و در    ایسیس  ه

  برنرفت جامعبر مس
 
ند. در یفا نمایا ار  ی   نقش سازنده  یر  مطم  یفردا  یادگذار یاز بحران و بن  افغای    ه

 و بدون مالحظ  یادین رابطه به خصوص نقد بنیا
 
 ی وهابر ن  یشه ها ، برنامه ها و عملکردهایاند   ه

ت را در دست یک دهه حاکمیک خلق افغانستان  که  یژه حزب دموکراتیبه و   -ک  یولوژ ید یچپ ا
 تجربچنان که    -ک  یولوژ یدیچپ ا  یوهابر ار برخوردار است؛ نیت بسیاز اهم  -داشت 

 
ت حزب  ی حاکم  ه

وها  بر ن ن یکه ا  ی  مدل ها  زم و خشونت داشتند و فروپایسر یتار یرو به توتال  - ک خلق نشان دادیدموکرات
داشتند    مودن راه مورد نظر شان را یمیدهند که اگر هم آنان فرصت پ  گرفتند، نشان یم  از آن الهام یم

  .دند یرس باز هم  آن راه ها  به  ناکجا یم
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نفع اند  یا بالقوه در رفع بحران ذیکه به صورت بالفعل و    تر افغان  یوهابر ممکن است تا همه ن ا  یآ -3
 ند؟ بر ابند و در کنار هم قرار بگی عمل کنند،  انسجام بر ن مسیند در امیتوانو 

هنوز    در حال نظر یکه  اندیک  اساسات  مورد  در  برنامه    ی  شه  یه  چنیا  ی  و  نیر  جاد  وجود    ی  وبر  
را    ی  چ مسأله  ید ، همیتوانن  ی  وهابر  نیر  تبارز چن  یبرا  یدوار یحدس و گمان و ابراز ام  ، تنها دارد  نه

م  تفاهم  طرح  همچنان  بکند.  ن یحل  فرض  یوهابر ان  حدود  در  تنها  بحران  نصای ضد  و  ها  و یه  ح 
ل مقصود برساند؛ بل پ  د  کشتر میتوان دها نیصوابد    ی ش از هر کار یآمال مردم افغانستان را به رسمب  

ق  یف دقیمطرح گردد و از آن تعر   یک اصل نظر یدر سطح     االفغای  یر  الزم است تا  مفهوم تفاهم ب
نفع در   یذ  یوهابر ل و راه ها و نیت، اهداف  و وسایه شود . پس از روشن شدن  ماهیو روشن ارا
افته و مقدمات و ی ارتقا     ایسیو اقدام س   ی  د در سطح برنامه  یه باین نظر ی، ا االفغای  یر  تفاهم ب

 .جاد شوندیتحقق آن ها ا یالزم برا یت های ظرف

ش را در طرح یسهم خو   ی  شه ی د بتوانند الاقل از نظر اندی ند و بامیتواناز نظر ما، روشنفکران افغان 
ند با طرح میتوان  افغای    جمیع  یفا بکنند. همچنان رسانه هایکه به آن ها اشاره شد ، ا  یلیو حل  مسا

 ل آن ها را در محراق توج ین مسایا
 
 .جامعه قرار دهند  ه

ورت است که آسمایر  با توجه به هم  اد شده و به ادامیل  یمسا  ی در نظر دارد تا رو   ی   ض 
 
بحث »    ه

روشن   یرا برا  ی  م« ، بحث تازه  ی بمان  ا جمع پراگنده باقر یم و  یم ملت شو ی خواه  دکرد« و » یمیبا  جی 
ل برونرفت از یافت راه ها و وسای، عوامل بروز و  تداوم بحران  و  در یف بحران جار یساخیر   تعر 

 .بحران  به راه اندازد

 میتوان ن بحث خواهد بود که  یا  ل برونرفت از بحران هدف اسایسیافت راه ها و وسایالبته که در 
 :م کردین را به سه بخش تقس آ

ا -  نفع در رفع بحران یذ ی وهابر ن یو همکار  ی  ط و مقدمات همسو یرسر

 «  االفغای  یر  ف مفهوم » تفاهم ب یتعر  -

ا -  دیموکرایسانه رو و هوادار یم یو بر ط و مقدمات تبارز ن یرسر

ن مباحثه  یام تا در  یخوان  را فرایم   ایسیصاحبنظر س  یت هایان و شخصی ما همه روشنفکران، فرهنگ
اک نموده و سهم انسای    .ندیفا نمایا  میل یش را در روشن ساخیر  راه  رستگار یخو  و افغای   اشبر

 که در برابر هم  ی  فه ی وظیر  م ، اولی که در آغاز گفت  یطور 
 
ن بحران ین است که از ایما قرار دارد ، ا ه

  ی م کرد،  تا بر مبنایآغاز خواه جا  یر  م ؛ لذا بحث را هم از همی ه کنیق و درست ارایف دقیک تعر ی
است،  ل برونرفت از بحران را که هدف اسایسیم راه ها و وسای بحث بتوان یبعد یآن در بخش ها

 م. یجستجو کن 
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 ۲۰۰۷اول مارچ 

 !؟  ا عفو عمویمی و   گر بخسر ی، همد میل مصالحه

 پرسش  چند 

 یا در قبال قضیآ -
 
 همانند آن نشان یم   ی بشر و سازمان هاده بان  ی رفت که د  د در سمتر یات بایجنا  ه

 دهند ؟

 ه نیم یتکار را برمال بسازند ارایت و جناید جنای تولیر  را که ماش   ن سازمان ها اسناد و مداریكیچرا ا -
 دهند؟

 در جنگ ها در افغانستان بر درگ یان طرف هایا حامیم آیی گو   ق سخن یمیبه حقا ایر یاز دست وقتر  -
خود را باز کنند تا دانسته شود که سهم آنان در مبدل کردن آدم ها   یف های حاض  اند تا همه آرش

 مهم در صحن  ینقش ها  یفای آنان جهت ا  یتکاران و دادن چانس تازه برای به جنا
 
 جی   ایسیس  کنوی    ه

 بوده است ؟

 ها   مخالفت

ولیسی تصو   منشور  توسط  شده  ن  ب  سنا  از  اکنون  هابر  جرگه که  مخالفت   ، است  را    ی   گذشته 
 :ستندین یمنطق و اهداف واحد ین مخالفت ها همه دارای، ا خته است؛ ولیبرانگ

ن سند برجسته یرا در ا   ی  ادیو بن  یجد  ی ها  کاستر   و قانوی    از نظر حقوقر   حقوقر   ه  کارشناسان زبد -
 د نمود؛ یشک و ترد میتوانشان ن یها یساخته اند که در مورد صحت داور 

 ن مسألیباور اند که ان  یبر ا  یگر ید  یشمار  -
 
 یک نظر ید در چهارچوب  یبغرنج با  ه

 
حل   یجامع برا  ه

 د؛ بر قرار بگ مورد برریس  و قانوی   ن حقوقر یق مواز یت دقیآن و با رعا یامدهایج و پیبحران و رفع نتا

 ن باور اند که همیبر ا   ی  عده   -
 
ده شوند ، یتکاران( بای ) نه تنها جنایر  مجرم  ه د به دست قانون سبی

ن عده در آن یمشکل ا  محاکمه شوند و متناسب به اعمال خود و احکام قانون مجازات شوند؛ ول
آن که ثبات و   ن معمول باشد ، یر یا  یرا نشان بدهند که قادر به اجرا  ی  وبر ند نمیتواناست که ن

 مواجه گردد ؛ چنان که مصوب  یشبر ی ت کشور با مخاطرات بیامن
 
ان انات متعاقب آن نشیشورا و جر   ه

  میتوان دارند که به مشکل    یدهد، هواداران منشور در پارلمان ، حکومت و قضا ، چنان نفوذ  یم
 متوقع بود؛  ربط داخیلیذ ی ارگان ها  یرا از سو  اقدایم

تکار »همتبار« خودشان؛  یاست که »دگرتباران« انجام داده اند ، نه جنا   ی بر  ت چی جنا  ی  عده    یبرا -
بر رس راه اقدامات   ی  از موانع جد  گین مسأله  یبه ا  و زبای    ، سمتر   ، مذهتر   یمتأسفانه برخورد تبار 

 گرد متهمان است؛ ی پ یبرا قانوی   مقتیص  
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،   ی  شه ی که آنان را مخالفان اند  ات را بر رس همه کسای  یهم  در تالش اند تا گرز اتهام جنا ی  عده  -
 نورای    ناجر   -ند  ینما   ح موعود معرق  یا مسپندارند، بکوبند و خود را همان خود یم  و سازمای    ایسیس

 .الخطا ی، مقدس و بر 

راجع ساخته است؛ و اّما  وی  یسیبه کم منشور را جهت برریس یس جمهور کرز یی شود که ر  یم گفته
ارش ید در اختمیتوانون  ی سیکه کم  تر حقوق  یل قو یس جمهور از جمله با توجه به دال یی، اگر هم ر 

توش از   مصوب ح  یقرار دهد، 
 
امتناع ورز یر  مجلس   ه نمای شورا  د  را مسبر آن  و  ایده  به  و  تر ید،   بیتن 

 ی ن ناحیرا که از ا  مشکالت نه چندان اندیك 
 
ار ید، باز هم بسبر د با آن مواجه شود بر دوش بگ میتوان  ه
ب ین ترتیب و به ایدوثلث اعضا تصو   ی د تا مصوبه با رایاحتمال دارد که در شورا تالش به عمل آ

 یعل میل یشورا یاعضا ن که شمار کاق  ینافذ ساخته شود... ؛ مگر ا
 
 .بدهند   یمنشور رأ  ه

 انتظارات از منشور مصالح نیکمبی 
ٔ
 میل  ه

آن مشکل   یها  توجه داشت که تنها مخالفت با منشور مصوب شورا و ثابت ساخیر  نادرستر   د یبا
 فیل درست در برابر آن وظیبد  کند؛ بل شکل دیه  را حل نیم

 
د ی مهمبر از مخالفت است. نخست با  ه

 منشور مصالحه و آشتر ید که اید
ً
  دارد ن امر را در خود  یا  یا کم از کم مبادیاست و    میل  ن سند واقعا

 ؟بر ا خی

،    اخالقر   جنگ ، به نف    یامدهایج و پیش نتای برونرفت از بحران و زدا  ین که افغانستان برایا  در 
ارا  و اجتماع  یفکر  و   یخشونت و جنگ 

 
اندی  ه برا  ایس یو س  ی  شه  یک طرح جامع  درهم    یتوانا 

 :شک کرد میتواناز دارد ، نین شکسیر  دور و تسلسل منف  

   ی  شه یاند -
 

ض  ی تعو  ی  و همگرا که بتواند راه شکسیر  استقطاب ها را باز کرده و آن را با همبسته یك
 ب تنوع موجود در جامعین ترتیکند و به ا

 
را به منبع غنا مبدل سازد و بدون توسل به زور ،   افغای   ه

 شه کن سازد؛ید ، عوامل بالقوه تنش آور آن را ر ید و تحدیل و تهدیتحم

د و وقار و اعتماد به نفس را در افغان  یجنگ را بزدا  و روای    یمخرب فکر   یامدهایکه پ   ی  شه  یاند -
 ا کند ؛یها اح

ب گفت و یرد و با ترغیبپذ  یک امر عادیث  یرا به ح  ایسیو س  ی، فکر   دیر یکه تکب  عق  ی  شه  یاند -
ام متقابل و بردبار  ن تکب  را به محرک فرهنگ تفکر، یگوناگون ، ا  گان افکار ان دارنده  یم  یشنود ، احبر

  ید استبداد فکر یدر برابر بازتول و سد اسایس یفکر  یمنبع غنا
 

  سازد؛، مبدل  و فرهنگ

ا در یه کند و  یارا  ف افغای  یک تعر ی  ، عدالت و رفاه اجتماع  دیموکرایسکه از تجدد ،    ی  شه  یاند -
الزم   ینه هایهمه امکانات و زم یبسازد و فراهم آور  شه ها ، ارزش ها و اصول را بویمین اندیواقع ا

ور  را منظ  ایسیو س  ی  شه  یافغانستان ، فارغ از هرگونه تعصب اند   یاقتصاد  یت هایرشد ظرف   یبرا
 .د ینما

« به آن میل تحت نام » منشور مصالحه و آشتر  یرفت سند که توقع یم  است حد اقل آن جی  نیا
 ی ن نظر ید. و البته که در چهارچوب ای ها پاسخ بگو 

 
 مسأل  یبرا  میتوانجامع    ه

 
، اخالقر   یت هایمسؤول  ه

ان و گروه ها  و حقوقر   ایسیس     در منازعات و جی بر درگ  یرهبر
 

برخورد با متهمان به ارتکاب   گونه یك
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 یجنا
 

ک خشن از حقوق بشر ،  یستماتیس  یها  تخیط   برریس بر  ت  و نیه بشر یات عل یو جنا  ات جنگ
رپا شود، نه از عدالت یان ز یکه نه حقوق قربان  ی  راه حل ها  -را جستجو نمود   حل مناستر   ی راه هابر  ن

 ایر یدست  بلغانستان متوجه سازد،  را به صلح و ثبات در اف  ی  د جدیشود و نه هم تهد  چشم پویسر 
ت و ضمانت عدم تکرار  ی ت قانون، ثبات و امنی حاکمیر  ث ممد تأم ی ق و تحقق عدالت به حیبه حقا

، مد نظر قرار داده شود ؛ آن هم   ایسیو س  ل اجتماعیتوسل به خشونت و جنگ در حل مسا 
د میتوان ن  ،ومند هم باشد  بر هر قدر ن تکار ولو  ی م کند : جنای ترس  خ میلی    را در تار   که مرز درشتر   یطور 

 ...از چنگال قانون و عدالت فرار کند 

ب کرده است  ی« تصو میل  تحت نام » منشور مصالحه و آشتر   میل  یکه شورا  یمتأسفانه  سند  ول
 . پردازد که به آن ها اشاره شد نیم  ک از پرسش مهیمیچ یبه ه ی  شه ی، از نظر اند

 ن سند گرچه از تجربیا  در 
 
ن تجربه یحل مسأله نه از ا  یبرا  نام برده شده است ول  جنویر   یقایافر   ه

اف به جنا یاز جمله تقاضا -  ان، و برریس یاز قربان ق ، معذرتخوایهیات و ابراز کامل حقایعفو، اعبر
و مصلحان  عادالنه 
 
عفو...    ه م  -تقاضا  هم  نه  و  است  پذبر  کانیاستفاده شده  ه  ی ارا  یگر ی د  ت  رفتی م 

 .استده ی گرد

 در جنگ ها و  بر درگ   یان طرف هایم  و آشتر   گر بخیسر ی ن سند همدیسته شود ، ای که نگر   ق یدق
 منازعات سه ده
 
 ی است و عملکردهای، سیولوژ ید یکه خود و ا  ن سند کسای  یست. در ای هم نبر اخ   ه
 خود شان را در هال
 
در طرف مقابل آنان قرار داشته اند    که زمای    گرای  ی د  یده اند، برای چیتقدس پ  ه

گرد  یت از پیدن از جنگ ، عفو و مصونیجنگند، در صورت دست کش  ا امروز در برابر دولت یمیو  
 .دهند را وعده یم ی  و قضا عدل

 حقوقر   ه  ک اصل سادیدارند ، از    ه یمیکه طراحان و طرفداران آن ارا  ی  ن سند و در استدالل هایا  در 
   الملیلیر  ا بیو    میل  ه   نافذیر  است که در قوان   ت عمیلی شده است: جنا  ویسر صاف و ساده چشم پ

،    ضف نظر از تعلقات قویم  -شود   ن عمل یمیکه مرتکب ا  ف شده باشد؛ حال کیس ی ت تعر یجنا
 بر  ن که انگیو ضف نظر از ا  و حزیر   ایسی، س، فلسف    ، مذهتر   ت  ید  ،زبای  

ت یدر ارتکاب جنا  یو   ه 
 ک مقولیت  ی گر جنای شود. به عبارت د  ده یمیتکار نامیبوده باشد ، جنا  جی 

 
چ یاست و با ه  حقوقر   ه

  پویسر   مه و چشیو امثال آن قابل تبر   ، حزیر   ایسیک، سیولوژ ید ی،ا، فلسف  ، مذهتر   ت  یاستدالل د
 ید به متهمان ارتکاب جنایل است که نبا ی دلیر  ست. به همین

 
 ی ات علیو جنا  ات جنگ

 
اجازه ت،  ی بشر   ه

، ایسیک سیولوژ ی د یا یا آرمان هایو  و مذهتر  ت  یمقدسات د  یر عبا و قبایداد تا با پنهان شدن در ز 
 .از چنگال عدالت فرار بکنند 

 ی متهمان به ارتکاب جنا  اگر 
 

 یات علیو جنا  ت جنگ
 
ت بتوانند از چنگال عدالت فرار کنند و بدتر یبشر   ه

 ش را در هالیات خو یاز آن خود و جنا
 
هم    ها و مقامات دولتر   تقدس قرار دهند و بر مسند کریس  ه

آن هم  بمانند،  شگاق    باقر  م یر  که وجود  اکنون  ،  ی  و دولت مشهود است  مردم  چنان    د میتوانان 
دولت« ، را با موانع   -ا » ملتی« و  ساخیر  » دولت میل  ه  ابد که روند تحقق پروژ یق  یتوسعه و تعم

 -ست یک نیور یک خروار استدالل تیاز به  ین  ی  بر جه گی نتیر  دن به چنیرس  یمواجه بسازد. برا ی  جد
 یقض  ید بار ییایب

 
 رسدرنیم  کیور یم تیکه از مفاه  را به صورت صاف و ساده از چشم هموطنای    ه

 ن اشکال بر  یکه به بدتر    متهم اند ، کسای  یر  ات سنگیکه به ارتکاب جنا  م: کسای  یآورند بنگر 
 

،  زنده یك
ابند ی  ت یمیت و مصوونی ت و ناموس مردم تجاوز کرده اند، نه تنها از هرگونه بازخواست معافیثیح



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
88 

 
 

 ، بل با تفاخر خود و اعمال شان را در هال
 
که دارند،   چند و با اتکا به زور و مقایمیپ  تقدس هم یم  ه

 ن یس  یشخ شخ و با تکبر رو 
 
 نیس  یش و رو یات خو یان جنایقربان  ه

 
بازمانده گان آنان به مارش ظفر    ه

  ت مردم افغانستان را احتوا یم یان و بازمانده گان آنان که اکب  ین قربانیپردازند؛ در آن صورت ا   یم
دهد بنگرند و   سازد و به آن اجازه یم  را ممکن یم  لیم ظیر  که چن  د به نظایمی با  چشیم  کنند، با جی 

 !بکنند؟ ید داور یگونه با  آن جی  ه  در بار 

 یقض با 
ٔ
 د برخورد نمود؟ یگونه با  ات چی یجنا  ه

 هم  را در مورد برریس  مطالبات جالتر   کسای  
 
ا ماقبل یخ قرن بی    ات در تار یجنا  ه

ّ
ستم افغانستان و حت

ست جز جر کردن رسکالوه و باز کردن   ین  یبر  در عمل چ     مطالبایر یر  چن  آن را مطرح کرده اند؛ ول
که     یمی د همه جرای ن ادعاها که بایچنگال قانون و بازخواست. همچنان اتکاران از  یجنا یراه فرار برا
 ک به سه دهیدر طول نزد

 
گرد قرار داده شوند ، ولو صادقانه ید مورد پیوسته اند بای به وقوع پبر اخ  ه

 .است عمیلبر غ  یبر   چیر  د گفت که متأسفانه چنیک هم باشند ، باز هم بایات نین یو از رو 

 ید روشن ساخت که  جنایاز همه با  قبل
 

 یات علیو جنا  ات جنگ
 
 یر  ب   ت در اسناد معتبر حقوقر یبشر   ه

  ن رابطه کسای  یکنند. تا کنون در ا  افته  را احتوا یمی و سازمانیر  ات سنگ یف شده اند و جنایتعر   الملیل
ن یا  یو اجرا  ندیهزما، تدارک ، سا  یبر م گیت تصمی قرار گرفته اند که  مسوول   الملیلیر  گرد ب یمورد پ
اندیر  ات سنگیجنا    ینه هر فرد  - را برعهده داشته 

 
ا فرمانده دست یدر دست داشته و    که تفنگ

و  متهمان عمده و رسشناس  زده است.  به کشیر   از خود دست  باالتر  مقام  امر  به  و  بوده  چندم 
 مغالطه یمیهواداران شان در ا

ً
اک کننده گان    ن مورد قصدا جنگ ها را در هراس   در کنند تا همه اشبر

 .ندیبنما ینگهدارند و بتوانند از آن ها به نفع اغراض خود شان بهره بردار 

بایر  ع  در  زمان  تأم ی  داشت که  توجه  انتقام گیر  د  و  عدالت  متفاویر   یمیمفاه  یبر    
ً
هستند.    کامال

ت ی  عدالت در نهایر  د. حال آن که هدف از تأم دار   را در یی   یبر انتقامگ  نخوایه  ، خوایه  یبر انتقامگ
 .است   منافع و مصالح همه گای  یر  امر تأم

 ن فاجعیعبر و کاملبر در مورد ایهر چه وس  ایر یقت  یات و حقیجنا  ست که برریسین  ن شگیا  در 
 
 ه

ت فرامویسر یم ، بایعظ  که آن گذشت  یر شود و مرز یناپذ  د درس عبر
 
بت را به  یپراز فاجعه و مص  ه

 گذشت
 
 د ثبت حافظ ین مورد بایت شده در ایشده و تثب  ق برریسیبدون برگشت مبدل بسازد. حقا  ه

 
  ه

فاجعه آور    ی گمراهه هایر  د ها چنان روشن باشند که سقوط دوباره به چنیشوند و مرز رسخ نبا  میل
 .را ناممکن بسازند 

از دولت و    ی  ت زدایت و  عدالت  و جنایتوان بدون تحقق قانون  دار را نیمیت و ثبات پای،امن  صلح
رفت و گفت که  ید پذیر بایموجود ناگز   یت های  کرد. و اّما ، با توجه به واقعیر  توان تأم  است نیمیس

ا    کند تا جی   حکم یم ط کنوی  یاوضاع و رسر
 

 برخورد با مسأل گونه یك
 
ه  ی از نظر  ی  ث جزی ات به حیجنا ه

 و برنام
 
ه و برنامه  ی نظر یر  رفع بحران مدنظر گرفته شود و شکل آن هم متناسب با هم  یبرا  میل  ه

   ه و برنامه و هم بخش مربوط به جی ین نظر ی گردد. هم اییر  تع
 

 برخورد با مسأل  گونه یك
 
دردناک   ه

 د به گون یمباحثات با  نیدر چند روز مباحثات عجوالنه در پارلمان شکل داد. ا  میتوانات را نیجنا
 
  ه

بیبس راه  به  جامعه  سطوح  تمام  در  خردورزانه  و  خونشدانه  با ی ار  جامعه  طر یفتند.  از  اید  ن ی ق 
ن انتظارات از مصالحه« مطرح شدند، به وفاق یکه تحت عنوان » کمبر   یلیمباحثات در مورد مسا
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م  ی اهمف  د کارشناسان برج  یبا  ،ده نشوند یبه انحراف کشان   مباحثایر یر  آن که چن  یبرا  ابد. ولیدست  
 .ندیح نمای    ح و تشر ین را به زبان ساده توضیادیبن

 گون  به
 
د که ابراز ید میتوانشوند،  که در رسانه ها منتشر یم   ی  مثال در اکب  ابراز نظرها و تبرصه ها ه

نو  و   مسوولینظر کننده  حقوقر یسنده  پ  ت  عدلیقابل  قضا  گرد  مسوول  ی  و  از  سیرا  و   ایسیت 
 بر تفاوت میک نکرده است و  یتفک  ت اخالقر یرا از مسوول  ایسیت سی مسوول

ً
ها واقف    نان آیا اصال

 .نبوده است 

ان احزاب ، تنظین  شگ از مراحل بحران در   گیکه در    ی  آن ها  جی   -م ها و سازمان ها یست که رهبر
م  یمسلح رژ ا  یو    ایس یون سیا هم اپوزس یا در قدرت سهم داشته اند  یاقتدار قرار داشته اند و    کریس

ن خطاها و اشتباهات یرا مرتکب شده اند. ا  یار یخطاها و اشتباهات بس  -بر رس اقتدار بوده اند   یها
 اگر هم شامل مقول
 
داشته اند  یفاجعه آور  یامدهایج و پیت نشوند، باز هم چون  نتایجرم و جنا ه

ان بان  ی لحاظ است که ایر  ده انگاشت. به همی توان آن ها را ناد  ، نیم آن    ایسیت سید مسوولی رهبر
  ی از جمله اعضا  - انستانرند و از بابت از مردم افغیشان واقع شده است بپذ   یرا که در تحت رهبر   جی 

م ها و ین احزاب ، تنظیمعذرت بخواهند. ا  -شان  یتحت رهبر   یم ها و سازمان های احزاب ، تنظ
 مثاب  شان به مردم و وطن و به  یاثبات وفادار   یسازمان ها هم برا

 
به اصل رجحان    ی اثبات وفادار   ه

ان خود را وادار  ی، با یر و حز ایسی، س ی  شه یبر منافع و مصالح اند منافع و مصالح همه گای   د  رهبر
 یشان واقع شده است ، بپذ  ی را که در زمان رهبر  آن جی  ایسیت سی سازند تا مسوول

 
 رند و از زنده یك

 ی آن کنار گذاشته شوند و اگر به ارتکاب جنابر کنار بروند ؛ و در غ   ایسیس
 

د ی متهم باشند ، با  ات جنگ
ده شوند.  احزاب ، تنظیهمانند د ن امر یکه به ا  ی  م ها و گروه های گر متهمان به دست قانون سبی

دازند ، با  .ده شوند ی کشاند  یت امر به تجر یند و در نهابر ت عامه مورد فشار قرار گیذهن  ی د از سو ینبی

 اّما ، دامن و 
 
ده تر است. ایبس ت اخالقر یمسوول ه دارد نه  امد حقوقر یت نه پین گونه مسوولیار گسبر
 پ
ً
 ن مسألی . ا  ایسیامد سیهم الزاما

 
 اعضا  ه

ً
 یم یا تنظیحزب و   یشخص با وجدان خودش است. مثال

ده و س  ی ها  یت آن بر حقوق و آزادیحاکم  ه  که در دور  آمده   ملک به عیستمات یمردم تعرضات گسبر
 هم    م سهیمین تصامیت مطلق شان در اتخاذ ای ن که اکب  یاست ولو ا

ً
نداشته بوده باشند و شخصا

ند که آن ها  ی ند بگو میتوانه باشند، باز هم نداد  نهف کرد انجام  یرا که بتوان آن را جرم تعر   عمیل
ا ا  تر اخالقت  یچ مسوولین رابطه هیالاقل در  ندارند.  با آن    ارند ند  ت اخالقر ینان مسوولیهم  اگر 

  ی  ن مسأله  یشان ممکن بوده باشد، مخالفت کرده باشند. ا  یکه برا  یاست ها و کردارها به نحو یس
ن  ی افغانستان تا ایر  خون  ی در بحران هابر درگ ی م هایش در مورد تمام احزاب و تنظیاست که کم و ب

را که مردم و وطن    جی   آنند اگر  یگو   طرف یم  هم که خود شان را یر   سای  کند و ک   ا آن حد صدق یمی
ن مسأله مواجه اند.  یش با ایکم و ب  نخوایه  ه باشند، خوایه داد نهبر گردن شان حق داشته انجام  

بتوان کیسین  ن حرق  یا  ول به کدام قانون و مقرره و دستور  ا  ست که نظر  تا  ن  یرا وادار ساخت 
ا آن عمل دست بزند؛ بل ی  نیدن به آرامش وجدان به ایرفع آن و رس  یبکند و برات را درک  ی مسوول

 .ان شخص و وجدانشیاست م ی  ن مسأله یا

ان یم  یادیبن  یت و روشن ساخیر  تفاوت های ن سه سطح مسوولیک ایهر رو ، جدا کردن و تفک   به
ور ین دال یآن ها از جمله به ا  :است یل مهم و ض 

 ی از منابع تغذ گیدن یخشکان -1
 
 افغان ها ؛  یمتفرق نگهداشیر  و به هم انداز  یبرا جنگ روای   ه
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د ید برای که با  یبر تداب یهموار کردن راه برا -2  عدم اعتماد اتخاذ شوند؛  ه  رفع بحران گسبر

که در مراحل گوناگون    تر اسیاستمداران و فعاالن سیه راندن سیبه حاش  ینه ها برایزم  ی فراهم آور  -3
 وسته اند بر عهده دارند؛ یکه به وقوع پ  ی  را درقبال فاجعه ها ایسی سیر  سنگ  یت هایبحران مسوول

گوناگون بحران    یکه در دوره ها  ایر یدر مورد جنا  ایر یقت  ی آغاز روند حق  ینه برایزم  یفراهم آور  -4
 در سه ده
 
 وسته اند؛ ی  به وقوع پبر اخ ه

 نیامکان و زم ی و فراهم آور یر  ات سنگ یدن متهمان ارتکاب جنای د کشانیبه تجر  -5
 
دن آن ها به   ه سبی

 .چنگال عدالت

*** 

 ه در مورد آن چند پرسش یدر حاش و 

گر سکه از  یا رخ دیکه گو   شود  نهآن بود تا تصور    ی ن نوشتار ، برایا  شای  یچند پرسش  در پ   طرح
 از نظر انداخته شده  یب مانده و  ینظر غا

ً
 که روشن ساخته شد  جامع   یاست. و اّما، طور ا عمدا

 
 ه

است    مدهکه بر آن وارد آ  ی  درمان زخم ها  یگران ، بل برایخواست و منافع د   یارضا  ینه برا  افغای  
 از دارد تا به مسألیمشابه ،  ن  ی هایر  فتادن دوباره در دام کمین  یو برا

 
 ات سه دهیجنا  ه

 
دازد بر اخ  ه  ببی

 صحن   ی  ت زدایو به جنا 
 
دازد ین جنایا یامد هایج و پیش نتایو زدا  ایسیس  ه آن هم چنان که   - ات ببی

ت غ   .از آن فراهم گردد قابل فرامویسر  بر درس عبر

ده  ی موثر بتوان د ید  با اعمال فشار هایتوان گفت که  شا  گر سکه تعلق دارد یمیکه به رخ د   ی  جا  تا 
ت خود شان در  یثیحفظ  آبرو و ح  یمشابه به آن را واداشت تا برا  یبان حقوق بشر و سازمان ها

ن یرا هم بکوبند . و اّما ، تصور ا  یگر ید  یل مورد نظر درب هاینزد اذهان عامه،  در رابطه به مسا
  در حوادث سه دهبر در گ  ی  و منطقه   جهای    یکه  قدرت ها

 
 در افغانستان ، در تحت همچو بر اخ  ه

هم  ی  فشارها تا   حاض  خواهند شد 
 
برا  یاسناد رس   ه را  واقیع  یشان  نقش  در    روشن شدن  شان 

داز یجز خ  یبر  افغانستان ، برمال سازند، چ  یایقضا   مناسبات است و  ی ت سیاز ماه  یخبر   و یر   یالبی
قت   ین حقیدرک ا  ی برا  است جداگانه؛ ول  ن مسأله بحت  یبود و پرداخیر  به ا  خواهد  نه   الملیلیر  ب
  سه دهیر  در منازعات خون   افغای  بر درگ  یان طرف هایست که حام ین  سند و مدریكاز به  ین

 
  بر اخ   ه

 ات کم از کم به گونین جنایدر ا
 
ا به صورت مست   یها   م و برج  ی  مستقبر غ  ه

ّ
، سهم داشته   میقشان حت

م؛  ی مطالبه کنگران عدم مداخله را  یست که از دین نیتوان گرفت ا  که یم  ن رابطه دریسیاند . در ا
دیز  اگر  ایرا،  در  را  خود  منافع  ببیگران  مداخله  در ین  آن  از   ، باشند  داشته  را  آن  امکان  و  غ ی    نند 
ب آن را نخورد ینساخت، فر   راهمرا ف    مداخالیر یر  چنه  نین است تا امکان و زمید؛ بل ای ورز   خواهند  نه

 ژه ابزار آن نشد. یو به و 
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 ۲۰۰۷مارچ  ۲۳

 « یبهار بد ا »  ی بهار بد « »

 «دز ذهتی یو » ا مورد طاعون طالتر  در 

فعال  د یتهد  طالبان امسال  اند که  قوایکرده  و  افغانستان  دولت  بر ضد  در   تالفییا  یتها  مستقر 
شد  را   یافغانستان 

ً
و   شی افزا  دا به  داد.  انتظار یمیخواهند  عمل  ژه   یرود که 

 
جنگ و   ات  جنوب  در 

ق شدت    یعل  یانتحار ش حمالت  ی . افزاابند یجنوبشر
 
  و در مرکز    و مقامات دولتر   تالفییا  یوهابر ن   ه

 یترور عل  د ی، توسعه و تشد  اتیوال 
 
   ی ت های فلج کردن فعال  یهواداران دولت و تالش برا  ه

 
و    فرهنگ

 قابل پ  بر  ن  ،یاقتصاد
ً
و فرار   انهبر اند . در سال گذشته، طالبان توانستند از حمالت غافلگ  ت  یشبی کامال

ول برج   ق افغانستان، به اشغال مرا   ی  مناطق روستا  و کنبر ها که    ولسوال  کز در جنوب و جنوبشر
 مناطق تحت محافظت اند، بگذرند. به ا

ً
  ند، یگو   طالبان یم  توان گفت که آن جی   یم  بی ترت  نیاصوال

 .نمود  تلفر  غایر یتوان آن را تنها جنگ تبل و نیم ستین خال انیم  د یتهد کی

 و رفتار نابخردان   استیاز س  قبل از همه نایسر   طاعون طالتر   ه  دوبار   شبر  خ 
 
 کا یامر   و نظایم  ایسیس   ه

 جیبه حداقل انتظارات مردم است که در نت  ی  دولت افغانستان از جمله در پاسخگو   و ناتوای  
 
آن    ه

 یاعتماد و حتا اعتبار دولت نزد مردم شد  ت،یمحبوب
ً
که در آغاز    تر نیاست. خوشب   افتهیکاهش    دا

 نسبت به حضور و کومک جامع
 
   یگر جایوجود داشت اکنون د  الملیل  یر  ب   ه

 
 خود را به رسخورده یك

  ق یمناطق تفر   نی مردم ا  یت هنوز هم بدتر است. برایوضع  نظایم  اتی داده است. در مناطق عمل
ا  کنوی    تیوضع خشم   یجا و آن جا خوشه ها  نیو ا  دهی دشوار گرد  یزمان اشغال شورو   طیاز رسر
 .شوند بارور یم دارند 

 مشهود اند، ول  یآن که نشانه ها  با 
ً
درک اشتباهات    یمتأسفانه دولتمداران افغان به جا  بحران کامال

، تالش    کنوی    تیاز وضعبرون رفت    یمشخص و کارآ برا  یبرنامه ها  هیو درس گرفیر  از آن ها و ارا
ها ،   می ، تنظ  زابورزند تا دستآوردها را بزرگبر و خطرات را به مراتب کوچکبر جلوه دهند. از اح   یم

سهم    که مدع  خورد، بل آنای    به چشم نیم  ی بر  برانگ  د ی ام  بر  نه تنها چ  بر  ن   ایسیگروه ها و حلقات س
به اهداف شان حاض  اند    ایر یدست  یقدرت ، برا  ه  هم در صدد انحصار دوبار   ا یدر قدرت اند و    شبر یب

 ن  ی  ها  روهعناض و گ  ان یم  نیمتوسل شوند. در ا  ممکت    ه  و یو ش  لهیبه هر وس
وجود دارند که بدتر    بر 

 .دانند  شدن اوضاع را به نفع خود یم

پس از سقوط طالبان بغرنج   یگر یافغانستان هم نسبت به هر زمان د  امون بر پ  الملیل  یر  ب  تیوضع
کسب کند. در واقع   یخصلت انفجار   ت  یعوامل مع  بر و خطر آن وجود دارد تا در تحت تأث  دهیتر گرد 
بار نه با دو   نیاست. البته ا  دهی، دوباره به راه افت   خی    بزرگ « در تار   یمعروف به » باز   انیآن جر 

 .ی  و منطقه  جهای   ومند بر ن  گر ید باز ؛ بل با چن گر یباز 

اگت    لیدر س  گرچه  حمل  ،ی  رسانه    سخنبی
 
در    شود، ول  یم  خطر معرق    ه  طالبان ، منبع عمد  یبهار   ه

، تا هنوز روشن   خورند یرا م  تار و پود جامعه افغای    جی    و به تدر   وستهی که پ  یگر ی مورد خطرات د
 .است شده نهسخن گفته 
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و   ، سمتر  زبای   ،یتند تبار  یها شیگرا  یمار ی ب د ی، همانا تشد «خطر » داخیلن یان بزرگبر ین میا در 
 مشهود است. با توجه به تجرب   ه  دوبار   یبر است که اکنون اوجگ  مذهتر 

ً
 آن کامال

 
 گذشت  ه

 
نه چندان   ه

روند   که احتمال یم  در قبال افغانستان و حوادی    الملیل  یر  ب  ه  تاز   یها  یبر دور، و با توجه به جبهه گ
تشخ  دهند،  رو  منطقه  برج  یدر  دست  ها  ص  قدرت  و  ها  ا  خارجر   یطرف  توطیدر   ی ن 

 
شوم    ه

ها را به نفع اهداف و   شیتالش دارند تا باز هم همچو گرا  نانی ست. ای چندان دشوار ن  ضدافغای  
 .کنند  یاغراض شوم خود شان ابزار ساز 

حلقات    عناض  درگ  افرایطو  غ   بر گوناگون  نژادپرستانه،  تند  مشاجرات    ، منطفر بر غ  ،علیمبر در 
، گرچه در سطوح و اشکال گوناگون و گاه به   ، جنگ افروزانه و ضد میل  ضدانسای    مسووالنه،بر غ

تر  آورتر یخشن  م  و رسر بین  با  و  اشکال  بر همد  حیمبر ن  دشمنان خوی    یم  گر یتمام   
ً
ظاهرا و   تازند 

 در واقع هم  ول  ند،ینما  جلوه یم  گر یدهم
 
به    -گر ی وجود همد  ه  کنند   هیآنان همزاد هم اند و توج   ه

  دهد. برج    اش را از دست یم  یمنطق وجود  بر  ن  گر ی طرف، آن طرف د   کیکه بدون وجود    یحد
ها  و گروه  حلقات  مدع  یعناض،  میل  هم که  منافع  و  وحدت  از  ن   دفاع  ها  بر  اند  واکنش    ی با 

آب    افرایط  یک جا با گروه هایپاشند و    فتنه نفت یم  نیو تند شان ، در عمل بر آتش ا  دهیناسنج 
 .زندیر  دشمنان افغانستان یم ابیدر آس

عناض   که  توفانزا بر آسمان افغانستان دوام دارد و در حال  اهیس  یکه تراکم ابرها  تأسف در حال  با 
تا بتوانند با قوت    ند یآ  گذشته، دارند باز هم به دور هم گرد یم  یها  مسوول در تبایه  یو گروه ها

صحن  شبر یب  در 
 
ها  ایسیس  ه و گروه  حلقات   ، عناض  تبارز کنند،  صلح،   ر هوادا  یافغانستان 

   ایر یو طرفدار دست  ، عدالت اجتماع  تجدد، ترقر   ،دموکرایس
 

، هنوز   و وحدت میل  به همبسته یك
ک ، گام موثر توانست  نه  .همدگر بردارند  یبه سو  یه اند به خاطر اهداف مشبر

 امسال تنها با خطر حمل  بی ترت  نیا  به
 
بل خطر آن    -میست یطالبان و » بهار بد« مواجه ن  یبهار   ه

و یو » بهار بحران« را در پ  «یوجود دارد تا باز » بهار بد   ن ی. و اگر امروز در برابر ا  میداشته باش   شر
 .باشد  ر ید گر یممکن است که فردا د م،بر  و با تمام قوت برنخ  میبر  خطر بر نخ

توان گفت  یم داخیل لی، پس در رابطه با مسا مییپرده سخن بگو  و یر  می مالحظات را کنار بگذار  اگر 
 :که

   یپول روند دولت ساز   اد یز   ر یبا وجود پنج سال تالش و ضف مقاد -
 

 ده یالزم نرس  به حد اقل پخته یك
وع اعمال قدرت قهر   تر اساس  یاست و » دولت« هنوز فاقد مشخصه ها  است؛  هیچون انحصار مشر

 د؛ بر آن را بگ یه است جاتوانست نهدر افغانستان قانون زور هنوز حاکم است و زور قانون  -

  سه دهیر  مولودات دوران جنگ رسد که در بحران خون   یایهنوز بقا -
 
ت  ی در کشور مسؤولبر اخ   ه

 دارند، بر صحن ت  یسنگ یها
 
 افغانستان مسلط اند؛ ایسیس ه

 همانند ده  گر یبار د  کیافغانستان   -
 
 ی وهابر را در فقدان »ن   «، » دموکرایس  نظام سلطنتر   ای  یپا  ه

 کند؛   دموکرات« تجربه یم
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 ی ار یبا کمال تأسف بس  شوند، ول  یم  ک دستاورد معرق  یث  ی» آزاد« گرچه به ح  جمیع  ی رسانه ها -
ابزار  ثیاز آن ها به ح یار یالزم هستند و بس ن رسانه ها فاقد دانش ، مهارت و فرهنگ مسلیكیاز ا

 کنند؛  » جنگ رسد« عمل یم

در  - و  درد  روشنفکر   ار یبس  غی    با  جانش   ک«یدموکرات   میل  -  ی» گفتار  تنها  حاکم   یر  نه  »گفتار 
ا  شده نه  «گ یاتن  -  یروشنفکر  بل   ، لفیط    ی مار یب  نیاست  منازعات  انگ   تا سطح  نفرت  و    بر  تند 

  گر یکه د  و ضد میل  ، جنگ افروزانه و ضدانسای    مسووالنهبر غ  ،منطفر بر غ   ،علیمبر نژادپرستانه، غ
 شناسد ارتقا نموده است؛  را نیم یو مرز  د ح چیه

و طرفدار    ، عدالت اجتماع  ،تجدد، ترقر   هوادار صلح، دموکرایس  یحلقات و گروه هاعناض ،   -
   ایر یدست

 
ه اند تا با ارتقا به سطح توانست  نهقرار دارند و    هی، هنوز در حاش  و وحدت میل  به همبسته یك

   یفکر   نینو 
 

توانا   یو بر به ن  نشان را درک کرده و با غلبه بر آن راه مبدل شد  ، عوامل ناتوای    و فرهنگ
 .ندبر ش گیرا در پ در سطح میل

را از دست دادن ید را از دست داد؛ ز ید امیبا آن هم نبا  ار اند، ولیأس بسی  یل برایرغم آن که دال   به
است. غلبه بر   کنوی    تیغلبه بر وضع  یاز دست دادن هرگونه چانس و امکان برا  ید به معنایام

 ممکن است، اگر عناض ، حلقات و گروه ها  کنوی    تیوضع
ً
 موکرایس هوادار صلح، د  یهنوز کالمال

ترقر  اجتماع  ،تجدد،     ایر یو طرفدار دست  ، عدالت 
 

به جا  و وحدت میل  به همبسته یك طرح    ی ، 
دان شوند ، یخود وارد م  -شد  خواهند  نهاند و    شده نهکه برآورده    مطالبایر   -گرانیمطالبات از د

 ک برنامیحول  
 
  میل  سطحموثر در    یو بر ک نیند و به  ینانه ، کارآ و متحدکننده گردهم آیعمل واقعب   ه

 ممکن است، اگر  کنوی    تیمبدل شوند. همچنان غلبه بر وضع
ً
 : کالمال

 بکنند ؛  باید  نه تالف بدانند که در افغانستان و در برابر افغان ها جی ییا یوهابر کا و نیامر  -

 کا در مورد پاکستان چنان که الزم است برخورد کند ؛یامر  -

 جامع  -
 
 عمل کند و کم از کم بودجه ها  یبازساز   یبه تعهداتش برا  جهای    ه

ً
اختصاص   یافغانستان جدا

 افتی
 
 ل برنام یدر تمو  کنوی    ه

 
 به مرصف برسند ؛  د یو با د یچنان که شا  یبازساز  ه  سنجش شد ه

و    فیدر مرکز و محالت مطابق به وظا  افغانستان دولت شود و ارگان ها و مقامات دولتر دولت   -
 شان عمل کنند؛  قانوی   یها تی صالح

 در دولت در چهارچوب قانون عمل کنند؛  کیرسر  ایسیس یوهابر ن -

ک در کنار  نیا یکه خواهان برونرفت وطن از بحران هستند برا  تر افغان یوهابر همه ن - هدف مشبر
را بر هرگونه منفعت و   افغای    ت منافع و مصالح همه گای  ی ارجع  ایر یت حیو اهم  ند بر هم قرار بگ
 ت کنند؛ یابند و آن را در عمل رعایدر  یگر از لحاظ نظر ی مصلحت د

 دانیگان، وارد م  گانهیب  یها  هی جانات و نه به قصد تحقق توطیاحساسات و ه  ی که تنها از رو   آنای   -
 بان ی رس درگر   ی  حول محور قوم ، زبان ، مذهب و سمت ، شده اند لحظه    یجار   منازعات لفیط  
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  ی جا   هو بکوشند تا ب  شود ی تمام م  عمل شان به نفع یك  نیا  یامدهایو پ  ج یو درک کنند که نتا  ند ینما
 زند؛یب بر آتش آ  نینفت بر ا

ک آن جی   هنیدر قبال م  تیاحساس مسوول  ی آگاه و دارا  انیروشنفکران و فرهنگ - ،   د یرا که با  مشبر
 .انجام بدهند 

حل کرد که موجب    تر و فرهنگ  یتوان از همان سطح فکر   روشن است که بحران را نیم  قتیحق   نیا
ا  دهی بروز  بحران گرد با  نیاست. و در  افغان  برا  د یجا است که روشنفکران  سند که  ببی  ی از خود 

   یسطح فکر   یارتقا
 

 حقق و ت  ابد یکه بتواند راه برون رفت از بحران را در   ی  جامعه به مرحله    و فرهنگ
 .اند دهیمأمول به کجا رس نیبه ا  ایر یرا انجام داده اند و در راه دست یکار   ببخشد، جی 

 با توجه به آن جی  
ً
 مت اسایس یز اهیدر گام نخست سه نکته حا   م ،از نظر داخیلیکه گفته آمد   بنأ
 :اند

 است با شهامت و به گون  تی احساس مسوول  ی روشنفکران آگاه و دارا -
 
شوند و    دانیفعال وارد م  ه

 مقابله با آن ها را روشن بسازند ؛ یبلند و منطق رسا خطرات موجود و راه ها یبا صدا

 ه  ند یآ  یر  و تأم  کنوی    تیکه خواهان برونرفت از وضع  تر افغان  یوهابر حلقات، گروه ها و نعناض ،   -
 برنام  کیطرح    ایسیو س  یفکر   ی  بهبر افغانستان هستند، از خود توانا

 
ک رستگار   ه  میل   یعمل مشبر

 برنامه را متبارز بسازند؟  نیتحقق ا یصادقانه برا یهمکار  ایسیو شهامت س

را درک کنند و خرد و شهامت   کنوی    تیوضع  تیحساس  ایسیعامل س  یوها بر دولتمداران افغان و ن -
 .که بر عهده دارند از خود نشان بدهند   ف  یوظا یفایا یالزم را برا

خواه  ی  جا  تا  ما  دارد  تعلق  روشنفکران  به کار  ا  د ی کوش  م یکه  مثاب  نهیزم  نیدر   به 
 
  ه ینشر ک  ی  ه

توان در فراهم آور   یروشنفکر  ، در حد     یفکر   یها  نهیزم  یو روشنگر 
 

بر بحران    و فرهنگ غلبه 
هم  می بکوش در  روشنفکر   یر  و  حاکم  »گفتار  برابر  در  نها  «گیاتن  -  یراستا  اشکال  اکنون   ت یکه 
ر جامعه د  ی ها  ی  ج توانایمبدل شده و مانع از بس  دز« ذهت  یرا کسب کرده است و به »ا  ناکخطر 

 و مقابل  یراه بازساز 
 
 میل   -  یگردد ، » گفتار روشنفکر   موثر در برابر موانع و مخاطرات گوناگون یم  ه

 . میی نما تیرا تقو  ک«یدموکرات

*** 

د به خصوص توجه  یافغانستان تعلق دارد ، با   الملیلیر  و مناسبات ب   است خارجر یکه به س  ی  جا  تا 
د حضورگسبر با  که  ن   یکشورها  ه  داشت  چهارچوب  در  بیی»ا  یوهابر متعدد  الملیل یر  تالف    

د  یاز به کومک های نبر  و ن   «ستر یضدترور  ک سو  یافغانستان از    یروند بازساز   یبرا   الملیلیر  ب  ه  گسبر
گر، یاز آن از طرف د  بزرگ« و خطرات نایسر   یمجدد حالت » باز   یبر رقابت ها و شکل گ  آغاز و  

ن یبر ا  افغانستان مبتت    است خارجر ین سین دکتور یو تدو   ف منافع و مصالح میل یص و تعر ی تشخ
واقع  نظرداشت  در  با  و  و مصالح  هایمنافع  به مس   یت  توجه  با  و  و جهان  منطقه  در   بر موجود 

  م ی توان   روشن است که ما نیم  د. به کیلینما  کسب یم  ت خاضینده ، اهمیدر آ  ا انکشاف آن  ه
د در  ی. و اّما، دولت و مردم افغانستان با م یکن  کتهی در مورد افغانستان را د  گر ی د  یکشورها  استیس
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 ان بکنند که در عرص ین مورد موضع واحد و روشن داشته و آن را با ضاحت بیا
 
و در     الملیل یر  ب  ه

بکنند. اگر افغان ها    ش را قربای  یخو   ستند تا منافع و مصالح میلیحاض  ن  یچ کشور یمناسبات با ه
 تر قدرت خارج  چیدست بردارند، در آن صورت ه   ،باید  نهکه    ، بکنند و از آن جی   د یبا  ا که یمر   آن جی 

  ب شد تا رسنوشت ناخواسته و نامطلو   خواهد  نهها قادر    هی توط  نیتر   النهینه با زور و نه هم با مح
 . دی نما لیرا بر افغانستان تحم
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 ۲۰۰۷اپریل  ۲۲

 میکنند قاشق شده اند« »چاقو های  که فکر 

آفتایر شده است ،     نه تنها   کارتل قدرت« ، میل«، شگاف در » جبهه ل »ی رسد که با تشک به نظر یم
 ده که ادامیچنان فراخ گرد    بل

 
کای قدرت« رایهمکاری م  ه  ز   ان »رسر

ً
ن  ی ا   ر پرسش برده است. گرچهیجدا

 خود را گروه
ً
 برنام   ست کهیاست، ول شگ نوی  اعالم نکرده  یاپوزس جبهه ظاهرا

 
با   ه  اعالم شد  ه آن 

 برنام 
 
گر، ادعاها یاز سوی د ادی دارد. یاختالف بن   ل اسایسیدر بسا مسا   س جمهور کرزیییر   ه  اعالم شد   ه

  ی   شهیاند مسأله را از حد اختالفات   جبهه میل«، ل »یدر مورد دست داشیر  کشورهای خارجر در تشک
 . برد  ایس بسا فراتر یمیو س

و با     جبهه میل« اتحاد شمال « قبیل، در » دی »یاکب  عناض کل    به حضور   گران با توجه لیبرج  تحل
خارجر    انین باور اند که حامیبر ا   دخل در قضایای افغانستان،یگران خارجر ذ ی منافع باز  توجه به تضاد

کا و اتحاد  یامر   ه  متحد   االتینظایم ااتحاد شمال« اند که حضور   ان قبیل »ی جبهه میل« ، همانا حام »
ات ر سبر افغانستان و ایک میبر گرچه مقامات    دانند.  کا را برضد منافع خود شان یمیامر   ه  االت متحد یان 

ده اند، ول بس ا کشورهای مداخلهیکشور    رسیم از شبر از  یرا ب  ن اتهاماتی گران ایاری از تحل یگر نام نبر
 دانند.  ران یمیه و ایروس  همه متوجه

ا افغانستان کتور کارگونیو  روس، گرجی  دار  سابقه  تشکیشناس  را که  نتیجین  جبهه   ل 
 
دول   ه مساع 

آن را رد    داند؛ ول ، وجود خوشبیت  و حسن نظر برج  دول خارجر نسبت به اد یمیبن خارجر باشد ، یر 
تأک نیم ای کند. وی  ه در ساختارهای  ن دول بدون شک خواهان استحکام مواضع جبهید یم ورزد که 

یم افغانستان  ر   سخنان   باشند.  دولتر  دستیار  پریخودکا   
 

مورد   سییرسیك در  روسیه  منافع     جمهور 
 در آژانس »بر  مدوری که اخبر  در م   ه در افغانستانیروس

ً
« روس ا  ی ه، داینووستر

ً
ر شده بود گرچه ظاهرا

 ده تر از ادعای برهنی ار نرمبر و پوشیبس
 
 آستان در  یر  پوت   ه

 
کا بر ضد طالبان بود،  ی ات نظایم امر یآغاز عمل  ه

خودکا ، به طور  یبه عالوه اظهارات پر    . داشت  نهبا آن هم از نظر ماهوی تفاوت چندای  با آن     ول
عالق   پوشیده 
 
رایر  مندی کرمل  ه تغ     روسیبر برای  منافع  سمت  در  افغانستان  در  اوضاع  ن ی   بازتاب  بر  ه   

ه ، در همیر  مبر  مدور ابراز ی معاون اکادیم مسایل تحقیقات جیوپولتیک روسداد. لیونید ایواشیوف   یم
فعالیت های نظایم از طرف واشنگیر     ه  تحرک روز افزون طالبان در افغانستان عامل بازدارند   داشت که

حکومت ، اتحاد شمال و طالبان در    مذاکرات میان  ه  باشد. باز هم در همیر  مبر  مفکور  یم بر ضد ایران
 برج  جوانب خارجر دیگر نبر  مطرح شد.   گان ناتو، روسیه نماینده  رحضو 

روسیا است که  روشن  ای ن  و  د - رانیه  همه کشورهای  ذیهمانند  منافع   -دخل  یگر  بنابر  هر کدام 
 انکشاف اوضاع در افغانستان را دنبال کرده و یم گونه ک و با دقت چهیخودشان، از نزد 

 
کوشند در   یك

  -ا آن گونه  ین  یت را بارها به ا ین واقعیدخل خارجر ایهای ذ طرف   اثر بگذارند. حد امکان بر آن  
ً
ا با  -اکب 

 و گاه هم به گون    عالقه بودنیذ   ان هم کرده اند. آنان ازیپلومایس بیزبان د
 
در    منافع شان   روشنبر از  ه

 بیان این واقع گونه ند؛ ول، سخن تنها بر رس جی یگو  افغانستان سخن یم
 

 مانیو پت  ییك
 
ک یپلوماتید  ه

و   ب یبودن  طرز  نبودن  جی یا  تا  است که  این  روی  بل  نیست؛  نگرای   ان  مورد  حد  در  این کشورها  ها 
وع اند و با  یها و وسایل دست ق شان و راهیافغانستان به جا اند و تاجی حد منافع و عال  ایر به آن مشر

و همسو  یا مشابهت  و  افغانستان مطابقت  دارند  ی  منافع میل  آن   با  تضاد  و  مغایرت  در  این که  یا  و 
 هستند. 
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 پیشین   به هر رو ، با توجه به
 
ها، نه   ماجرا، یم توان گفت که نقش عامل خارجر در پس چنیر  بازی  ه
نه غبر محتمل تبارز ضعف   و   ناممکن است،  با  در حال که  دیگر  از طرف  تازه.  ی  های   نه هم چبر 

ن   کایامر  تاز آن،   وهای مخالفبر و جسور شدن  دور  تا   بازی »  ه  آغاز  روز  منطقه  به  رابطه  در  بزرگ« 
این کشاکشینما  تر چهره یم روشن   روز اثرات  بازتاب   ها در صحن اند، 

 
افغانستانیس  ه  -  است داخیل 

های پنجم   های مؤثر خارجر در آن ستون گر طرفیدی دارد و از سوی دین بازی نقش کلی که در ای  جا
 تواند.  منتظره تلفر شده نیمغبر   - خود را دارند

های دیپلوماتیک و استخباراتتر که در رابطه به نقش  با وجود همه آن جی که گفته آمدیم، چون گزارش
 دست خارجر در ایجاد »جبه
 
ده اند ، لذا در مورد ی متحد« به آن ها اشاره شده است، منتشر نگرد  ه

 درج
 
بالفرض    ت سخن گفت. از سوی دیگر ولو ی قاطع و  یر  قی توان با   اعتبار و صحت و سقم آن ها نیم  ه

نبر      برای ثبوت چنیر  مداخالت خارجر    حکومت افغانستان اسناد و مدارک محکم محکمه پسندی هم
ا نه  هم  باز   ، بکند  مداخله گریارایه  پذ   ن کشورهای  را خواهند  آن  و یصحت  عناض  نه هم  و  رفت 

 ان نکت ی ن میهای مورد پشتیبای  شان در افغانستان. در ا گروه
 
س جمهور از  یین است که وقتر ر ی مهم ا  ه

چنی مداخلهیر  ک  یمی     سخن  نیمیگو    وی  صورت  آن  در  ادام  د،   تواند 
 
قطار     کار  ه در  را که  آنای  

های عال حکومتر   ن جبهه قرار دارند و در مظان چنیر  اتهایم قرار گرفته اند، در پستیادگذاران ایبن
 اوضاع در  گونه آرا در پارلمان و چه   است که با توجه به تناسب موجودن در حال  یتوجیه بکند. ا

 
یك

  ن عناض را به سادهیس جمهور اییکشور، دشوار است تصور نمود که ر 
 

از مقامات حکومتر برکنار    یك
س جمهور در مورد یی که در رابطه به اظهارات ر ی  پرسش ها    از جمله   لی دل یر  ساخته بتواند. به هم

ا بهبر نبود تا حکومت این ادعا را پس از گردآوری ی ن است که آیا   گ همیشوند   « ، مطرح یمجبهه میل »
، مدارک و شواهد محکم اتخاذ   مطرح یم   اسناد  را هم  قانوی   اقدامات مقتیص   با آن  کرد و همزمان 

  تر دام قانونچ اقیدر برابر آن ه    مطرح گردد وی   مداخله  یر  ک چنین که ادعا در مورد  ینمود ؛ نه ا یم
د؟!...   صورت نگبر

*** 

در گذشته در دو     آنای  که   ها و شخصیت های سیایس ، از جمله احزاب و سازمان   البته و صد البته که
های   شهید و اندیبا عقا   ن که یك هایضف نظر از ا گذشته قرار داشته اند،   استقطاب خونیر     سوی

ولو این اییتالف در مخالفت   -اییتالف بزنند   به تشکیلا مخالف اند، حق دارند تا دست  یشان موافق  
باشد.  هم  حکومت  تغ با  آوردن  برای  نیبر تقاضا  جرم  هم  اسایس  قانون  در  وارد  یات  روش  ست؛ 

ایر در خود قانون اسایس مشخص شده است. حال این کهیر  چن    کردن تقاضاهای مطروحه از     تغیبر
اییط جبهه میل« سوی » توانند مشکالت کشور را حل کنند و یا این که بر   یم  ، آن هم در یک چنیر  رسر

اّما، چنان که د ها یم آن  دیگری است. و 
ً
در     های شامل ده یم شود ، اکب  گروهیافزایند، سخن کامال

ها  گذشته سیاست   های مختلف در جبهه میل« عرض اندام نموده است، در برهه تالق  که به نام »ییا
و   ضد  موارد  بسا  و  آنگوناگون  تحقق  برای  و  مطرح  را  اینان نقییص   اند.  ورزیده  تالش   سابق   ها 

 
  ه

 های یی    رانگر با همدیگر را دارندی های خونیر  و و  ها و خصومت اییتالف
هم رسم معمول  و تعهد شکت 

ن گذشته هنوز در حال  یست ؛ مشکل در آن است که این گذشته نیرفتار شان بوده است. مشکل تنها ا
با خطاهای و     به طور قناعت بخش   اد شدهین اشخاص و گروه های  یاز ا کیچ  یه   دارد: هم تداوم  

 اشتباهات گذشت
 
ی  و هم  ها هم از نظر اندیشه گروه   شان تصفیه حساب نکرده اند؛ این اشخاص و  ه

د، و تداوم مزمن بحران در افغانستان گردی    از نظر فرهنگ سیایس به مرتبتر باالتر از آن که سبب بروز
اند؛ گروه نظر نرسیده  مورد  م   های  به  ای   رهبر نامیبا همان  اند که  آمده  نمادهای    های دان  از  شان 
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 و جنایر  روند و بیشبر شان متهم به ارتکاب جنایات سنگ به شمار یم   های گذشته فاجعه
 

ه  یات عل ی جنگ
اگر گروهیبشر  در حال که  اند؛  متذکره ت  مر    به   های  و فرهنگ  باور  و مسوولیت   دمآگایه،  ساالری 

 یبا آن گذشته خود شان تصف  ده یم بودند، بایدیشنایس رس
 
ان    جهیکردند و در نت حساب یم ه این رهبر

 را به مثاب
 
 دادند.  نمادهای آن گذشته به تقاعد سیایس سوق یم ه

 تببر گران حضور مقامات عالی برج  تحل
 
اند؛ یر آن که  ایر کرده  ی قانوی  ارز بر ن جبهه را غ ی حکومتر در ا  ه

ت  یژه با توجه به خصوصیبه و    ن موردیدر ا   ه بکنند. یبخش ارا روشن، قوی و قناعت   لیدال    برای آن
وی   یک جبهه اپوزسینه در  یس جمهور و اعضای کابییاستر نظام ، یم توان گفت که حضور معاون ر یر 

 دارای برنام
 
 متناقض با برنام  ه

 
ایس متمدن ، امر عادی و  ینگ سنظر اخالقر و فره   س جمهور، ازییر   ه

نیم   رفتت  یپذ شمار  قانون به  ب رود.  تشکیشکت   به  رابطه  در  روشن  ترکیج   و  جبهه  آن یل  ب 
 یان بلندپایحضور نظام   همانا

 
قانون شکت     نیا ایاین که آ  -ادگذاران جبهه استیب بنیبرحال در ترک  ه

ان و  ر یا هم به سایگردد و   ان بر یمین نظامیخود ا   تنها به  افرادی را در یر  که چن   ادگذاران جبههیبن   رهبر
 رفته اند، مسأل یکنار خود پذ

 
 د آن را روشن بسازند. ی  است که کارشناسان حقوقر باتر فن ه

*** 

های خارجر نایسر از توهم محض باشد، اگر هم از جنبه های اخالقر و   نقش دست   به هر رو ، اگر هم
عال  یس مقامات  حضور  اپوزسایس  جبهه  در  بکن  چشم   وی  یحکومتر  به     م،یپویسر  توجه  با  بازهم 

تداوم آن گذشته در حال« ، جای اندیك برای خوشبیت  در مورد دراز مدت بودن   های گذشته و » تجربه
ماند.  های افغانستان ، باقر یم عمر این اییتالف جدید و سودمند بودن آن برای باز کردن گریه از کورگره

 ست. سمیع حامد در » یک پیالیه نین جهت قضیدر ا  بتیول مص
 
جبهه میل« را چنیر   چای تلخ«، »   ه

ند« . و ا » تعریف کرده است:   ن گفتیچاقو های  که فکر میکنند قاشق شده اند اما هنوز شمشبر
 
حامد    ه

ل  یالاقل متماا  ین »چاقو«ها فکر هم بکنند و  ین که اگر ایتر ا ق یدق    دهد .  ت را بازتاب یمیرخ بارز واقع
ن است که آنان  یتواند. ترس از ا ایر شده یمیباشند که »قاشق« شوند، باز هم گایم در جهت درست ارز 

ن فکر را یچاقو« باقر بمانند و تنها بنابر مالحظایر بکوشند ا بدانند که »چاقو« هستند و بخواهند تا »
ث ی چاقو« ها باز به ح ن »یا   ن هم آن کهیبدتر از اکنند که قاشق شده اند. و   ا فکر یمیالقا بکنند که گو 
گر پرتاب کرد. و بدتر از یک بحران به قعر بحران دیهای به کار روند که افغانستان را از  ابزار همان بازی

ه اند توانست نه   ش و هوادار قانونمداری و دموکرایسیاند افغانستان   های هنوز هم گروه   ن کهیهمه ا
پراگنده بر  از   
 

کیك اهداف مشبر تحقق  برای  و  نزد   ون شوند  هم  است که سبب یر  ک شوند. همیبا   
 ببار گذشته باز بماند . یهای مص دان برای تکرار مکرر بازییها به هدر بروند و م شود تا چانس یم
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 ۲۰۰۷اگست  ۱۷

 طالبان؟!  ب  ت -مذاکره
ٔ
 تازه

دولت و طالبان متمرکز   انیم  مذاکرات احتمال  یمباحثات شان را رو   افغای    ی روزها رسانه ها  نیا  در 
 حاض  به مذاکره و تفاهم با دولت   ا یاست  که آ  نیمهم ا  یاز پرسش ها  گی ساخته اند.  

ً
طالبان واقعا

 تبلغایر   یهم باز   ا یو    ایسیس  یباز   کی  نیکه ا  نیا  ا یهستند و  
ً
ن رابطه حدس و گمان  یاست. در ا  ضفا

   منتشر شده اند: کسای    جمیع  ی در رسانه ها  ی ادیز   یها
 

  مذاکره را گایم   یطالبان برا   ابراز آماده یك
پاکستان   استیدر س  یبر تغ  یکنند ؛ شمار   قلمداد یم  تفاهم قبیل   اد یآغاز روند  مذاکرات بر بن  یبرا

 ی برا  انیکه چون  اسالمگرا    نند بر  حدس م   یگر ی شمار د  بر نظر اخ   نیدانند ؛ برخالف ا  را عمده یم
ف ن  یتحقق پالن برانداز  ال مشر مذاکره  به هدف    شنهاد یطالبان دارند لذا پ  یو بر به ن   از یحکومت جب 

  نظر اند که طالبان یم   نیهم بر ا  شده است؛ کسای    هی برنامه ارا  نیکسب فرصت جهت تحقق ا
کرده و همه    بر ف  ی  چره    گی تار در    مه  ی  قوا کسب کنند؛ عده    د یتنفس و تجد   یبرا  خواهند فرصتر 

.  گر یعالم حدس و گمان د  کیکنند؛ و ...    یم  فیرسد رد  را که به فکر شان یم  امکانات و احتماالیر 

 انجام خواهد شد و    ستیکه هنوز روشن ن   هم از مذاکرایر   یدشمنان کرز 
ً
و باز اگر برگزار    بر خ  ا یاصال

 یحمالت عل تبر  ینه برا ا ی د یخواهد رس ی   جهی شود به نت
 
 .جمهور دسته ساخته اند  سیی ر  ه

د  یواکنش ها  بر  ن  مانهیآور است به همان پ  طالبان شگفتر   شنهاد یهر رو همانقدر که پ  به   ه  گسبر
 اطم  ژهیبه و   -دینما  یم  بی طالبان عج  یبه اظهارات سخنگو   الملیل  یر  و ب  داخیل

ً
 نای  یکه تا کنون اصال

ا مورد  پ  نیدر  در  طالبان  ق   شنهاد یکه  بدون  جد  د یمذاکرات  ط  ن  یو رسر دست  در   ست؛ یباشند 
ان طالبان شده   ا یو  تیاظهارات به هدا نیا ا یکه آ  شده نههمچنان هنوز روشن  حد اقل توافق رهبر

از    حایک  مطبوعایر   یگزارش ها  . برخالف برج  بر خ  ا یآنان قرار دارد و    د یی کم از کم مورد تأ   ا یاست و  
 بع قیدق یادعا کرده است که نقل قول از و  وسفی یآن است که قار 

ً
د از احتمال  ینبوده است. بنأ

 یخود برا  یآرزومند  بر  ، ناتو و سازمان ملل ن  کا یامر    که نه تنها رسانه ها، بل مقامات رسیم  ست ین
 .گرفته باشند   تیواقع یراه آسان برونرفت از بن بست  را به جا افیر  ی

نخست پس از   یاست که  در سال ها  نیباشد ا  که روشن یم  ، آن جی   م ی حدس و گمان که بگذر   از 
ان طالبان  د یتجر   یسقوط طالبان ، حکومت در تالش برا اختالف    جاد یا  ها بر تعب   و بنابر برج  -رهبر

 ش ی داده و به خانه و کاشانه  خو   میخواست تا سالح خود را تسل  از صفوف طالبان یم  -طالبان   انیم
 ب

 
 اه یکه در فهرست س  . در آن مرحله تنها به کسای  ند بر بگ  شیرا در پ  بر  صلح آم  رگشته و  زنده یك

 شد. در مرحل  وعده داده یم  تی قرار نداشتند، عفو و امن  کا یامر 
 
با اهداف مشابه از طالبان    ا یگو   یبعد  ه

مطرح اند؛   رفط  ک ی  ثی شد. و اّما، در حال حاض  طالبان به ح  رو و تندرو سخن  گفته یم  انهیم
  از لحاظ نظایم  شوریسر   یو بر ن  کی   ثی دوباره، به رسعت  خود را به ح  شبر  توانسته اند با خ   را یز 

که شکست   دند یرسان  جهینت  نیرا هم به ا  کارشناسان غریر   که برج    یبه حد    -کنند  تی موثر تثب
بود . در    خواهد   گرای    یدشوار و مستلزم بها  ار ی، بس  باشد  نهکن  اگر نامم  نظایم  لیطالبان با وسا

 محو شده    گیچر   یواقع هم گروه ها
ً
ولو کوچکبر هم که در خارج  پناهگاه امن  داشته اند، کامال

  گر ی را مثال آورد.  و اّما، رخ د  هی و ترک  رانیکرد ا  یها  کیتوان چر   رابطه یم  نی در ا  -ه اندتوانست  نه
. اورند یکامل را به دست ب  یوز بر ه اند پتوانست نه طرق   چیجنگ ها ه نیاست که  در ا نیدر ا هیقض

در کشورها ا 
ّ
فته یپ  یحت ها  شر جمهور   کوچگ  یهم  گروه  ارتش  ها  رلند،ی ا  خواهیمانند   یگروه 
  ی به وجود آورده و دولت ها  تیامن  یبرا  ی  جد  یباسک و امثالهم چالش ها  یها  ستیونالیناس
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اند. و البته نظام    ساختهخود    یاز خواسته ها  برج    رشیتوانا را هم وادار به انجام مذاکرات و پذ 
را در سمت   شوریسر   یبرخوردار بوده اند که بتوانند گروها  ی  کشورها  از چنان توانا  نیدر ا  ایسیس

   دهیاعتدال کشان
 

جذب کنند. و اّما، اگر اوضاع    ایسیس  بر  و مبارزات مسالمت آم   و به روند زنده یك
 کشور و درج 
 
با  ی   شهیدولت را که از نظر اند اخلدر د «ی» جهاد ینفوذ عناض و گروه ها  یباال ه

بگ نظر  در  دارند،  فراوان  ک  مشبر وجوه  در   انکشاق    یر  چن  کیانتظار    م،یبر طالبان  افغانستان  در 
 .رسد  به نظر نیم نانهی متعارف، چندان واقعب یچهارچوب ها

روبه   تیحساس  بر  و ن  -یر  در دو سال پس  ژهیبه و   -توجه به روند انکشاف اوضاع در افغانستان  با 
  ن یکشور ها در افغانستان،  ا  نیا  انیدر مورد تلفات نظام  غریر   یعامه در کشورها  تی ذهن  شیافزا

 ی  کایژه امر یو به و   مذاکرات با طالبان و استقبال مقامات غریر   از یبر ن  کارشناسان غریر   د یتصور که تأک
 رسد؛ برخالف یم   به نظر نیم  ق یطالبان از دل خوش صورت گرفته است، چندان دق   شنهاد یاز پ

 است که برشمردن هم یمتعدد یها یر یناگز   یاز رو  واکنیسر  یر  توان گفت که چن
 
آن ها فهرست  ه

 .سازد را یم یدراز 

از آن کار برد   شبر یطالبان در مورد مذاکرات ؛ بل ب   یهم پاسخ سخنگو   ا یو    شنهاد یاّما، نه تنها پ  و 
میل  اصطالحایر  مصالح  و  منافع  میل  مانند   وحدت  و  سخنگو    ،، صلح  زبان   عت  یطالبان    یاز 

  شناخته یم   ت  یمتعصب د  ار یگروه تندرو و بس  کی  ثیبه ح  شبر یکه تا به حال ب  گرویه  یسخنگو 
 توان  به مثاب  را یم  مفاهیم  یر  کاربرد چن  ا یجالب است. آ   د،ش

 
 نشان  ه

 
گروه   کیمبدل شدن طلبان به    ه

به دور از اشتباه کرد؛   یمورد داور   نیهنوز زود باشد تا در ا  د ینمود؟ شا  باور تلفر   نید  نظایم  -ایسیس
 ایسیس   بر و در مس  تهفراتر نرف  نظایم  -که طالبان از چهارچوب ضف  مذهتر   روشن است تا زمای    ول

  نیتوافق در ا  کیبه    دنیحاض  شدن آنان به مذاکرات با دولت و به خصوص رس  ند،بر شدن قرار نگ
 .توان تصور کرد  یم یمذاکرات را به دشوار 

 مذاکره، نشان   یطالبان برا  یاظهارات سخنگو   ا یآ
 
القاعده و طالبان    انیاز  بروز اختالف م  یگر ی د  ه

ات  انیدر واقع تضاد م  ا یو   ر دو سبر   که برج    -نمداری د  ی  گرا  جو و میل  هبر  و ست  ادگرا یبن  ی  جهانگرا  یبر
 تواند؟  شده یم تلفر  -را د ر مورد آن منتشر کرده اند مفصیل یلیتحل یگزارش ها  منابع معتبر غریر 

 ادعا   11گفت که در واقع طالبان قبل از    د ی رابطه به پرسش باال با  در 
ً
 رسالت جهای    یسپتامبر علنا

ا منطقه  
ّ
  توان گمان کرد که مال عمر اطالعات حداقل کاق    را مطرح نکرده بودند و نه هم یم  ی  و حت
 یارا   یفکر   ی  توانا  جهیو بالنت

 
کشورها    ر یبا سا  یم اسال   یرا در رابطه به مناسبات کشورها  ی    هی نظر   ه

سبب آن   شیکه طالبان خود با اعمال خو   ید یشد ایسیس یجهان داشته بوده باشد. در واقع انزوا
 پابند  11شده بودند، آنان را به دامان القاعده انداخت. پس از  

ً
طالبان به    د یشد   یسپتامبر ظاهرا

 و عنعن  اصل اخوت اسالیم
 
حفاظت از مهمان  سبب شد تا طالبان تخت و بخت خود را بر رس    ه

متوار  از  پس  بدهند.  از دست  القاعده  و  قبا  یاسامه  در کوهستانات  د  ،یلیشدن    گر ینه مالعمر 
و   اردار یاخت مهمانان  القاعده  و  اسامه  هم  نه  و  است  طالبانیافغانستان  اگر  رو،   هر  به   .   

ً
واقعا

 ان یم  یادیبن  اختالفاتبر بروز    مبتت    یها  لی خواستار مذاکرات با دولت باشند، در آن صورت تحل
 ثبوت خواهد شد؛ و بازند 

ً
 .روند القاعده خواهد بود نیا اصیل ه  طالبان و القاعده علنا

عناض ، گروه ها و جناح   انیرا م  گوناگوی    یشد احتمال مذاکره با طالبان واکنش ها   دهیکه د   یطور 
 .است  ختهی از آن برانگ ونبر در دولت و ب کیرسر   یها
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 که به گفت  نیآور ا  شگفتر 
 
 هفته نام   ه

 
ای    سییمجاهد » معاون اول ر   امیپ  ه ش یخو   جمهور، در سخب 

  یراد كرد، مذاكره با طالبان را از سو یاحمدشاه مسعود ا سالگرد شهادت  یر  كه به مناسبت ششم 
 ن یرفت، كه استاد برهان الدیصورت پذ  ن درست، در زمای  یخواند. و ا  ه«ی ك »توطیدولت و ناتو  

ورت مذاكره با حكمتبرد و به روزنامه  در پشاور به رس یم   جبهه میل  سییر   ربای   ار و گروه ینگاران از ض 
 از به گفتاد آور شد«  و بیطالبان  

 
 از مذاكره با بر  ن  متحد میل  یو شورا  هفته نامه جبهه میل  یر  هم  ه

 .خود را اعالم داشته اند بای  یطالبان پشت

 سه ده  یر  در منازعات خون  بر درگ  یکه گروه ها  نیا
 
در افغانستان با کدام محاسبات و به خاطر   بر اخ  ه

که وجوه    نیورزند؛ ا  با آن مخالفت یم  ا یکنند و    یم  بای  یکدام اهداف  از مذاکرات با طالبان  پشت
ک  تنظ -شاوری به پ  بای  ر   نی که سفر برهان الد   نیکدام ها اند؛ ا  طالتر   کیو تحر   یجهاد   یها  میمشبر
 برا  -منابع گزارش داده اند  چنان که برج  

ً
مذاکره صورت   یتوافق طالبان برا  نهیزم  یفراهم آور   یاصال

  ی بر که موضعگ  نیمجاهد گفته است؛ و ا  امیاست که پ  یحد  یر  تنها در هم  هیقض  ا یگرفته است،  
در    -افغانستان    یبرا   الملیل  یر  ب  گر ی کنفرانس د  کیتدارک    یبرا  هیروس  شنهاد یشده  با پ  اد ی  یها

هر    مهم اند، ول ار یگرچه نکات بس   ،بر خ ا یمرتبطه اند  -جهت مقابله با نفوذ غرب در منطقهواقع 
 .د ی مخترص گنجان نی توان در ا که همه را نیم  طلبد یکدام بحث جداگانه را م

احتمال  اصول  یهر رو، پرسش ها  به را یم   انیم  در مورد مذاکرات  و طالبان   یر  توان چن  دولت 
 :کرد  یفبندیرد

مانند طالبان  تواند با گرویه داند یم و حقوق بشر یم موکرایسیکه خود را متعهد به د  حکومتر  ا یآ -
 مذاکره بکند؟ 

 افغان ها مطابقت دارد؟ مذاکره با طالبان و مصالحه با آنان با منافع و مصالح همه گای   ا یآ -

و حقوق بشر    دموکرایس  نیخود نه با اصول و مواز   یبا طالبان  به خود و مصالحه  احتمال  مذاکره
 مخالف است و نه هم موافق. اگر آماج مذاکره و مصالح  و نه هم با منافع همه گای  

 
با    احتمال  ه

از رس  یجد اتبهبر افغانستان  و رفع خطر  ه  ند یافغان ها و آ منافع و مصالح همه گای   یر  طالبان تأم 
ش دموکرایس و    متعهد به منافع و مصالح میل  یوهابر غانستان باشد، پس ندر اف  راه رشد و گسبر

، نیم دموکرایس  .با آن مخالفت بورزند باید  نه ا یتوانند و  و حقوق بشر

ابزارها    نیدر چهارچوب قانون ، از شناخته تر   گر،ید   ایسیس  یو گروه ها  وها بر و داد و ستد با ن   مذاکره
  یحکومت و گروه ها انیشامل مذاکره و داد و ستد م نیاست. ا ا یدن یها  و تعامالت در دموکرایس

حکومت   انیم  وافق از مذاکره و ت  توانی رابطه م  نیگردد. در ا   یم  بر  تندرو ن  انیو از جمله شورش  شوریسر 
و   ا یحکومت هسپان  انیاز مذاکره م  ا یمثال آورد؛   ( IRA ) شمال  رلند یا  بخش یآزاد  یبا اردو   ا یتانیبر 
  یکایو امر   قا یافر   ا یدر آس  گر ید  ار یبس  ی از مثال ها  می بگذر   -ایباسک و کاتولون  یها  ستیونالیناس
 .یر  الت

،   ، حزیر   گرویه  یها و رقابت ها   هبر  مخالفت با آن بر انگ  ا یاّما اگر مذاکره و مصالحه با طالبان و    و 
 نه تنها منتج به صلح و امن  رد،یصورت بپذ و مذهتر  زبای   ،سمتر  ،قویم

ً
شد، بل   خواهد  نه  تیطبعا

تجارب گذشته  خخاطرات تل   ه  که از ماد  بارویر  -تر خواهد ساخت  کیباروت  نزد  یآتش را انبارها
   نایسر   ی و فکر   روای    یها  بیو آس

 
از برآورده نشدن حداقل انتظارات    نایسر   یها  از آن و رسخورده یك
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با شهروندان افغانستان،   انیخارج بر  از برخورد حقارت آم نایسر  ی ها تر ی و نارضا نظام پساطالبای   از 
 .است  افتهی بی ترک

  ار یبس   ،بر اخ  یمتضاد روزها  ی توجه به اوضاع و احوال افغانستان و از جمله  با توجه به واکنش ها  با 
 یبه توافقات با طالبان، نظر   ایر یاز آغاز هرگونه مذاکرات و دست  شیاست تا دولت پ  ایر یح

 
 جامیع   ه

 یادهایبن  بر  و ن  از یدهد  تا ن  هیآن ،  ارا  یها  شهیو رفع عوامل و ر   یرا در رابطه به مهارکردن بحران جار 
ده م   اصول برون   یبرا  به وفاق میل  لیجهت ن  ایسیگوناگون س  یو گروه ها  وها بر ن  ان یتوافق گسبر

 ی تنگ گردد. وجود همچو  نظر    پراگت    عهیو شا  بدگمای    یبرا   دانیرفت از بحران برجسته  گردد و  م
 
  ه

  ی به خود  االفغای    یر  ب  یو شنودها  گفت  ق یاز طر   به وفاق میل   ایر یدست   یجامع در مورد راه ها
 و از جمله تکرار تجرب  -بحران تازه  کیافغانستان در قعر    شبر یب  دنی خود در برابر لغز 

 
مهلک سال   ه

  گر ی د  یگر را دشوار خواهد ساخت. از سو   هیمانع مبدل خواهد شد و کار عناض توط  کیبه    -1992
همچو   وجود   برنام  کیو     هی نظر   کیدر 

 
حفظ   مبتت    ایسیس  ه چانس  آن،   ا  -بر 

ّ
حت انکشاف  -و 

 که تنها در صورت تجمع هم   البته چانیس  - دیآ   به وجود یم  بر  ن   بر مثبت پنج سال اخ  یدستآوردها
 
 ه

 . رد یتواند تحقق بپذ  محور واحد و توانا یم کیبه دور  هوادار دموکرایس یوهابر ن
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 ۲۰۰۷سپتمبر  ۲۰

 « بام و دوهوا  کی » -در افغانستان هی روس  استیس

 بر اخ
ً
 در صفح  ا

 
نتر   ه  ه  ند ینما  وانوفیا  یبر وال  یاست از آقا  دهیبه نشر رس  ی  مقاله    هی روس  -افغان      انبر

 مشاور حکومت روس  هیسابق روس    یاقتصاد
ً
موافقت    ینام » امضا   ر یز    هیدر افغانستان و فعال

ا در پاسخ به یمقاله گو   نیاست در جهت توسعه روابط « . ا  گایم  –نامه در باره حل مساله قروض  
  22 خ ی    «  است که به  تار  هیدر برابر روس تحت عنوان » راز حل مساله قروض افغانستان ی  مقاله 

 .«  منتشر شده است  باو یبه نام  » گووان ژ  ی  نایچ یاز رسانه ها گیدر    2007ماه اگست سال 

 هیروس یو ادعا یدر باب قروض شورو  -1

ه در نشر   و نادرستر   درستر   ی جا سخن رو   نیا  در   یمطالب منتشر
 
   ی بل  سخن رو   ست؛ین  ی  نایچ  ه

افغانستان است که در   ی ها  تیدر قبال مسوول  هیتناقض در موضع روس به  آن کشور در رابطه 
 . است افتهیبازتاب  بر  ن والنوفیا یبر وال یسخنان آقا

 مسأل
 
 ؟ بر خ ا یاست  یوارث شورو  هیروس ا یاست که آ نیا هیدر روابط  افغانستان با روس  اصیل ه

،    تیامن   یدر شورا  یشورو   هم است و اشغال کریس  یر  که چن  -است    یوارث شورو   هیروس  اگر 
 ن یدر خارج و... همه شواهد ا  یشورو   یو سفارت ها  ی ها  ی  و  دارا  ی  هسته    حاتیتصاحب تسل 

 ؟  رد یپذ را نیم شیها تیبه افغانستان مسوول یشورو  چرا در قبال تجاوز نظایم -ادعا اند 

 نمود؟ تلفر  د یگونه با  در مورد قروض را جی  شی، پس  ادعا ستین یوارث شورو  هیروس اگر 

  ج ی و نتا  یاشغال شورو   ه  جنگ در افغانستان در دور   یو ماد  صدمات انسای    انبر  که اگر م  نیا  گر ید
 از آن جی   شبر یمراتبه ب  نیچند   د یبا  هی، روس  د بر اشغال مورد محاسبه قرار گ  نیا  یبعد  یامدهایو پ

ان خسارت ماد  د یمقروض بودن افغانستان است با   که مدع دازد. از سو   یبه افغانستان جبر  ی را ببی
بوده که    ابتر ین  یو اکماالت جنگ ها  حاتیتسل  یبها  یبه اصطالح قروض شورو   نیا  شبر ی ب  گر ید

بر رساقتدار افغانستان داده    یها  میبه رژ   شی خو   دفاع از رسحدات جنویر   یبرا  هیو روس  یشورو 
 .اند

 نبود؟ ا یچپاولگر بود و  یشورو   ا یآ -2

بودند    افتهیسابق  تحقق    یکه به کومک شورو   ی  پس از برشمردن پروژه ها  والنوفیا  یبر وال  یآقا
کار ساختمان خط لوله انتقال گاز و صدور گاز    لیبعد از تکم  دهد: » بخش قروض دولتر   تذکر یم

  تا فابر  یعیطب
ً
غان تا رسحد و بعدا  ی  نهاکود و برق وحش در تاجکستان )در مرحله   کهی از معدن شبر

وسی س  یها  وهیمبر مکعب در سال( و همچنان آغاز صادرات م  ارد یلیم  2.3تا     ی از فارم ها  تونی و ز   بر
  د یی تامعلومات ، برعالوه    نی. اشدند ی، قروض موفقانه پرداخته م  یدر جالل آباد به اتحاد شورو 
  ا یو    نااگاهمولفان    که برج    ی) طور   یدست به چپاولگر   چگایه یه  یکننده آنند ، که اتحاد شورو 

 .«زد افغانستان نیم ( منابع میل سند ینو ی مغرض م
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 ی انکشاف واد ه  خواهم تنها در رابطه به صادرات پرژو  یم  والنوفیا یآقا یباال یرابطه به ادعا در 
وسیس   یاز آن اطالع دارد. شورو   را روشن سازم که کمبر کیس  ی  نکته    یننگرهار به شورو  درجه    بر

که   کرد در حال  یم  یدار یخر  افغای   80  لو،یهر پنجاه ک  متیرا به ق انبر شده در بندر ح  لیتحو  کی
وسی س  لو یپنجاه ک  یبرا  هر صندوق چویر  ننگرهار   یواد  ه  در پروژ   یشورو   نیکه تحت نظر مشاور    بر

 یبرا یشور   پرداختر  متیکه ق  د ی توان د  یم  ب ی ترت نی. به اد یگرد  تمام یم  افغای    110شد    یم  د یتول
وسیس   لو یپنجاه ک ق   افغای    30  بر از  بارجام   متیکمبر  شد   تمام 

 
بن  ه بود.   آن 

ً
شورو   أ طرف   ی اگر 

وسی س وسی و س  د ی خر   را نیم  بر ، در هر صندوق کم از کم    د یگرد   دفن یم  یر  شده دوباره در زم  د یتول  بر
کند    آن را مطرح یم  و کیس   ستین  لیمثال حاصل تخ  نیشد.  ا  دولت افغانستان یم  د یعا  افغای    30
 ی و شورو   مقامات افغای    یرو   شی انجام داده  و پ  بر اسناد و ارقام واقیع  محاسبه را متگ  نیکه ا

ا است.  انج   نیگذاشته  لشکر  بود که   مستند  چنان  و   انبر نیرسانج   ان،بر نیمحاسبه  مشاوران   ،
نه نشسته   کیس  یمتماد  انیسال  ند آن را  رد بکنند . با کمال تأسف یطتوانست نه  یرسمشاور  شورو 

 محاسب  کی  یبود تا بار 
 
گفت    یمحاسبه صورت گرفت ، طرف شورو   نیهم که ا  ساده بکند و وقتر   ه

دازد یباالتر  متیق ستیکه حاض  ن  ... ببی

ول خر   انیجر   بر یکه  منتشر شده است  م  مورد گاز هم  قرار اطالعایر   در  بود و   دار ی گاز  تنها در کنبر
داده شده است و طرف    میتسل  یمقدار گاز به طرف شورو   گفت جی   بود که یم  یطرف شورو   نیا

ول  در ا  افغای    گاز را    یکه طرف شورو   نیاز ا  م ی؛ بگذر داشت نهرا    نهیزم  ن یامکان کنبر
ً
طرف    از مثال

 .چند بود  جهای   ی نوع معادل گاز در بازارها متیق یر  انگی و م د یخر  به چند یم افغای  

 یکه  ارا  ند یبگو   والنوفیا  یبر وال   یآقا  د یشا
 
که   نیرا در مورد ا  یو   یتوانند ادعا  دو مثال باال نیم   ه

   ار یبس  ه  بل به دو پروژ   ستند یو کوچک ن  یدو مثال عاد  نیا  چپاولگر نبود، رد کنند؛ ول  یشورو 
 

  بزریك
 .ساخته و فعال شده اند، ارتباط دارند یکه به کمک شورو 

 نبود؟ ا یمتجاوز بود و  یشورو  ا یآ -3

شود که به علت    یم  مدع   والنوفیا  یبر وال   یآقا  چپاولگر نبوده باشد؛ واّما، وقتر   یکه شورو   می بر گ
  ران یو   یساخته شده  به کومک شورو   یپروژه ها  وها بر ن   نیتا وقت خروج ا   یشورو   یحفاظت قوا

 دست ، که سالح به  ی  که » هر افغان ، منجمله از صف آنها  د یافزا  بودند و فعال بود و یم شده نه
ال    والنوفیا  یحرف آقا  نی.   اکند« یم  د یگفته را تائ  نی، ا  دند یجنگ  یم  یبرحق برضد اتحاد شورو 

که هزاران دهکده و بخش اعظم    نیاست و آن ا  هیرخ قض  کی  نیا  درست است؛ ول  یادیحدود ز 
شدند و   بیتخر   ی شورو    یقوا  یدر افغانستان در اثر بمباردمان ها  ی  عنعنه    یار یآب  یشبکه ها
  ند ی گو   یم وقتر  والنوفیا ی.  آقادند یهم معلول و مصدوم گرد  ا یکشته شدند و   ا یهزار افغان  صدها 

« ، به    دند یجنگ   یم   ی، که سالح به دست برحق برضد اتحاد شورو   ی  که  » منجمله از صف آنها 
اف یم  جی طور تلو  است که طرف    نی طرف متجاوز بود؛ و حاال پرسش در ا  یکنند که شورو   اعبر

ان خسارات عظ یبرا اوز متج  انجام داده است ؟ یکار   افغانستان وارد کرد، جی  که بر   یمیجبر

ا  ی  ادعاها  گایه  رویس  منابع مورد  در  قوا  ا یکه گو   نیرا  تقاضا  مبتت    یشورو   یاعزام  دولت   یبر 
سخن گفته شده    ار یمورد بس  نیافغانستان بوده است، مطرح کرده اند. در ا  کیموکراتید  یجمهور 

  ه نکرده اند. به عالو   هیخود شان را ارا  یادعا  نیا  یثبوت قابل اعتبار برا  هی طرف روس  است؛ ول
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به    یر  ام  می توسط رژ   یشورو   یقوا  د ی با  ا یهم شده باشد، در آن صورت گو   یتقاضا  یر  که چن   می بر گ
برداشته شد و باز هم با اتکا    انیاز م  یشورو   یکه توسط قوا  یمیرژ   -افغانستان دعوت شده باشد

 .کار آورده شد  یدر کابل رو  یر  مل یم مورد نظر کر یرژ  یشورو  یبر قوا

ا سازماندیه  کیدر تحر   یکه شورو   نی در مورد ا  یجد  یادعاها
ّ
 بر زنج  و حت

که منجر به    حوادی    ه 
 شکست برنام 
 
مسلح و نظام   یقوا  که موجب فروپایسر    1992ملل متحد  و بروز حوادث بهار سال    ه

داشته است...حاال هم   یدر افغانستان شد ، نقش بارز   داخیل  رانگر یجنگ و   یو فراهم آور   دولتر 
را به اجرا    ی  در افغانستان اقدامات رس  کا یتحت فشار قرار دادن امر   یبرا   ه یشود که روس  یم  تهگف

 .گذاشته است

ی توان » زخم خون  یم ا یآ -4  را فراموش کرد؟  «ی 

    ستین  هم شگ  نیاست . در ا  قدرت جهای    کی  هیکه  روس  ستین  شگ
ً
که استقرار مناسبات متقابال

به نفع هر    هیافغانستان و روس  انیم   جهای    ه  شناخته شد  نیبر اصول و مواز   و با ثبات مبتت    د ی مف
و    نحل ناشده در مناسبات افغانستا  لیکه هنوز مسا  ستین  شگ  بر  ن  نی در ا  دو کشور است.  ول

 و برج    یدوران شورو   ه  حل ناشد  یها  اثبر گردند به م  بریم  لیمسا  نیاز ا  بخیسر   -موجود اند  هیروس
 رابطه دو مسأل  نیتا امروز.  د را  یشورو   پس از فروپایسر   ه  هم به دور   گر ید

 
 ی دیمهم و کل  ار یبس   ه

 : عبارت اند از

ده میان  عدم اعتماد و بدگمای   -  در قبال افغانستان  هیروس  اتیافغان ها در رابطه به ن گسبر

 در قبال افغانستان  یوارث شورو  ثیبه ح های روسیه تیمسوول -

که از همان    منجمله بخیسر   -افغان ها  یاز سو   هیو روس  یکه در مورد شورو   ی  ادعاها  برج     د یشا
ا  درست نباشند؛   ا یو    ق یشوند، دق  مطرح یم   -مخالف بوده اند  نیمجاهد  یها  میابتدا با تنظ

ّ
هم حت

 نینسازد و زم  همه اسناد موجود در رابطه به افغانستان را علت    هیکه روس  تا زمای    ول
 
آن را که   ه

و افغانستان و   یبطه به مناسبات افغانستان و شورو شوند که در را  یر  افغان ها باور کنند و مطم 
تا روس  باقر   تر پنهان  بر  چ  گر ی د  هیروس و   ،    یوارث شورو   ثیبه ح  شود  نهحاض     هینمانده است 

ان گذشته گام ها  یو برا  رد یرا در برابر افغانستان بپذ  شیخو   یها  تی مسوول الزم را بردارد،     یجبر
 خواهند ماند. زخیم   باقر   بر  در افغانستان ن  هیروس  یامروز و فردا  اتیدر مورد ن  عدم اعتماد و بدگمای  

 توان فراموش کرد.  بدون حل عادالن  نیم  زد یر   را که هنوز از آن خون یم
 
شده و  با حضور   اد ی  لیمسا  ه

 عام  تیهزاران پرسش گزنده در ذهن 
 
در مناسبات    «یر  که » زخم خون  مود دشوار است تصور ن  افغای    ه

  .ابدی امیدو کشور الت

*** 

توان آن  است که نیم میاست چنان عظ دهی در افغانستان آفر  یکه مداخله و تجاوز شورو   ی  د یتراژ 
 را در چهارچوب آمار و ارقام و محاسب
 
جنگ    یر  ات وارده بر اقتصاد، شمار کشته ها و مصدومخسار   ه

چنان   نافغانستا  تیموجود   ی ادهایمداخله و تجاوز بر  بن  نیکرد. ا  انی، رقم مهاجران و امثالهم ب
بات مخریر 

ان آن با پرداخت غرامات    ض    - مال   یر  سنگ  ار یولو غرامات بس  -وارد کرده است که جبر
 .ناممکن است 
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 در قبال افغانستان همانا ادام یشورو  استیکه تجربه نشان داد س  چنان
 
در قبال   هیروس استیس ه

کرد، در   یم  غی تبل  یر  که کرمل  ی  دار  هیرسما  بر . راه رشد غ گر یها و ابزار د  وهیبا ش  -بود  انهیم   یایآس
ش ساح   کیولوژ ید یواقع به پوشش ا   گسبر

 
ناس  ینفوذ شورو   ه  یم بر  ونالیدر جهان مبدل شده بود. انبر

  دنی نبود جز تن یبر  کرد چ  یم غی تبل یر  هم که کرمل 
 

 .تور وابسته یك

اتور   یگر یشکل د  یواقع شورو   در   ی متحده و جمهور   یبود. پانزده جمهور   هیروس  یاستعمار   یاز امبی
 .نبودند  بندهیفر  وی  بر ب یدست در  واقع جز نما نیاز ا  یها یبر  ها و مناطق خودمختار و چ

 شدند. بدتر از آن زمای    غایر یتبل  یدام ها  نینبودند که شکار ا  افغای    یوها بر از ن  تنها بخیسر   نیا  و 
ان حزب دموکرات  برهن  ق یخلق افغانستان با  حقا  کیهم که رهبر

 
در افغانستان   یشورو   استیس  ه

و    شوند دور    یر  از کرمل  تیتا از خط تبع  افتند یهم شهامت آن را ن  ا یند و  توانست نهمواجه شدند،   
 .ند ی مورد سخن بگو  نیدر ا ستند یحاض  ن  بر  از آنان تا به امروز ن برج  

 با سابق وانوفیا ی بر وال یآقا
 
تواند بر  دارد ، نیم بر  داشت  و  اکنون ن یشورو  ه  که در دور   مشاغیل ه

نشان   د،یگو   سخن یم  یدوران شورو   ه  و یهنوز هم به ش  یکه و   نی؛ و اّما، اباشد  نهباال واقف    ق یحقا
کرده    یبر تغ  یبر  چ  انیم  نیاگر در ا  -نکرده اند    یبر در قبال افغانستان تغ  یر  دهد که اهداف کرمل  یم

  است یها و ابزار س  وهیش   یبر تناسب قوا در سطح جهان و منطقه است و متناسب با آن تغ  یبر است تغ
   .در قبال افغانستان  هیروس
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 ۲۰۰۸جنوری  ۱۵

 پروژ »ترور  -بوتو ترور 
ٔ
 « پاکستان ه

 یپروژه ماه  نیتحقق آن به پاکستان برگشته بود. ا  یبود که او برا  ی  بوتو در واقع ترور پروژه    ترور 
ً
  تا

 ی  ها  تیوداع با پاکستان بلندپرواز و توسعه طلب و مطابقت دادن آن با ظرف  ه  عبارت بود از پروژ 
  ن یتواند و اگر ا  یم افتهیپروژه تحقق    نیبدون بوتو ا  ا یاست که  آ  نیکه آن کشور دارد. حال سوال ا

 .خواهد شد  پاکستان جی رسنوشت  ابد یپروژه تحقق ن

 به پاکستان برگشت  چی  یبرا ب  نظیب

ب  چکسییه  بر  نبود که بازگشت  به پاکستان  بر نظی پنهان   نی که زم  -بوتو 
 
اثر فشار امر   ه بر    کا یآن در 

ف مه رو   انهیم یوهابر آن بود تا ن ا یپروژه صورت گرفت. هدف گو  کیدر چهارچوب   -دی گرد  ا یمشر
 و جامع
 
 زمیبا ترور   بارزهو م  ی  ادگرایو بن  ی  افراطگرا   د یپاکستان  با هم در امر مهارکردن و  تجر   مدی    ه
همکار  ب  ی،  ح  بر نظیبکنند.  به  بزرگبر   ثی بوتو  اپوز   نی رهبر  در    وی  یسیحزب  اک  اشبر با  پاکستان 

وع  دنیتوانست در برگردان  انتخابات یم   یم نظا  یبر تن دولت پاکستان  که در اثر کودتا  تی لباس مشر
ف از م ال مشر فقرار برآن بود که  م  ا یرفته بود ، کومک کند. گو   انیجب   یجمهور   استیمقام ر    شر

حزبش در انتخابات مقام صدرات را   تی بوتو هم در صورت مؤفق  بر نظی را بر عهده داشته باشد و ب
قانون را در پاکستان برقرار سازند.  و   تیباهم  حاکم  یدر همکار   ستیبا  دو یم  نی . اد بر بر عهده بگ 

 ا ینشان داد که گو   یحوادث بعد  انیجر   بر  و ن  ی اّما، حوادث از روز نخست برگشت بوتو تا ترور و 
پروژه موجود بودند دست کم گرفته   نیکه  بر رس راه تحقق ا  یلیها و مسا  یو عمق دشوار   انبر  م

 .شده بودند 

ی و قاتالن بوتو و انگ دشمنان  آنان  یها هب 

و   انیکه اسالمگرا   ستین  شگ به  القاعده و جهادیو  به دال   ی ها  یژه  به   لیطرفدار آن   متعدد و 
  و متالیسر   دنیبرچ  یکاهش نفوذ بل برا  یکه نه تنها برا  ی  خصوص به خاطر تقبل نقش در پروژه  

 نه گو   یر  دانستند.  به هم  آمده بود، دشمن خود یم  دانیآنان در پاکستان به م   تیموجود   گاهیکردن پا
نه    نظایم یپاکستان کم از کم  حلقات قدرتمند  در سطح رهبر  یکه در اردو   ستین هم شگ نیدر ا

کنند؛ بل از  تحقق   یبر به قدرت جلوگ  یاز برگشت و   دند یکوش   بوتو مخالف بودند و یم  بر نظیتنها با ب
 احساس خطر یم  اد ی  ه  پروژ 

ً
با ب  شده، جدا به    یاس آ  یآدر    ژهیبوتو  به و   بر نظیکردند. مخالفت 

 در مورد ا  بر نظیتر بود. ب  یتر و جد  عیمراتب وس 
ً
ف  با    ز یپرو   ان یاز اطراف  که  برج    نیبوتو علنا مشر

و برحال    مقامات قبیل  از  نقش برج    دارند سخن گفته و به صورت کتتر    ی  جو  همنوا  هبر  تندروان ست
 پاکستان  در حمل و استخباریر  نظایم

 
 ی نخست عل یانتحار  ه

 
ف نوشته   ز یبه پرو   کراجی   در خود   ه مشر

ف در مورد    ز ی از واکنش پرو   یبوتو برمال ساخته اند که و   بر نظیب  انیاز همکاران و اطراف  بود. برج   مشر
ا خشمگ   ار یکردند بس   یم  د یرا تهد  یکه و   خطرایر 

ّ
سبب شده بود    تی وضع  نیبود.  و ا  یر  ناراض و حت

ال پرو  ف هم مشکوک شود   ز یتا بوتو بر خود جب   .مشر

ا غ  ضیعجوالنه، ضد و نق  اظهارات
ّ
مقامات مسؤول پاکستان در   تیو به دور از واقع  منطفر   بر و حت

ا شخص  یاس آ یرا در مورد نقش آ ی  جد یبوتو، گمانه ها بر نظیب  دنیبه قتل رس ه  مورد نحو 
ّ
و حت
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ف در  ترور ب ال مشر  یشواهد و مدارک اثبات  چگاهیه  د یآورده است. شا  د ی بوتو پد  بر نظیجب 
 
محکمه    ه

 یپاکستان در قض   انینظام  پسند در مورد نقش احتمال
 
  بوتو کشف و افشأ نگردند؛ ول   بر نظیترور ب  ه

امن  ا  تر یکارشناسان  تبای    نیبر  اگر هم  اند که  م  باور  در  باشد، سازمان ها  انیپالن شده    ینبوده 
  ه یتوط  ن یبوتو، در ا  مترور خان  هیکردن توط  خنت    یپاکستان کم از کم با عدم اقدام برا  استخبارایر 

 .سهم داشته اند 

 بوتو و افغانستان  ب  نظیب

 خطرناک استفاده از حرب   یباز  گرچه
 
پشتون و بلوچ در  ان یگرای لیمبارزه با م  یبرا اسالیم ی  ادگرایبن   ه

 توسع  یپاکستان و برا
 
 آورده شد، ول   دانیبوتو به م  نفوذ پاکستان در منطقه در زمان ذوالفقار عیل  ه

ا د  یدور    استیس  نیاز ا  أالحق،یبوتو پس از اعدام پدرش در زمان ض  بر نظیب
ّ
در   یر مواردکرد و حت

 برابر آن قرار گرفت. به گون 
 
افغانستان در   یقونسلگر   ی بوتو با حضور در دعوت ها  بر نظیمثال ب  ه

با س  شی مخالفت خو   ،کراجی  م  أالحق یض   رسیم  استیرا  به قدرت   ساختیمتبارز  اول  و در دور 
تا در    د ینما  کومک  یها به و   نهیزم  یخواست تا  با فراهم آور   از کابل یم  وستهیپ  شیخو   دنیرس
را وارد سازد. و اّما در اصل مشکل نه در کابل،  بل در    ایر یبر پاکستان نسبت به افغانستان تغ  استیس

 .بردارد یبر در سمت تغ  گذاشتند تا گایم  را نیم یو   انیاسالم آباد بود که نظام

  ی پاکستان بود که برا  انیطرح نظام   ن یگفت که ا  د ی از طالبان تعلق دارد، با  بای  یکه به پشت   ی  تا جا
  ی    شهیوجه اند  چ یبوتو که ه  بر نظیپاکستان را هم جلب کرده بودند. ب  اصیل  نی متحد  بای  یآن پشت

ک با طالبان   در    را یرفت؛ ز   هم  از قدرت کنار یم  ا یو     رفتیپذ  طرح را یم  نیا  د یبا  ا ی  داشت  نهمشبر
که    بر نظیساختند. و ب  مبتال یم  یهم به رسنوشت بدتر   ا یکردند و    را از قدرت برکنار یم  یو   ا یآن     بر غ

 گر ی همکاسه شده بود، د  بر  قدرت کرده بود و با قاتالن پدر خود ن   را قربای    شیخو   ایسیس  یارمان ها
 !ساخت؟ چرا تنها به خاطر  افغانستان خود را با خطر معروض یم

  انیو نظام  یاس آ  یآ  یبرا  گر ید  د یرس  بار به قدرت یم  نیبوتو ا  بر نظیکه اگر ب  ستین  هر رو، شگ  به
بار به    ن یبوتو قرار بود ا  را یکنند؛ ز   لیتحم  یخود را بر و   ی بود تا طرح ها  پاکستان چندان ساده نیم

و به خصوص از   ی  ادگرایکن کردن  بن  شهیآن در تحقق طرح  مهار کردن و ر   نیو متحد  کا یکمک امر 
 و جامع  دولتر   ی و مجموع ارگان هاآن در داخل  اردو    ینوع جهاد

 
  بای  یپاکستان که قطع هرگونه پش  ه

  بر نظ یکه ترور ب  نی کند. ا   فأ ی شد، سهم ا  شامل یم  بر  آن ها را ن   محیل  نیاز القاعده و طالبان و متحد
  ک ی   از نظر تقارن زمای    گرجی   رفت،یصورت پذ  یبا حامد کرز   یپس از مالقات و   بوتو  تنها ساعایر 

طالبان و القاعده در افغانستان   ناکایم  را یاز نظر موضوع با هم مرتبط اند؛ ز   تصادف است ، ول
 تخت  دنیبدون برچ 

 
 .ناممکن است  پاکستای   بر  خ ه

 ی جهاد ی  ادگرایبن  گاهیپا  پاکستان

  ییر  هند، محصول اهداف مع  ه  قار   میدر ن  یتانو یاستعمار بر   ه  دور   انیوجود آمدن پاکستان در پا  به
اتیژ  ر وسبر از نخبه گان   بخیسر   انیطلبانه م  هیتجز   ایسیس  یها  شیگرا  تی بود که همدست با تقو   کیبر

 .پاکستان است تیموجود  یولوژ یدیا ایسی. در واقع اسالم سافتیمسلمان تحقق 

ال ات  بای  یکه  با پشت  أ یض  جب  ر سبر  یقوا  هیجنگ عل  یبرا  ی  را به حربه    اسالیم  ی  ادگرایبن  کا،یامر   کیبر
و رشد   د یدر خود پاکستان هم مبادرت ورز   ی  ادگرایبن  جی    در افغانستان مبدل ساخت، به ترو   یشورو 
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نمود. گرچه پس از   بیو ترغ   ق یمسلح پاکستان تشو   یو از جمله قوا  دولتر   یآن را در درون نهادها
ول پ  گر یأ همه ارکان دولت دیض پاکستان   انینظام   او نبود، ول   وانبر به صورت کامل تحت کنبر

ات ول سبر ر همچنان کنبر ح  کیبر به  ف  داشتند. مشر در دست  قوا  سییر   ثی را  فرمانده  و   ی جمهور 
توان  یم بیترت نی معادله را درهم شکند. به ا  نیا توانست نههم  ا یو  خواست نهخود  ا ی بر  مسلح، ن 

 .شده است  نهینهاد شی اکستان  گرادر پ ی  ادگرایگفت  که بن

  د یو تهد  ق یتشو   استیدر تالش بودند تا با س  وستهیگذشته پ  انیآن در سال  غریر   نیو متحد   کا یامر 
 ی مؤثر در مبارزه عل  ی پاکستان را وادار به همکار 

 
 شبر یبا گذشت هر روز ب  بکنند، ول   جهای    زمیترور   ه

مورد مبارزه  ر تواند تعهداتش را د نیم ا یخواهد و  شود که  حکومت پاکستان نیم روشن یم  شیاز پ
 .بردارد یقاطع و مؤثر  یگام ها  بر مس نیانجام بدهد و در ا  زمیبا ترور 

 پاکستان  -کایبحران زا  در روابطه امر   لی مسا

 گرچ
 
و پاکستان    کا یتشنج روزافزون در روابط امر   ی  مربوط به طالبان و القاعده از عوامل جد   لیمسا  ه

 .ابدی نیم انیجا پا یر  در هم هی قض روند، ول به شمار یم

اتیو ج  کیوپولتیج   لیها و اقدامات  پاکستان در  مسا  یبر موضعگ ر وسبر به خصوص در رابطه     کیبر
 ، نه تنها  درست در نقط   رانیو ا  یر  به چ 

 
اتژ   ه  کا یقرار دارند، بل در عمل تالش امر   کا یامر   یمقابل سبر

 ی و  تالش برا  ر فشا  اد یازد  بر  ، و ن  یر  و مهار کردن چ  یر  متحد به دور چ   ینوار کشورها دنی کش   یبرا
و  گوادر با   رابطه عقد قرار داد اعمار بندر   نیسازد. در ا  مواجه یم یرا با موانع جد   رانیکردن ا  یمب  
 چ  یر  چ

ً
 بر شاهراه قراقروم به بح  ق یرا از طر   یر  که عمال

ق م  ه  کند درست در   وصل یم  انهیعرب و رسر
 نقط
 
 .دبر گ  قرار یم کا یامر  استیمقابل س  ه

 یکشورها  و برج    ا یو کور   رانی از پاکستان به ا  ی  حساس هسته    یها  یسان انتقال فن آور   یر  هم  به
خان پدر بمب هسته   ر ی عبدالقد  یها  تیفعال  را یاست؛ ز   ختهیرا برانگ  یار یبس  یسؤظن ها  بر  ن   گر ید
  .پاکستان صورت گرفته باشند  تر یتوانسته پنهان از چشم مقامات امن پاکستان نیم ی  

 ده  انیکه در پا  از آن نوع  «و غرب در مورد احتمال وقوع »انقالب اسالیم  کا یامر   گر ی د  یسو   از 
 
  ه

   سخت نگرای    وست،یبه وقوع پ  رانیهفتاد در ا
 

ترصف    یبرا  کا یامر   نظایم  یقوا  دارند. مانور آماده یك
به    ساتیو تأس  حاتیتسل  نیا  دنیخطر  افت  پاکستان در صوریر   ی  هسته    حاتیو  تسل  ساتیتأس

 ی احتمال را جد  ن یحد ا   دهد که واشنگیر  تا جی   ، نشان یم  گر ید  ستر یترور   یوهابر دست القاعده و ن
ف تا به حال از هم  هیناح  نیاز اداند و    یم و خودش را صد    کرد ی کارت استفاده م  یر  نگران است.  مشر

  ه  در دور  ثبایر  یر  گر ی دو عوامل  ی  است که نه تنها افراطگرا در حال نیکرد. ا  یم معرق   ونیراه افراط
ف رو به رشد  بوده است، بل شواهد و مدارک متعدد نشان یم  یزمامدار  ف    مشر ال مشر دهند که جب 

 .دورسه است  یمرصوف باز 

 :سخت ناراض و نگران است کا یامر  استیدر دو مورد از س ژهی زمان پاکستان به و  یر  ع در 

 و   میبا هندوستان ؛ چنان که بوش در سفر خود به ن  کا یدر مناسبات امر   نیادیتحول بن -
ً
قاره رسما

 هندوستان را رسر 
ً
اتیعلنا ر ک سبر را به هندوستان اعالم داشت که   ازایر یامت  یکا خواند و اعطایک امر یبر
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ا در م   توانست نهمرصانه، پاکستان     یبعد از آن به رغم تقاضاها  آن و از    شیپ
ّ
  کا یآن ها از  امر   ورد حت

 بشنود ؛ ی  کننده   دوار یسخن ام 

ات یانتقال تقدم ژ  - ر وسبر به  ی بر از پاکستان  تأث   افغانستان و ک در منطقه  بر    قبیل  بر از دست دادن  
 کا در قبال افغانستان و منطقه؛ یاست امر یس

ات یآن منافع  ژ   گر ید  د یتوان د یم بی ترت نیا به ر وسبر نه تنها  د ی پاکستان گرد شیدای که موجب پ  گی بر
ات اند، بل پاکستان  در برج   دهی گرد  منتف   ر جهات سبر  .منافع قرار گرفته است  نیدر مقابل ا کی بر

ب  دوار یام  کا یامر  بازگشت  با  تا  پروژه    بوتو بر نظیبود  تحقق  آن    ی  و  از   
ً
قبال روند   اددهای  یکه  شد، 

بود. و اگر   بر  پروژه ن  نیبوتو در واقع ترور ا  بر نظیانکشاف اوضاع در پاکستان را متحول سازد.  ترور  ب
اند، در آن صورت  داشتهبوتو دست  بر نظیپاکستان در ترور ب انیبرسد که نظام جهینت نیبه ا کا یامر 

خواهد ساخت.    یجد  ار یحول بسدر مورد پاکستان را دچار ت  کا یامر برخورد امر   نیا  نخوایه  خوایه
کردن قوا ، اوضاع در پاکستان را در سمت    ادهیتواند  با پ  نیم  کا یالبته روشن است که امر   انیم  نیدر ا

 کا یامر   ول  -  ستیوجه معقول ن   چیه  هب  اقدایم  یر  که  چن  نیتر ا  ق یدق  -دهد    یبر تغ  شی مطلوب خو 
 .گرفت  خواهد  نهقرار  بر  ن طرفیصورت در موقف ناظر ب چیبه ه

 بوتو ، انتخابات و عاقبت بحران پاکستان  قتل

ب  یطور  پاکستان را مسوول قتل  بوتو دولت  تقاضا  بوتو یم   بر نظیکه گفته شد هواداران    ی دانند. 
بوتو توسط سازمان ملل متحد، در واقع   بر نظیدر مورد قتل ب  قاتی تحق  یحزب مردم پاکستان برا

روشن   ر ترو   ه  پرد  شیراز و رمز پ  ود بر رود. از آن جا که گمان نم  عدم اعتماد به نهاد دولت به شمار یم
عدم اعتماد   نیلذا رفع ا - که قناعت خانواده و هواداران بوتو را فراهم آورد  یآن هم به طور  -گردد 

 .رود ناممکن به شمار یم کینزد ه  ندیحد اقل در آ

   گانه یدر پاکستان هم بتواند ب  رود که انتخابات پارلمای    نیم  گمان
 

مردم و دولت را در پاکستان    انیم  یك
 حق تشک  تی ولو حزب مردم اکب    را،یبردارد؛ ز   انیاز م

ً
حکومت    لیرا هم در پارلمان کسب کند و قانونا

  قانوی    یها  تی داد تا صالح  خواهند  نههم اجازه    حکومت  نیبه ا  انیکسب کند، باز هم  نظام  بر  را ن
ات  شیخو  ول سبر ر را اعمال کند و به  کنبر  بر دولت نقط  انینظام   کیبر

 
رود    بگذارد. گمان نیم  انیپا  ه

 گران را به پنج   هیحکومت بتواند توط  نیکه ا
 
آن شک   جیرا که  نتا  قایر ی هم تحق  ا یقانون بسپارد و    ه

 .ندازدیرفع کند، به راه ب را بوتو   بر نظیدر ترور ب انیدر مورد نقش نظام عمویم د یو ترد

وع  وی  یسیاپوز   یوهابر ن ف  به ح   تیمشر هم    ا یاند و    رفتهینپذ  ا یجمهور  را     سییر   ثیانتخاب مشر
ف پ ز یخواهان کنار رفیر  پرو  فیدانند. نواز رسر  نیم  بیع آن را یر  از انتخابات است و طرح  شیمشر
ف ا  هیرا ارا  حکومت وحدت میل  لیتشک کرده است؛ در   فیطرح را توهم  تعر   نینموده است. مشر
 ) شاخ  گیکه حزب مسلم ل  حال

 
ف پشت  د یقا  ه  از مشر

ً
موضع    نیکند، از ا  یم  بای  یاعظم( که ظاهرا

 فاصله گرفته است 
ً
ف علنا  .مشر

 محافل حاکم  انیاختالف م  د یاز  تشد  یگر ی د  یجد  یها  نشانه
 
ال    بر  پاکستان ن  ه وجود دارند. جب 

 ی که قوا   نیدارد، در مورد ا  ی  آشنا  کیمسلح پاکستان از نزد  یموجود در قوا  التی گل که از تما  د یحم
ف وفادار بماند  ابراز شک و ترد شی مسلح در صورت افزا  .کند   یم د یوخامت اوضاع باز هم به مشر
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گرفته تا گروه    زمیو سکوالر   هودار دموکرایس  یگروه ها   از برج  -یمتعدد  یگروه ها  گر ید  یاز سو 
تحر   -ادگرایبن  یها را  ا  میانتخابات  نظر  از  اند.  پذ  نانیکرده  نه  هم   رفتت  یانتخابات  نه  و  است 

وع   .رفت یآن را خواهند پذ جینتا  تیمشر

ده و سازماندیه  نیضف نظر از ا  بیترت  نیا  به  ا یو    د بر شده در انتخابات صورت بگ  که تقلب گسبر
که منجر به   ود بر از تقلب برگزار شود، گمان نم   یپاکستان شفاف و عار   ار یکه انتخابات در مع  نیا

ا  ار یتحول در اوضاع بس پاکستان گردد. در  و   نیم  انتخابات  انیم  نیحساس  به   جهو    ژهیتواند  
 
  ه

ف را به ح  ه  مخدوش شد   با  محکم  قانوی    بر با برخورد غ  یکند؛ چون و   می جمهور ترم  سییر   ثیمشر
 
 ه

 .پا کرد ر یرا ز  موکرایسید ی، قواعد باز  قانون اسایس یو دستکار  عال

 مسأل
 
مشارکت   انبر  که م  مشارکت مردم در انتخابات است؛ در صوریر   انبر  همانا م  گر یمهم د   ار یبس   ه
حجم و   ه  در پاکستان  و نشان دهند   ایسیمردم از روند س  یدی نوم  یبه معنا  نیباشد، ا  ییر  پا  ار یبس

 .در پاکستان خواهد بود انفجار اجتماع  ه  وسعت مواد باقو 

اک کننده گان عمده نتاکه انتخابات برگزار شود و کم از کم ا  هر رو ضف در صوریر   به آن را    جیشبر
مؤثر   عمیل   یو غرب متوقع خواهند بود تا گام ها  کا یامر   د،یایب  کار یو حکومت »منتخب« رو   رند یبپذ 

 نیدر زم
 
 نیتهدات پاکستان در زم  یفایا  ه

 
برداشته شود و مردم پاکستان انتظار     زمیمبارزه با ترور   ه

 
 

 .شان را خواهند داشت بهبود وضع زنده یك

 شود.  مسأل  باز نیم  آمدن حکومت انتخایر   کار یتنها با انتخابات و رو   هیاّما، گره قض  و 
 
 یطور   اسایس  ه

 گفته شد در ا
ً
ه  داد نهمنتخب اجازه    یبه حکومت ها  چگاهی پاکستان ه  انیاست که نظام   نیکه قبال

ات  قانوی    یها  تیاند تا صالح ول سبر ر شان را اعمال کرده و به کنبر  رصدر ع  انینظام  کیبر
 
 است یس  ه

ا  انیپا  و خارجر   داخیل   
ً
بنأ ب  یفایدهند.  پاکستان ، ولو حکومت » منتخب«    الملیل  یر  تعهدات 

 معادل  یبر صادقانه هم آن را بخواهد بدون تغ
 
معنا که  نی. به استین ر ی قدرت در پاکستان امکان پذ ه

ات  یها  مبر  کانیابزار و م ول سبر ر کنبر مسلح    یده شده و قوای مسلح پاکستان بر دولت برچ  یقوا  کیبر
 نظام قانون اسایس

ً
و   رفتهیرا پذ  دولتر   یحکومت و ارگان ها  قانوی    یها  تیو از جمله  صالح   عمال

مسلح  یقوا یکشور دارا  کیکه   نیاز ا شبر یپاکستان ب حالت کنوی  . در واقع در د ینما تیاز آن تبع
ت« خود دارد. معکوس ساخت  یبه نام پاکستان را در » ملک  یاست که قلمرو   مسلج  یباشد، قوا

آن را    یر یدواوطلبانه و بدون اجبار و ناگز   انیو نظام   ستی ن  ی  وجه کار ساده    چیمعادله به ه  نیا
 .رفت یپذ خواهند  نه

 به معنا  ایسیو س  ی    شهیاز نظر اند  یجهاد  زمی مبارزه با ترو   گر ید  یسو   از 
ً
 ی  ادگرایمبارزه با بن  یعمال

برا یبر  چ  -اسالیم  اسالمگرا   یار یبس  یکه  توسع   انیاز  حلقات   و 
 
معادل   ه حاکمه   محافل  طلب 

برابر    ر د  گر ید  یسو در برابر هند و از سو   کی پاکستان  از    تی موجود  یر  و تضم    «میل  یولوژ ی دی»ا
 .است -رود به شمار یم طلبانه داخیل هیتجز  شی هرگونه گرا

اتیو ژ   کیوپولتیپاکستان با توجه به تحوالت ژ   ا یکه آ  نیا ر وسبر را در منطقه    شیخو   د ی جد  گاهیجا   ک،یبر
که    یکشور   - با هندوستان  ی همش   یکه در تالش برا  نیا  ا یخواهد شد و   و با آن راض    افتیخواهد  

باز   -شود مبدل    قدرت جهای    کیتا به    ود بر از پاکستان است و م   شبر یآن به مراتب ب  یها  تی ظرف
رو  دنبال  به  پاکستان    ونینام »کنفدراس  ر یز   انهیم  یایآس  یافغانستان و کشورها  دنیبلع  یایهم 

توان از حاال به آن    که نیم  ستیادامه خواهد داد، سؤال  شیخطرناک خو   یها  ی  مرکز« به ماجراجو 
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عقب زدن    استیخواستار آن باشند تا در س  یر  و چ  هیپاسخ داد. و اّما، روشن است که اگر هم روس
 چنان که تجرب   از منطقه از پاکستان استفاده کنند؛ ول  کا یامر 

 
سپتامبر  ثابت ساخت    11از    شیپ  ه

به    ایر یتا پاکستان را در دست  ستند یمنطقه  نه تنها  حاض  ن   گر ی ور دکش  چی دو قدرت  و نه هم  ه  نیا
 آن را برا یار ی ا یرو  نیا

ً
که    . برخالف در صوریر نند دا خود سخت خطرناک هم یم یدهند، بل عمال

و همانند گذشته   د بر بگ شیرا در پ منطقه و جهان راه آشتر  د یجد یها تی با واقع تواند  نهپاکستان 
  نخوایه   ادامه دهد، خوایه  ی  به زورآزما   شی خو   میل  یها  ی  بسافراتر از توانا  اهداق    ایر یدست  در یی 

رسعت انکشاف تحوالت چنان   و آن کمرش خواهد شکست .  حدت و شدت اوضاع    ت  یبار سنگ  ر یز 
 رو دارد.  شیمحدود در پ یانتخاب، پاکستان نه سال ها بل تنها ماه ها  نیا یاست که برا
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 ۲۰۰۸نومبر  ۷

  انتظارات متقابل اوباما و جهان 

امریکا در حال فروکش کردن است، ول مباحثات در مورد عوامیل که موجب   انتخابات در  گرچه تب و تاب 
وزی اوباما گردید و درک معنای تغیبر از نظر او ، تازه آغاز شده است. اوباما تنها از نظر »رنگ پوست« از   پبر

  گینام او زنده  - دارد نه روسای جمهور قبیل امریکا تفاوت  
 
 متفاویر را به  بسیار م  ه

ً
تفاوت از آنان دارد و راه کامال

وزی را مدیون هوش ، فراست و سختکویسر خود و درک     سوی قله قدرت پیموده است. بدون شک او این پبر
 نیاز جامع
 
ای      از جانب دیگر اگر اوباما در نخستیر     نو است.   ه  ایجابات و امکانات هزار    امریکا برای تغیبر و   ه سخب 

وزی مردم امریکا تعریف کرد، این یک تعارف ساده نبود.    شن شدن نتایج انتخابات اش پس از رو  وزی را پبر این پبر
وزی رسانید، به یاد    . این که اوباما جامعدارد  نه تاری    خ امریکا یک چنیر  مبارزات انتخاباتتر را که اوباما را به پبر

 
  ه

  که در بطن جامعامریکا را به تحرک در مسبر انتخاب تحول کشانید و یا تحول
 
امریکا در حال تولد بود اوباما را    ه

به حیث ممثل خویش برگزید و یا هر دو ممد همدیگر شدند، سخنیست که به یقیر  در مورد آن پژوهش های  
ده  متعارف را پیموده   گسبر ی  به راه خواهند افتاد . و اّما؛ توجه به این نکته الزم است که اوباما اگر تا کنون راه غبر

قابل تصور نیست اگر او برای غلبه بر آن دشواریا های  که که اکنون   ست تا به هدف برسد، پس از این هم غبر
متعارف نبر  به روش   به حیث رییس جمهور بر رس راهش قرار دارند   متوسل شود.   های مبتکرانه و غبر

امریکا » شگ نیست که برای آفریقای   اوباما یر  تباران  نیست. برج   رنگ پوست«  اوباما را   اهمیت  وزی  پبر ها 
وزی تعببر رویای لوترگینگ تعریف یم  اوباما در کشوری با سابق   کنند. شگ نیست که تبارز و پبر

 
داری و   برده   ه

تباران را    آفریقای  
تا همیر  چند دهه پیش حاکم بود و جنبش مدی  تباری که   در مورد مسایل 

برخورد آنچنای 
 مرزی برای غلبه بر این گذشته تلفر شود؛ ول جاذب تواند   برانگیخت، یم 

 
 سابق یر   ه

 
  ه  از استثنای قار -جهای  اوباما  ه

 با منشأ اتنیک پدر و مادر اوباما کمبر ارتباط دارد. جهان از تجرب   -افریقا که بگذریم 
 
هشت سال گذشته بوش    ه

هم   - یبر به حامل امید مبدل گردیداوباما با شعار تغ   خسته است و از احتمال تداوم این تجربه هراس داشت. 
 ترین منبع جاذب  برای امریکا و هم برای جهان. قوی

 
یر آن که نقش نستر عوامل   -اوبا در همیر  نکته نهفته است  ه

 را انکار کرد.   دیگر

ند.  ند جلو صعود او را  توانست نهدانستند،   های افرایط »سیاه« که اوباما را به حد کاق  »سیاه« نیم گروه بگبر
وزی اوباما شود.  ه    تجربه نشان داد که »برادل ایفیکت« هم در حدی نبود که مانع از پبر م ستبر  جو   و اّما راسبر 

کند و به همیر  جهت وی باید بیش از هر رییس   و افرایط »سفید«، خطری است که هنوز اوباما را تهدید یم
اگر اوباما بتواند     فاظت از جانش تن دهد. شگ نیست که امریکا به بار مراقبت های امنیتر برای ح   جمهور دیگر

های   های تا هنوز موجود نزد بخش  های انتخابایر اش موفقانه حرکت کند بر پیشداوری در مسبر تحقق وعده
 کارتر جامع محافظه

 
بات شکننده ه  ی  وارد خواهد آمد.  امریکا نبر  ض 

 امریکا به اوباما این چانس را داد تا تجرب 
 
نوی را ثبت تاری    خ مبارزات برای دستیایر به کریس ریاست جمهوری    ه

رسید، ممکن ساخت و نشان داد   به نظر یم   امریکا کند. امریکا با انتخاب اوباما آن جی را که پیش از آن »رویا«
اوباما     نیست که به    که این تنها امریکا  کنیم نهو فراموش     های  برای تحول برخوردار است.  توانای که از جی 

برای آغاز نو در مناسبات امریکا با سایر ملل و دول جهان است     چانس داده است؛ اوباما خود نبر  چانس امریکا
تنها متحدان و دوستان امریکا ، بل مخالفان رسسخت امریکا  چنان که دیده یم    و را نبر      شود این انتخاب نه 

 تحت تأثبر قرار داده است. 

ر  اوباما  جهای   اوباما  محبوبیت  از  جهان  هم  پیمانه  همیر   به  است.  نداشته  امریکا  دیگر  جمهور  رییس  هیچ  ا 
وعده دارد.   

 
بزریك شیوه انتظارات  رجحان  مبت   اوباما  و های  سازنده  سیایس  حل     های  برای  آمبر   مسالمت 

توجهبه  عطف   ، جهان  در  موجود  با     منازعات  مبارزه  و  زیست  محیط  حفظ  و  جوی  ات  تغیبر مسایل  حل 
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یت را تهدید یم    دیگر اوباما با همه جاذبه ی جهانتر     کنند، بدون شک امید بخش اند. و اّما؛ مخاطرایر که بشر
 که دارد، در عرص
 
و پنجه نرم کند. از جمله   های متعددی دست ناگزیر خواهد بود با چالش   سیاست خارجر   ه

 که در کمیر  فرصت نشسته اند،  تغیبر در سیاست خارجر امریکا از سوی   بعید از احتمال نیست که پیام
کسای 

از      به رغم عدم تمایل به استفاده از زور، ناگزیر   های  بزنند که اوباما  و آنان دست به کنش   شود  نه درست درک  
 چنان که کنیدی ناگزیر از آن شد.  - چنیر  رویکردی شود

 مسأل
 
که  ه است  این  امریکا  خارجر  سیاست  در  امریکا   آیا    بنیادی  خارجر  سیاست  بر     دکتورین 
برای تغیبر جهان در     مطابقت خواهد یافت و یا تالش متگ بر زور  جهای     های امروز و فردای واقعیت  اساس
معنای تغیبر در »منافع   که انتخاب اوباما به   دارد  نهادامه خواهد داد. شگ وجود     را حفظ برتری امریکا   سمت

 حفاظت و تحقق آن است. تجرب  گونه و چه   میل امریکا« نیست، بل مسأله بر رس درک درست از این منافع
 

 یك
 
  ه

 هشت سال
 
فرجام و سخت زیانبار   جهای  امریکا، تالش یر   ه  سیاست خارجر بوش نشان داد که تالش برای سیطر   ه

. نه تنها برای جهان که برای خود امری   -است اث سنگیر  و دشواری ها و پیچیده    کا نبر    به رغم این مبر
 

های   یك
های مناسب و کسب پشتبای  و همکاری متحدین   امریکا هنوز توانای  آن را دارد تا با اتخاذ روش   نایسر از آن، 

نقش بارزی در حل مسایل    های دیگر ،  غریر و کسب متحدین و دوستان جدید و دیالوگ و داد و ستد با قدرت
 های  ایفا کند . ج

 اوباما روشن ساخته است که به روابط با اتحادی 
 
رود تا دیالوگ   ی  قایل است؛ انتظار یم اروپا و ناتو اهمیت ویژه   ه

د.   ، تفاهم ، همکاری و تعاون میان دو سوی اتالنتیک دوباره جان بگبر

کند   رسبلند یم   وسیه دارد دوباره این که چیر  و هندوستان در حال تبارز به حیث قدرت های جدید اند و ر    دیدن 
  نفوذ خود را ترسیم کند، چندان دشوار نیست.   ه  دایر    خواهد  و یم 

یک با هندوستان، مورد تجدید نظر قرار    ه  اقدام ادار    توان انتظار داشت که نیم  ر اتبر
بوش برای برقراری روابط سبر

د؛ گرجی   از روش اوباما   این روابط   گبر
ً
،     احتماال اثر خواهد پذیرفت. و اّما، در مورد روسیه و به خصوص چیر 

 هنوز مسأله روشن نیست. 

ش تسلیحلت هسته ی  ، به   اوباما گفته است که با روسیه به دیالوگ در مورد مسایل هسته ی    شمول منع گسبر
هسته مشکل  حل  مال و  مسایل  پرداخت.  خواهد  ایران  این  -ی   اجندای  بر  است  ممکن  نبر   جهان  اقتصادی 

اّما، به نظر نیم  افزوده شود؛ و  بر اساس   مذاکرات  با روسیه  ، استقرار روابط  با روش کنوی  روسیه  رسد که 
یک ، ممکن شود.  ر اتبر

 مشارکت سبر

یک یم    در رابطه امریکا و چیر  این است که امریکا به چیر    پرسش اصیل ر اتبر
یک سبر بیند و یا رقیب   به چشم رسر

یک برخورد کرده و تالش ورزد تا به محاضه و مهار   ر اتبر
یک. اگر امریکا به چیر  و روسیه به حیث رقبای سبر ر اتبر

سبر
ر  اتبر

ش روابط سبر دازد، در آن صورت اینان نبر  با گسبر یک میان خود شان، روند مبدل ساخیر   این دو قدرت ببی
 سازمان شانگهای به وزن 
 
 را تشی    ع خواهند بخشید.   متقابل در برابر امریکا و ناتو   ه

تغیبر سیاست نیست که  امریکا در مورد  شگ  برخوردارند؛     های  بسیار  میت  از مبر ایران،  و  افغانستان  عراق، 
ات  ول  رسد.  کالن و دراز مدت، چندان معقول به نظر نیم های   بدون توجه به سیاست    ایجاد این تغیبر

ی به افغانستان   اوباما وعده داده است تا قوای امریکای  را از عراق هرجی زودتر خارج کند و برخالف قوای بیشبر
ای  های خود گفته بود که در نظر دارد در سال اول ریاست جمهوری خود،    بفرستد. او همچنان در یگ از سخب 

بازسازی اقتصادی و اجتماع افغانستان کومک کند. با توجه به مواضع   دالر را برای افغانستان برای   یک میلیارد 
بیان شد پاکستان و روش   ه  از پیش  با تروریزم، شگ وجود   اوباما در مورد  که وی فشار بر    دارد  نه های مبارزه 

و اختصاص     . و اّما؛ روشن است که تنها با افزایش قوای امریکا در افغانستانآباد را افزایش خواهد داد  اسالم
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وارد کردن  و  آباد  اسالم  بر  فشار  افزایش  و  افغانستان  بازسازی  برای  بیشبر  دالر  میلیارد  به     یک  به گاه ض  گاه 
ره مشکالت افغانستان و  گ   های القاعده، فرامرزی آموزیسر و پشتیبای  طالبان و پناهگاه   های  منابع و پایگاه    بر 

ش بحران گشوده  بحران واشنگیر  باید    شد. برای غلبه بر این  خواهد  نه منطقه و لغزش به سوی تعمیق و گسبر
 های قبیل اش را به طور کیل مورد تجدید نظر قرار دهد.  ها و روش  سیاست 

اث دور   هشت سال  ه  با توجه به مبر
 
 و پیچیده ی  در عرص   با    اوباما    دریافت این که    بوش   ه

 جی وظایف سنگیر 
 
  ه

ای  اش پس از روشن     اوباما   سیاست داخیل و خارجر رو به رو است چندان دشوار نیست .  در نخستیر  سخب 
انتخابات، در جمع هوادارنش در شیکاگو گفت: »راه طوالنتر در پیش داریم و صعودمان دشوار   نتایج  شدن 

ا در یک دوره  ا
ّ
به قله نرسیم اما من هرگز به اندازه امشب    - ریاست جمهوری    -ست. ما شاید در یک سال، حت

نبود  به مقصد خواهیم رسید.« هامیدوار  ما  امریکا راه   او  ام که  او و مردم  پیش روی  بسیارسختر     گفت راه 
وزی در انتخابات     بپیوندند. است. او از مردم امریکا خواست که به او در ساخیر  دوباره امریکا   اوباما گفت پبر

وزی تنها امکای  است برای این که برای ایجاد تغیبر تالش   ی نیست که به دنبالش بوده اند. او گفت این پبر تغیبر
 کرد. 

بیل ما یم د با شعار کوتاه »  امریکا  نفس در مردم  به  اطمینان  ، دمیدن  تغیبر  که در هر     توانیم« ر کنار شعار 
ای   کردند، برای ما افغان ها که دیگر به داشیر  امید از   گانش آن را با او چندین بار تکرار یم   اوباما شنونده سخب 

های امریکا در   تواند در سیاست  ی  در خود نهفته دارد. اوباما یم  های آموزنده  نکته   دیگران معتاد شده ایم،
ات سازنده وی عامل   او و نه هیچ کس دیگر نیمی  را به وجود بیآورد؛ ول نه   افغانستان تغیبر تواند خالی نبر

ات مثبت در سیاست امریکا در افغانستان، بسیار مهم است تا   افغای  را پر کند. پس در کنار امیدواری برای تغیبر
های شان را برای ایجاد یک تحول چرخیسر در اوضاع کشور شان بسیج کنند و شعار غبر   توانای     ها نبر   افغان

نه تنها در حرف بل در    - توانیم«، تعویض نمایند با شعار » ما یم   توانند« را »آنان یم   ه  کنند فلج  مسووالنه و 
 .  عمل نبر 
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 ۲۰۱۱نومبر  ۲۷

 و خطر صوبه ششم شدن  افغانستان

ده  ی با دورنما  ی  هندوستان و مبدل شدن آن به قدرت بارز منطقه    کینامیمطلب : با رشد د  ی  فشر
کرده است.   بر پاکستان تغ  انیتوازن قدرت در منطقه به ز   ،جهای    یاز قدرت ها  گی   ثی رشد به ح

  ا یحتوازن را ا  نیا  ستیاش قادر ن  کنوی    یبشر   یو بر و ن  یعیقلمر ، منابع طب  یپاکستان در محدوده  
توازن   یای، خواب اح  انهیم  یایافغانستان و دست انداخیر  به آس  دنیخواهد با بلع  کند. پاکستان یم

نوشتار کوتاه کنوی   ببخشد.  تحقق  را  هندوستان  برابر  در  هدف    قدرت  مورد  در  بحث  به  تنها 
ات ر سبر  .است افتهیپاکستان در قبال افغانستان اختصاص  استیس  کیبر

 در مورد هدف پاکستان  تصورات

است    یدی از عوامل کل  گی   بحران افغانستان، عامل پاکستای    مورد که در شمار عوامل خارجر   نیا  در 
ده م  کی پاکستان    استیس  افغان موجود است. و اما در مورد هدف اصیل  لگرانیتحل   انیتوافق گسبر

 
 

 :خورد به چشم یم در مورد افغانستان، چند دسته یك

شناخیر  خط   تیبه رسم   یکنند که هدف پاکستان وادار ساخیر  افغانستان برا  تصور یم  کسای   -
 است؛  ورند ید

 نیپاکستان از ا  که نگرای    که پاکستان نگران نفوذ هندوستان است و در صوریر   ند یگو   یم  یشمار  -
 افت؛ یخواهد  انید، مخاصمت پاکستان پا جهت مرفوع ساخته شو 

ات  یباور اند که پاکستان برا  نیبر ا  ی  عده   - ر داشیر  »عمق سبر در برابر هندوستان ، خواهان   ک«یبر
 »حکومت دوست« در کابل است؛  کیاستقرار 

ا  بر  ن  کسای   - ا  نیبر  به  اند که بحران  تا تداوم حضور امر   افتهیعلت تداوم    نیباور   ، در   کا یاست 
 .گردد   ر یپذ هیمنطقه توج

 پاکستان در قبال افغانستان  واقیع هدف

 گر ینمود د  فا یدر رابطه به جنگ ها در افغانستان ا  1992–  1978  انیسال  که پاکستان در یط  نقیسر 
دالر    ارد یلیخود نه تنها م  و عریر   غریر   نی بابت پاکستان از متحد  نیبر همه گان روشن است. از ا

فتهیپ  حاتیکرد ، بل پاکستان توانست هم تسل  افتیدر   کومک مال  افتیدر   کا یرا از امر   نظایم  شر
 .گردد   ی  هسته  حاتیتسل یدارا تیو هم در نها د ینما

را   کا یکشور توانستند امر   نیا  کار حاکمان نظایم  ی بود که از همان ابتدا  نی پاکستان ، ا  گر یمهم د   برد 
  ن یامور افغانستان در دست پاکستان گذاشته شود. به ا  یسازند تا رسرشته    ر ی ناگز   ا یقناعت دهند و  

ر   بیترت برنامه  با  آن جی   ق یدق  یز ی پاکستان  توانست  دراز مدت  ب   و  مقابله   ی تجاوز شورو   ا را که 
 ی و توسعه طلبانه    انهیبه اهداف سلطه جو   ایر یدست  یبرا  ابتر یشد، در واقع به جنگ ن  خوانده یم

 .خود مبدل سازد
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خروج ظاهرا   ی  نهیافغانستان و پاکستان ، گرباچف توانست زم  انیم  و یژن  یعقد موافقتانه ها  با 
از تعهدات   کی  چی نه تنها ه  . و اّما ، جانب پاکستای  اورد یرا به دست ب   یشورو   یقوا  یآبرومندانه  

د و توسعه  یرا که در توان داشت انجام داد تا جنگ تشد  عمل هر آن جی   خود را انجام نه داد، بل در 
 .بحران گرفته شود بر  و جلو حل و فصل مسالمت آم ابد ی

شده بود، نه تنها کومک ها را به   ق یکه خود دچار بحران عم  هی، روس  یاتحاد شورو   از فروپایسر   پس
ات  ک یاز    بخیسر   ثیهللا ، قطع کرد، بل به ح  بیحکومت دکتور نج ر سبر  یر  ارزان تر تام  ار ینو و بس   یبر

 .دی رسان یار یسابق، عمال به سقوط آن حکومت  یشورو  رسحدات جنویر  تیامن

وع جنگ ها  یقوا  با فروپایسر   1992بهار سال    در   یمیتنظ  ی مسلح افغانستان و دستگاه دولت ، و رسر
 .دی گرد  یآور   تازه و تبایه یدر افغانستان وارد مرحله  یر  بحران خون 

پاکستای    یدولت و قوا  فروپایسر  تنها توسعه طلبان  نه   ، افغانستان  بل   مسلح  را دلشاد ساخت، 
ات  مهیم  یسدها سبر اهداف  تحقق  راه  رس  از  ر را  قبا  کی بر در  و شان  افغانستان  ساخت.    رانیل 
ات ر سبر تر، رسخورده تر ، متفرق تر و   رانیو   دانستند که افغانستان هرجی   یم  پاکستای    یها  ستیبر

و  تر محتاج     یر  آن آسانبر خواهد شد. به هم  دنی گردد، بلع  یباشد و هر قدر افغانستان از جهان مب  
 .جنگ بسوزد نیآرزو داشتند تا نه تنها کابل ، بل تمام افغانستان در ا  پاکستای   گرانی جهت نظام

شد.    ی  تازه    یدر واقع وارد ساخیر  طالبان به صحنه ، فاجعه در افغانستان وارد مرحله    ا یورود    با 
ات  ول طالبان، سبر ش مناطق تحت کنبر ر همزمان با گسبر   تحقق بر   پاکستای    یها  ستیبر

 
خود در   نامه

عربستان    بای  یپالن پشت  نیتحقق ا  ی. آنان برادند ی بخش  د یتوسعه و تشد   بر  را ن   انهیم  یایمورد آس
و    انهیم  یایدر آس  ی  اسالمگرا  تیبا خود داشتند. تقو   بر  را ن  جیخل   گر ید  یکشورها  و برج    یسعود

  است یس  نیمشهود ا  یمنطقه در افغانستان و پاکستان نشانه ها  انیادگرایاز بن  یبر حضور شمار کث
 اسالیم   یها  تدول  ی  هی اتحاد  لیخواب تشک  د ی شا  افتی  روند ادامه یم  نیرفتند. اگر ا  به شمار یم

خواب به پاکستان    نیشد. تحقق ا  مبدل یم  تیبه واقع  بر  تا رسحد هندوستان، ن  انهیم  یایاز آس
خواست از افغانستان    کند. پاکستان یم  ا یداد تا توازن قدرت در برابر هندوستان را دوباره اح  امکان یم

 .د بر برنامه کار بگ نی ا بای  یپشت دانی م ثی به ح

  نه یبه افغانستان، ماسکو خود زم  ثور و سپس لشکرکیسر   یتوان گفت که با کودتا  یم  بی ترت  نیا  به
  ی اتحاد شورو   به رسحدات جنویر   د یتهد  ها و امکانات آن را فراهم آورد تا افغانستان به منبع واقیع  ی

 .مبدل گردد 

  سپتامبر سبب برهم خوردن بر   11  حوادث
 
  ن یپاکستان شد. پاکستان که تا ا  ی  انهیسلطه جو   نامه

 
 

 د ی کل  -نقش را از دست داد   نی قبال افغانستان داشت، اغرب در    استیس  یر  در تع   زمان نقش بزریك
 .کابل از دست پاکستان گرفته شد 

 .د یبخش  تی پاکستان تقو  انیو هندوستان، عدم توازن را باز هم به ز  کا یامر  اتیدر مناس یادیبن بر تغ

 در برابر رفع همه تحر  ر ی ناگز  کا یامر  د یسپتامبر در اثر تهد 11که پس از   پاکستان
ً
  م یشده بود ، ظاهرا

شود ، چنان   زمیترور   هیمبارزه عل  تالفی، وارد ا  و نظایم  مال  عیوس  یکومک ها  افتیو در   کا یامر   یها
 .عمل نمود  اکارانهیکه تجربه نشان داد ، ر 
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خود را از   از جنگ ضد افغای    یگر ی د  یبر عراق ، پاکستان آهسته آهسته مرحله    کا یامر   یحمله    با 
و   د یتشد  -  شمال  رستانیو طالبان وز   ار ی، حکمت  گروه حقای    ته،یکو   یشورا   -چهار شبکه    ق یطر 

 .د یتوسعه بخش

امر   دوار یام   پاکستان باالخره  ا  نظایم  یقوا  کا یبود و است که  اثر  را در  از   یسر یجنگ فرسا  نیخود 
  دن ی چانس بلع گر ی بار د کا یاست که پس از خروج امر  دوار یافغانستان خارج خواهد کرد. پاکستان ام 
 ال یو خ بتحقق خوا یتواند راه را برا هدف یم نیبه ا ایر یافغانستان را به دست خواهد آورد. دست

دوباره باز کند. »عمق    بر  ان نتوازن قدرت با هندوست  یایو اح   انهیم  یایبزرگبر پاکستان در مورد آس 
ات ر سبر  .پالن شوم پاکستان اند  یر  مستعار هم  یو »حکومت دوست در کابل« ، در واقع نام ها  ک«یبر

ورت  نجات میل  یبرا و اتحاد افغایی  یدار یب  ایی یح  ضی

قادر نه خواهد بود تا در برابر جنگ تمام    چگاهیه  فیافغانستان ضع  کیوجود نه دارد که    شگ  چیه
را به  ورند ید جی  -سو ادامه دارد، از خود دفاع کند  نیپاکستان که از چند دهه به ا شده  اعالم نا ار یع

ات  یها  مانینه شناخته باشد*. پ  تیهم آن به رسم  شناخته باشد و جی   تیرسم ر سبر و    کا یبا امر   کیبر
 .خطر مهلک را رفع کنند  نیتوانند ا نه یم ی  ابه تنه بر  ن گر ید یهندوستان و کشورها

پاکستان    شوم ضد افغای    هیتوط   نیتوانند در برابر ا  یم  و اتحاد میل  ، آگایه  یدار یها تنها با ب  افغان
  ع ی آگاهانه ، وس  یحکومت توانا و برخوردار از همکار   کی  ق یامر  از طر   نیاز خود دفاع کنند.  تحقق ا

  بر   کی  ی  هیبر پا  افغای    یوهابر همه عناض ، حلقات ، گروه ها و ن   یو صادقانه  
 
رفع    یواحد برا  نامه

تواند   یم   ، الملیل  یر  ب  نیمتحد  ی موثر از کومک ها  یبحران و همزمان با آن استفاده    عوامل داخیل
ا  ش یم در  ب  نیگردد.  متحدان  ن  الملیل   یر  صورت  »رسما   یر  مطم  بر  افغانستان  شد که    ه یخواهند 

 یادیافغانستان زمان ز  نس،چا نیتحقق ا یآنان در افغانستان به هدر نه خواهد رفت. برا  «یگذار 
  نه دارد. پس الزم است بدون از دست دادن وقت    ار یدر اخت

 
 یبرا  افغای    یها  ی  امکانات و توانا  همه

 د یافغانستان را تهد  یکه بقا  مهلیكگردند. روشن ساخیر  منابع و ابعاد خطر    جیچانس بس  نیتحقق ا
دفاع از   یافغان ها آگاهانه و متحدانه برا  ا داشته باشد ت  نهیزم  نیدر ا  تواند نقش مهیم  کند، یم  یم

   . جی ند بر  آن به پاخ  آینده    یر  افغانستان و تام 
 

   فهی وظ  نیبرخورد با ا  گونه یك
 
 ن یروشن تر   میل  نی و د

   جی   صی تشخ  یو محک برا  ار یمع
 

 .مردم افغانستان خواهد بود   تعهد به منافع و مصالح عال  گونه یك

  تصورات سطج   غ یو تبل  هیپاکستان و ارا  ضد افغای    ی  انهیکم بها دادن به اهداف سلطه جو   هرگونه
  و یم   دهی گرد  باعث غفلت از خطر واقیع  نه خوایه  از اهداف پاکستان در قبال افغانستان، خوایه

ان ناپذ   یامدهایعواقب و پ  یدارا  ایسیس  یتواند باعث بروز خطاها  ترسنوش   یبرا  ر یمهلک و جبر
 .افغانستان گردد

*** 

 :مهی ضم ادداشتی

 ورند یچند نکته در مورد خط د
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است    قتیحق  کی   بر  ن  نیتوسط استعمار است. ا  یلیخط تحم  کی  ورند یاست که د  قتیحق  کی  نیا
از حق    ورند ید  یآن سو   یپاکستان، پشتون ها و بلوچ ها  لیو تشک  یتانو ی هند بر   میکه هنگام تقس

رسنوشت محروم ساخته شدند. دفاع از حق رسنوشت پشتون ها و بلوچ ها ، اصوال دفاع از    یر  تع
  حق یم   نی ا  افتیدر صورت در   ورند ی د  یآن سو   یعادالنه بود. پشتون ها و بلوچ ها  ی  هی داع  کی

تصم مستقیل  ند بر بگ   میتوانستند،  دولت  بمانند،  پاکستان  چهارچوب  در  ا  که  به   ند ینما  جاد ی را   ،
 .را انتخاب کنند  یگر یراه حل د ا یو  وندند یافغانستان بپ

  یر  کرد ، خود ع   را رد یم  ورند ید  یآن سو   یپشتون ها و بلوچ ها  تیحق خود اراد  در حال  پاکستان
 .کند   کرد و یم  ناموجود پاکستان جدا نه شده بود مطالبه یم کر یکه از پ  بر مردم کشم  یحق را برا

شدند و  واقع یم ی  هابر  چ شناخت ، جی  یم تی را به رسم ورند یمورد که اگر افغانستان خط د نیا در 
 .سخن گفت یر  قی توان به  توانست نه یم شده یم یبر جلوگ ی  هابر  چ از وقوع جی 

ا  ژهیهر رو، به و   به   برخورد با م  ،حساس کنوی    طی در رسر
 
  چیبه ه  قویم  یها  دگاهیاز د  ورند ید  ساله

 د یتمام از د  تیو معقول  ت  ی، واقعب  یبا خونشد  د یمساله با  نی. با استیوجه به نفع افغانستان ن
خط   نستانتوجه نمود که حتا اگر افغا  د یمردم افغانستان برخورد نمود. همچنان با  منافع عمویم

پشتون ها و بلوچ   ندهیکه در آ  بشناسد، در صوریر  تیبه رسم ا ی شناخت و  یم تی را به رسم ورند ید
  چنان که    -تا از چهارچوب پاکستان خارج شوند  ند یها اراده نما

 
و آلمان نشان   یاتحاد شورو   تجربه

 . مانع آن شده نه خواهد توانست بر  ن حتا بم اتیم -داد

تشک   یادیز   لیدال  با  استعمار  تا گفت که  اند  م  لیموجود  منازعات  برجا گذاشیر   و    ان یپاکستان 
  چنان اند که یم   بر اخ   ینمود . و اما، انکشافات دهه    را دنبال یم  ت  یمنطقه اهداف مع  یکشورها

 ن یمنافع غرب در منطقه مبدل شده است. ا  یدرد رس بزرگ برا  کیتوان گفت پاکستان امروز به  
ا با  با  گونه برخورد خواهد کرد، بحت    معضله احتماال جی   نیکه غرب  به آن   د ی است که  جداگانه 

 .پرداخت

*** 

 واکنش ها و تبرصه ها در فیسبوک

   موجود در مناسبات افغانستان و پاکستان لیمسا  

 

 

 

 

 

http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/afghanasamai-2011/Pakistan-Afghanistan-wakunesch1.htm
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/archive/Pakistn-afghanistan-Diurand.htm
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/archive/Pakistn-afghanistan-Diurand.htm
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/afghanasamai-2011/Pakistan-Afghanistan-wakunesch1.htm
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/afghanasamai-2011/Pakistan-Afghanistan-wakunesch1.htm
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 ۲۰۱۲اپریل  ۱۳

  

 و »رس کل ما«  چند نکته در باره ی شعر گونبی گراس

است  به   ،  گونبر گراس »شعر« یامپ رسیده  جهان  نقاط    - اقصای 
 . نبر  ارساییل  رسیم  مقامات  تند  واکنش  و  آن  برابر  در  ها  اض   اعبر

 
، در سطح   این است که حرف های گونبر گراس  چبر  بسیار جالب 
ارساییل   درون  در  حتا  نیستند.  نو  های  حرف  وجه  هیچ  به  جهای  

پ سیایس  و  استخبارایر  و  نظایم  ی  رتبه  بلند  بسیار   یر  شیمقامات 
اتیم   تاسیسات  با هر گونه پالن حمله ی ارساییل علیه  نبر   ارساییل 

 . ایران با ارایه ی دلیل و برهان ابراز مخالفت کرده اند 

او به موضوع پرداخته که   –به هر رو ، اهمیت سخنان گراس در سطح جامعه ی آلمان مطرح است  
برخورد    برای بحت  در آلمان باز کرده که»شعر« گراس زمینه را   .پرداخیر  به آن در آلمان تابو بوده است

 روزگذران
 
ق میانه را به چالش خواهد کشید.  ه  آلمان در قبال سیاست های رسیم ارساییل و مسایل رسر

گونبر گراس انتشار »شعر« خودش را در این زمان با تصمیم آلمان برای تحویلدیه زیردریای  های آلمای   
رس گلوله   )با  برد  میان  های  راکت  پرتاب  قابلیت  اتیمیو    یعاد  ی که  دانست ا  مرتبط  دارند  را   ) . 

 
ی های قبیل گونبر گراس نشان یم دهند که او  -لییتندرو ارسا  لویر   یبر خالف ادعا- اظهارات و موضعگبر

ضد یهودی و ضد ارسایییل نیست . و اما، در این نبر  شگ وجود نه دارد که او در برابر سیاست همه  
حکومات ارساییل مالحظات خود را داشته است. به همیر  جهت است که تقاضای هیچ سفبر ارساییل 

 . را برای مالقات نه پذیرفته و با هیچیک از آنان مالقات نه کرده است 

به عالوه مخالفت با حمله ی ارساییل علیه تاسیسات اتیم ایران البته با زبان دیپلماتیک توسط صدر  
مس  نبر   آلمان  دفاع  وزیر  و  استتاعظم  شده  گفته  ارساییل  دفاع  وزیر  و  صدراعظم  به   . قیم 

 
ین این که ماهیت و اهداف سیاست حکومت ارساییل و حکومت ایران چیست ، همه یم دانیم. من در ا

هیچ شگ نه دارم که رسان رژیم ایران اگر فرصت بیابند بم اتیم را خواهند ساخت. و در این نبر  شگ نه  
 دارم که این یک انکشاف بسیار خطرناک خواهد بود . 

 ...  و ما راسگ  ونبی حال بیاییم در باره گ

 تابو شکت  جسورانحال ، آیا برای ما این مهم نیست تا این سووال را مطرح کنیم که ما از این  
 
گ گ،   ه

 جی یم توانیم و یا جی باید بیاموزیم؟ 

« و از با   در افغانستان همه از »چپ« تا »راست« ، از عوام الناس یر سواد تا مال ها و »علمای دیت 
 ، همه در برابر »یهود« و ارساییل نظرات و مواضع شبیه به هم دارند. 

 
اگر    سوادان تا نخبه گان فرهنگ

در آن صورت باید بگوید    افغان بخواهد همانند گونبر گراس در عیر  عرصه تابو شکت  کند،روشنفکر  
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اعتقادات دیت  ،     و انسان ها ضف نظر از   یهودی نبر  انسای  است همانند ما و همه انسان های دیگر
 همه شایست   همه دارای حیثیت و کرامت انسای  برابر اند و   و ...    تعلقات اتنیگ ، زبای  

 
برخورداری از    ه
و باید بگوید    همان حقوق و آزادیهای  اند که در اعالمیه جهای  حقوق بشر و اسناد متمم آن درج اند. 

 که ارساییل نبر  به مثاب
 
یک کشور و یک دولت همسان با سایر کشورها و دول حق موجودیت دارد. به    ه

ماجراجویانه شعارهای  باید  ما  سان  ارساییل    همیر   سازی  را     و  نابود  ها  ارسایییل  انداختند  بحر  به 
البته این به آن معنا نه خواهد بود که ما از حقوق بر حق مردم فلسطیر  چشم        محکوم بسازیم .    هم

را که   ارسایییل  وهای  نبر آن  به خصوص  و  ارساییل  زمامدران  فلسطیت   های ضد  سیاست  و  بپوشیم 
قلمرو   یم دیت   ایدیولوژی  بر  استناد  با  شد خواهند  شناخته  رسمیت  به  مرزهای  از  فراتر  را    ه  ارساییل 
ند بیر   جی یهودی و جی اسالیم و    -، محکوم نه سازیم. افراط گرای  از هر نوع آن که باشد الملیل آن ببر

 تواند.  الملیل و صلح را با خطر مواجه ساخته یم امر صلح ، ثبات و امنیت بیر     -جی هندوی  و یا مسیج  
 

 متاسفانه ما عادت کرده ایم بدون سنجیدن موقعیت مکای  و زمای  و مساییل که در جامع،   و اما
 
افغای     ه

ایط دیگری قرار دارند و مسایل   ه  روشنفکران برازند  یمطرح اند، میر  گفته ها غریر را که در موقعیت و رسر
 . میه بکن آن که به روح آن توج یر  -می و وظایف دیگری در برابر شان قرار دارد، تکرار کن

. و در این راستا ار است ، اول رس کل خود را دوا کند« ین قدر هوشید: »اگر کل ایگو   ما یم  زبانزد مردیم

از گلو و قلم شان نفرت از    از بام تا شام و از شام تا بام   گرایای  که بر روشنفکر ما است تا در برابر فرقه
باز   اختالفات قویم ، مذهتر و سمتر را شعله ور ساخته و  خواهند به این ترتیب یم  و  بارد دیگران یم

 آن را تا رسحد منازع
 
ند   ه گرایان آن بگروه اتنیگ،   فرقه   هر روشنفکر در برابر  -خونیر  برسانند ، قرار گبر

 ، مذهتر و سمتر که خود از آن برخاسته است. همچنان ما باید شعار حقوق کامل شهروندی برای 
زبای 

هموطنان هندو و    ن افغانستان را مطرح کنیم و در برابر هر گونه تبعیض قانوی  در برابرهمه باشنده گا
 مان قد علم کنیم...   سکه 

*** 

 لینک مطالب مرتبط با همیر  موضوع: 

 باید گفت  چی  آن -س گونبی گرا

 

 

 

 

 

 

http://www.afghanasamai.com/Obaidi/afghanasamai-Obaidi.com-Ausgabe-15/Guter%20Grass.htm
http://www.afghanasamai.com/Obaidi/afghanasamai-Obaidi.com-Ausgabe-15/Guter%20Grass.htm
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 ۲۰۱۲اپریل  ۲۵

 
ٔ
 ما را محکوم کرده است« »تاری    خ همه

 
ی ش خسارات نفرت انگی »ما روشنفكران از هزاران سال پ م: قتل عام ها به  ی به بار آورده ا  یب 

نام  ینام   نام  ی ك آرمان، به  به  ت یك مكتب و  ما است ی، ایور یك  اكتشاف  ما است،   - ن كار 
 اكتشاف روشنفكران« 

 

 /خواهد و بس حساب یم خواهد و بس/ خونریزی یر این ملک، یک انقالب یم 
 */خواهد و بسامروز دگر درخت آزادی ما/ از خون من و تو آب یم

وقتر در دهۀ آخر سلطنت، این شعر از تربیون مظاهرات و همایش ها خوانده یم شد، مظاهره 
چیان به هیجان یم آمدند و فریاد هورای شان تا آسمان یم رفت. این شعر گرچه بیشبر از حنجره  

 یک جریان بلند یم شد؛ ول روحی
 
همه جریان های ایدیولوژیگ را که در دهه های بعدی در دو    ه

 برای تحقق اهداف ایدیولوژیک 
 

سوی استقطاب های خونیر  قرار گرفتند، بازتاب یم داد: آمادیك
 .به هر قیمت 

باب اند    -ثور   ۸ و ۷ در  اعداد معکوس هم  فاریس  زبان  در  لحاظ شکیل  از   
ً
تصادفا زیاد   –که 
 م کوشید تنها به یک پرسش از دیدگاه تجربنوشته شده است. من خواه

 
دازم:   ه  خودم ببی

 
زندیك

چرا درس خواندگان نسیل که من به آن تعلق دارم، خیل خیل این چنیر  آسان و رسخوش در راه  
 های  رفتند که در فرجام منجر به درازترین، خونیر  ترین و ویرانگرترین فاجع 
 
 .تاری    خ معاض گردید   ه

 نسل من، در ده
 
 لطنت )دهآخر س  ه

 
 قانون اسایس و یا ده  ه

 
دموکرایس( وارد میدان سیاست   ه

شد. شاید این بسیار نمادین باشد که برای یک بار هم ما روز تصویب قانون اسایس را تجلیل 
نکردیم. برخالف در یط این دهه روزی که همه ساله تجلیل یم شد، همانا سوم عقرب بود. تا 

فته ایم که آن حادثه چرا و چگونه به وقوع پیوست و جی نقیسر امروز نبر  ما این را درست در نیا
 .در سمت و سو دادن حوادث بعدی سیایس ایفا کرد 

http://www.dw.de/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-15908871
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، فرهنگ سیاستر بود که ما با آن   مظاهره، مظاهره، مظاهره و »زنده باد« و »مرده باد« گفیر 
نت نبر    ی نبود. امکانات  بزرگ شدیم. آن وقت هنوز تلویزیون به افغانستان نیامده بود و از انبر خبر

  به ورزش نبر  بسیار محدود بود. سینما پول یم خواست که آن را هم نداشتیم. ما 
برای پرداخیر

تنها همیر  کانال مجای  مظاهره را برای ضف انرژی خود داشتیم و بس... گوی  نیاز جنیس مان 
با مظاهره و یا    -ت  که حتا صحبت کردن در موردش تا امروز نبر  در افغانستان تابو اس  –را هم  

 ...!در واقع »پخته پرانک« دموکرایس مرفوع یم ساختیم
حقیقت این است که ما نه دموکرایس را درست یم شناختیم و نه هم در مکتب مضموی  داشتیم  
که کم از کم از لحاظ نظری کیم ما را با آن آشنا بسازد. از آن گذشته هیچ مضموی  در مورد  

نداشتیم. کتاب دریس »منطق« هم از عرص و زمان دیگری بود. نظام  مسایل اجتماع و سیایس  
 بر این بنیاد استوار نبود تا در ما تفکر مستقل و خردورزانه را پرورش دهد. کاستر  

ً
آموزیسر اصال

دیگر، گودال فاصله میان مضامیر  ساینیس و علوم دیت  بود. این خال نبر  از لحاظ ذهت  ما را  
 .ه بوددچار بحران عقیدیر ساخت

در این شگ نیست که نسل من بیشبر از همه نسل های قبیل درس خوان، درس خوانده و کتاب 
 بیشبر به کتاب و اطالعات. در نتیجه آگایه از عقبمای  عمیق 

ً
یس نسبتا خوان داشت و دسبر

 افغانستان نسبت به بقی
 
جهان و نبر  کشورهای همجوار، چندان دشوار نبود. و این برای ما تا   ه

غز استخوان دردناک بود که ما با وجود »تاری    خ پنج هزار ساله« و »افتخارات« آن در چنیر   م
فت    جستجوی عوامل عقبمای  و دریافت راه پیشر

ً
وضیع قرار داشتیم. آگایه بر این وضع طبعا

 افغانستان را به مشغل
 
 .مهم فکری ما مبدل ساخته بود  ه

 متضاد، پرشورترین های  در فقدان توان تفکر مستقل و خردورزانه، دو  
ً
گروه ایدیولوژیک ظاهرا

ایدیولوژی های »مارکسیسم   به سوی خود جذب یم کردند:  را  و    –نسل عصیان  لینینیسم« 
 .»اسالم سیایس« که هر دو، میان ما و دموکرایس خندق های عبورناپذیر ایجاد کردند

 ما به رغم فهم اندک مان تصور یم کردیم شاه کلید حل هم
 
مسایل را در دست داریم و فقط   ه

 ... باید بدون ترس این کلید را به کار اندازیم
 ! پتک ها یداس ها ا یا

 ! دید، همراه شو یهمراه شو 
ی بر پنجم   برج زمان ی 
 ! دید، باال شو یباال شو 

و این کلید به کار انداخته شد؛ اما نتیجه اش باال شدن نبود، پاییر  شدن و پاییر  شدن و پاییر   
 .شدن بود تا سطح »بدویت«ی که دیگر پاییر  تر شدن از آن ممکن نبود 

و »انقالب ها« یی هم شدند و شدند و خون هم   «...خواهد و بس »این ملک، یک انقالب یم 
یر محابا و یر حساب ریخت، ول این خون ها »آب« برای »درخت آزادی« نبود و نیم توانست 

 .باشد 
افغانستان را به استقطاب خونیر  کشاندند، به رغم ظاهر آشتر ناپذیر شان،  ایدیولوژی های  که  

از لحاظ ماهیت هر دو توتالیتار بودند. هر دو، تنوع اندیشه ی  و سیایس و بردباری را نه تنها نف   
  ، یم کردند، بل رسیدن به قدرت، انحصار و حفظ قدرت و تحقق برنامه های خود را به هر قیمتر

 مجاز یم دانستندو محو فزیگ 
ً
 .مخالفیر  خود را کامال

را  آن  و  به دستم رسید  آدلف هیتلر  اثر  د من«  تصادفا کتاب »نبر  
نوجوای  در  دارم که  یاد  به 

خوانده بودم. باید سپاسگزار تصادف باشم که به دنبال آن کتاب »فردا به جهنم خواهم رفت«،  
 به دستم رسید و از طریق آن با گوشه های  از جنا

 .یات رژیم هیتلری آشنا شدمنبر 
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و اما، به یقیر  نیم توانم بگویم که اگر در همان نوجوای  در کنار »بینوایان« اثر ویکتور هوگو و  
»مادر« اثر ماکسیم گوریك و کتاب های  از این دست، »خدایان تشنه اند« اثر اناتول فرانس، 

 »بچه های آربات« اثر اناتول ریباکوف و »مزرع 
 
اثر جورج اورل نبر  به دستم یم حیوانات«    ه

 رسیدند، جی اثری بر من یم داشتند؟!... 
 مرگ و دیگر هیچ« اثر معروف اوریانا فاالجی را در همان دور 

 
جوای  خوانده بودم، و اما   ه  »زندیك

« امریکا در ذهنم جا گرفته بود   .از آن تنها »تقصبر
استعمار   تقصبر  مورد  روای  -در  میان  آن  مورد  در  ی که  »تاری    خ  چبر  و  و کتتر  تاری    خ رسیم  ات 

« ما به شمار  داشت نهشفایه« تفاوت چندای  وجود  و یم توان گفت جزی  از »حافظه تاریج 
ات   -یم رود   ده ی  وجود داشت. پس حساب ما با »انگریز« و تقصبر

کم و بیش همنظری گسبر
به خصوص    -جهان سوم    آن روشن بود. جنگ ویتنام و پشتیبای  امریکا از رژیم های دیکتاتوری در 

تصویر »انگریز« را در ذهن ما تداع یم نمود. از این جهت »نسل من« گرچه    –پاکستان و ایران  
در برابر اعتقادات نسل های گذشته عصیان کرده بود، ول در چند مورد تفاویر چندای  با نسل  

: تحبر از دست آوردهای مادیداشت نههای خلف خود  
ً
و رد و حتا انزجار  تخنیگ غرب    -؛ مثال

 .از اندیشه ها، سیاست ها و فرهنگ سیایس غرب
 خان
 
« را برداشت؛ زیرا از   ه ویکا« و »گالسنوست« اش آباد که »دیوار آهنیر  گرباچوف و »پریسبر

 .همیر  زمان به پرسش های  که از دیر زمان ذهنم را یم جویدند پاسخ یافتم
تیایر به اطالعات مجای  در اختیار است، و کم امروز به رغم آن که به هر سو بنگری وسایل دس

« پیش چشم ما واقع یم شوند، اما هنوز هم عده ی  در پوست  و بیش »همه چبر 
 
تصورات ذهت    ه

 :خود شان را اسبر نگهداشته اند
»نردبان«  - از  استفاده  با  زمان«  برج  »پنجمیر   به  شدن  باال  تخیل  بند  از  هم  هنوز   که 

آنای 
 نیافته اند، بر گورباچف لعنت یم فرستند که مرتکب فروپایسر شوروی  کمونیسم رویس رهای  

 .شد 
، باید  -   دیوار برلیر 

مخالفان »برج پنجم« هنوز هم تصور یم کنند فروپایسر شوروی و فروریخیر
 ...در کارنامه های شان نوشته شود

: »“ما مسوول ن گران مسوول  ی “دم”؛  ی نکرده ا  یبر  م”؛ “ما چی ستیو بیشبر یم شنوی و یم خوای 
 «...”اند

 خ همی    د، تار یرا رها کن یاکار یب و ر ی و کم اند کسای  که بگویند: »فر 
 
 .«ما را محکوم کرده است ه

آیا امروز »روشنفکران« نسل من که در حوال سن »شصت و شکست« اند، یم توانند کاری 
 !برای فردا بهبر بکنند؟

 م؟یبكن  یم كار ی میتوانكنم كه ما روشنفكران   »چرا فكر یم
م: یبه بار آورده ا  یبر  ش خسارات نفرت انگی ل ساده كه ما روشنفكران از هزاران سال پین دلیبه ا

ن كار ما است، اكتشاف ما ی ، ایور یك تیك مكتب و به نام ی ك آرمان، به نام یقتل عام ها به نام 
م ی بر  نگ یگر برنیكد ی اندازه كه احساسات انسان ها را در برابر  یر  اكتشاف روشنفكران. هم  -است

پاكبر یگرچه گو   - با   
ً
ا اكب  نیا   ین 

 
بزریك باشند    كار  هم صورت گرفته  ها  ا  ت  هی كرده  چ كس  یم. 

 . **ست«یاز ما ساخته ن ی كار یر  د كه چن ید بگو میتوان ن
ورت داریم؛ و اما، »انقالب بدون   خون«: ما به انقالب »خانه تکای   بیل، ما به »انقالب« ض 

ورت داریم، تا بتوانیم شهامت دیدن و درس گرفیر    « چشم و گوش و زبان ض  « و »شسیر  ذهت 
اف به اشتباهات خود ما و درک واقعیت ها و امکانات امروزی را بیابیم   .از گذشته و اعبر

 :پانوشت ها
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*  ( ، شاعر ایرای  زاده عشفر  ( ۱۳۰۳-۱۲۷۲شعر از سید محمدرضا مبر
 .«ت روشنفكرانهیو مسوول یکارل پوپر، »آزاد **

 ر صفحه رادیوی صدای آلمان »تاری    خ همه ما را محکوم کرده است« میر  د

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dw.com/fa-af/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-15908871
http://www.dw.com/fa-af/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-15908871
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 ۲۰۱۲می  ۲۰

 آقای عالم افتخار (1)«پاسخی به »بالهت

یک دنی   ا ب   الهت؛ فق   ط از  » آقای عالم افتخار در نوشته ی  تحت عنوان
فلس    ف  « سایت خاوران و نبر  چند -، در بخش »مق       االت  «  ی  ک آدرس!؟

 :(، پس از ابراز تعارفات، نوشته اند2وبسایت دیگر) 

(؛ یک مقاله از نام ایشان برایم  1391ثور  8گاه قبل )جمعه  همیر  سحر »
 .ایمیل شده بود

 بیل ؛ بیل ! مقال
 
م مدیر مسئول   ه ؛ از محبر عجیب و غریب و ناز و نازنیت 

 .ویب سایت آسمای  

 برای بخش افغانستان رادیو دویچه وله )رادیو دولتر المان( نگارش یافته و توسط عارف 
ً
این مقاله ظاهرا

 « .فرهمند کارکن ویبسایت رادیو دویچه وله ویراستاری شده است

گویم که من شش بار از ایشان ایمیل دریافت داشته ام  در همیر  جا به خدمت آقای عالم افتخار ، یم 
(؛ اما ، من حتا یک بار هم برای ایشان ایمیل نه فرستاده ام. میر  این مقاله را هم به نشای  دیگری جز 3) 

به نوه های خود شان  بخش دری راد یوی صدای آلمان نه فرستاده ام. جناب آقای عالم افتخار اگر 
بتوانند گر  آنان  شاید   ، بکنند  طرف   ه  مراجعه  از  ایمیل  آن  بگشایند که  ایشان  برای  را  مشکل  این 

 فرستاده شده است.   یك

ا من برای ایشان فرستاده  و باز اگر آقای عالم افتخار به راستر تصور کرده بوده باشند که آن »ایمیل« ر 
 به آسمای  یم 

کرد،  آسمای  آن را منتشر نه یم   فرستادند و اگر ام، شایسته تر بود تا پاسخ را هم برای نشر
یات دیگر مراجعه یم  باز  کردند.  به نشر

گونه میر  به ایشان رسیده است . مشکل اصیل در این  به هر رو، مشکل اصیل در این نیست که جی 
(، از  4به گمان غالب جناب آقای عالم افتخار ، که مفتخر به نوشیر  یک عالم اثر شده اند ) است که  

 »ژانر« ها شناخت نه دارند. اگر با »ژانر«ی که »تاری    خ هم
 
ما را محکوم کرده است« در چهارچوب    ه

ز یک شود ا آن نوشته شده است، آشنای  یم داشتند، در این صورت به یقیر  از آن توقعایر را که یم
عالم افتخار در پایان     کردند. به همیر  جهت اگر آقای داشت، نه یم   تحقیفر -رساله یا مقاله ی علیم

»   ایشان نوشته اند:    نوشتم.  این چند سطر را نبر  نه یم   توقع نه یم کردند تا من به ایشان پاسخ بگویم ،
ویب سایت خوب آسمای    ه  نند در فرجام تنها آرزوی پر حشتم این است که جناب حمید عبیدی گردا 

اعالم بدارند که این بالهت نامه؛ متعلق به ایشان نیست و توسط مافیای رسانه ای...جرمن آنالیت  و 
... به تهمت در پایشان بسته شده است!«   روپرمرداج 

 آقای عالم افتخار ، یر پاسخ نه ماند، من با تمام آگایه و مسوولیت     برای این که »آرزوی پرحشت«
  نامیده اند، از خام   »بالهت نامه«   دارم آن جی ایشان  اعالم یم

 
من است و کیس آن را بر من تهمت    ه

 نه بسته است. 
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* 

اف یم کنم  انتقاد آقای افتخار این است که به اکب  پرسش ها جواب جامع گفته نه شده است. من اعبر
وشتار مورد نظر ، پاسخ نه گفته  ها به ارتباط مسایل مطروحه در ن پرسش   که حتا به یک درصد از

    ام. 
ً
م« در   : مثال م« و »جنگ    در مورد عوامل شکست »سوسیالبر  »دژ شکست ناپذیر صلح و سوسیالبر 

یک سطر هم نه نوشته ام؛ در مورد عوامل شکست »انقالب شکوهمند و برگشت    -حتا-رسد« ، من  
 ناپذیر ثور و به خصوص مرحل
 
    نوین و تکامیل آن«، نبر  یک سطر نه نوشته ام.  ه

اما، چنان که دیده یم از »چپ« و »راست« مواجه شده   و  تند  با واکنش  نامه«  این »بالهت  شود، 
ی حاض  باشد   ایستاده   دانستم که چنیر  خواهد شد. وقتر قلب بیمار است. و این را یم  شود، اگر داکبر

« متوسل یم  -متخصیص هم نه باشد   ولو داکبر   - شود ، تا قلب را دوباره به کار   ناگزیر به »شوک برقر
توانند کار  متخصص یم   دوباره به تپش آغاز کرد، آن گاه دکتوران   بیمار   پس از آن که قلب   بیندازد. 

« نوشته شده است، تا   تداوی را آغاز کنند. »بالهت نامه« معیوب    ه   از دایر    برای ایجاد »شوک ذهت 
 منجر به »سکت  ها خلق شده و ی  که برای توجیه ناکایم کلیشههای   جواب

 
فکری« و »نازای  فکری«  ه

انتخاب عنوان ، زبان و میر  از رس تا به پا از جمله همیر  هدف را داشتند .    ما شده است، نجات یابیم. 
 رسد که این تبر درست به هدف خورده است.  چنان به نظر یم

آن جی که من نوشته ام صاف و ساده بالهت است، پس چرا عالم   پرسش در این است که اگر همه
افتخار به این بالهت که هر آدم آگاه باید آن را درک کند ، واکنش نشان داده اند و آن هم در این همه 

 ها ؟!  ویسایت

از این که از روی سایه خود پریدن     »بالهت« من وارخطا شده اند : شاید   باور دارم آقای افتخار از
ش یاید و معاون اسبق »حقیقت انقالب ثور« ایر   گسبر ، با آن »حقایق« ی که در زمانش در ارگان نشر

آن حزب منتشر کرده اند و از بس در ذهن شان تکرار شده است که آن را به راستر به جای حقیقت 
 گرفته اند، تنها بماند! 

  تجاوز برهن   جدی هم  6   ثور یک کودتای ماجراجویانه بود و نه انقالب .   7 
 
یک ابر قدرت بود. پس   ه

، افتخار  آقای  مدیر مسوول   شما  یه   معاون  بود.  نشر آشکار  تقلب  نامش هم  در  اید که حتا  بوده  ی  
، یم شنیدن   دانم ببخشید  و     که  بسیار سخت  بسیار  هم  قبولش  و  دردناک  تان  برای  حقیقت  این 

« صادر  یک دنی   ا ب   الهت؛ فق   ط از ی  ک آدرس!؟»  داست. و اما ، جی باید کرد ، وقتر کیس بتوان   دشوار
 تواند.  از او غبر منتظره بوده نه یم  کند، صدور چند تا بالهت دیگر هم

ی نه شده است یک     تا گویم: اگر هم  »بالهت« دیگر را نبر  مرتکب شده و یمموسم »بالهت« سبی
 نبر  با »انقالب شکوهمند ثور« بروز نه یم هیچ مخالفت داخیل و منطقه

کرد، باز هم ما به   ی  و جهای 
ل مقصود« ، نه  یم رسیدیم.  »مب  

** 

ی که در کشور ما تقرییر      هدف مهم دیگر اف« بود، چبر  »بالهت نامه« پیش کشیدن »فرهنگ اعبر
«   -یک »مرد«     »تابو« است : مگر ممکن است اف بکند که   -آن هم »مرد انقالیر پیش خلق عالم اعبر

   اشتباه کرده است!؟
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مگر این ممکن   -و مردم ما تحمیل شد و هیچ کیس اشتباه نه کرده است    فاجعه پشت فاجعه بر کشور
 یر  رویده باشند؟! و بدون عامل انسای  مثل سمارق از زم  ها خود به خود است که فاجعه

م من از شما یم پرسم: مگر »ما« ، »انسان کامل« بودیم که هیچ اشتبایه نه  آقای عالم افتخار محبر
 کرده باشیم؟! 

 کنم...  ببخشید که باز هم به جای پاسخ ، پرسش مطرح یم

*** 

سایت خاوران« منتشر شده است  بثور سال جاری در »و  12تان که به تاری    خ  شده  نوشتار یاد   در  شما
  
ً
ت کارل پوپر؛ مکث نمایم منجمله به  میتوان نه، نوشته اید: »بنده عجالتا امون »معقوالت« حرص  م پبر

این دلیل که مطمیر  نیستم؛ این ترجمه و برگردان دقیق و درست سخنان وی باشد و باز بایستر نخست 
ادبیات   پوپر دارای چه تعریف ها و حدود و ثغوری روشن گردد؛ که مقوالیر چون »روشنفکران« در 

میباشد و خود آن جناب چه جهانبیت  و فلسفه و منطق و موضع طبقایر و عهده و رسالت... دارد. ول  
چنانکه یم بینید؛ جناب عبیدی با این پاره پینه کردن؛ به نهایت جایگایه که میتوانسته است سقوط 

از شما در همان    -یعت  تنها پنج روز پس تر    -ثور    17خ  و باز به تاری       (. 2کند؛ سقوط کرده است«) 
هزار    11صفحه که حاوی بیش از    15در     «از ک  ارل م  ارک  س ت  ا ک  ارل پ  وپر؟! نوشته ی  به نام »   ویبسایت

 نامه و فلسف لمه است ، منتشر یم شود . در این نوشته شما به معرق  زندهک
 

  یك
 
پردازید.   کارل پوپر یم  ه

  - روز قادر شده اید شخصیت و افکار پوپر را بشناسید و مقالت طوییل در این مورد بنویسید  5در     یعت  
 مبارک تان باشد آقای عالم افتخار! 

بار دیگر و     در کابل فاکولته ی ساینس را تمام کرده و در آلمان همکه     من اگر از آقای مسعود راحل،
کنند  اینبار در رشته ی فلسفه تحصیل نموده و از چند سال هم روی دوکتورای خویش در فلسفه کار یم

فلسفه یم با  را  روز  شب  و و  تسلط     گذرانند  سطح  ین  عالیبر در  نبر   انگلییس  و  آلمای   های  زبان  بر 
کردند که   حتمن فکر یم   ی  در معرق  پوپر و آثارش بنویسند، روز مقاله  5واستم تا در  یم خ    دارند،

 حمید عبیدی بیچاره دچار بالهت شده است. 

 رسانم:  ( نوشته ام را این گونه به پایان یم4و به تقلید از شما ) 

امات فایقه   با تقدیم  احبر

 نامه«  »بالهت ه  حمید عبیدی نویسند 

 ------ 

 پانوشت: 

عنوان نوشته ی آقای عالم افتخار »یک دنی   ا ب   الهت؛ فق   ط از ی  ک آدرس!؟« است و من برای  (1)
 اختصار نوشته ام »بالهت«

http://www.khawaran.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%81%DB%8C/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%80%D9%80%D8%B3-%D8%AA%D9%80%D9%80%D8%A7-%DA%A9%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%9F/
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مص ( بالهة: کم عقل بودن در امورات دنیا ، یر عقیل ، نادای  ،    بالهت  [ )از ع ، ا 
 
َ
 
] ب   ه

غباوت ، رعونت ، سفه ، سخافت، ضعف     ، ، ابلیه ، کم خردی ، ساده دل ، حمق     حماقت
 . ی و تدببر

 
 و سستر در را

وبسایت  « در  ؟آدرس!  نوشته ی آقای عالم افتخار تحت عنوان »یک دنی   ا ب   الهت؛ فق   ط از ی  ک    (2)
  ها یمتعدد و از جمله سایت وطندار و آریای  منتشر شده است. 

 وطندار  

 
 آریای    

 :تاری    خ و زمان مواصلت ایمیل های جناب آقای عالم افتخار به آسمای    (3)

 
Verschickt am: 01.04.2010 15:33 Westeuropäische Sommerzeit 
Verschickt am: 26.05.2010 17:34 Westeuropäische Sommerzeit 
Verschickt am: 11.07.2010 09:02 Westeuropäische Sommerzeit 
Verschickt am: 18.07.2010 05:14 Westeuropäische Sommerzeit 
Verschickt am: 20.10.2010 18:49 Westeuropäische Sommerzeit 

Verschickt am: 13.12.2010 13:34 Westeuropäische Sommerzeit 

اند (4) رسانیده  پایان  به  جمالت  این  با  را  خویش  نوشته  خود  افتخار  عالم  آقای   :جناب 
امات فایقه »  با احبی

   محمد عالم افتخار
ً
صفحه مقاالت و آثار    5000نویسنده و آفرینشگر »گوهر اصیل آدیم« و حدودا

امون اوضاع در افغانستان و جها   و تحلییل پب 
 «ن امروز و دیروز و فرداتحقیقی

 

 

 

 

 
 
  

 

http://www.vatandar.at/eftkhar101.htm
http://www.vatandar.at/eftkhar101.htm
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 ۲۰۱۲ لیاپر ۲۶

 وای بر ما اگر این »آزادی« آزادی باشد 

 پاسخی به آقای نجیب »روشن« 

ی  گرداننده  روشن  نجیب  آقای 
در    ، »آزادی«  ویبسایت  مسوول 

عنوان تحت  بلندای  مطلتر  »از 
به نوشته   آسمای  نور نه یم تابد«

عنوان تحت  من  همه  »  ی  تاری    خ 
کرده  محکوم  را  ما 

نظر     « است از  اند که  پرداخته 
د  آن چنیر  است:  ه  محتوا فشر

غلیط  به     من  - ی  رسانه 
 فرستاده ام؛   مطلب

رسانه شخص غلیط را برای ابراز  -
موضوع روی  انتخاب کرده     نظر 

 است؛ 

 آن جی من نوشته ام   -
ً
 غلط است و من اصلن حق نه داشته ام چنیر  بنویسم؛  کامال

من در لباس و پوزیش غلط عکس گرفته و عکس های نامناستر را برای نشر در کنار مطلب فرستاده   -
 و ...  ام

 پرسش من از آقای روشن این است که آیا چنیر  امر و نیه ، توتالیتار نیست ؟! 

میان این دید و دید ستالیر  ، ماوو ، خمیت  و مالعمر جی تفاویر وجود دارد و. اگر قدرت آن ها را یم 
 کردید؟ داشتید با من جی یم

  توانستم نوشت من یم
 
کنار آن بگذرم؛ زیرا میان آن جی من گفته   ایشان را نادیده بگذارم و یر تفاوت از   ه

ام و آن جی که آقای روشن از آن برداشت کرده اند هیچ تناستر جز تعارض وجود نه دارد. در این مورد 
هر دو حوادی  اند که تراژیدی میل را رقم    ثور  8و    7، من توضیحات کوتاه ارایه خواهم کرد. و اما، چون  

یم ممکن است در سال  زده اند و اگر از آن ها درس   ثور« مواجه شویم، لذا   9با تراژیدی »  2014نه گبر
 به حیث یک انسان و یک افغان وظیف
 
م.  وجدای  خود یم ه  دانم تا این مساله را جدی بگبر

 

 

http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai-2012/Najib-Roshan-DW-Obaidi-27&28%20April.htm
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai-2012/Najib-Roshan-DW-Obaidi-27&28%20April.htm
http://www.dw.de/dw/article/0,,15908871,00.html
http://www.dw.de/dw/article/0,,15908871,00.html
http://www.dw.de/dw/article/0,,15908871,00.html
http://www.dw.de/dw/article/0,,15908871,00.html
http://www.dw.de/dw/article/0,,15908871,00.html
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اضات آقای روشن  پاسخ کوتاه به   اعبی

م: قتل عام ها  یی به بار آورده ابر  ش خسارات نفرت انگی»... ما روشنفكران از هزاران سال پ  ه  در بار   -1
اكتشاف    -ن كار ما است، اكتشاف ما استیوری، ایك تیك مكتب و به نام  ی ك آرمان، به نام  یبه نام  

  روشنفكران...«

 و در نوشت   آن جی در باال
 
وع قوس تا پایان(  من در »قوس ناخنک« آمده  ه کارل   بخیسر از نوشتار )از رسر

ید و این نوشتار   است  «ت روشنفکرانهی»آزادی و مسوول  تحت عنوان     موند پوپر،یر  یف که ببر . شما تشر

نکران« در آن مقاله همه کسای  را که در تاری    خ  ف منظور را درک خواهید کرد. »ما روش را مرور بفرمایید  
یت در تولید و پخش اندیشه م یک  های  که موجوب قتل و کشتار شده اند، احتوا یم بشر کند. لینینبر 

بنیادگرای  اسالیم و در مجموع   آن شد. 
ایدیولوژی خشن و خشونت زا است و لینیر  خود هم قربای 

ا است. توتالیتاریزم در هر شکل و به هر نایم که باشد اسال  م سیایس هم از نظر من ایدیولوژی خشونبر 
ا و فاجعه آور است   خوشونبر 

 از هیچ کیس صحبت نه کرده ام، بل من به حیث خودم از دید تجرب  -2
 

  من به نماینده یك
 
خودم در   ه

ای هم نه دارم که شما و یا دیگران آن را  هیچ ادع  -مورد نسیل که من به آن تعلق دارم صحبت کرده ام
 نوشته هایتر که پیهم به نشای  پستر  

بپذیرید. شما طبعن حق دارید طور دیگر فکر کنید. من گرجی با اکب 
فرستید ، موافق نیستم ، ول هیچگاه به خود حق نه داده ام و نه خواهم داد که شما را به   یم   آسمای  

بکشانم.   استنطاق 
 
یفدر    -3 ِ با شخصیت      مورد این که هفت ثور جی بود، به این گوشه از گفت و شنود والدیمبر سنگبر

 جدی توجه بفرمایید:  6اول حزیر و دولتر پس از 

یف ِ  را چگونه ارزیایر میکنید؟  1978شما از موقعیت امروز، انقالب اپریل   : والدیمبر سنگبر

ین تأخبر میگوید: 
ک کارمل بدون اندکبر  ببر

  [ یک جنایت عظیم دربرابر مردم افغانستان بود. *1978اپریل ] انقالب

ی حزب و دولت بود،  که در مسند رهبر
"نان و    نه گفت که به جای   و باز مگر داکبر نجیب در زمای 

 "گلوله و کفن و گور" داده شد؟!   لباس و مسکن" که به مردم وعده داده شده بود به آن ها

محال آقای روشن شما که در شو  م خوانده اید ،  -روی مارکسبر  ثور    لطف فرموده و بگویید که   لینینبر 
،  انقالب بود و یا کودتا؟  نظر به تعریف لینیت 

 بیر      شما که به
جنبه حقوقر قضایا در یک جای  اشاره کرده اید بگویید که نظر به معیار های حقوقر

ناسیون 6   الملیل ،  الیستر ؟ جدی تجاوز و اشغال بود و یا کومک انبر

 در   -4
ً
ا انقالب نه یایس  یک کوتاه مدت به فکر ترصف قدرت سیشما نوشته اید : »پرچیم ها، اصال

تنو  و  زحمتکشان  صنف   حقوق  آوردن  بدست  برای   
ً
و ضفا مبارزات  یبودند  خواهان  عامه،  اذهان  ر 

http://www.afghanasamai.com/asaausgabe/Roshanfekr2.htm
http://www.afghanasamai.com/asaausgabe/Roshanfekr2.htm
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ای جی ایجاد روشنگرانه بودند« . هموطن عزیز مگر این سازمان و تشکیالت مخف  در قوای مسلح بر 
اکبر خیبر را که مخالف کودتا بود از راس این سازمان برکنار کردند؟!   شده بود و چرا مبر

و باز نه این است که وحدت میان جناح خلق و پرچم ، درست برای تدارک براندازی حکومت داوود خان 
 با تعجیل تحمیل گردید؟

 با این همه ، برخالف »تصور« شما، من هیچگاه هم  -5
 
ها را به گردن ح دخ ا نینداخته ام  ه نه    -تقصبر

 عضو آن حزب بوده ام؛ بل به خاطر این که چنیر  
به خاطر گل روی کیس و یا به خاطر آن که من زمای 

جنگ ها جنگ های نیابتر بودند و افغان ها در هر دو سوی خط     داوری  خالف واقعیت است. آن
قربای  این جنگ شدند. ح د خ ا و تنظیم های جهادی دست جنگ و نبر  آنای  که در هیچ سو نه بودند،  

  چپ و راست فاجع 
 
جنت در روی زمیر  دوخته    تخییل ساخیر     ه  واحد بودند. یگ چشم به یک آیند  ه

  بود و دیگری چشم به یک گذشت
 
غبر قابل برگشت و غبر قابل انطباق با زمان حاض  و جنت پس از   ه

 مرگ. 

اهن از ما بیشبر کهنه کرده اند در مظاهرات و همایش  آن شعر به شهادت حزیر     -6 های  که چند پبر
 های ح د خ ا نبر  خوانده یم شد 

گویید ، چرا از تجلیل قربانیان مظاهرات مسالمت   شما که از تجلیل شهدای »سوم عقرب« سخن یم  -7
 آمبر  دیگر امتناع یم ورزید؟

اک کننده در مظاهره   سه عقرب جی نیتر داشتند، کسای  که در پشت  ضف نظر از این که جوانان اشبر
قضیه   این که  شک  بدون  انداختند.  راه  به  دیموکرایس  روند  سبوتاژ  برای  مظاهره  این   ، بودند  پرده 
ی نه شد این زخم را چرکیر  ساخت و بر باور نسل جوان به دیموکرایس صدمه وارد کرد.  اندازی پیگبر  تبر

ستر  یک ژورنالیک روشنفکر سالم و وطندوست و  یو وجدان    بر  است ضمیر  ا هم یآ   شما نوشته اید:   -8
 آزادی را بلند کرده است؟!  ه  ، نعر ی  که بر بلندی های آسما

ایدیولوژی و هیچ گونه وابسته و  نیست. من کوشش   آقای روشن وجدان من در قید حزب   دیگر 
 

یك
ی کنم؛ تا باز به ها را به صورت تمام حجم ببینم و از آن ها برای   کنم واقعیت یم امروز و فردا نتیجه گبر

 یک فاجع
 
 دیگر مواجه نه شویم.  ه

من نه تنها به خاطر آن قربانیای  که عضو حزب دیموکراتیک خلق بودند ، بل برای همه قربانیان این 
اندو هگینم.     فاجعه با هر عقیده ی  که بوده اند ، در هر حزب و جناج که بوده اند و یا نه بوده اند

ارهای سوخته و حتا برای خاک و سنگ وطنم که از جنگ ب رای آبادی های ویران شده و برای کشبر 
افرادی که ایدیولوژی کور شان کرده و قادر نیستند   ه  متاثرم. برای ذهن های مسخ شد   مصدوم شده

است   واقعیت ها را ببینند و حقایفر را که مثل کوه پیش چشم شان است ببینند متاسفم. این تراژیدی
که هموطن ، هموطن خودش را ضف به خاطر این که همرنگ او نیست دشمن بداند و ضف به خاطر 
 شهنامه یم توان غمنامه  

 
این که عقیده اش را نه یم پذیرد مستحق مرگ بداند... و در این باب به بزریك

مادر و پدری که   -نوشت... ی  بهبر است بگویم برای هر قربای  جنگ یم توان یک جهان غمنامه نوشت  
فرزند شان را از دست یم دهند یک جهان برای شان ویران یم شود. و من درد و اندوه پدر و مادر خودم  
را از رسنوشتر که بر من گذشته است دیده ام . قربان دل بیغم تان رفیق نجیب روشن عزیز. برای تان  
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یم کنم آرزو  را  پیشداوری  بند  از  رهای   آن  با  توام  و   
منتندرستر برای  و     .  ترقر   ، عدالت   ، آزادی 
اجتماع آرمان ها واال اند ؛ ول هیچ آرمان و ارزیسر باالتر از خود انسان وجود نه دارد. آزادی ،    رفاه

 اجتماع را برای بهروزی انسان باید خواهان بود ....   عدالت ، ترقر و رفاه

اکمیت ح د خ ا از ماهیت اندیشه ی  و من به زودی در مورد این که چرا دیکتاتوری در نظام تحت ح 
حتا    اصول تشکیالیر این حزب منشا یم گرفت و بروز آن اجتناب ناپذیر بود و نبر  در این مورد که چرا

در صورت عدم بروز مخالفت مسلحانه نبر  ح د خ ا قادر نه بود تا شعارهای خودش را تحقق ببخشد  
 به صورت مفصل خواهم نوشت.   ،
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 ۲۰۱۲اگست  ۱۶

 در بار  نکایی 
ٔ
 یجار  ید یتراژ  ه

  موجود است عیکه در مورد شان توافق وس  نکایی 

 توانند به طور منطفر   مطلق آنان نه یم  تیدر افغانستان، اکب    یثروتمندان بزرگ امروز   انیاز م -
  یثروت ها نیا ند ی بگو 

 
 به دست آورده اند؛ رایه گونه و از جی   را که امروز دارند، جی  بزریك

افغانستان جنا  یدر دهه ها - در  پ  یادیز   اتیجنگ  ن  وسته یبه وقوع  امروز  و  از    یشمار   بر  است 
 زنند؛ یم تی زورمندان و وابسته گان شان بدون ترس از قانون دست به جرم و جنا

 نه دارند؛  پا کردن قانون تریس ر یزورمندان از ز  -

 ی ته د یدر باال آمد درست باشد پس با  آن جی  اگر 
 
، چپاولگر،  تکار یاز نام عناض جنا یلیفهرست طو  ه

 .فاسد و قانون شکن چندان دشوار نه باشد 

*** 

  انه« ی»فرقه گرا  یآن را برخوردها   ی خواهد رفت و جا  انیپلک از م  کی، در    عیتوافق وس  نیاما ا  و 
 .دیاور یرا بر زبان ب مشخیص یو نام ها د یخواهد گرفت ، اگر »تابو« را بشکن

*** 

با حکومت   -بود و  ما »حکومت قانون«  و محالت به هنجار یم اتیدر مرکز و وال  یحکومتدار  اگر 
  طالبان دوباره رس بلند کرده نه یم -به باور من    -صورت  نی، در ا  میداشت  یم  -اشتباه نه شود   قانوی  

   توانستند و اگر هم رس بلند یم
 

 .شدند  رسکوب یم کردند ، به ساده یك

ناپذ  عنرص  و -  گر ی د  ر یهنجارگر  جنا  ژهیبه  ارتکاب  استقرار »حکومت     بر  ن  -یر  سنگ  اتیمتهمان  از 
 .قانون« ترس دارند 

 : مییاگر بگو  ستین  منطقی   ا یآ پس

 سک یو طالبان دو رو  ر یعناض هنجار ناپذ -
 
 اند؟  یواحد بحران جار  ه

  انه« یفرقه گرا یگفتارها» -
ً
 زند؟ یر  واحد« یم ین »سکه یمنافع ا ابیآب به آس عمال

*** 

شود آن را   مبدل شده است که یم  ی  ماریبه چنان ب  «ی  کنم »فرقه گرا  جهت من فکر یم  یر  هم  به
 شود تا جامع  مانع از آن یم  را یز   –  د ی نام  «ذهت    دز ی»ا

 
مقابله با مداخالت و تجاوزات    ی  ما توانا  ه

 .کند   کسبو ... را   عدالتر  ، یر  و قانون شکت   ی  ، فساد ، زورگو  تیجنا یها «یمار یو  »ب خارجر 
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 .رفع بحران است  ید های از شاه کل گی« ی  کنم غلبه بر »فرقه گرا   ن جا است که من فکر یمیا از 

ت  یه نه پرداخته ام ؛ نه به خاطر آن که آن ها را کم اهمیقض   الملیلیر  و ب  من به عوامل خارجر   البته
 رسد.  ل که دست ما به آن نه یمین دلیدانم ؛ بل به ا یم
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 ۲۰۱۲اگست  ۱۸

 راه فردا لی قرن از دست رفته و مسا یدهایام

 مناسبت روز استقالل به

داد استقالل    یر  سوم ( مصادف است با نود و  1999اگست  18)  1378اسد سال  28 سالروز اسبر
 .افغانستان 

آزاد   شاه ترقی امان هللا كه شاه   ، ، وطندوست  استقالل  ی خواه  اعالم  از  پس   ، بود  و جسور  خواه 
دن  یقرون و رس  رفع عقبمای    یك كشور و ملت مستقل و آزاد كوشش برایث رهبر  یافغانستان ، به ح
با  ی به كاروان مدن  . از اندك مدیر یكمال تأسف ات معاض را آغاز نمود  با موانع و    ن كوشش پس 

 با فاجع  ار مواجه شد . افغانستان پس از سقوط دولت امای  یبس  یهای  دشوار 
 
   ه

 
د . ی مواجه گرد  بزریك

 ی ك و توطیافغانها ، تحر   یار یبس
 
ت  ی دانند كه در نها  یم  ی  های  جاد دشوار یا  استعمار را عامل اصیل  ه

ح ین عامل توضیت بغرنجبر از آن است كه تنها با ا ی. و اما واقعد  ی گرد  منجر به سقوط نهضت امای  
 .شده بتواند

(  1774ل دولت معاض افغانستان )  یرا كه با تشك  ی  ه های ك سو مای، از    یتانو یبا استعمار بر   تصادم
گر ید  ی، در حال نضج بود ، مصدوم و حتا مضمحل نمود و از سو   ی  ل آن به قدرت  منطقه  یو تبد

ت معاض  یمدن ید ، كه افغانها از اثرات و دستاوردها یگرد  انه مانع از آن یمبر گیاستعمار آگاهانه و پ
 . د شوندیمستف

 كه نخبه گان جامع   زمای  
 
ورت تغ  افغای    ه   یشان در كشورها  یر همتاهایهمانند سا   -افتندی را در یبر ض 

ه ها و بر  نه ها ، انگیت غرب توجه نمودند ، تا زم ی شبر به ظواهر و محصوالت مدنیب  -گر اسالیمید
 . ت را به وجود آورده بودی ن مدنیكه ا  عوامیل

 جامع  ایسیس  یوهابر ن نی كه محافظه كارتر   ی   حتا آنهابر  ن  امروز 
 
نت ،   یم  معرق    افغای    ه شوند ، انبر

ن یرند و اما ایپذ  ار ساده یمین سالحها را بسی  مخرببر بر  ك و نیاره و تخنیتر و طلفون همراه ، مو یت
به قدرت   ستهگونه توان  د شده اند و غرب جی ی تول  ت غریر ین محصوالت مدنیگونه ا  پرسش كه جی 
 . مبدل گردد ، هنوز هم در مركز توجه قرار نه گرفته است غالب جهای  

وطه خواهان و شخص شاه امان هللا یات نیست كه بتوانند نیدر دست ن سند و مدریك چیه ك مشر
ند . و اما در ایرا ز   ایس ی سبر شه ها و تدبیست كه عمق اندید نیشك و ترد  ی جابر  ن نیر پرسش ببر

وط  . ك شان برابر نه بودین  ه  ات و ارادیت با نی جنبش مشر

 پنداشته اند كه با گرفیر  قدرت دولتر   یم  یساز   ین كه هواخواهان عرص ی ابر  گر ن ی د  ضعف كیل  كی
بهبر را    ه  ندیند راه آمیتوانل آن بر جامعه  یل و تعمیو تحم  قدرت دولتر   م از كریسیو اتخاذ تصام

ست.  ین كومتر  تنها ارگ و دفاتر حبر  كابل نست و  یگر نی ند . افغانستان تنها كابل و چند شهر دی بگشا
 مشاركت آگاهانه ، آزادانه و دواطلبان  ه   كنندیر  كه كمبر مورد توجه بوده ، نقش تع   یعنرص 

 
مردم در   ه

گفتند ، هنگام   ن عامل سخن یمیكه در حرف ظاهران از ا  است . حتا كسای    روند تحوالت اجتماع
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ا هم حد اكب  روان و اذهان و قلوب مردم را كاغذ  ید و  ت نه دادنیا به آن اهمیدن به قدرت ،  یرس
كه بدون مراجعه به مردم،   یستند مواردی كم نبر  خود پنداشتند . امروز ن  الیخ  یطرحها  ید برایسف 

خواهند و آن را    ن را یم یخواهند ، ا  خواهند و چنان نه یم   یمیر  شود مردم افغانستان چن  گفته یم
برا  ای  یخواهند . خارج  نه یم  ا هم كل جامعیبخش و    نا آین  یا  یهم كه خود را 

 
  م یم یق  افغای    ه

ن به خود اجازه یمبر  تراشند ، ن  . ندیدهند خود رسانه به وكالت از مردم افغانستان سخن بگو   اكب 

 یر  دارد . در ع  یشداور یق ، تمام حجم و فارغ از هرگونه پیعم  یسر یاز به باز اندیتلخ گذشته ن  تجارب
 به شناخت تجرب  ژهیموجود در آن ، به و  یشها یتها و گرایزمان ، ما بازهم به شناخت جهان ، واقع

 
  ه

فته و نیملل پ برداشته اند   فتشر یدر راه پ  یبلند  ی مووفقانه گامهابر اخ  یدهه ها  كه یط   ملیلبر  شر
ورت دار  ست . " فرهنگ  یگران نیارب دتج  ینسخه بردار   یچ به معناین نكته هید بر ا یم . تأكی، ض 

 جامع   یساز   یعرص   یبرا  هم هر كوشیسر یپ  یشكست ها  داخیل  ه  د " از جمله عوامل عمدی تقل
 
  ه

ملل    یرد تجارب و دستاوردها  ید به معناید " را نه بای" فرهنگ تقل  بوده است . و اما نف    افغای  
 . نمود گر تلفر ید

ا  ی خود را به " فرهنگ تفكر " داده است و    یجاد "  ینهمه تجارب تلخ " فرهنگ تقلیپس از ا  ا یآ
 م ؟یاست  انتقال یر  الاقل ما شاهد چن 

ب  ا یآ را در  ارتقای»روشنفکران«  نقش خود   ، تكامل    آگایه   یدار ساخیر  مردم  انكشاف و   ، مردم 
د و ی است چنان كه بایساخیر  س  ساخیر  ، پرمغز ساخیر  و انسای    معاض ، عقالی    ایسیفرهنگ س

 ند ؟ یفا نمای د ایشا

مبدل     انه«ی»فرقه گرا  یگفتار ها  د یتول  یر  گان ما به ماش  لکردهیاز تحص  که بخیسر   ست ی چنان ن  ا یآ
 توانند به  عوامل بروز خطر فاجع  که یم  ی  گفتارها  -شده اند

 
 هی«  ثور مبدل گردند و همه ما9»  ه

 ده را که یط یدیام یها
 
ناشگفته به دست  ،دهند  د یتوانند نو  را یم یبهبر  ه  ند یاند و آ دهیرو  بر اخ ه

 دهد و افغانستان را با فاجع یآتش نابود
 
 !دچار سازد؟ قبیل یبه مراتب خطرناکبر از فاجعه ها ه

گان ما با دست دراز مرصوف مداخله و تجاوز در برابر وطن ما اند و ما زار    ه یشده که همسا  را جی   ما 
 !م؟یو زبون توان دفاع از خود را نه دار 

داد استقالل افغانستان ، امسال ا  میا  دهیرس  ی  بر ما آمده و چرا به جا   جی    یر   یر  چن  نیکه  روز  اسبر
 !رنگ و رمق بود؟

 . دیش ید در مورد آنها جدن  اندیاند و با یار جدیباال بس یها پرسش

ات  یكه برتر   ی  و اقتصاد  ، صنعتر   گی، تخن  علیم  یو بر ن ر سبر كرد ، شگفت     یمیر  ك استعمار را تأمی بر
 بودند . بر  است ، كردار و اهداف استعمار فساد آور و نفرت انگیشه ، سی و اما اخالق ، اندبر  انگ
   ی  رپا ی تضاد اثر ژرف و دیر  هم

 
با مجموع   نبرخوردشا  بر روان ، عقول و قلوب افغانها در چگونه یك

داد استقالل  ی دهه ها  برجا نهاد . در یط  ت غریر یفرهنگ و مدن ن زخم كهن  یبار بار بر ا   پس از اسبر
  عادالن بر ده شده است . برخورد غ یاب پاشبر  نمك و ت

 
ده از یاث رسبر ل به میغرب نسبت به مسا  ه

 نیران ، و پاكستان ، زمیاستعمار در مناسبات افغانستان ، با ا
 
سابق   ینفوذ شورو   یرا برا  مناستر   ه

  ی ر است و شورو ی ه ناپذ ی بر افغانستان عمل توج  ید آورد . گرچه تجاوز شورو یدر افغانستان پد 
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اف كرد كه مرتكب تجاوز شده و روسی ن حقیوقت باالخره به ا   یه كه خود را وارث شورو یقت اعبر
ف است،  اما در ع بر  سابق اعالم داشته ن انتقام از   یبرا  به دایم  غانستانل افی زمان تبدیر   به آن معبر

 ی امدهایج و پی رها كردن مردم افغانستان با نتابر  ت نیدر نهاكا رفت و  ی تنام بر امر یكه در و   آن جی 
سازد .    یم بر  آن ن  ن غریر یكا و متحدیرا متوجه امر  ت بزرگ اخالقر ی، مسوول ی  ن زورآزمایوحشتناك ا

در مورد   تیاشتباه و مسوول  نیدر مورد ا  از گایه  هر سپتامبر    11آن پس از    غریر   نیو متحد   کا یامر 
ان خطاها   یرا برا  ی  آن سخن گفته اند و وعده ها  ی سخاوتمندانه برا  یگذشته و کومک ها  یجبر

 سخن گفته اند.  اما ، تجرب  از آن در برابر مخاطرات احتمال  بای  یافغانستان و پشت  یبازساز 
 
  ک ی  ه

 ده
 
  - است  ختهین برانگوعده ها در نزد مردم افغانستا  نیرا در مورد ا  ی  جد  یدها یشک و ترد   ،بر اخ  ه

ات  یها  مانیکه به رغم عقد پ  ی  دهایشک و ترد ر سبر هنوز   ،غریر   ی از کشورها  یار یو بس  کا یبا امر   کیبر
 .برطرف نه شده است

د باعث آن شود تا ما از شناخت  یغرب ، نه با  یلیا هم تخیو    ك " گناه "  واقیعیهر رو  هزار و    به
. راه درست " كشف " كامل " راز و رمز "   می كه قوت غرب را به وجود آورده ، غافل بمان  آن جی 

ایپ تنها در  ؛   فت و قدرت غرب است  پاسخ   م توانست به پرسیسر ین صورت است كه خواهیشر
 كه از زمان تصادم با استعمار تا كنون در برابر جامع  می و بگ

 
پاسخ    یبرا  ما قرار دارد و هر كوشیسر   ه

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

 گذشته است؟   مرصف مفهوم استقالل میل خی    تار  ا یآ

 ی  مقاله     رسولیر  اسی  ی، به مناسبت سالروز استقالل افغانستان ، از آقا  یس  یر   یر   تیوبسا  در 
 .«خ مرصفش گذشته استی    که تار   منتشر شده است تحت عنوان : »استقالل مفهویم

امروز اصالح طلبان در افغانستان    یها: » خواسته د یفرما   نوشتار یم  نیدر آغاز ا   رسولیر  اسی  یآقا
 ان یم  توانست نهو امان هللا داشتند، اما شاه جوان    یاست که محمود طرز   ی  هاآرمان  تکرار همان

ها  قرن به افغان کی : »تجربه سد ینو  یم انیدر پا ی را انتخاب کند«. و اما ، و  گی ی  استقالل و نوگرا
  یر  چن  نیوجود دارد« . ا  می مستق  رابطه  کی  جامعه افغای    یبر و تغ  خوایهاستقالل   انیکه م  آموزد یم

  اد ینوشتار  یتوان در رساپا ها را یم تناقضات و کاستر 
 
 .افتشده

  در حال   -  د بر  آم  در هم یم  یو فرد  ایسیس  یها  یرا با مفهوم آزاد  ، مفهوم استقالل میل  رسول  یآقا
کشور مستقل است و اما شهروندان   کی  یر  خلق چ  یها دو مفهوم جداگانه اند؛ مثال : جمهور   نیکه ا

  ول  اند؛غرب از آن برخوردار اند ، محروم    یکه مردمان کشورها  یار یبس  ی ها  ی کشور از آزاد  نیا
 .نه برده اند ی  بهره  چیها از استقالل ه ی  نایو چ یر  که چ   ستیبه آن معنا ن نیا

   بر  ، ن  یبشر   ی ها  یکشور از حقوق و آزاد  نی شهروندان ا  یکشور  همراه با بهره مند  کی  استقالل
 الملیل  یر  در مناسبات ب   یکشور   یر  چن  یها و کارکردها  استیس  ات،یکه ن  ستیآن ن  یالزامن به معنا

 ی کشورها  خارجر   است یس  یادیهدف بن  «»منافع میل  یر  انساندوستانه است.  تام   تیماه  یدارا
 ف یضع  یمنافع را دارند و کشور ها  نیا  یر  تام  ی  قدرتمند توانا  یدهد؛ کشورها  یم  لیرا تشک  قلمست 

ها و مشکالت فراوان   منافع دچار ناتوای    نیا  یر  و هم در تام  «»منافع میل  فی و تعر   صیهم در تشخ
 .اند

دانند که نگرش استعمار   استعمار را مرور کرده اند و یم  خی    تار   ا یآ  رسول  یر  اس ی  یدانم آقا  نه یم  من
گونه بوده است و استعمار گران بر رس   تحت استعمار جی   یها  یر  گران نسبت به باشنده گان رسزم

 !؟بر خ ا یها آورده اند و   تحت استعمار جی  یها یر  مردمان رسزم

 و آن جی    الملیلیر  موجود در مناسبات ب   لیمتوجه مسا  سندهینو   ا ی، آ  می به امروز  هم که بر گرد  و 
 !؟بر خ   ا یدهند است،    الفاظ  در عمل انجام یم   ه  ضف نظر از پرد   ی  و منطقه    جهای    یکه قدرت ها

 یاز بق  یاز ین  یر   یو به معنا  فرار از کره خایک  یالبته که استقالل به معنا  صد 
 
گرفیر     ده یو ناد  ا یدن   ه

  ستم یجهان آغاز قرن ب. همچنان روشن است که جهان امروز با  ستین  الملیل  یر  الزمات حقوق ب
، دگر    گر ی شدن از طرف د  روند جهای    بر  سو و ن  کیاز    الملیل  یر  ب  متفاوت است. نظام حقوقر   ار یبس

 کرده است. و اما نوشت  جاد یا  استقالل میل  فیرا در تعر   ی  ها  گوی  
 
به   بخیسر   چیدر ه  رسول  یآقا  ه

 ن  ی  آن حتا اشاره    اتبر تاث  و یدگرگون  نیا
  سته یمنظر  به مساله نگر   نیاز ا  ینه دارد که تصور شود و   بر 

 .را صادر کرده است حکیم یر  و چن
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رو   د یتاک هیاهم  یمن  به  استقالل  معنایت  به  صورت  پ  یچ  با  هایمخالفت  ات  ی مان  ر سبر ک یبر
ن باورم که افغانستان به متحدان  یست. برخالف من بر ای نبر  ن  جهای    یقدرت ها  افغانستان با برج  

 . از داردی سخت نبر  ن  خارجر  یه ی از دارد. به رسمایسخت ن  ی  و منطقه  در سطح جهای   یقو 

   -با متحدان    مشورت
ً
 م مهم در عرصی قبل از گرفیر  تصام  -   مثال

 
اتخاذ موضع   ا یو   خارجر   استیس  ه

تواند  بل یم ست،ین با استقالل میل ر ی معمول و مغابر  نه تنها امر غبر  ،  ن  الملیل یر  ل بیدر قابل مسا
 . و ممد هم باشد د یمف منافع  افغانستان در سطح جهای    یر  تام یبرا

ا  اصیل  سخن نه    بدون استقالل میل  و دولت میل  بدون دولت میل  میل  تیاست که حاکم  نیدر 
 . ت  یشبیقابل پ ینده ینه حاال و نه هم در آ - د وجود داشته باشدمیتوان 

ن که ی ش نه خواهد شد ، مگر ایجهان م  یاد یکالن و بنار  یل بسیکه حل مسا  ست ین  شگ  نیا  در 
از حقوق   فیکوچک و ضع  یکار با انرصاف کشورها  نیدگرگون شود. ا  اد یو بن  خ یاز ب   الملیل یر  نظام ب
از   ی  و منطقه    بزرگ جهای    یقدرت ها  د یراه نخست از همه با  نیتواند. در ا  شده نه یم  ش یشان م
ورت    و قانونشکت    ی  زورگو  اذعان نموده   الملیل   یر  نظم عادالنه و موثر ب  کیدست بردارند و به ض 

 .ندی و به الزامات آن توجه نما

داز یاز خ  اگر  اروپا را مورد توجه قرار   یه  یو اتحاد  میبر موجود بنگ  ی ها  تیو به واقع  می بگذر   یالبی
مبدل    یک نهادینه توانسته است به    هیاتحاد  نیکوشش ها ا  یکه به رغم همه    م ینیب  ، یم  میده

 سد ر   گردد؛ جی   شده تلفر   یعضو در برابر آن سبی   ی « کشور هاخ مرصف »استقالل میلی    شود که تار 
 .استقالل میل  یکننده    ک نظام منتف  یکشور جهان در   200به ادغام 

مرصف مفهوم خ  ی     شان تار ی اشاره نه کرده اند که اگر به نظر ابر  ن نکته نیبه ا   رسولیر  اسی  یآقا
 !ست ؟یت آن چی آن را گرفته و مز  یگونه جا   و جی  مفهویم شده ، جی  یسبی  استالل میل

 نه شده است.  یمفهوم سبی  نیمرصف ا خی    از نظر من تار  خالصه
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 ۲۰۱۲سپتمبر  ۱۵

 تی یو امن دفایع ینو و چالش ها یوزرا 

 پاسخ  کالن و یر   یها پرسش

  د یی تا  یجرگه را توانستند در ولیس میل  تیامن استینامزد ر  بر  دفاع و داخله و ن  یوزرات ها نامزدان
و        تر یو  امن  دفاع  یها به ارتباط  چالش ها  کنند*. و اما فهرست دراز پرسش ها و نگرای    افتیدر 

جرگه هنگام سلب    . ولیسد مقابله با آن ها  همچنان پابرجا مان   یبرا  تر یو امن  دفاع  یارگان ها  ی  توانا
  د ی جد   یر  مسوول  د یی هنگام تا   بر  امور خارجه ، و حال ن  ر یدفاع و داخله و احضار وز   یاعتماد از وزرا

 مهم  توجه نه کرد؛  لیمسا نیبه ا ،تر یو امن دفاع یارگان ها
ً
 : مثال

ور   لیالزم و وسا  ی  افغانستان توانا  ا یآ - هم  دفاع   ا یبه تجاوزات پاکستان و    ی  پاسخگو   یبرا  ی ض 
 ؟بر خ ا یرا دارد  گر یمستقالنه از خود  در برابر هر گونه تجاوز د

متحدان    میمستق  کومک نظایم  یتواند  رو   یم   یحد  گونه و تا جی   افغانستان در کدام موارد ، جی  -
ات ر سبر  حساب کند؟ دفع تجاوزات خارجر  یخود برا کیبر

 مشکل غلبه کرد؟  ن یتوان بر ا گونه یم  کدام ها اند و جی   توسعه ناامت   داخیل یها نهیو زم عوامل -

 اصل عدم مداخل  ر یاست، مغا  ایسیبرحال در پست وزرات که پست س  انیقرار گرفیر  نظام  ا یآ -
 
  ه

 ؟ بر خ ا یاست  ایسیدر امور س انینظام

است   یحد  مسلح   و نفوذ عناض خرابکار  در جی   یبر قوا  انهیتند فرقه گرا   یها  شیگرا  بر خطر تاث   -
 د؟یخطر را بر چ نیها و عوامل ا نهیتوان زم گونه یم  و جی 

*** 

 و توپخان  راکتر   ی و نه هم قوا  ی  مدافعه هوا  یدارد و نه هم قوا  ی  هوا  یکه افغانستان نه قوا  نیا
 
  ه

 مسال  ل،یثق
 
توان    است و بر آن یم  طوالی    گیتخن-یماد  یکمبود ها  نیروشن است.  فهرست ا  ه

  الیر یتشک ،یادار  لیمسا
 

 .زوداف بر  را ن یو احضارات  و مورال محاربو  مسلیك ، سطح آماده یك

 .دفاع مستقالنه  از کشور است  ی  مسلح افغانستان فاقد توانا یاست که قوا نیتلخ ا تیواقع

   ساده 
 

 یخواهد بود اگر  با استناد بر اعالم  یك
 
 کنفرانس بن دوم تصور نمود که »جامع  ه

 
در   «جهای    ه

  یقدرت ها  انیم  یدر واقع اختالفات جد  هیاعالم   نیاست. ا  افتهیمورد افغانستان به اجماع دست  
  .موثر را در مورد افغانستان دور زده است

متشنج تر خواهد شد و    2014افغانستان پس از سال    امونبر رسانند که اوضاع پ  نشانه ها یم  همه
 . جسورتر بر  آنان ن خارجر   انیمسلح  و حام انیشورش
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برج    یها  گفته ن  یمهره ها  آشکار  ب  نگرای    نیا  بر  مهم  زده است که عناض هنجار   شبر یرا  دامن 
 یها  یز یل نظام دارند، ممکن به هنجارگر را هم در داخ  مهیم  یها  تیاز آنان موقع  که برج    یر ی ناپذ

 .را متوجه نظام موجود بسازند ی  جد یآشکار دست بزنند و حتا ممکن است چالش ها

دشوار   ار یمتحده و ناتو در برابر  پاکستان ، بس االتیا و روش کنوی   یر  توجه به روش ده سال پس با 
و ناتو  کا یامر  ه  متحد االتیحساب نمود که ا نیا ی بتوان رو  2014است تصور نمود که پس از سال 

 .افغانستان، متفاوت تر از امروز عمل کنند یتر  برا یدر صورت بروز خطرات جد

 برنام  هنوز 
 
دفاع مستقالنه   ی  مسلح افغانستان توانا   یقوا  زمای    وجود نه دارد که جی   بر  ن  مشخیص  ه

را کسب خواهد   داخیل   تر یامن   یو پاسخ به چالش ها  خارجر   از افغانستان در برابر تجاوزات احتمال
 .کرد

 افغانستان حتا هنوز توان مقابله مستقالن مسلح کنوی   یقوا
 
فاقد   گروه شوریسر   کیموثر در برابر  ه

که بتواند از کشور در برابر   نیا  رسد به  را نه دارد ؛ جی   نظایم  یر  سنگ   حاتیمنظم و تسل  التی تشک
 .گان دفاع کند  هیتجاوز  همسا

با گذاشیر  کاله احمد بر رس   گاهیخال  نینه دارد. ا  تر یو  امن  دفاع   نیکه  دولت  دکتور   نیا   کوتاه
رسبازان پر شده   یشجاعت و فداکار   ،یو نه هم ضف با فداکار   ی  هوا  یمحمود ، با  ادعاها و گپ ها

 تواند.  نه یم
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 ۲۰۱۲اکتوبر  ۵

 یکرز   یآقا یو چند و چون گفته ها  غاتی تبل حات،ی تسل

 پس پرد در 
ٔ
ی سنگ حاتیتسل یدار ی هوشدار خر  ه ی از چ ی   و هندوستان هی، روس ی 

مجهز نه کند،   یر  افغانستان را با سالح سنگ   یاردو   کا یگفته است که  اگر امر   ،یجمهور کرز   سییر 
به زود    -گرید  یاز کشورها  یر  سنگ  یسالح ها  د یبه خر   یافغانستان 

ً
 - و هند  یر  و چ  هی: روس مثال

 و افغانستان گفت که ارد  یپاکستان بر مناطق مرز   با اشاره به حمالت راکتر   یاقدام خواهد کرد. و 
 .مجهز شود  یر  سنگ یبا سالح ها د یبا دها، یتهد  نیمقابله با ا یبرا

اتژ   یها  یاساس قرارداد همکار   بر    د،یبه امضا رس  کا یافغانستان و امر   انیکه سال گذشته م  کیسبر
است    در حال  نیدفاع کند. ا  وی  بر ب  یها  د یملزم است تا از افغانستان در برابر حمالت و تهد  کا یامر 

کرده    بر ف    افغانستاناست که پاکستان هزاران راکت بر قلمرو    رفتهیرا نه پذ  نیتا هنوز  حتا ا  کا یکه امر 
 .دست بزند  مقابله با آن به اقدایم یکه برا   نیاز ا میبگذر  -است

  ن ی ا  گر ی نمودند. شمار د  ایر یارز   و احساسایر   دهیجمهور را ناسنج  سییسخنان ر   نی ا  لگرانیتحل  برج  
ات  شود یگونه م  نکته را مطرح کردند که جی  ر تصور کرد که افغانستان متحد سبر و ناتو باشد   کا یامر   کیبر

 ن   ی  کند و عده    یددار یآنان خر   یرا از رقبا  حاتیو تسل
افغانستان   یدرآمدمنبع    که از جی   ند یگو ی م  بر 

 .گری گپ و حدس و گمان د  کیرا خواهد پرداخت و هزار و  حاتیتسل نیا یبها

تحل  و  توافقنامه همکار   نیا  لگرانیاما  مورد  در  مذاکرات  اند که  فراموش کرده    ان یم  تر یامن  یهای   را 
در افغانستان بعد  ی  کایامر  انیمربوط به حضور نظام لیکه در آن از جمله مسا   کا یافغانستان و امر 

را  تنها  مرتبط   یکرز   ی.  اگر اظهارت آقاگردد یآغاز م  یخواهد شد، به زود  تیتثب  بر  ن   2014از سال  
در برابر    کا یامر   یاز سو    یر  سنگ   حاتیتسل   ی افغانستان  برا   یاردو   یها  یازمندین   یر  اخیر   تامس

است که    نیمساله ا  گر ی رخ موضوع خواهد بود. رخ د  کی  نینمود،  ا  ایر یتوافقنامه ارز   نیا   یامضا
حکومت   یاست، برا  انرصاف  قابلبر غ  ی  کایطرف امر   یاگر برا  ی  کایامر   ان ینظام   تی مصوون  رشیپذ

است. گفته   لیثق  ار یبس  ار یافغان ها بس  یو هضم آن برا  نیآفر   یدشوار    ار یبس   ار یافغانستان بس
 هوشدارگون  یها

 
امر   یکرز   یآقا   ه م  کا یبه  را  و   یر  چن  نی ا  یبرا   یساز   نهیزم   توانی و غرب  »داد 

 که هم   ی  ازمندین یر  مشود ، با تا  رفتهیپذ د یبا  ر یکه ناگز   کرد تا آن جی   تلفر   یستد«
 
حلقات و مراکز   ه

  ست یاز احتمال ن  د یساخته شود. همچنان بع  هیقدرت در داخل نظام بر آن اذعان دارند،  قابل توج
 توافقنام  یرو   داغ پارلمای    ی هم همزمان با بحث ها  ا یکه در آستانه و  

 
 ی  قوت بازو  کا یمورد نظر، امر   ه

 توافقتان تینشان بدهد تا اهم انپاکست کاتیدر برابر  تعرضات و تحر  بر  ن
 
افغانستان و  انیم تر یامن  ه

 .افغان ها  »آشکار« سازد یدفاع از افغانستان برا یرا برا کا یامر 
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 ۲۰۱۲اکتوبر  ۵

 بار  در 
ٔ
 و منافع میل  جمیع یرسانه ها   ه

 در جلس  یجمهور کرز   سیی خبر که ر   نیا
 
 بدون نام بردن از رسان  رانیوز   یشورا  ه

 
ات   خاض  ه ، نشر

به وزارت    رانیوز   ینموده و  شورا   ایر یارز   از رسانه ها در افغانستان را در تضاد با منافع میل  برج  
ا تا  داده  دستور  فرهنگ   و  جد  نیاطالعات  با  را  برج    تی مساله  واکنش  با   ی نهادها  دنبال کند، 

 .مواجه شده است  و خارجر  داخیل گرویه  یرسانه ها بر  و ن ستانیژورنال

که   نینه شده  است و دوم ا فیدر سطح نظام تعر  است که نخست منافع میل نیکالن در ا  مشکل
نظر حقوقر  بنکارکرد رسانه  ،از  بر  تنها  اسایس  -نافذه  یر  قوان  اد یها  قانون  و  قابل   -قانون رسانه ها 

 .است ایر یارز 

  خارجر   یکشور ها  رسانه ها را متهم کرده بود که به نفع برج    برج    بر  ن   میل  تیاداره امن  نیاز ا  شیپ
اداره حتا از دو    نیا -شوندیم  بای  یکشور ها پشت  نیا  استخباریر   یسازمانها  یداشته و از سو   تیفعال
 .کنند یم  افتیافغانستان پول در  هینام برده بود که از دو کشور همسا بر مشخص ن ونی ز یتلو 

باقر   پرسیسر  آ  ن یا  ماند یم  که  ا  میل  تیامن  ه  ادار   ا یاست که  شواهد  و  ،مدارک  اسناد  اساس    ن ی بر 
 !بر اساس حدس و  گمان؟ ا یاتهامات را وارد کرده بود و 

رسانه ها پرسش    امور مال   تیرسانه ها در افغانستان و شفاف   لیدر مورد  منابع تمو   صورت عمویم  به
  یجد یها

 
مساله ،  نیپرداخیر  به ا یاست که چرا حکومت به جا نیموجود اند. معما در ا و بزریك

ام به آزاد  که تعهد قانوی    کند ی رها م  گیدر تار   یرا طور   بر ت پرسش   ر یرا ز   انیب  ی حکومت در مورد احبر
د؟یم  !بر

 مسال
 
  یاز نهادها  یادی نه تنها در مورد رسانه ها ، بل در مورد شمار ز   لیمنابع تمو   تیعدم شفاف   ه

 .ست مطرح ا بر  ن   گر ید

به  صورت    د یبا  -از شاه تا گدا   -کرد. قانون  بر همه    فی قانون تعر   یکتاتور ید   توانی را م  موکرایسید
  ی پارلمان و قضا و هم پا  یو هم پا  لنگد ی حکومت م  یجا است که هم پا  نیشود. در ا  ق یتطب  کسانی

 .حکومتر  بر غ  جمیع یو از جمله رسانه ها حکومتر  بر غ ینهادها
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 ۲۰۱۲اکتوبر  ۶

 کرد یم قدردای   کا یاز امر  ی: بهبر بود حامد کرز تا یپان  -یس یر  یر 

 کای دفاع امر  ر یوز   عنوایی  معذرتنامه

ان آن به خدمت عرض   یپاس نمک نه کرده است. حال برا  یکرز   ید که آقا ی تا ، ببخشیپان  یآقا جبر
 شود که ما افغان ها از هم یم

 
 : می کرده است ،  متشکر   کا یکه امر   آن جی  ه

کرد و   بای  یرا پشت  اسالیم   ی  و افراط گرا  ی  ادگرای، بن  یمبارزه با شورو   یبرا   کا یکه امر   می متشکر  -1
د ین سیت ای ر ی مد  .است را به دست پاکستان سبی

 .ند یا یبه افغانستان ب یجنگ بر ضد شور  یون عرب برایم که مساعدت فرمود تا افراطیمتشکر  -2

 ون اسالیم یان و افراطیادگرای، افغانستان را در دست بنیشورو   یکه پس از خروج قوام  یمتشکر  -3
 .گذاشت 

 .نه شد و حتا به آن کومک هم کرد یاس آ یآ یجاد طالبان به واسطه یم که مانع ایمتشکر  -4

  م ی ان دوباره سبب تبارز تنظین جر یم که طالبان را رسنگون ساخت و در ای و باالخره باز هم متشکر  -5
 .ساالران و جنگ ساالران شد

 .زم پرداختیزم به جنگ با ترور یمبارزه با ترور  یم که به جای ار متشکر یبس -6

 .رفتیزم پذیث متحد مبارزه با ترور یا نا آگاهانه پاکستان را به حیم که آگاهانه و ی ار متشکر یبس -7

ستان یترور   یدر پاکستان، به امحا  یزم پرور یزم و ترور یترور   یالنه ها  یم که به جایار متشکر یبس -8
ک مشت  یآن در کنار    افغانستان پرداخت و یط  صادر شده از پاکستان در دهات و مناطق مسکوی  

افغان ملیكیترور  ب  ست، هزاران  بی و  و   یگناه 
 

زنده یك و عذاب  از غم  را هم  ا  چاره  دنیدر   ی  رها  ا ین 
 .دی بخش

  ن ی از ا  کیفاجعه است. ما به خاطر کشته شدن هر    کیز، کشته شدن هر انسان یعز   یتایپان  یآقا
که در قلمرو افغانستان به اثر خطاها و اشتباهات حکومات کشور شما کشته   ی  کایدو هزار رسباز امر 

و فرزندان   ان. ما اندوه و رنج مادران و پدران ، خواهران و برادران ، همش می نیشده اند ، متاثر و غمگ
 ه  خانواد  چیو ه  میجنگ است   چون چند دهه است که قربای    -می کنیرسبازان را با تمام وجود درک م  نیا

نه شده باشد. باور    زخیم  ا یجنگ کشته ، معلول و    نیعضو آن در ا  کی که کم از کم    ستیافغان ن
 .مطلق مردم افغانستان از جنگ نفرت دارند  تیاکب   د یکن

که باز رسنوشت   نی کا اند ؛ چون از ایبا امر   گرانقدر،  مردم افغانستان طرفدار دوستر   یتایپان  یآقا
 .سخت هراس دارند فتد یو جنگ ساالران ب ونیگان نابه کار و افراط  هی شان به دست همسا
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زم و یکات صدور ترور یو فابر   یست پرور یکز ترور د تا مکاتب و مرا یفقط پاکستان را وادار بساز   شما 
م آورد و اگر به راه  یناشکر را به راه خواه  یکرز   ین آقایه به افغانستان را ببندد؛ در برابر ما ای توط
 .م گذاشتیشما حقش را کف دستش خواه ه  امد به اجاز ین

ام  یدوست دار   ار یو بوش ها بس  گنیبا ر   سهیز ، ما بارک اوباما را در مقایعز   یتایپان  م و به او احبر
د که چشم به  یید و بگو یم. اگر زحمت نه باشد لطفن از جانب ما به او سالم برسانیل استیقا  ار یبس
  ی خطاها  ند اش بتوا  یاست جمهور یم در دور دوم ر یدوار ی م و امیاش در انتخابات است  یوز بر راه پ

ان کند. در ا  حکومات قبیل م یده  ن صورت ما هم به شما قول یمیکشورش در مورد افغانستان را جبر
 .و کومک را بداند م که پاس دوستر یانتخاب کن یس جمهور یینده ر ی که سال آ
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 ۲۰۱۲اکتوبر  ۲۵

 ورند یچند نکته در مورد د

بر    مبت    کی  ونیز یافغانستان و پاکستان در پاسخ به پرسش تلو   یبرا  کا یامر   ندهیگروسمن، نما   مارک
 خته یرا برانگ  ی  افغان ها بحث ها  انیم  شناسد،یم  الملیل  یر  مرز ب  ثیرا به ح  ورند ید  کا یکه امر   نیا

 .است 

بود که   یر  هم  افتیتولد    یاستعمار   استیس  یر  که پاکستان در ماش  از  زمای    کا یامر   رسیم  موضع
اما در یط  یآقا و  اخ  گروسمن گفته است.  اول است که    نیا  بر ده سال  امر   کیبار  با   ی  کایمقام 

هنگام   کا یامر   بر موضع که توسط سف  نیعلت ابراز ا  یر  مورد سخن گفته است. به هم  نیضاحت در ا
 در منطقه تلفر   کا یامر   استینو در س  شیگرا  کی  یبه معنا  تواند یشد، م  د ییتا  بر  در قندهار ن  ر سف

 .گردد

** 

ط  و فور   د یشناخیر  بدون ق  تیتصور که با به رسم  نیا توسط افغانستان، کشور   ورند یخط د  یو رسر
 تیتصور  به دور از واقع  کی  انیب  نیدر نرم تر   افت،یخواهد    ی  رها  پاکستای    یها  هیما از رسر توط

ث مرز  ی چمچه مست را هم  اگر به ح  یایافغان ها و افغانستان، در   است. با اوضاع و احوال کنوی  
ات استیاز  س ان پاکستای  ی بود که نظامیر  توان مطمیم ، باز نه م ی قبول کن ر »عمق سبر دست  ک«،یبر

   .د یخواهند کش

نه با   -قول و قرار و قرارداد پابند نه مانده است  چیاست که پاکستان تا کنون بر ه  نیدر ا   مشکل
   .کایمانند امر   جان  و نه هم با  ابرقدریر  مهینستان نافغا

 .را خونچکان گذاشت  ورند یکه زخم د   ستیآن ن یبه معنا نیاما ا و 

قطع    یک رو ی  -و دورنگرانه است اگر با  پاکستان در سه مرحله  مذاکره شود  نانهی، واقعب  منطفر 
   هیهمسا  نیاصول و مواز   تیو رعا  ان و عدم مداخله در امور داخیلی از شورش   کومک و پشتبای  

 
  یك

رو   کین ترانز   ی، دوم  و همکار یراه  آزاد  هر   یبرا  د یمف  یها   ی همکار   ر یو سا  یاقتصاد  یها  یت 
د  ی با  مذاکرات زمای    سویم  یورند. مرحله  ید  یه  یحل قض  یت هم  مذاکره برایو در نها  وجانبد

ده باشد و ضمانت ی مطلوب رس  عمیل  یجه  ی به نت  د که توافقات در مورد موضوع اولبر صورت بگ 
 .شده باشد  یر  عدم تکرار آن  تام یبرا الملیل یر  ب

*** 

 اما در باب توافقنام   و 
 
   -موجود است  گیبار   ک ی، هزار و    ورند ید  ه

ً
خط نام   ثیچرا از آن به ح  مثال

 کردن ساح  نشای    یخط برا  نیا  ا یبرده شده است و نه رسحد و مرز؛ آ
 
  ا یبوده است     سینفوذ انگل   ه

قلمرو   انیم  لینوار حا  کیقبول    یبه معنا  ا یآزاد آ  لیقبا  ی؛ حق خود مختار   نیاز ا  شبر یب  یبر  چ
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چرا هند   ؛ی    ا یبوده است و    یتانو یهند بر   تی دولت افغانستان و قلمرو تحت حاکم  تیتحت حاکم
چرا پس    جست؛ی آزاد از دولت افغانستان استمداد م  لیحل بحران ها در مناطق قبا  یبرا  یتانو یبر 

ام  نیا  د ییتا   یتانو یعبدالرحمان خان ، استعمار بر   بر از وفات ام و شاه که به    بر توافقنامه را از هر 
خط قبول شده بود و   یباشنده گان دو سو   انیچرا رفت و آمد آزاد م   خواست؛ی م  د یس بر قدرت م 

 چرا در همان وهل  افت؛یادامه    بر  پاکستان ن  لیپس از تشک
 
پاکستان ، موقف مناطق   لیاول تشک  ه

ا  ر یآزاد همانند موقف سا  لیقبا رابطه  بود؛    نه  پاکستان  تران   با قرارداد    نیمناطق  آزاد   تی بر  حق 
از   حقوقر   گر یتبعات د  توافقنامه جی   نیا  شناخیر  احتمال  تیاست ؛  به رسم  جی   مالتجاره افغای  

 ... گرید ار یبس یداشته باشد و پرسش ها تواند یجمله در مورد مساله آب م 

مطروحه آشنا   لیمسا  ی و زبر ها  ر یبا تمام ز   د یبا  هر گونه مذاکرات با پاکستان، جانب افغای     در 
  ن یگونه با کمبر   جی   لیرا محاسبه کند و بداند که مسا  احتمال  یباشد، حدود و ثغور داد و ستدها

ر و ب  . افغانستان حل و فصل شود ینفع برا نیشبر یض 

**** 

 وزرات خارج   فیموجود باشد در  آرش   یر  جانب  یکه در  آن امضا  ورند یمیر   توافقنامه د    ا یآ
 
،  ا یتانیبر   ه

 پاکستان وجود دارد؟  ا یافغانستان و 

 مسال یرو  یتمام مباحثات و مشاجرات جار  در 
 
 .موضوع اشاره نه شده است  نیبه ا  ورند،ید ه

***** 

 ه ی حکومت افغانستان عل  چیپاکستان  تاکنون ه  لیاست که از بدو تشک  نیقابل توجه و مهم ا  نکته
مردمان پشتون و  یرسنوشت برا  یر  نه کرده است.  افغانستان فقط از حق تع ارض   یپاکستان ادعا
 یکه هنگام تجز   ورند یخط د  یآن سو   ه  بلوچ باشند 

 
 خن ، مد نظر گرفته نه شد ، س  یتانو یهند بر   ه

 .گفته است و بس 

  یر  کرد ، خود ع   را رد یم  ورند ید  یآن سو   یپشتون ها و بلوچ ها  تیحق خود اراد  در حال  پاکستان
 .کندیو  م کرد ی ناموجود پاکستان جدا نه شده بود مطالبه م کر یکه از پ  بر مردم کشم  یحق را برا

 منطق  یو همکار   تی طرح امن  پاکستان
 

ول و نظارت که هدف کنفرانس ترک   مبر  کانیرا با م  یه بود   هیکنبر
برا سنگه   جسوت  طرح  برابر  در  و  مسا  یبالک کرد  مذاکرات   ی  منطقه    لیحل  چهارچوب  در 

 .نشان نه داد خویسر  یرو  بر  ن کا،یافغانستان، پاکستان ، هندوستان و امر  انیچهارجانبه م

****** 

است    قتیحق  کی   بر  ن  نیتوسط استعمار است. ا  یلیخط تحم  کی  ورند یاست که د  قتیحق  کی  نیا
از حق    ورند ید  یآن سو   یپاکستان، پشتون ها و بلوچ ها  لیو تشک  یتانو ی هند بر   میکه هنگام تقس

رسنوشت محروم ساخته شدند. دفاع از حق رسنوشت پشتون ها و بلوچ ها ، اصولن دفاع از    یر  تع
 یداع  کی

 
حق   نی ا  افتیدر صورت در   ورند ید یآن سو   یعادالنه بود و است. پشتون ها و بلوچ ها  ه
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، به   ند ینما  جاد یرا ا  که در چهارچوب پاکستان بمانند، دولت مستقیل  ند بر بگ  می توانستند، تصم  یم
 .را انتخاب کنند  یگر یراه حل د ا یو  وندند یانستان بپافغ

شدند و  واقع یم ی  هابر  چ شناخت ، جی  یم تی را به رسم ورند یمورد که اگر افغانستان خط د نیا در 
اتهام  که   نیسخن گفت.  لذا ا  یر  قیتوان به    توانست نه یم  شده یم  یبر جلوگ  ی  هابر  چ  از وقوع جی 

 یجمهور محمد داوود ، در زما ن صدارت خود داع  سییاگر  شادروان ر 
 
  دمان مر   تیحق خود اراد  ه

 .قابل ثبوت است بر غ ی  ادعا  شد یگل و گلزار م  ا یدن کرد،یپشتون و بلوچ را مطرح نه م 

******* 

ا  ژهیو   به  برخورد با مسال  ،حساس کنوی    طیدر رسر
 
وجه به نفع   چیبه ه  قویم  یها  دگاهیاز د  ورند ی د  ه

  منافع عمویم   د یتمام از د  تی و معقول  ت  ی، واقعب  یبا خونشد  د یمساله با  نی. با است یافغانستان ن
 ک مسالیکه آن را به    نیبرخورد نمود، نه ا  میل  یها  ی  مردم افغانستان و برابر با توانا

 
 ی برا  گر ی د  ه

 .افغان ها مبدل ساخت انیفاصله ها م ق یو تعم شیافزا

که از آن محروم شده اند مطالبه شود ،    توسط کسای    د ی رسنوشت نخست با  یر  هر رو ، حق تع  به
 .گردد  بای  یحق پشت نیتا توسط هواداران ا

  ت یبه رسم  ا یشناخت و    یم  تیرا به رسم  ورند یتوجه نمود که حتا اگر افغانستان خط د  د یبا  همچنان
تا از چهارچوب پاکستان خارج   ند یپشتون ها و بلوچ ها اراده نما  ندهیکه در آ  بشناسد، در صوریر 

 چنان که تجرب   -شوند
 
خواهد    نهمانع آن شده    بر  ن  حتا بم اتیم  -و آلمان نشان داد  یاتحاد شورو   ه
بر   توانست ؛  همچنای   تا حق سکاتلند  ر یناگز   ا یتانیکه امروز حکومت  بر   ها یشده است   یر  تع   یارا 

 .بشناسد  تیبه رسم همه پریس کی رسنوشت یط

از    توانند یافغانستان و پاکستان م  ومند،بر ن  ایسیس   ه  اراد   تیگفت که در صورت موجود   د ی با  انیپا  در 
ده تر منطقه    کیهمه در    ا یمذاکرات دو جانبه و    ق یطر   یموجود را طور   لیمسا  ی  چهارچوب گسبر

در   مر ا  نی ا  -در منطقه باشد  ی  و همکار  تی حل و فصل کنند که به نفع هر دو کشور و صلح ،  امن
ات  استیکه پاکستان از س  شود ی ممکن م  صوریر  ر »عمق سبر مشابه به آن   یها  یو بلندپرواز   ک«یبر

 .در قبال افغانستان دست بردارد
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 ۲۰۱۲نومبر  ۲۶

 وای به روزی که بگندد نمک 

 بار  در 
ٔ
 حادث ه

ٔ
ی خون  ه  در پوهنتون کابل  ی 

( م  24قوس /    4در مورد  زد و خورد روز شنبه )   رسیم  قاتیتحق  جینتا  گرجی  از   گرویه  انینوامبر
مراسم عاشورا به جان هم   یدر رابطه به برگزار  و ست   عهیبه نام ش ا یمحصالن پوهنتون کابل که گو 

 حادث  کی  نیکه ا  ستین  شگ  نیافتادند،  هنوز اعالم نه شده است ، و اما به هر رو در ا
 
اندوهبار    ه

 .است  یجد و قابل نگرای  

 یبرا  اقدام موقتر   کیده روز و رخصت کردن محصالن، تنها    یکابل برا  دولتر   یپوهنتونها  بسیر  
به   یلیو تحص  یمیاز مبدل شدن مراکز تعل   یبر . و اما جلوگتواند یخاموش کردن آتش پنداشته شده م 

  دتر زو   هر جی   د یاست که حکومت با  ی  تندرو مساله    انیفرقه گرا  انیو  مقابله م  تیفعال  یکانون ها
 .به خرچ دهد و  اقدامات الزم و موثر را به اجرا بگذارد بر در مورد آن تدب 

* 

  ت ی ظرف  یو ارتقا   میل  یگوناگون علوم و کادرها  ینتون ها پرورش متخصصان رشته هاپوه  هدف
کشور است. پرورش قدرت تفکر مستقالنه ، خردورزانه و خالق و فرهنگ معاض گفت   علیم یها

ام به تنوع اند  ام به دگر اند  ،یسر یو شنود ، احبر د  یدر برابر آنان، با  یو بردبار   شانیو دگراند  یسر ی احبر
آموزیسر   بخیسر  اهداف  پروریسر   از  ح  و  به  ها  پوهنتون  همچنان  باشد.  ها  پوهنتون  مرکز   ثیدر 
   یبر  عرصه ها -شهی و نقد اند د یپژوهش، تول-کیبا ابزار اکادم شبر ی ب د یبا کیاکادم

 
 گوناگون زنده یك

مانند    ی  اهد بود. و اما حوادسازنده و مثبت خو   یر  قی به    یاثرگذار   یر  چن  نیا  -جامعه اثرگذار باشند
 حادث
 
د، یپرسش م ر یپوهنتون ها را جدن ز  کیو اکادم علیم تیثیچهارم قوس، نه تنها اعتبار و ح ه   بر
به  هیشب یبر  در پوهنتون چ ی  حادثه  یر  جدن خطرناک باشد. بروز چن تواند یتمام جامعه م یبل برا
 .نمک است  دنیگند 

** 

 مراسم دهم محرم و عاشورا در افغانستان روش و عنعن  یبرگزار 
 
که    ی  روش و عنعنه    -خود را دارد  ه

 سبب تشنج و منازع چگاهیه
 
 .شدینه م ی  فرقه  ه

گروه شناخته   چیمراسم عاشورا مورد حمله قرار گرفت، ه  نیبار ا  یر  نخست   یگذشته که برا  سال
 
 

 حمل   نیا  تیمسوول  شدیه
 
همه    یاز سو   ستر یعمل ترور   نی، را بر عهده نه گرفت. ا  یر  خون  یانتحار   ه

 فتنه یر  مردم افغانستان از چن دانند ی که همه گان م  دهد ینشان م نی. اد یگرد   حیتقب دنی جناح ها شد
 .، بل از آن انزجار دارند کنند ی نه م بای  ینه تنها پشت ی  ها یبر  انگ

آزاد  ی است که برخوردار   روشن انسان   و مذهتر   ت  ی، ددیر ی ، عقی  شه  یاند  یاز  ، حق مسلم هر 
گران و نظم ید  یهایم حقوق و آزادید چنان استفاده شود که حر ینه با  ی  چ حق و آزاد یاست. و اما ه

کشور و حتا در سطح    تخت یحتا در پا  شود ی م  دهیکه د  یو امن عامه را نقض کند. متاسفانه طور 
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  نیانکار از وجود ا  ا ی وجود دارد. با سکوت و    یمشکالت جد   اتیهیبد  نیکابل در رابطه به ا   هنتون پو 
 .آن را حل کرد  توانی وجه  نه م  چیمساله ، به ه

*** 

 که قاطب  دهد ینشان م  اجتماع  ینظرها و تبرصه ها در شبکه ها  ابراز 
 
کاربران و از جمله کاربران    ه

  ان یم  نیرخورد نمودند.  از اب  یمطروحه در باال، خردورزانه و انتقاد   لی جوانبر در رابطه به  مسا 
 کرد.    اد ی  گرانیو د  داوود ناجر   ی هاتف ،  آقا  داد یسخ  ی آقا   یاز تبرصه ها  توانیم

ً
  ،ناجر   یآقا  مثال

و در مسجد و  میبر گ  یم یدر دانشگاه مراسم عزادار  -میی گونه که ما   نینوشته اند: »از ا سبوکیدر ف
 می کن  یم  د ی. از مردگان خود تمجم ی کن  و در خانه کار یم  میخواب  . در اداره یمم یآموز   خانه علم یم  هی تک

 اصال نگایه  ندهیو به آ  می کن  فراموش یم  ا حال ر   م،یبر گ  یم  ی. گذشته را جدمیار بر  و از زندگان خود ب
 «م؟یستین ی  ما ملت کامال استثنا . راستر م یندار 

و گذشته و حال و   شیرا در مورد خود ، ماحول ، جامعه و کشور خو   ی  پرسش ها   یر  چن  د یما با  بیل
 - م یپرسش ها باش  نیا  یو خردورزانه برا  منطفر   یپاسخ ها  یو در جستجو   می آن مطرح بکن  ه  ند یآ

ممکن   بر به  ه  ندیآ  یاز حال نامطلوب و رفیر  به سو   ی  رها   ،یبدون تفکرمستقل ، خرد ورزانه و انتقاد
 .ست ین
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 ۲۰۱۲دسمبر  ۲۲

 چانس صلح را باید آزمود  -نشست پاریس

،  قانوی    وی  یسیاپوز   یاه صلح ، گروه  یگان حکومت ، شورا ندهیان نماینشست م   س یایکنفرانس پار 
 .گرفته داشت   در این روزها در محراق توجه افغان ها قرار   ،« ، طالبان و حزب اسالیممدی    ی»جامعه  

اک کننده گان تنها نظرات و مواضع خود را بی ن مذاکرات صلح نیا  گرجی  ان خواهند کرد ، اما یست و اشبر
وفاق    یبرا  ایر ی گام در راه دستیر  ن نشست را بتوان نخستید ایداد مهم است. شایک رو ین  یبا آن هم ا

وط بر آن که   -نمود  ایر یارز   ایسیق سیبه صلح و ثبات از طر   ایر یان جنگ و دستیپا  یبرا   االفغای  یر  ب مشر
ور   ی نه و امکان گام هاین نشست زمیا اک کننده اراده    ی را فراهم سازد و طرف ها  یبعد  یض   ی اشبر
 .ن کار را داشته باشندیا یبرا ایسیس

ن نشست ممکن است مذاکرات  یا  یا پس فرداینانه نه خواهد بود اگر تصور شود که در فردا و  یواقعب
 بر  ج مطلوب برسد و توافقات ن ین مذاکرات به نتایصلح آغاز شود و چند ماه پس هم ا  رسیم

 
  به ساده یك

 .ابند یتحقق 

است. در طول چند دهه جنگ و   ی  و فرامنطقه    ی  ، منطقه    عوامل داخیل  یجنگ در افغانستان دارا
نه ها و راه  یش زمیگشا  بر   جهت نیر  ده اند. به همی در هم تن  ی  چده  یار پین عوامل به شکل بسیبحران ا

   مستلزم مساع بر  و مسالمت آم  ایسیق سیل مورد منازعه از طر یبه صلح و ثبات و حل مسا  ایر یدست  یبرا
 .است  و جهای   ی   ، منطقه همه جانبه و هماهنگ در سطح میل

متحول    در جهت مثبتر   ایسیو س  ی  شه  ین که طالبان از نظر اندیاز ا  روشن و قاطیع  ی هنوز نشانه ها
 در جامعه و فاصله گرفیر  از دولت  گردیده و به پذیرش دیموکرایس ، تنوع اندیشه

 
ی  ، سیایس و فرهنگ

 .خورندی به چشم نه م تیوکراتیک، متمایل شده باشند،

اتیوجود نه دارد که پاکستان از س  چ ثبویر یهمچنان هنوز ه ر است »عمق سبر ک« دست برداشته باشد  یبر
 .ب نه باشد ی کردن و فر   ی  وقت کما یبرا گی  آن تاکتبر اخ  یگام هاو  

دخل در بحران وجود  یذ  ی ها ر طرف ها و گروهیات سایدر مورد ن  یار یبس  ی سان پرسش هایر  به هم
 .دارند

توانند  یشان م  یها  ت  یو خوشب ها ت  یبدب  یبه هر رو ، مخالفان و موافقان روند مذاکره و مصالحه، برا
ل ی مسابر  و مسالمت آم   ایسین را رد کرد که حل سیتوان ایاورند؛ و اما به هیچ وجه نه میب  یار یل بسیدال 

 .جنگ است ی افغانستان، بهبر از ادامه یایموجود در چهارچوب منافع و مصالح عل
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وری  ۳  ۲۰۱۳فبر

 از مقال ی  رازگشا  ی برا  تالیسر 
ٔ
 ی جمهور کرز   س ییر  ه

 !؟ چرا و از چی  -هوشدار

 در آستان  یجمهور کرز   سییر 
 
 و مالقات سه جانب   ا یتانی سفر به بر   ه

 
،   ا یتانی بر   -پاکستان-افغانستان   ه

در مورد در مورد احتمال تکرار فاجعه هوشدار   گر ینوشته که در آن بار د  یس   یر   یر   یبرا  ی  مقاله  
 .داده است

رانه سخن گفته است. مبهم و مالحظه کا  ار یدر مورد گذشته  با زبان بس  یکرز   ینوشتار آقا  نیا  در 
هم   -  را که در نظام کنوی    آنای    ژهیبه و   -را آزده بسازد  کیس  خواهد ی نه م  یعلت آن باشد که و   د یشا

گذشته    رد او را در مو   یدارند. اگر گفته ها  ی دیکل  ینقش ها  -ون یدر داخل دولت و هم در اپوزس
به اهداف خود در   ایر یگان به خاطر دست   گانهیکرد:  ب   بر تعب    یر  چن   توانی ، آن را م  میکن  ی  ابهام زدا

  -آگاهانه  بر غ  ا یآگاهانه و    -  افغای    بر را به راه انداختند و جوانب درگ  ابتر ین  یافغانستان جنگ ها
 .افغانستان عمل کردند یایو خالف منافع و مصالح عل گرانیطرح شده توسط د  یو یمطابق سنار 

* 

 که در مقال  یبر  چ
 
 هوشدار در مورد احتمال تکرار تجرب  باشد ی قابل توجه م  یکرز   یآقا  ه

 
فاجعه بار   ه

 مصالح  استیاز س  یو   گذشته است. گرجی 
 
و اما هوشدار   کند ینه م  ی ادآور یهللا     بیدکتور نج  میل  ه

و    به کابل باعت آرایم  ن یو آمدن مجاهد  ستر یحکومت کمون  نی: » چنان که سقوط آخر   دهد یم
 به گون  بر  ن   اگر روند صلح کنوی    بی ترت  یر  مردم ما نه شد، به هم  واقیع  یآزاد

 
نه    تیر یخوب مد  ه

 د یتاک  یجمهور کرز   سییما شود«. ر   یمشکالت نو برا  شیدایو پ  شبر یسبب ضعف ب  تواند یشود، م
 ست که ملت منتظر آن ا  ی    جهیدر دست خود ما باشد ، و گرنه آن نت  د ی» ابتکار صلح با  ورزد یم
سال    ازدهیبه    قتیت نه خواهد آمد... اگر همه افغانها متحدانه عمل نکنند در حق به دس   چگایهیه

  ب ی را تعق  شده چه اهداق    جاد یمبهم ا  یها در فضا  داند که خارجر   و خدا یم  می گذشته بازگشته ا
 «شد؟ میآنها خواه  قربای   گر ی چند سال د یخواهند کرد و ما برا

در مورد آن ها روشن   تواند ینه م  بنابر مالحظایر   یاست که کرز   انیدر پشت پرده در جر   ی  هابر  چ  ا یآ
 دهد؟ یآن هوشدار م یامدهایو پ جیو اما در مورد نتا د،ی سخن بگو 

که در واقع   سیدر کنفرانس پار  ایسیس ونیگان اپوزس  ندهیشده توسط طالبان و نما انیمواضع ب ا یآ
  ی کرز   یآقا  سبب نگرای    دهد،یبه تکرار روند مشابه به »کنفرانس  بن اول« را نشان م  لینوع تما  کی

حدس به    نیا  د یمو   تواند ی سال گذشته ، م  ازدهیبه احتمال برگشت به    یکرز   یآقا  ه  شده است؟ اشار 
طالبان و مخالفان   انیقدرت م  یساحو   میتقس  «یبن تکرار   و ی»سنار    ه  در پس پرد  ا ی.  آد یحساب آ

 وی  یاپوزس  یگروه ها  هم توسط برج    ی  طرح ها  یر  که روشن است، چن  ین مطرح است؟  طور طالبا
 .منابع خارجر  برج   یمطرح شده و هم از سو 

و در    در مورد نظام دولتر   و هر افغان حق دارد تا  مالحظایر   ایسیس  ونیکه اپوزس  ستین  شگ  نیا  در 
شود و در    و از جمله قانون اسایس  یر  در قوان  لیداشته باشد و  خواستار تعد   ایسیمجموع نظام س
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حرف    بر خ  ا یاست و    و عمیل  د یآن طرح معقول ، مف  ا یطرح و    نیا  ا یکه آ  نیمورد آن بحث کند. ا
ام نظر   اگر هم به قانون اسایس  ایسیس  ونی جداگانه است. و اما اپوزس   د ی نه داشته باشد، با  یالبر 

قانون    یکند که  بازنگر   تیو در عمل رعا  رد یرا بپذ  نیا  د یبا  ونی.  اپوزسد ینما  تیقانون را در عمل رعا
و نه   تواند ی، صورت گرفته م  شده در قانون اسایس  ت  یشبیپ  جر یپروس  ق یتنها و تنها  از طر   اسایس

 .خالف آن

** 

 ن یحرف جداگانه است.  ا ی   ا یطالبان باالخره حاض  خواهند شد با دولت مذاکره کنند و  ا یکه آ   نیا
ا  جا یب  یادیز   لیبه دال  شناخیر     تیطالبان در مورد به رسم  کنوی    طیاست تا توقع داشت که در رسر

 .که حاظر به مذاکره با دولت استند  ند ی حتا بگو  ا یو  ند یسخن بگو  نظام کنوی  

  ی دولت  و قدرت ها  ایسیس  ونیبا اپوزس  توانند یباشند که با دور زدن دولت م  ر دوایطالبان  ام  اگر 
ب  خارجر   دخلیذ ا  ند، ی ایکنار  با دولت مذاکره کنند؟! چن  نیدر   ی از سو   یکردیرو   یر  صورت چرا  

 معنا به آن    نیشود، ا  ی  باز  یر  وارد چن  ایسیس   ونینه خواهد بود ، و اما اگر اپوزس  بیطالبان عج
 خواهد بود که از تجرب
 
نه    تعامیل  یر  چن  کی   ند یبرا  را یتلخ حد اقل درس الزم را نه گرفته است؛ ز   ه

را هم به بار نه خواهد آورد و منجر    دار ی خواهد بود، بل   صلح و ثبات پا  موکرایس یکردن د  تنها قربای  
 .به تکرار دور باطل خواهد شد 

با دولت خواهند شد که دولت و اپوزس  ر یناگز   زمای    طالبان  ک یدر    قانوی    ایسیس  ونیبه مذاکره 
ام   ند بر موضع واحد قرار بگ اپوزس  نظایم   یوز بر پ  د یو طالبان    ون یرا از دست بدهند.  حکومت و 

  تواند ی م  ون،یحکومت و اپوزس  انیکه وجود شان م  یگر ید  یبه رغم  هر مانع و دشوار   د یبا  ایسیس
به    ایر یدست   یبرا  ایسیس  ه  مسووالنه از خود اراد  گر یمورد  و موارد مشابه د   نیباشد، در ا  متصور 

ک را نشان بدهند.  ا  در مرحل  ایس ینظام س  یبقا  یامر برا  نیتوافق و اتخاد مواضع مشبر
 
حساس   ه

 ف یدارد. وظ  ایر یح  تیاهم  کنوی  
 
م جناب ر   ه   حتر ینص  و امر است و نه وعظ    نیجمهور تحقق ا  سییمبر

 که در مقال
 
 آن چهار نکت   بر به آن پرداخته اند. در غ  یس  یر   شان در یر   ه

 
  س ییکه جناب ر   تر کیتخن   ه

پا  مقال  انیجمهور در 
 
اند،  زم  ه تذکر داده  نه خواهند    نهیشان  امکان تحقق  اپوزسافتی و   ون ی.   

  ن ی در ا  د یمتعهد است،  با  نمردم افغانستا  متعهد و به منافع همه گای    موکرایسیاگر به د  بر  ن  ایسیس
 .مورد مسووالنه عمل کند 

بس  یر  ع  در  ور   ار یزمان  تحل   یض  تا  م   لگرانیاست  تبل  لیتحل  انیما  بگذارند.    ایسیس  غاتی و  فرق 
 نزد خود مجسم ساخته بتواند.     بر  را که طالبان در آن قرار دارند ن  تر یوضع  د یبا  لگر یتحل

ً
  د ییایب  مثال

بر آن   مبتت  و ظنام  که قانون اسایس  د یطالبان امروز اعالم نما ی که اگر رهبر   می لحظه تصور کن کی
 !بر رس طالبان خواهد آمد؟ و حاظر است با دولت مذاکره کند، جی  رد یپذیرا م

  شیدولت و طالبان، نه در کنفرانس ها و هما  انیم  گفت که رسنوشت توافق احتمال  توانیم  پس
که  طالبان بالفرض حاظر به مذاکره هم   میبر گ   را ی، بل در پس پرده رقم خواهد خورد؛ ز   علت    یها

  اظر ح  ار ینه شوند، بنابر مالحظات بس  یر  تحقق آن مطم  یر  مذاکرات و تضم  جیباشند، تا در مورد  نتا
 .ندیمورد آشکارا سخن بگو  نیاهند شد در انه خو 
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وری  ۱۴  ۲۰۱۴فبر

 چالش ها و چانس ها  -  2014سال 

 « سال افغانستان را ترک خواهند گفت کیدر  ی  کایهزار رسباز امر  34اوباما : »

 با ابراز نگرای    کا یوزارت دفاع امر   یاز مقام ها  و برج    تر یامن  لگرانیاز تحل  یپرس: »شمار   تد یاسوش
 «به سقوط رو به رو سازد  د یکشور جنگ زده را شا  نیاز افغانستان ا  وها بر ن  عی    گفته اند که خروج رس 

* 

  ا یآ
ً
 خطر سقوط نظام وجود دارد؟ واقعا

 .آن را رسنگون سازند   خواهند ی دارد که م  که نظام موجود در افغانستان دشمنای    ست ین  شگ  نیا  در 

 و جامع ایسیس ونیدولت، اپوزس یها ها و ناتوای   کاستر 
 
 .آشکار اند بر  ن  مدی   ه

 موجود هنوز تجرب   ایسیهم روشن است که نظام س  نیا
 
 .و دفاع مستقالنه از خود را نه دارد  ستیز   ه

که   مقابله با مخاطرایر   یبرا   و امکانات کاق    لیراه ها ،  وسا  ا یآ  د یاست تا د  نینکته ا  نیاما مهمبر   و 
 .بر خ ا یموجود اند و  کنند یم د ینظام را  تهد

** 

 ان یم  سهیسقوط خواهد کرد،  استدالل خود را عمدتن از مقا  نظام کنوی    کنند ی که تصور م  کسای  
 .کنندی استخراج م یشورو  یو وضع پس از خروج قوا جهات وضع کنوی   برج  

ها  ضف از گفته  شورو   نیا  تیواقع  ،غایر یتبل  ینظر  خروج  از  پس  قوا  یاست که  مسلح   ی ، 
 افغانستان تمام تهاجمات مسلحان
 
سقوط نظام را دفع و طرد کرد و از خود چنان   یبرا  ی  جبهه    ه

 .مبدل کرد  اسیمخالفان را به  نظایم یوز بر پ  د یرا متبارز ساخت که ام تر توان رزم

 که رسنوشت نظام را در آن وقت رقم زد ، قطع کامل کومک ها به کابل پس فروپایسر   اما ، آن جی   و 
 برنام  یر  لتس یبود. ا یر  لتس یا سیبه دست بور   یر  و افتادن زمام امور در کرمل یاتحادشورو 

 
نات ه   تر فی البر

 .خواهد کرد به اجرا گذاشت یر  را تام  هیمنافع روس کرد ی را که تصور م

 ی ، اتحاد  کا یر را که ام  دراز مدیر   تعهدات
 
چون هندوستان   گر ی د  ومند بر ن   یکشورها  اروپا، ناتو و برج    ه

در افغانستان از نظر   که نظام کنوی    دهند یو جاپان، در قبال افغانستان متقبل شده اند، نشان م 
 آغاز ده  هبا افالس مشابه ب  الملیل  یر  ب  گیو تخن  ی، اقتصاد  و کومک مال  ایسیس   بای  یپشت

 
نود   ه

 گر ید  یو کومک ها  بر  ، تجه  حیو ناتو در مورد آموزش ، تسل  کا یمواجه نه خواهد شد. به عالوه امر 
 .را متقبل شده اند مسلح افغانستان تعهدایر  یبه قوا
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 ی  نشانه و عالمه    چیدر منطقه مشکوک اند، و اما ه  کا یامر   اتیدر مورد ن  گرجی   بر  ن  هیو روس  یر  چ
  لیدل  چ ینظام موجود در افغانستان باشند، نشان نه داده اند و ه  که خواهان رسنگوی    نیاز ا  حایک

 .باشند  یبر  چ یر  رساغ کرد که خواهان چن توانیهم نه م معقول

 ده   انیبا  پا  سهی وجه قابل مقا  چیگفت که برخورد جهان نسبت به افغانستان به ه  توانی م  پس
 
 ه

 هشتاد و آغاز ده
 
 .ستینود ن ه

    بای  یطالبان تنها پشت  برخالف
ً
و قسمن    گروه ها و عناض تندرو خارجر   پاکستان  و برج    مخف    ظاهرا

 .را با خود دارند رانیا گی تاکت بای  یپشت

قرار نه    نیآفر   یوز بر پ  تی طالبان در موقع  م،ی کن  ایر یکه ارز   بر  ن  نظر تناسب قوا در سطح داخیل  از 
 :دارند

 تر یبه رغم همه نارضا  بر  ن   یر  باشنده گان مناطق پشتون نش  تی بزرگ مردم افغانستان حتا اکب    تی اکب   -
 بل از آن جدن هراس دارند؛  ستند،یطالبان ن ه  ، نه تنها خواهان برگشت به دور  ها از نظام کنوی  

تجرب - با  افغانستان   مردم 
 
تنظ  تلج    ه از دوران  قوماندان ساالر   یساالر   میکه  واهان  دارند، خ  یو 

 ستند؛ ین بر  از طالبان ن شیپ یبرگشت به فاجعه ها

خطاها  در کنار کاستر  - و  دور   یها  در  جامع  ه  بزرگ   ، بن  از   پس 
 
پ  افغای    ه فتیبه  و    یها  شر

 ن ی  قابل مالحظه   یدستآوردها
 اند؛  بر چشمگ  ار یجهات بس که از برج    افتهیدست  بر 

 از طالبان مسلح است؛  شبر یمسلح افغانستان از لحاظ شمار ده مراتبه ب یقوا -

را برعهده    تر یامن  یها  تی از کشور که مسوول  یعیوس  اکنون در مناطفر   یر  مسلح افغانستان هم  یقوا -
 ن؛ یآفر  اسیبخش اند و نه  د یرا که از خود متبارز ساخته اند که ام ی  ها ی  دارند، توانا

را از دست خواهند داد    غایر یابزار مهم  تبل   کیسو دشمنان نظام     کی، از    خارجر   یبا خروج قوا -
مناطق جنگ زده و حکومت از   اهال  انیو منبع سووتفاهمات م  تر یعلت نارضا  کی  گر ید  یو از سو 

 خواهد رفت؛  انیم

از دولتمردان تا    -نخبه گان نظام     یافغانستان در اثر خطا  ایسیگفت که اگر نظام س  توانی م  پس
ان اپوزس  .نظام چانس بقا را دارد نی مخرب نه شود، ا ی از درون دچار زلزله ها -ایسیس ونیرهبر

نخبه گان    ی  ری پذ  ت یو مسوول  بر وابسته به خرد، تدب  شبر یکه امروز رسنوشت افغانستان ب  نی ا  کوتاه
  .نظام است

  ن یا  انینخبه گان نظام  و م  انیوفاق م  -وفاق میل  کیه  برهه رسنوشت ساز، ب  نی در  ا  افغانستان
  د یرا دارد که با  کیموکرات یتعامالت د یر  چن  تی اصولن  قابل  دارد. نظام کنوی   از ین  -نخبه گان و مردم 

 .د یحفظ کرد و انکشاف بخش یادیدستآورد مهم و بن کی ثیآن را به ح
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 کرده اند، در مرحل   یر  کم  ندهیکه بر رس راه آ  ها و خطاها و روشن کردن مخاطرایر   از کاستر   انتقادات
 
 ه

بهبر افغانستان امکانات، راه ها،    یسازنده باشند که هواداران فردا  توانند یم  تنها وقتر   حساس کنوی  
روشن بسازند.   بر  را ن  ا ها ، مقابله با مخاطرات و راه تحقق چانس ه  رفع کاستر   ی ها  وهیو ش  لیوسا
 ی ها  سهیآن انتقاد و انتقاد و  هوشدار و هوشدار در مورد مخاطرات موجود و ناموجود و مقا  بر در غ

   بر جز تکث   یبر  امروز و تجارب تلخ گذشته ، به چ  انیجانبه م  کی
 

دن    ترس و دست و پاچه یك و گسبر
نه    -برگردانند   روز ی را به د   انستانافغ  خواهند ی که م  قع خدمت ناخواسته به آنای  و در وا-  اسیدامن  

 .می گذشته را تکرار کن  یخطاها ها د ینه با شکیل چیو به ه جهتر  چی. ما در هد ی خواهد انجام

 ی موثر از آب ها  ه  است. ناممکن است تا در دو سال به  مهارکردن و استفاد   دنیدر حال رس  2014
. دوسال می ابی  ق یتوف  لیقب  نیاز ا  یو کارها  مال  ی  افغانستان،  به کار انداخیر  معادن ،  به خودکفا

 ومند بر ن  تبارز و    شکل دیه  یاست. و اما دو سال برا  نظام ، وقت کیم  یمادرزاد  یزدودن داغ ها  یبرا
به سو   یبرا  ایسیس  ه  اراد ، وقت کاق    یفردا  یرفیر   با  بهبر  ما  امکای    د یاست.  برا  از   ه  اعاد  یکه  
ا  نانیاطم و  به ح  یپا  یرو   ستادنیبه نفس  ا   کی  ثیخود مان  به صورت   جاد یملت  شده است 

 .   میبالفعل استفاده کن
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 ۲۰۱۳مارچ  ۱۶

 چند نکته در بار 
ٔ
 کایو امر  یجمهور کرز   سییر  انیتشنج م ه

امر   یکرز   یآقا  اظهارات و  افغانستان  مناسبات  مورد  ا  کا یدر  مساله    نیدر  است که    ی  روزها 
 .عامه را به خود مرصوف ساخته است  تی، رسانه ها و ذهن لگرانی، تحل  استمدارانیس

غ   یاظهارات کرز    داخیل  ایسیس  ونیاپوزس زم   مسووالنهبر را  روابط    ساز نهیو  شدن  مخدوش 
  .ست ینظر و موقف مردم افغانستان ن نیکه ا  کند یکرده و  ادعا م  فیتعر   کا یافغانستان و امر 

 .را رد کرده است  یاظهارات کرز  واشنگیر  

 نگرای    کا یحکومت افغانستان، امر   یبا وجود تمام تالش ها  ا یجمهور گفته که  که گو   سییر   یسخنگو 
 ساخیر  برج    ی  ساخیر  و رسانه    جمهور با  علت    سییر   ا یو گو    د بر گینه م  یافغانستان را جد  یها

 .است تا بر واشنگیر  فشار وارد کند دهی کوش  لیمسا

 ث یبه ح  کا یمناسبات افغانستان و امر   حیهدفش تصح  ا یاظهارتش گفته است که گو   نیدر آخر   یکرز 
 .دو ملت مستقل« است انی»مناسبات دوستانه م

در   یجمهور کرز   سییر  تا  ها فرصت داشت  برا  ابد یسال  امکانات کابل  بر   یگزار   بر تاث  یکه  مثبت 
آخر  در  او  حال  است.  محدود  زمامدار   نیواشنگیر   جا   شیخو   یسال  ،    کی   یبه  پخته  حرکت 

در صدد  ا یگو   هدوستانبر و غ دهی و زبان ناسنج  بر  پرسش برانگ ار یبس ه  و یشده و موثر ، به ش دهیسنج 
ات  نیمناسبات با بزرگبر   ح«»اصال  ر متحد سبر جمهور  مگر   سیی ر   یافغانستان شده است. آقا  کیبر

 !دوستانه مناسبات دوستانه برقرار کرد؟ بر با زبان غ شود یم

* 

 د ی شک و ترد  یبزرگ شده ، جا  یدر افغانستان دچار اشتباهات و  خطاها   کا یمورد که  امر   نیا   در 
  ان ینظام   یو هم برا  کا یدهنده گان امر   هیحکومت و مال  یخطاها و اشتباهات هم برا  نی. ادارد  نهوجود  
پ  جینتا   کا یامر  نتا  ت  یسنگ  یامدهایو  است.  پ  جی داشته  اشتباها  نیا  یامدهایو  و    ی برا  تخطاها 

 .و تلسکوب نه دارند  کروسکوبیبه م از یافغانستان چنان است که ن 

  ق یافغانستان« هر قدر هم که بزرگ و عم  ه  » پروژ   الملیل  یر  ب  انیحام   بر گفت تقص  د ی زمان  با  یر  ع  در 
ا  یباعث تبر   نیباشند باز هم  

 
افغانستان  و رفع مسوول  یها  ها و کاستر   یمار یب   ه  ت ی کالن دولت 

 .توانند افغانستان شده نیم از زعمات دولتر  ایسیس

 .گذاشت   ینادرست است که خطاها و اشتباهات واشنگیر  را به حساب کرز  نیا

 .نادرست است که خطاها و اشتباهات دولت افغانستان را بر گردن واشنگیر  انداخت بر  ن نیا
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وع است که آ  نی، ا  یکرز   یآقا  بر اما، به ارتباط  اظهارات و اقدامات اخ   و  مهار    یاو برا  ا یپرسش مشر
 طی را که در ح   کردن و رفع بحران در افغانستان، آن جی 

 
   قانوی    تیو مسوول  تی، صالح   ار یاخت  ه

 جمهور افغانستان بود، انجام داده است؟  سییر 

 به موقع برنام  یکرز   یآقا  اگر 
 
مهار کردن بحران    یرا برا  شی شده و منسجم حکومت خو   دهی سنج  ه
 و    نیکشور تدو   یموجود در افغانستان و بازساز 

ً
صورت   نی، در ا  بود یاعالم  و به اجرا گذاشته م  رسما

 نون است که حکومت افغانستان تا ک  نیا  تی. و اما، واقعتوانست یپاسخ پرسش باال مثبت بوده م
 برنام 
 
»جنگ رسد   ینشانه ها  یر  که نخست  سال ها قبل  زمای    ی  نه دارد. آسما  نهیزم  نیدر ا  مدوی    ه

«  برمال شدند، در ا  انیم فقدان    می وخ  جینوشت و در مورد نتا  به روشت    نهیزم  نیکابل و واشنگیر 
 .هوشدار داد ی  برنامه  یر  چن

** 

ده و عم  نیامر ا   تیواقع ، شناخت   است . مساله اسایس  ق یاست که  افغاستان دچار بحران گسبر
 برنام  کیبحران و  طرح    نیا  تیماه

 
مهار کردن و رفع بحران است.  و چنان   یبرا  میل  بر عاجل فراگ  ه

ت  افتهیسال پار آغاز    ا یبحران امروز ، امسال و    نیکه ا  ستین   نور باشد. سال هاست که آتش در 
بحران  نواخته شده    د یخطر  تشد  ی ه شعله ور شده است. سال ها است  که زنگ هابحران دوبار 

ما در    ا یو قابل لمس است و اما گو   د یافغانستان سال ها است که قابل د  ه  اند .  خطر شکست پروژ 
بحران« را   ز و »راه برون رفت ا  میبحران بشناس  تی ماه می قادر نه شده ا  «دز ذهت  یاثر ابتال به » ا

 صحن  اهیس  ی؛ »حفره ها  می ابیب
 
و مخرب اند    ومند بر افغانستان«  امروز هم مانند گذشته ن   ایسیس  ه

 .آن را انجام دهند د یاست که افغان ها با یکار   نی. امی آن ها را رفع کن می و ما قادر نه شده ا

دازند ا  د یافغانستان« با  ه  که طراحان »پروژ   تر اما، سووال اساس  و  پروژه    نیاست که چرا ا  نیبه آن ببی
از شکست    توانی گونه م  بزرگ با خطر شکست مواجه شده است و جی   یها  نهیبه رغم  ضف هز 

 کرد؟  یبر فاجعه آور آن جلوگ

*** 

حکومت    وای  و نات  یمار ی.  ب ست یو ناتوان ن  مار یحکومت ب   کیافغانستان تنها در داشیر     بتیمص
که خود    وی  یاپوزس  -و ناتوان است   مار یب  «ایسیس   ونی »اپوزس  گرشیسکه است. رخ د  نیرخ ا  کی

 .حل مشکل یبرا د یاز مشکل است و نه منبع ام بخیسر 

   بخیسر 
 

تکرار داده    یمستقل ، به بلندگو    لیتفکر و تحل  یگان ما هم  به جا  لکردهیاز  تحص  بزریك
  .مبدل شده اند  خارجر  یمنابع و رسانه ها یها

با کرز   یر  هم بادها همه در سمت مخالفت  ، فصل کرز   ی  گو   -وزند یم  یاست که  و   کویر   یفصل 
 .است  تکای   یکرز 

  ب ی کالن به ج   یکه از جنگ و بحران سودها  آنای    یبرا  د ی دستپاک، شا  ثیبه ح  یاز کرز   استفاده
 ی برا  یابزار موثر   تواند ی م  وهیش  نیاستفاده از ا  بر  زده اند، به دردبخور باشد.  در سطح افغانستان ن

اما  افگندن    بیفر   کی  رشی پذ  بر آن در  مس  عامه و سمتدیه  تیذهن  یدستکار    بار تازه باشد. و 
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 ی جمهور کرز   سیی استفاده از ر   یفرد و تالش برا  کیبحران بر دوش    نیا  د یبروز و تشد  تی مسوول
 .مشکالت افغانستان کومک کند  ی  به گره کشا تواند یدستپاک ، نه م کی ثی به ح

 عام تیذهن  بر  که در گذشته  ن  می نه کن فراموش
 
 .داده شده است بی بار فر  نیچند  افغای   ه

 صحن  ک یافراد و گروه ها در    یر  گونه  ع   که جی   میاور یب  اد ی  به
 
 ان یناج   ثی افغانستان به ح  یدیتراژ   ه

 شدند و در صحن  و قهرمانان معرق  
 
 القاب از آنان سلب شد و در صحن   نیا  یبعد  ه

 
 یر  تر هم  یبعد  ه

   تکارانیمجرمان و جنا  ثیها به ح
 

  بر تطه    غاتیدوباره با آب تبل  یشدند و باالخره شمار   معرق    جنگ
 ... و دند ی گرد

  و 
ً
  کمبر شناخته شده بود، جی   تیسپتمبر  شخص 11از  شیکه پ  یحامد کرز  یآقا یر  هم می دید مثال

... و  حال کارش به جا  بهبر معرق    ه  ندیو آ  د ی ، ام  ی  کو ی مظهر ن  ثی گونه  به ح که    دهی رس  ی  شد 
 صحن  ر یعکس او  در کنار  تصو  مز یتا ارکیو یاو را رسداده و در ن می واشنگیر  پست شعار تحر 

 
اعدام   ه

 !هللا توسط طالبان، منتشر شده است؟ بی جمهور اسبق نج سییر 

**** 

بداند    د یجمهور با  سیی.  ر ابد ییم  انیپا  ندهیدر بهار سال آ   یحامد کرز   یجمهور   استیر   قانوی    اد یمع
بزرگ   تیافغانستان اهم ی جمهور نو، هم برا سییانتخابات شفاف و انتقال قدرت به ر  یکه برگزار 

دولتمدار    ثیبه ح  یشخص خود و   ایسیس  وگراق  یب  یبرا  مثبتر   ار یبس  انیامر پا  نیدارد و هم تحقق ا
 خواهد بود. اگر حادث
 
رخ نه دهد(، او پس   می دوار یرخ نه دهد )که ام  «ت  یشبیقابل پ  بر » مرموز و غ  ه

کند.   خال  خواهد ی مکه    یو کوفت دلش را طور   سد یخاطرات خودش را بنو   تواند یاز رفیر  به تقاعد م
 استمداران و عامیدولتمداران ، س    یبرا   تواند یخاطرات صادقانه نوشته شود، م  نیو اگر ا

 
مردم    ه

 .به درد بخور  هم باشد ار یبس

 ابد یدر     د یمانده است، او با  باقر   یکرز   یجمهور  استیر   که هنوز از موعد قانوی    سال  کیاما در    و 
  نیا  انینخبه گان نظام و م  انیوفاق م  -وفاق میل  کیبرهه رسنوشت ساز، به    نیکه افغانستان در ا
 ی شامل اجندا  د ی با  بر  افغانستان ن   الملیل  یر  موجود در مناسبات ب  لیدارد. مسا  از ین  -نخبه گان و مردم  

 و جامع   ونی. اپوزسد بر ابتکار عمل را به دست بگ   نهیزم  نیدر ا   د یجمهور با  سییوفاق باشد. ر   نیا
 
 ه

ا  د ی با  بر  ن  مدی   نما  نیدر  برخورد  مسووالنه  اد یمورد  در  م  نی.  افغانستان  است که   تواند یصورت 
 . کسب کند   بر  ن الملیل یر  را در تعامالت ب از یامت نی شبر یب

  گر ی باشند ، سخن گفیر  د  یحامد کرز   یو عادت آقا  یجز خو   ود بر که گمان م  ی  هابر  مورد  چ  در 
  ی خو   نیاز ا  برج     گرجی   -«برود اما عادت ی    میگفته اند که »خط گل  می از قد   را ی است؛ ز   ر ید  ار یبس

 . ستند یوجه هماهنگ ن  چیبه ه  د،بر گی قرار م  یجمهور   استیکه در مقام ر   و عادت ها با وقار شخیص
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 ۲۰۱۳مارچ  ۳۰

 و سفر به قطر  یکرز   ایسیشطرنج س

  وند ی به قطر پ  یو سفر حامد کرز   بر اخ  یماه ها   ایسیو انکشافات س   دادها ی رو   جدول زمای    انیم  اگر 
 ی چندان بد هم باز   یکرز    ،ایسیگفت که در شطرنج س  توانیصورت م  نیموجود باشد، در ا  منطفر 

 :نه کرده است

 ند یبگو   توانند ینه م  گر ی گان طالبان مالقات کردند ، حاال د  ندهیبا نما  سیکه در پار   یمخالفان کرز  -
 کند؛ یمالقات و مذاکره م  گان طالبان  ندهیجمهور با نما  سییکه چرا ر 

وططالبان    یدولت افغانستان و رهبر   انیپاکستان کومک به روند مذاکرات م - با    را مشر ساخت 
با هندوستان، آموزش افشان قوا  تیمحدود افغانستان  مسلح افغانستان توسط   یدر مناسبات 

 موافقتان   یپاکستان و امضا
 
ات  ه ر سبر ول    رش یدر واقع پذ   ا یافغانستان و پاکستان و...    انیم  کیبر کنبر

ات ر سبر  پاکستان؛  کیبر

 

 سییچند مساله، خواست نشان بدهد که  ر   ی روشن رو   یها  یبر با سخنان  و موضعگ  یحامد کرز  -
 کند؛ ی و از آن قاطعانه دفاع م لیافغانستان را تمث مستقل میل تیجمهور ، حاکم

 

 طالبان است تا نشان بدهند که وابست  دانیامروز توپ در م  -
 
 توانند ی و م  ستند یپاکستان ن   امر و نیه  ه

کار را دارد و    نیا  ه  طالبان اصلن اراد  یکه رهبر   نیو مستقالنه عمل کنند؛ ا  ند بر بگ  می مستقالنه تصم
پاک  د یبا  سخن جداگانه است، ول  ،بر خ  ا ی بند  ماندن در  با  آنان گفت که  ا  ستانبه  که    یطیدر رسر

است، داغ ننگ ابزار دست پاکستان بودن را بر   ش یشان م  یآن برا  آبرومندانه از چانس برون شدن  
 .خواهند ساخت یمی خود دا شای  یپ

جمهور به قطر عنوان   سییسفر ر    دفبر طالبان در دوحه ، هدف اصیل  شی فتگو در مورد گشاگ  گرجی 
 ی با مقامات بلندپا  یکه مالقات رس   ستی شده  و اما ناممکن ن

 
  ن ی ا   پنهای    یجز اجندا  بر  طالبان ن  ه

  .سفر باشد 

 د یجمهور با  سییمبدل گردند و طالبان حاض  به مذاکره شوند، ر   تیبه واقع  اتیحدس  نیکه ا  می بر گ
ا    جاد یباشد که سبب ا  یطور   د یآن با  جیو نتا   طیبداند که روند مذاکرات ، رسر

 
ها و بحران    پاره یك

 د ی با  دهد،ی م  تیجهت حکومت همانقدر که به مذاکرات با طالبان اهم یر  تازه نه گردد. به هم  یها
 و جامع  ایسیس  ونیبه تفاهم با اپوزس

 
دانست که هدف    د ی شود. با  لیقا   تی، اهم  نهیزم   نیدر ا  مدی    ه

 از هم
 
 افغانستان و جامع  یو بهروز   دار ی صلح پا  یر  تام  د یبا  تیدر نها  مساع  ه

 
 نیو ا  -باشد  افغای    ه

ک دولت و اپوزس  تی مسوول خود را    یکردارها  و ها    استیاست تا  برنامه ها و س  ایسیس  ونیمشبر
ات یر  در سمت تحقق هم ر هدف سبر  .سازند ار یع کیبر
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جمهور افغانستان است و  سیی، باز هم ر  شی ها به رغم همه کاستر  یکه حامد کرز   می بدان د یما با و 
در برابر   یو   بر حتا تا رسحد تحق   ا یو    یحد برانداز تا رس   د یما در انتقادات از او و حکومت و نظام نه با

حکومت است   چیکه بد حکومت بهبر از ه  نی . برخالف ، با دانسیر  امیبرو   شیدشمنان افغانستان پ
ان دولتر   آور قبیل  و با درس گرفیر  از تجارب تلخ و تبایه   یها  و کاستر   در کنار انتقاد سازنده از رهبر

م« دفاع از نظام در برابر آنای    د یدولت و نظام،  با بار   خواهند یرا که م  شهامت به گردن گرفیر  »رسر
 .می باشداشته  بر  آور سوق دهند، ن  یما را به گودل بحران نابود  گر ید
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 ۲۰۱۳یم  ۸

 دو رخ سک
ٔ
 ورند یدر مورد د  یبکار یفر  ه

 گفت   نیا
 
 بر  شناخت  و ن  مینه خواه   تیرا به رسم  ورند ی د   چوقتیکه ما ه  یجمهور کرز   سییر   یآقا  ه
کا  در     الی  یاسحق گ  د یمسعود ، محمد  محقق، س   ا یاحمد ض  انیمانند آقا  کسای    یبر موضعگ و رسر

 سک   کی، در واقع دو رخ    ورند یشناخیر  خط  د  تی مورد به رسم
 
  از اظهارات  اگر    ن یغلط  است. ا  ه

  ت ی و کمبود احساس مسوول  ی  گرا  از سطج  آن ها را نایسر   د ی، در آن صورت با بد نه باشد   تین  یرو 
مساله حاض  به مذاکره   نیا  یرو   مییبگو   میتوانی سو ما نه م  کیکه از    نی کرد. غلط به خاطر ا  بر تعب
است اگر   ووالنهمس  بر غ   نیزبان اگر گفته شود ا   نیدر نرمبر   گر ید  یبود و از سو   می و نه خواه   میستین
ط و به شکل    د یبدون ق    د یکه افغانستان با  د یافغان بگو   کی خط   نیکه ا  د یجانبه اعالم نما  کیو رسر

 .شناسد یم تی دو کشور به رسم رسحد رسیم ثیرا به ح

 ق یحقا  معضله با هم مذاکره کنند و در روشت    نیحل ا  ی آن است تا افغانستان و پاکستان رو   معقول
 .حل عادالنه به توافق برسند کیالدول در مورد   یر  حقوق ب نیو مطابق به اصول و مواز  ج  یتار 

که تبعات    پرسش منطفر   نی، به ا  کنند یجانبه را مطرح م  کیو    یشناخیر  فور   تی که به رسم  آنای  
مدت و داراز مدت از آن  انین در کوتاه مدت ، مخواهد بود و افغانستا شناخیر  جی  تی به رسم نیا

 چ یه  بر  را از دست خواهد داد، عاجز اند و ن  ی  هابر  چ  را به دست خواهد آورد و جی   ی  ها  یبر  چ  جی 
ات  تواند یکرده نه م  هیارا  ت  یتضم ر که پس از آن پاکستان از جنگ اعالم ناشده و طرح عمق سبر و   کیبر

 در واقع مبدل ساخیر  افغانستان به صوب  ا ی
 
 .ششم  دست بردارد ه

 حل مسال  یو بر حق باشد که آغاز مذاکرات برا  منطفر   تواند یموضع به صورت کامل م  نیا  پس
 
 ه

ات  استیجنگ اعالم ناشده و س   منوط به قطع  کامل  و عمیل ورند ید ر »عمق سبر پاکستان در   ک«ی بر
 به پاکستان و جامع   د یو با  تواند یارتباط م  نیقبال افغانستان  گردد. افغانستان در ا

 
  ک ی  ملیلال  یر  ب  ه

 نقش 
 
 کند. نقط  شنهاد یراه  پ  ه

 
 نقش   نیآغاز ا  ه

 
آموزش ،    به شمول   -قطع  هرگونه  کومک   د یراه  با  ه

در واقع    ا یبه افغانستان  و     یو قطع صدور شورشگر   انیبه شورش   -و دادن پناهگاه  بر  تجه   ح،یتسل
 اعالم شد  انجام عمیل

ً
 پاکستان در برابر جامع  ه  تعهدات رسما

 
 باشد و مرحل    جهای    ه

 
آن همانا     ی  نها  ه

 حل مسال یافغانستان و پاکستان برا انیمذاکرات م
 
 .ورندی د ه

 نقش  کی  هیطرح و ارا  خویر 
 
در مورد مساله    اجماع میل  کیمنجر به    تواند یاست که م   نیراه در ا  ه

 تفرق  جاد یا یشود و تالش پاکستان برا
 
 بزرگ در افغانستان در مرحل ه

 
را ناکام بسازد.   حساس کنوی   ه

 نقش   یر  به عالوه داشیر  چن
 
برابر پاکستان   در تا موقف افغانستان    سازد یفرصت را فراهم م  نیراه ا  ه

 نقش  یر  چن  گر ی د  برخوردار شود و  نه برعکس آن. خویر   الملیل  یر  ب  عیوس  بای  یپشت  کیاز  
 
  ن ی راه در ا  ه

تا کنون پاکستان    را یز   د؛بر مجدد و مکرر پاکستان را بگ  و عهدشکت    یبکار یجلو فر    تواند ی است که م
پاکستان   بر  ن  زمیو در امر مبارزه با ترور   تنه کرده اس  را عمیلقول و قرار و قرارداد با افغانستان    چیه

 در برابر جامع
 
 جینموده  که در نت  یبکار یفر    وستهیپ  جهای    ه

 
دولت دروغگو را کسب    کیآن شهرت    ه

 .کرده است 

* 
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 مسال
 
ان س  حقوقر   ه  دی چیپ  ار یجهات بس  ورند ید  ه  توانیافغانستان م  کنوی    ایسیدارد. از اظهارات رهبر

که در   ود بر .  گمان نه مستند یمساله آشنا ن  نی ا  ی ها  گیو خم ها و بار   چیچندان با پ  نانیکه ا  افتیدر 
امروز   انیم ن  یها  پلوماتید  ینسل  ا  بر  افغان  از  بهبر  عمد  نیوضع  علت  ا  هباشد.  ارتباط   نیدر 

ها فراج    ق یعم  یگسست  ده  و  چند  در   است که 
 
خون  ه دولتمدار   یر  بحران  امر  دستگاه   یدر  و 

ور   ار یجهت بس  یر  آمده است. به هم شی افغانستان پ  پلومایسید   - است تا وزارت امور خارجه  یض 
جنبه   تا  د ینما  فی مربوطه را توظ  یکارشناسان عرصه ها  یگروه ها  -یجمهور   استیر   د ی هم شا  ا یو  
 مختلف مسال  یها

 
را با مراجعه به  اسناد و مدارک معتبر  و سوابق آن ها مورد مطالعه قرار    ورند ید  ه

 جی دهند . در نت
 
ممکنه     یها  نهیگز   یو اسناد و مدارک برا  استدالل  معتبر حقوقر   د یمطالعات با  نیا  ه

 محکم  کیو از جمله احتمال مطرح شدن مساله در  
 
  نیشود. در ا  دهی، تدارک د  ملیلال  یر  ب  صالحیذ   ه

ها   امد یپ  ج،یو هم  نتا   گوناگون کنوی    یها  یبر موضعگ  تی و عدم حقان  تیحقان  انبر  هم م  صورت
 .روشن خواهد شد  ورند،ینه شناخیر  خط د  تیشناخیر  و به رسم تی و تبعات گوناگون به رسم

** 

 س ییر   یپاکستان و هم از سو   یهم از سو   -است  بحث انحراق    کی  کنوی    تی در وضع  ورند ید   بحث
 ی برا  یهیتوج  خواهد ی بحث م  نی ا  دنی کش  شی افغانستان. پاکستان با پ  ایس یس  ونیجمهور و اپوزس

 مداخله گرانه و تجاوزکاران  استیس
 
  د یر خود در برابر افغانستان دست و پا کند و خود را از فشار و تج  ه

  گران ی. هدف  باز   د ینما  فی از افغانستان را تضع  الملیل  یر  ب  بای  ی نجات دهد و برعکس  پشت  الملیل  یر  ب
 صحن
 
با منافع و مصالح   تواند یمساله  نه م  نیاز گرم ساخیر  تنور ا   بر  افغانستان ن  کنوی    ایسیس  ه

ا  را یافغانستان مرتبط دانسته شود؛ ز   یایعل که بتواند    ست ین  ضیعدر و   کنوی    طیافغانستان در رسر
  ده ی چیپ  لیحل همچو مسا  یهم مقابله برا  ا یبا پاکستان وارد مذاکره و    یطرف مساو   کی  ثی به ح

 .و حساس شود 

اپوزس  حکومت افغان ها در هر صوریر   ونی،  تمام  از خط   پاکستای    یدر مقابل عبور قوا  د یبا  و 
 و پاکستای    افغای    یقوا  انیچنان که در رابطه با برخورد م  -متحدانه عکس العمل نشان بدهند  ورند ید
 نقش  کیو چنان که در باال آمد با توافق در مورد   -کار را کردند  نیگوشته ادر  

 
موقف متحدانه   ، راه  ه

   ی  
 

 ه ی توط  توانند یم  و اتحاد میل  را در قبال پاکستان شکل دهند . افغان ها تنها با تفاهم، همبسته یك
افغانستان، در    ارض    تیو تمام  میل  تیناپاک پاکستان را ناکام بسازند.  دفاع از استقالل ، حاکم  یها

مداخل و  تجاوز   برابر 
 
د   خارجر   ه .   تیولمسو   گر یو هر گونه خطر   است  ها  افغان  تمام  ک  مشبر

 رسنوشت افغانستان و هم
 
   مردم افغانستان وابسته به  جی   ه

 
 است.   تیمسوول  نیبرخورد با ا  گونه یك
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 ۲۰۱۳جون  ۱۹

 هدف اعاد ا یآ
ٔ
 ...!است ؟ «»امارت طالتر   ه

  قبر طالبان« با همان نام و ب  طالبان در قطر تحت نام » دفبر امارت اسالیم  ایسیدفبر س   شیگشا
 نیا  شیطالبان، هنگام گشا ه  ندینما  یروز یطالبان هنگام تسلط شان بر افغانستان و اظهارت د  میرژ 

، پرسش ها و نگرای    .است  ختهیرا برانگ ی  جد یها  دفبر

دفبر تحت   نیقرار بر آن بود  تا ا  کا،یحکومات  افغانستان و امر   انیم  بر اساس تفاهمات قبیل  ا یگو 
د یپ  یطالبان« و تنها برا  ایسیس کینام »دفبر تحر   .شود جاد یمذاکرات صلح  ا شبر

 ست یمحتمل ن  بر دفبر با افغانستان عمل کرده باشد غ  نیا  فینام و وظا  یکه قطر بدون تفاهم رو   نیا
 .سد بر محتمل به نظر م بر کمبر غ   کا یقطر بدون تفاهم با امر  یاز سو  یکار   یر  و اما مبادرت به چن

* 

 یاساس اعالم   بر 
 
 ی به منظور بحث و گفتگو رو   یجمهور کرز   سیی که امروز ر   ی  ارگ، در جلسه    ه

ان جهاد  شیگشا  طالبان در قطر با » رهبر
  ی و ییاجرا  اتیکشور و ه  ایسیس  یها  تیشخص  ،یدفبر

که صورت    ی  شد که : » افتتاح دفبر طالبان در قطر به گونه    د یصلح « داشت ،  تاک  عال  یشورا
 االتیداده شده از جانب ا   یاه  یر  کامل با تضم  رتیکه از آن فرستاده شد، در مغا   ی  ها  امیپ  و گرفت  

دستآورد   می به صلح و تحک  ایر یبه افغانستان، قرار دارد...  افغانستان به منظور دست  کا یمتحده امر 
صلح با طالبان    یکشور، خواهان مذاکره و گفتگو برا   نظام قانون اسایس  هیبر پا  بر ده سال اخ  یها
  رت یدفبر فرستاده شد، در مغا  نیکه همراه با افتتاح ا  یز یادامه جنگ و خونر   یها   امیباشد، اما پ  یم

دهد   موضوع نشان یم  نیافغانستان قرار دارد و ا  اسالیم  یصلح طلبانه دولت جمهور   هیکامل با روح
ات استیس  نیکه ادامه ا ر از جانب طالبان، در خدمت سبر  .باشد  یم انگ  گانهیو اهداف ب یبر

ا  یر  افغاستان در چن  اسالیم  ینمود که جمهور   صلهی ف  یر جلسه مشور  بر اخ  در  بر ادامه   د یکه تاک  طیرسر
اک نیم یز ی جنگ و خونر   .کند   باشد، در مذاکرات قطر اشبر

دفبر طالبان در قطر    شی که در عقب گشا  دهد ینشان م  بر کرد که تحوالت اخ  د یهمچنان تاک  جلسه
 افغای    قرار دارند و تا زمای    وی  بر ب  یقدرت ها

ً
صلح در    عال  ی، شورا باشد  نه  که پروسه صلح کامال

اک ننما  .«دی مذاکرات قطر اشبر

 جلس   نیکه از مدعو   یل یفهرست طو   در 
 
نام    ه  آمده است به عالو   هیاعالم  انیمذکور ، در پا  مشوریر   ه

ان جهاد  دولتر   تمام مقامات عال ان اپوزس  ی ، نام تمام رهبر درج شده است؛ و اما   ایسیس  ونیو رهبر
 ها  است که یك دهی مشخص نه گرد

ً
اک نموده بودند عمال  .در جلسه اشبر

افغانستان صادر شد آمده است : »   میل  تی امن   یشورا  یکه امروز از سو   ی    هی در اعالم  همچنان
م مذاکرات  چهارم  ا  اسالیم  ی جمهور   یها  اتیه  انیدور  و  امر   االتیافغانستان    یرو   کا یمتحده 

 در کابل جر   انی" متر ی"قرارداد امن
ً
 ل گفتار و عم  انیتناقضات م  لیدارد، به دل  انیدو کشور که فعال

 .«درآورده شد  ق یافغانستان به تعلدر رابطه با روند صلح، از جانب  کا یمتحده امر  االتیا
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** 

و از جمله   ار یدر مورد مصالحه ، در اسناد بس  جهای    یافغانستان و جامعه     انیتوافق شده م  اصول
کنفرانس بن دوم« آمده است : »ما به   ی هیکنفرانس بن دوم« درج اند. در» اعالم  ی هی در »اعالم

  ت ی  امنیر  تام  ی. برامی کن  یم  د یدر افغانستان تاک  تیبه صلح و امن  دنیرس  یبرا  ایسیبه حل س  از ین
ور   ایسیپروسه س  کیخود افغانستان،    دفاع  تی ظرف  جاد ی برعالوه ا  دار،یپا است، که در آن   ی ض 

دهند. عالوه برآن، پروسه ادغام مجدد به جامعه، راه را   یم  لیرا تشک  عناض اصیل  مذاکره و آشتر 
  ت، یامن  دنی بهبود بخش  ق یبعد از منازعه )جنگ( افغانستان، از طر   یمجدد جامعه    یایاح  یبرا

سازد... با در نظر داشت قطعنامه سازمان ملل متحد،    فراهم یم  انکشاف جماعات و اداره محیل
براساس   د یآن، با  جیاست که برنامه صلح و مصالحه و نتابا افغانستان موافق    الملیل  یر  جامعه ب
   یباشد: تحت رهبر   ر یاصول ز 

 
وع همه  افغانستانمردم    افغانستان باشد، جامع باشد و از منافع مشر

   ندهینما
 

شامل   د یآنها... برنامه مصالحه با  اجتماع  تی و وضع  تیجنس  یبر کند، بدون در نظر گ  یك
ثبات و افغانستان متحد، دست برداشیر  از خشونت،    ت،یکننده حق حاکم  ق یباشد: تصد  ر یموارد ز 

ام به قانون اسایس ،جهای   سمیقطع رابطه با ترور   یحقوق بشر  یافغانستان به شمول ماده ها احبر
 .«آن و به خصوص حقوق زنان خوردار

*** 

خواهد گرفت و به آن   یکابل را جد  یها  نگرای    کا یامر   یمتحده    االتیا  ا ی است که آ  نیپرسش ا  حال
ات  کی  ثیبه ح ر متحد سبر دو متحد   انیروابط م  ی  ستهیپاسخ خواهد داد که شا  ی  به گونه    کیبر
ات ر سبر   ننده ک  یر  نقش تع  یابر قدرت دارا  کی  ثیکه با استفاده از امکانات خود به ح  نیا  ا یاست     کیبر

ناگز  را  افغانستان  افغانستان،  حکومت  بازنگر   ر یدر  پ  یاز  و  از خود،  خواهد    ی و بر در مواضعش 
 ساخت؟

ارتباط     نیرا که در ا  ی  جد  نگرای    تواند ی، در مورد واکنش کابل، نه م  یر  اوباما در برل  یامروز   اظهارات
 .شده کاهش دهد جاد یا

را متحد   گر یکه همد  ی  کشورها  ژهیکشورها ، به و   انیتعهدات ، توافقات و تفاهمات متقابل م   تیرعا
ات ر سبر آورد. کم زدن   است که اعتماد متقابل و ثبات در روابط را به وجود یم  ی امر   خوانند،ی م  کیبر

باعث کاهش    خواند،یو ... م  و افرایط  ستیواشنگیر  آن ها را ترور   روز یکابل در برابر طالبان که تا د
شان را بلند خواهد برد    پاکستای    انیمطالبات طالبان نه خواهد شد؛ بل سطح توقعات آنان و حام

 و  
ً
تمام    2014بخش پس از سال    د یام   بر نه تنها  به نفع صلح، ثبات و حرکت افغانستان در مس  عمال

 .برگشت به عقب گردد  بر باعث باز کردن مس  تواند ینه خواهد شد، بل م

صورت   نیدر بهبر  انیجر  نیکه ا  سد بر به نظر نه م  د یرا ادامه دهد، بع  متحده روش کنوی   االتیا اگر 
که   یبر  چ  -  نجامد یکه »کنفرانس بن اول« بود ، ب  ی  »کنفرانس بن سوم« به همان گونه    یبه برگزار 

  پاکستان در  
 
 ی  هم از سو بر  ن  س«یر »کنفرانس پار در تالش آن بود. د  بر  »کنفرانس بن دوم« ن  آستانه

از سو   ندهینما هم  و  طالبان  ها  ایسیس  ونیاپوزس  یگان  نشانه  چن  ی  حکومت،  قابل   یلیتما  یر  از 
 کنفرانیس   یر  چن  را یطالبان خواهند بود؛ ز   اصیل  یصورت برنده    نیکه در ا  ستین  بود. شگ  صی تشخ

وع  یادعا   میمستق  بر غ   د یی تا  یکم از کم به معنا در مورد    بر  خود شان و ن  تی طالبان در مورد مشر
وع بودن نظام کنوی   بر غ  .،  خواهد بود مشر
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**** 

انتخابات   یر  و دوم  یر  ها افغان در نخست  ونیلیم   یگفت که  را  توانیم   میکه بگذر   گر ید   حقوقر   لیاز دال 
وع  نیبه ا   ،میل  یو شورا  یجمهور   استیر    یها   ها و ناتوای    است.  کاستر   دهی بخش  تینظام مشر

  ن یو اما ا ست؛یبه روش ساخیر  آن ن از یهم چنان است که ن  ،ایسیس ونیحکومت و دولت و اپوزس
 .است جداگانه  بحت  

***** 

 نظام و حکومتر   -افغانستان   در قطر واقع شد، تنها کم زدن حکومت و نظام کنوی    روز یکه د  جی   آن
وع  شناسد یم  تی که جهان آن را به رسم از    حی    تخلف ض   ک یبل    ست،ین  -آن را قبول دارد  تی و مشر
 .افغانستان است  میل تی حق استقالل و حاکم

برا  یکه  کرز   سد بر نظر نه م  به ، امکانات    فیدر نام و وظا  لیتعد    یو ارگ  دفبر طالبان در قطر 
دولت ،   -نخبه گان نظام    انیمساله م   نیوفاق در مورد ا  کیداشته باشند. و اما؛    ار یدر اخت  یار یبس

را داشته باشد. در مورد  حفاظت و    تیموثر  نیشبر یب تواند،ی م  -مدی    یو جامعه   ایسیس  ونیاپوزس
   ، بر اخ  یدهه    کی  یافغانستان و حفظ دستاوردها  ارض    تیو تمام  میل  ت یدفاع از  استقالل ، حاکم

 .وفاق موجود باشد  د یبا مدی   یو جامعه  کنوی    ایسیس ونیکومت ، اپوزسح  انیم
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   ۲۰۱۳جون ۲۸

 توپ مذاکرات قطر را    «یاس آ یا »

 سابق شمال« انداخت تالفی»ا   دانیدر  م

و سفر   کا یجمهور افغانستان و امر   یروسا  انیم  ی  و یدیو   یکه به رغم گفتگو   سد بر به نظر م  چنان
افغانستان و پاکستان به کابل، هنوز دو طرف در مورد مذاکرات با طالبان  یبرا کا یخاص امر  آینده  نم

  یها  هنشان -واشنگیر  سخت مشکوک است   اتیاند، بل کابل در مورد ن  دهینه تنها به توافق نه رس
حامد   بر اخ  ی  و یراد  ی  هیانیشده در  ب  انینکات ب  توانیامراست که از جمله م  نیا  یایگو   همیمتعدد و پ

 .نوشته ، را مثال آورد یس  یر  یر  تیسا یبرا یو  یکه سخنگو   مطلتر  بر  و ن  یکرز 

ب  نیا است که  لوحه    قبر درست  اسالیم   یو  ن  »امارت  و  حکومت  واکنش  اثر  در    بر  افغانستان« 
افغانستان، برداشته شد. و اما، آن اظهارات مسووالن دفبر قطر    مدی    یو جامعه    ایسیس  ونیاپوزس
 که  

ً
وع  نف    یبه معنا  عمال  بر  ن نظام  ، انکار از مذاکرات با دولت و    تیدولت و نظام موجود و رد مشر
   ندهیدفبر در سطح نما  معرق  

 
دفبر نه پس گرفته   نیمسووالن ا  یبود، از سو   د ی دولت در تبع  کی  یك

 .دند ی گرد   لیشدند و نه هم تعد

  عال   یمذاکرات شورا  ق یدفبر و تعو   نیتوجه به مراتب باال ، موضع دولت افغانستان در مورد ا  با 
 روند در چهارچوب  نیقرار گفیر  ا صلح با طالبان، ال

ً
 ی افغانستان و جامعه  انیتوافق شده م قبال

   الملیل یر  ب
ً
 .قابل درک است  کامال

   که جی   -روند  نیسووظن در مورد ا  گر ید  یسو   از 
 

   ندهیمراسم  افتتاح نما  گونه یك
 

  ی  طالبان گوشه    یك
   بر  ن - گذاشت  شیاز آن را به نما

ً
انگشت   یار یبر نکات بس  توانیمورد م نیقابل درک است. در ا کامال

 نهاد؛ از جمله 
ً
 : مثال

 دارند؟ یم  افتیشده اند و از کدام مرجع دستور در  ییر  تع یك  یدفبر از سو  نیمسووالن ا  -

با مواضع و گفته ها  یچرا مواضع و گفته   - ان س  یمسووالن دفبر قطر    شده  شناخته    ایسیرهبر
 طالبان )  

ً
با مال عمر داشته است( ، در تضاد قرار    کی نزد   ار یمال آغاجان معتصم که روابط بس  مثال

 دارد؟ 

ان س  کیس  -برادر را    حاض  نه شده است تا مال عبدالغت    یاس آ  یچرا آ -    ایسیکه از رهبر
ً
 کامال

 ف ی مذاکره با دولت افغانستان توظ  یمال عمر برا  یاز سو   شود یطالبان است و گفته م  شده  شناخته  
 !از زندان رها کند؟ -شده بود

   گانهیبه    کیقرابت نزد   ا یآ  -
 

  مواضع مقامات گفته ها و    قطر با مسووالن دفبر    یمواضع و گفته ها    یك
 !است؟ پاکستان ، تصادق   و استخبارایر  مهم نظایم

 یر  روند اگر به هم  ن یکه ا  می افغانستان« نوشت  »دفبر امارت اسالیم   شیواکنش به گشا  یر  در نخست   ما 
 ی صورت به برگزار   نیدر بهبر   انیجر   نیکه ا  سد بر به نظر نه م  د یبع  ابد»یادامه    دهی که آغاز گرد  صوریر 



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
169 

 
 

پاکستان   که  یبر  چ  -  نجامد یکه »کنفرانس بن اول« بود ، ب  ی  »کنفرانس بن سوم« به همان گونه  
  در  

 
ن  آستانه دوم«  بن  پار   بر  »کنفرانس  »کنفرانس  در  بود.  آن  تالش  سو   بر  ن  س«ی در  از    ی هم 

از سو  ندهینما هم  و  طالبان  ها  ایسیس  ونیاپوزس  یگان  نشانه  چن  ی  حکومت،  قابل   یلیتما  یر  از 
 فرانیس کن   یر  چن  را یطالبان خواهند بود؛ ز   اصیل  یصورت برنده    نیکه در ا  ستین  بود. شگ  صی تشخ

وع  یادعا   میمستق  بر غ   د یی تا  یکم از کم به معنا در مورد    بر  خود شان و ن  تی طالبان در مورد مشر
وع بودن نظام کنوی   بر غ  .«، خواهد بود مشر

ز یامروز رو   و  را    یحامد کرز   نان،ی پاکستان نوشته است که ا  یبرحال اردو   یدی به نقل از دو مقام کل  بر
  اصیل   گرانیسابق شمال« را باز   تالفیطالبان و ا  کا،یامر   یمتحده    االتیمانع در برابر صلح ، و »ا

موجود و    منظا  گفته همانا نف    نی. گپ ناگفته در پشت ادانند ی صلح  م  یهر گونه پروسه    یبرا
  یها افغان در انتخابات ها  ونیلیم  یجرگه ، را  هیکه با لو   نظایم  -ستا  دوران پساطالتر   یدستاوردها

وع الملیل یر  ب  عی گذشته و شناخت وس  .قابل انکار است  بر آن غ تی، مشر

ان اپوزس  د ید  د یبا  حال گونه جواب    ، جی   پاکستای    انینظام  یها  به  درافشای    ایسیس  ونیکه رهبر
 خواهند داد؟

، قاطع ،   ارانهیپارچه پارچه کردن افغان ها و افغانستان هوش  یدام برا  نی با ا  د یبا  ایسیس  ونیاپوزس
 .بدون ابهام و روشن برخورد کند 

پسا    دوره     یو دستاوردها  از  قانون اسایس  یو  پاسدار   تیکه خواستار  رعا  و آنای    مدی    ی  جامعه
 ا یو    ایسیس  ونیچشم به راه و گوش به آواز بماند، بل در  صورت سکوت اپوزس  د یاند، نه با   طالتر 

روشن    غانستانمردم اف  شگاهیآنان را وادار بسازند تا مواضع خود را  در  پ  د یاز آن ، با  ی  بخش ها
جمهور   سییر   یسخن رو   -ست ی ن  یشخص حامد کرز   یجا گپ رو   نی ، ا  میکنند. فراموش نه کن

 .در راس آن قرار دارد یاست که و  نظایم یر  یافغانستان  و نها

مردم افغانستان     عی وس  یاعتماد  قطر« سبب  یر   انیبدانند که »جر   د ی با  ا یتانیو بر   کا یامر   همچنان
صورت   نیاعتماد را اعاده کنند، در ا  نیا  خواهند ی م  ا یتانیو بر   کا یاگر امر   - نسبت به آنان شده است

انجام   صادقانهکه تعهدات خود در قبال افغانستان را    ند یروشن بسازند ، و در عمل اثبات نما  د یبا
    نیآن ا  بر . در غستند یبا پاکستان  بر رس افغانستان ن  پنهای    یو در صدد معامله    دهند یم

 
تلخ   تجربه

 . گره خواهد خورد  یتانو یاز استعمار بر  ج  یافغان ها  با خاطرات تلخ تار  ج  یتار  یدر حافظه 
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 ۲۰۱۳جوالی  ۲۴

  

 داخله   ر یاز وز  تیو سلب صالح  ضاحیاست

 عمده   ینکات و پرسش ها

را  مهیم ی  در قبال آن  ، پرسش ها ر یداخله و واکنش وز  ر یاز وز  تی و سلب  صالح ضاحیاست شیوه  
   و جی   یر ی پذ  تیمسوول   انبر  و م   یدولتمدار   ت یدر مورد فرهنگ و وضع

 
برخورد ارگان ها و    گونه یك

 تفاوت گذشت  از کنار آن ها یر  د ی مقامات مسوول با همدگر و  با قانون، مطرح کرده است که نه با

    ا یآ -
ً
  ا یشد و    ت«ی »رد صالح  شیها  تی و مسوول  ف یوظا   یدر اجرا  داخله به خاطر ناکایم  وزیر واقعا

 !به خاطر باج نه دادن به وکال ؟

   دهیرس  یبرا  وقت کاق    یو   یبرا  ا یهر هفته چند بار به شورا احضار شود، آ  ر یوز   کیاگر   -
 

 ی کارها  یك
 !خواهد ماند؟ اش باقر  یوزارت تحت رهبر 

هر   ی  ها  و خواستهنه باشد    ا یباشد و    را اگر قانوی    لیهر وک  شخیص  یتقاضاها   د یبا   ر یوز   کی  ا یآ -
 !؟اجابت نماید  د یبا کند،یعضو شورا در مورد آن وساطت م   کیرا که  ت  یاز مراجع کی

یس   ی  ندهینما  یک از هر    یبرا  ی  هر لحظه    ر یوز   کیالزم و ممکن است تا    ا یآ -  پارلمان قابل دسبر
 !باشد؟

 داخله  ر یوز 
ً
 ی اعضا قانوی  بر غ ی در مورد شمار و حجم بزرگ مراجعات ، خواسته ها و فشارها قبال

   تی شکا  میل  تیامن   ی، به شورا  میل  یشورا
 

 هیمورد ارا  نیدر ا  کرده بود و وزارت داخله ارقام بزریك
افراد و   ی  داخله  انتقامجو   ر یوز   تیو رد صالح  ضاحیگمانه که در است  نیجهت ا  یر  نموده بود. به هم

 .کندیاز او نقش داشته است، موجه جلوه م  یر  مع یگروه ها

* 

م  چنان نظر  مع  قانوی    یخال  کی که    سد بر به  مورد   مواز   ارها یدر  ،    نیو  استجواب  طرزالعمل  و 
ا  نیجرگه، وجود دارد. ا  وزرا توسط ولیس  تی و رد صالح  ضاحیاست  کنوی    طیخال به خصوص در رسر

اکب   س   میل  ی شورا  یاعضا  تیکه  فرهنگ  با   پارلمای    ایسیهم  عناض    گانهیب  سالم  هم  و  اند 
سوواستفاده را باز گذاشته   یبرا فراج   ی نهیزم  ست،یشان کم ن انیم تی ز و فاقد مسوولیهنجارگر 

و حدود و ثغور مراجعات وکال به    ت یو ماه  وهی ش  م یتنظ  یافزود که برا  د ی ارتباط با  یر  است. به هم
  وی  قان  میخالها  و  تنظ  نیجهت رفع ا  یر  وجود نه  دارد.  به هم  ت  یعمل معطرزال  بر  وازرت خانه ها ن

ور  ار یبس میل یحکومت و شورا انیم ی و قاعده مند تماس، روابط  و همکار   . است یض 

** 
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اتهامایر   گر یاما رخ د  و  پس از رد    پتنگ در کنفرانس مطبوعایر   مجتتر   یاست که آقا  گپ ، همانا 
عامه  و    یها  ی  قاچاق ، غصب دارا  ،به خصوص طرح اتهام جاسویس  -، مطرح نمود  تشیصالح
ولیس   گر ید  یر  سنگ   می جرا هفتاد عضو  مورد  در  چ  ،  ساده   ستین  یبر  جرگه،  از کنارش  بتوان  که 

اسناد و    نیمورد اسناد و مدارک در دست دارند. اگر ا  نیشدند که در ا  مدع   پتنگ  یگذشت. آقا
شخص  در    نیولو ا  -دولت اند و نه  متعلق به کدام شخص    تیموجود باشند، ملک   یر  مدارک واقع
    د. که باش  هر مقایم

  داخله،  در    ر یو به خصوص وز   ر یوز   هر 
 
 م ی به خصوص جرا  -  میبا جرا    د یخود  با  یتحت رهبر   عرصه

وول مبارزه  و به خصوص  توسط ارگان مس  دولتر   یمبارزه کند .  کتمان جرم توسط ارگان ها   -یر  سنگ
 .ود بر بل خود جرم به شمار م ست،یقانون نه تنها مجاز ن ذ یو تنف میبا جرا

کا  ز یمورد وجود فساد ، وجود افراد هنجارگر   در    ی  ایماف  یباندها  یو سودجود  و حتا رسکرده گان و رسر
وجود نه دارد. و    یدی پارلمان،  شک و ترد  یاعضا   انی، در م   یر  سنگ   سوابق جریم  یافراد دارا   بر  و ن

 ی باشد. اگر آقا   عتبر بر اسناد و مدارک م  متگ  د ی داخله، با  ر یوز   یگونه اتهامات از سو   نیاما، طرح ا
از   یرا که بر شمار   اسناد و مدارک در مورد  اتهامایر    کند،ی م  جابیپتنگ ، چنان که قانون ا  مجتتر 
 به نشای   ی  جد یصورت نه تنها پرسش ها  نیدر ا ندازد،ین انیشورا وارد کرده است، به جر  یاعضا
 بر  را ن  ی از و   قانوی    ازخواستاتهامات اصولن باب ب  نیمطرح خواهند شد، بل  در مورد ا  یخود و 

 ن  ی  و قضا  گونه پارلمان و مراجع عدل  یر  باز خواهد کرد. به هم 
رخورد مساله مسووالنه ب  نیاگر به ا  بر 

پتنگ خواهد بود که   یآقا  یبر گفته ها  بزرگ و اثبایر   یز یشان آبرور   ینه کنند، در آن صورت برا
 .« »گرگ ها از هر سو دولت را محاضه کرده اند

سخن گفته بود و اما افشا کردن آن ها را در آن    ی  ها  ستیدر مورد ل  بر  اسبق داخله ن  ی از وزرا  گی
 ها    یسر یگونه مصلحت اند  نیشد ا  دهی که د  یمرحله به مصلحت نه دانسته بود. و اما طور 

ً
بر   عمال

 یپادر رسا  رسطای   یغده ها  یو توسعه    تی صدمه وارد کرده و سبب تقو   منافع و مصالح همه گای  
به    د ی سوق دهند با  ی  نها  امعه و کشور را به تبایهکه ج  نیاز ا  شیغده ها پ  نینظام شده است. ا

ده شده و عدالت در مورد شان تطب  یپنجه   پتنگ  اسناد و   مجتتر   یشود. اگر آقا  ق یقانون سبی
باز کند،   د رون  نیا  ی را براراه  انداخته و    انیالزمه  به جر   یرا که از آن صحبت کردند، از  مجار   مداریك

  و    شیسالم اند  یوهابر که همه ن   یر  قی به  
 
خواهند    بای  یافغانستان از آن پشت  دیده     میمردم ست  همه

 .کرد
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 ۲۰۱۳جوالی  ۳۱

 ما و هموطنان هندو و سکه   ما

   یرسافراز  کیاز  
 
 پارلمایی  کنویی   خی ی تار  تا رسافگنده یک

ک مطبوعایر   کیافغان در  ی ها که یو س  هندوباوران ، مدی   یگان جامعه   ندهیبا نما کنفرانس مشبر
  توانست یجرگه که م  خود  در ولیس  اختصاض  نموده و بر حذف کریس  ت یاز وضع ناگوار خود شکا

اض کرده و  هوشدار دادند که اگر به مشکالت شان   یبرا  بوی  یتر  طرح مشکالت شان باشد،  اعبر
   دهیسر 

 
  یتقاضا گر ید ی، ناچار خواهند شد از کشورهاشود  نه یك

 
 .د کنن   پناهنده یك

آن ها در افغانستان به صدها   تیاز جنگ ها جمع  شیپ  ند یگو   ها یم  کیگان هندوها و س  ندهینما
رسد، در    تن یم  4000شان به    خانواده که شمار مجموع  700اما حاال حدود    د یرس  هزار تن یم

 .مانده اند  افغانستان باقر 

تنها در همه ساحات د  یها  کیو س  هندوها  نه     گر یافغانستان 
 

 ی ها  یبا دشوار   اجتماع  زنده یك
 .با مشکالت فراوان رو به رو اند بر  مراسم هندوسوزان ن یمواجه اند ، بل حتا  در اجرا یجد

* 

هموطنان مسلمان خود ،    ا یسکه  افغان به جامعه ، کشور و    ا یوجود نه دارد که هندو و    مثال  چیه
ر  آنان در استوار   دهیرسان  یض    ی و صداقت در معامالت کار   ی  بر قول و قرار و راستگو   یباشد. 

  ت یو اذ  ر و آزا  ضی دارند.   آنان تنها به خاطر هندوباور بودن و سکه  باور بودن مورد تبع  کیشهرت ن 
   تیمتعصبان  مورد  اهانت،  آزار و اذجاهالن و    یکه آنان تنها از سو    م ی . اگر قبول کنند بر گی قرار م
متعصب  کجاست که مانع   بر عاقل و غ   تیاکب   نیکه پس ا   د یآ  یم انیپرسش به م نی ا ند،بر گی قرار م

 ت یدو اقل  نیا  کریس  گانهیمردم«    یها  ندهی»نما  وضیع  یر  و متعصبان شوند؛ چرا در چن  نجاهالنیا
  ن یجرگه جاهل و متعصب اند؟!... و در ا  ولیس  یاعضا   تیمگر اکب    -کنندیرا حذف م  ت  یکوچک د

ان  سییر   انیم آزاد  سخب  بزرگداشت از موالنا عبدالکالم  در خور     تر جمهور کشور که  در محفل 
 و مذهتر   ت  ید  د یعقا   یمردمان دارا  انیم  و  دوستر   ی، مدارا و روادار   ستر یدر مورد همز   یسر یستا

در    یدست و پا و زبانش را بسته اند تا کار   ا ی است و  خبر   یر   لیاز همچو مسا   ا یکرد،  آ   راد یمختلف  ا
ای    نیا  ا یمورد کرده نه تواند و   نیا مندرج   یها و ارزش ها  شهیگپ مفت بود و اند  کی  که آن سخب 

 ...؟!در آن رفت  پشت کاله خود 

 !ند؟یکجا  دانند یم یعموم بشر  عال یکه خود را متعهد به  ارزشها  یز ی آن روشنفکران عز  و 

قرن بعد    کیکه    شود ینه م  افتی  است که امروز در هر سه رکن دولت افغانستان آدیم  نینه ا  مگر 
  ...    مینه دار    و ست    عههی: هندو ، سکه  ، ش  د ی از شاه امان هللا جسارت کرده و مانند او بگو 

 
 ك همه

 ! ...و آن هم افغان  میملت است 
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هموطنان هندو و   ی  ضهیدرخواست مندرج  در عر   13امان هللا حرف مفت نه گفته بود؛ او     شاه
که در دوران   میمنظور نمود . و فراموش نه کن  کیبه    کی   ۱۲۹۹حمل    ۱۲سکه  را با فرمان مورخ   

س  بود،  یدر مذاکرات با انگل   افغای    اتیو همچنان عضو ه  هیامور مال  ر ینرنجداس وز   وانیاو نه تنها د
و از جمله    اتیدر مرکز و وال   و ملیك  نظایم  در مناصب عال  بر  هموطنان ن   نیاز ا  یگر ید  یبل شمار 

 .کردند ی م فهیوظ یفایا سلطنتر  یدر داراالنشا

* 

رسافگنده   بر  ن   ندهیآ  ی و نسل ها  خی    نه تنها در برابر هموطنان هندوباور و سکه  خود، بل نزد تار   ما 
و    دهی از هموطنان ما به خاطر عق  ی  عده     انسای    ماند اگر در افغانستان بر حقوق اسایس  میخواه

  ی  ! آسما . ی  میو دو دندان نگهدار   ظالمانه برخورد شود و ما زبان مان را پشت یس   یر  تبار شان چن
 یر  و حکم ننگ  طالتر   اهیس  دوره   نه خواهد کرد: هموطنان هندوباور و سکه  ! همان سان که در    یر  چن

اش ستاره   شای  یکه بر پ  یجلد    ی با رو   ی  آسما  یشماره    یر  زرد ،  نخست  یبر بسیر  پارچه    شان مبتت  
. هر اهانت به شما   مییمااز ش  ی  و جز  مییبا تمام وجود با شما  بر  زرد داشت، منتشر شد، امروز ن

انسان به    کامل حقوق    یتساو   تیانسان  - است    تی اهانت 
 
و  طرد هرگونه    ح یانسان ها وتقب  همه

 ... است  تیفرهنگ ، زبان و جنس ده،ی به خاطر رنگ، تبار، عق ضی تبع
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 ۲۰۱۳اگست  ۱۹

 اتیجنا انیانتشار فهرست قربانچند نکته  در مورد  

سال   را که یط  افغای     4700هالند نام    کشور شایه   سارنوال  یم  لو ۲۰۱۳هژدهم سپتمبر    خی    تار   به
وقت( به   میرژ  اگسا )ارگان استخبارایر  از طرف دستگاه استخبارایر   یدیخورش ۱۳۵۸و  ۱۳۵۷ یها

  و سارنوال  سیپول  قاتی اند  منتشر ساخت. گفته شده که  فهرست در روند تحق  دهیشهادت رس
»اکسا« بوده و در   ق یتحق  ر یشده  مد  اد ی  دوره     به نام »امان هللا ع.« که یط  از شخیص   ند یهال

آغاز    2010در سال    قاتیتحق   نیپناهنده شده بود ، به دست آمده است. ا  ند یبه هال  1993سال  
 . شده بود

 93  یکه بانو   هیاز شاهدان قض  گی است توسط    یکه به زبان در   انیقربان  ی  صفحه    154  فهرست
 
 
 .قرار داده شده است  یندیهال ربطی مقامات ذ ار یآلمان است، در اخت می افغان  مق ساله

ه توسط آقا  قات،یتحق  نیگفته شده است که در روند ا  همچنان  بر  وردک ن  سیو بر م   یکتاب منتشر
 دوره  اختناق در    م ی رژ   انیو قربان  انیکتاب  اسناد نقل و انتقال زندان  نیکومک نموده است.  در ا

 ی ندیمقامات هال  یاسناد را به اثر تقاضا  نیکتاب،  اصل ا   ی  سندهیشده اند.  نو   یمذکور، گردآور 
اخت تا  ار یدر  متذکره  مقامات  داده است.  اند که    د یی آنان قرار  ا  27نموده  از  به    ب یمکات  نیقطعه 
 .»امان هللا ع.« بوده است  یامضا

* 

  شده ، در افغانستان  توسط روز   اد ی  فهرست
 
 صبح  منتشر شد که بعد  8  نامه

ً
مستقل    ونیسیکم  ا

تا   ونیسیکم  نیخود بازتاب داد. و اما جالب است که ا تیحقوق بشر افغانستان هم آن را در وبسا
  عروف از انتشار گزارش م  بر  دارد و ن  ار یمختلف در اخت  ی که خود از دوره ها  کنون از انتشار فهرستر 

 یر  از مظنون  زپرس قانوی  با  یبرا  تر گام عمل  چی ه  بیترت  نیمنازعه« ، رس باز زده است و به ا  میبه »ترس 
 .برداشته نه شده است 

** 

 د یتالش ورز    میو قرار گرفیر  در راس رژ   پس از کشیر  تره یك  یر  هللا ام  ظیکه روشن است  حف   یطور 
راستا فهرست دوازده هزار  یر  و در هم ندازد یب تا  بار تمام رسکوب  ها و مظالم گذشته را بر دوش تره یك

اعدام شده   که همه آنها به دستور تره یك  د ی گرد   از اعدام شده گان  را منتشر ساخت و مدع  ینفر 
و    امور نظایم  اصیل  یرشته ها  بر  ن   در زمان تره یك  یر  هللا ام  ظیکه روشن است حف  یاند. و اما  طور 

نه تنها به اختناق و   شیخو   ی وزه  صد ر   ی  حکمراوا  را در دست داشت و به عالوه در یط  تر یامن
 .د ینه داد، بل به آن شدت بخش انیکشتار پا

 12از همان فهرست    اختناق بخیسر   میرژ   انیقربان  ینفر   5000فهرست    نیکه ا  ستیروشن ن  حال
 .بر خ ا یاست و  یر  هللا ام ظیزمان حف یهزار نفر 

*** 
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که    ی  گذشته از هر مرحله    یر  خون  یدر دهه ها  افتهیانجام    اتیدر مورد جنا  و بازپرس قانوی    ق یتحق 
عبر و کاملبر در  یهر چه وس  ایر یقت  یات و حق یجنا  از آن استقبال کرد. برریس  د ی، با   د بر صورت بگ

ت فرامو   ی د درس هایبا  ،یدر مراحل بعد  گر ید  ی م  و فاجعه هایعظ  ین فاجعه  یمورد ا  یسر عبر
به مرز ی ناپذ را به گذشته  یپراز فاجعه و مص  یمبدل گردند که گذشته    یر شوند و   بدون    یبت 

شوند  میل ید ثبت حافظه ین مورد بایت شده در ایشده و تثب ق برریسی برگشت مبدل بسازد. حقا
 کنفاجعه آور را نامم  ی گمراهه هایر  د ها چنان روشن باشند که سقوط دوباره به چنیو مرز رسخ نبا

 .بسازند

است  یاز دولت و س  ی  ت زدایت و عدالت و جنایدار را بدون تحقق قانونی ت و ثبات پای، امن  صلح
 .و بازمانده گان آنان را فراموش گردد  ان یحق قربان د ی نه با انیم نی  کرد. و در ایر  توان تأم نیم

 یت و جنای بشر   یه  یعل  اتیجنا
 

که    نیف شده اند. ایتعر    الملیلیر  ب  در اسناد معتبر حقوقر   ات جنگ
  ت یانجام شده اند، ماه  ایسیس  ا یو    گیولوژ ی د یپوشش ا  و تحت جی   میتحت کدام رژ   اتیجنا  یر  چن

 ی و بعد   قبیل  اتی وجه جنا  چیدوره، به ه  کی در    افتهیانجام    اتی. همچنان جنادهد ی نه م  بر امر را تغ
مختلف و گروه   یها  میگذشته رژ   یکه روش است در دهه ها  ی. و طور توانند ی کرده نه م  هیرا توج

ده و سنگ   اتیمسلحانه ، مرتکب جنا  یر  خون  یدر منازعه    بر مختلف درگ  یها شده اند. اسناد   یر  گسبر
همانا اراده    ستیموجود ن  انیم  نیکه در ا  یبر  مورد موجود اند. تنها چ  نیدر ا  ، مدارک و شواهد کاق  

به   اتیجنا دن مسوالن اصیلو سبی  روند بازپرس قانوی   دنیآغاز و به رسانجام رسان یبرا ایسیس ی
ا در  است.  قانون  ها  ن یپنجه  جناح  برخورد  حکومت کنوی    اصیل  یمورد   ( قدرت«  و   »کارتل 

در سطوح مختلف    اتیاز مظنونان به ارتکاب جنا  یبر آن( که در هر دو شمار کث  ایسیس  ونیاپوزس
  .وجود دارند، از هم فرق نه دارند

ن  ستین  رفتت  یپذ  نیا به  نفر رس  هزاران  و کسای    ستی که  ها  اما گروه  و  باشند  شده  که   ساخته 
 یرا بر عهده دارند، تحت چبر »منشور مصالحه    اتیجنا  نیا  ایسیهم س  ا یو    حقوقر   تی مسوول
مردم راه   ی  نهیست(  با تفاخر  شخ شخ بر سا  دهی گرد  بیکه توسط پارلمان تصو   ی)منشور   «میل

 .خود وانمود سازند یرا حق بالمنازعه  دولتر  یپست ها نیبروند  و حتا بلندتر 
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 ۲۰۱۳نومبر  ۲۱

 !؟خدمت به منافع میل  ا ی و  انتیخ  -  کا یبا امر  تی یقرارداد امن

 .موافقان و مخالفان فعال  خود را دارد کا یبا امر  تر یروشن است که قرارداد امن نیا

 وطنفرویسر   ،میل  انتیخ  ،افغای    یو ارزش ها  با احکام اسالیم  ر یقرارداد را مغا  نیا  یامضا  مخالفان
 .دانند یو ... م 

ور   موافقان و گذار افغانستان به   پساطالتر   دوره     سازنده    یحفظ دستآوردها  یبرا  ی آن را ابزار ض 
 .شمارندیم ک یموکراتیبا ثبات و د آینده  

شود،    فی و ... تعر   و وطنفرویسر   انتیخود خ  یبه خود  کا یبا امر   تر یامن  مانیپ  کی  یکه امضا  نیا
   -نه دارد  منطق چندای  

ً
 یگر یو ده ها کشور د  هی ترک   ند،یمردم و حکومات آلمان ، جاپان، پول  ا یآ   مثال

امر  با  پا  تر یامن  مانیپ  کا یکه  و  و رسبازان  اند،    نشا  یدر کشورها  ی  کایامر   یها  گاهیدارند  مستقر 
 !شان استند؟ یکشورها  به منافع میل ییر  وطنفروش و خا

تا     کردند یفشار وارد م  یجمهور کرز   سییشان بر ر   همیپ  یبا انتقادها  شی که از مدت پ  آنای    منطق 
داشت.  امروز   چویر   ین را امضا کند، پاهاساخته و آ  ی  زودتر قرارداد را  نها  و هر جی   در هر صوریر 

 که میر   
ً
نه تنها تعهد    کا یکه امر   نیا  صی، تشخ  می کنیقرارداد را مرور م  یمسوده    شده  منتشر    رسما

، را بر عهده نه گرفته است، بل   دفاع از افغانستان در برابر تجاوز خارجر   یبرا  و روشت    یقو   الزایم
 آینده  مسلح افغانستان در    ی، قوا  کا یهم به کومک امر   مانیپ  نیامضا و انفاذ ا  که در یی   ستیروشن ن
پ برابر    ی  توانا  ت  یشبیقابل  ا  می کسب کند. بگذر   خارجر   تجاوز دفاع مستقالنه از کشور را در    ن یاز 

به  و   لی تبد  ی  خوش هوا  االتیخ نمونه    نیبر یافغانستان   و    کیموکراتید  یکشور و جامعه    یو 
 .آن ها را فراموش کرده اند گر ید ی  هم گو  انشیکه سخنگو   االیر یخ -در منطقه  ابیکام

  که    یطور 
 
به    هیشب  یبر  در افغانستان چ  زمیبا ترور    کا یدهه نشان داد جنگ امر   کیاز    شیب  تجربه

مانده است . اگر در   در پاکستان همچنان استوار باقر  زمیترور  اصیل  ی شهیتنه و ر  -است  یشاخ بر 
، تهد  ازدهمینخست پس از    یوهله     سبب برگردان پاکستان به عرص حجر    یبرا  کا یامر   د ی سپتامبر

االن پاکستای   امروز تن دهند،    زمیدر مبارزه با ترور   کا یبا امر   یتنبان تر کنند،  و به همکار   شد تا جب 
 .نه دارد بوش، ترس آنچنای   یخسته و کوفته از جنگ ها یکایاز امر  کیس  گر ید

 ن یاز ا  دارد. برج    بر  قرارداد منتقدان خود را ن  نیموافقان و مخالفان ، ا  یاست که به عالوه    روشن
بر  عدم    گر ی د  و برج    کنند ی اشاره م  خارجر   ان یاستقرار نظام  منف    یامدهایمنتقدان به عوارض و پ

 .ستند یهم ن  هیپا  انتقادات چندان یر   نی شده اند.  و ا  لیقا  گر یهمد   یکه دو طرف برا  ازایر یتناسب امت 

که مقامات    شود ی خالصه م  از حضور در افغانستان به همای    کا یهدف امر   ا یمورد که آ  نیدر ا  بحث
ها و به    استیدشوار است . س  افغای    لگر یناظر و تحل  یبرا ود،بر فراتر از آن م  ا یو    ند یگو یم   ی  کایامر 

شباهت به توپ هفت پوسته    شیبزرگ کم و ب  یقدرت ها   تر یو امن  نظایم  یها  استیخصوص س
هم مطرح باشند، طرف   یگر ی. و اگر اهداف دمی توانیم  دهیاش را د  وی  بر ب  یدارند که ما تنها پوسته  

 .ست یآن افغانستان ن
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ا  و  بر رس  ا  نیاما، سخن  افغانستان  اگر  نت  نی است که  در  و  نه کند  امضا  را  و   کا یامر   جهیقرارداد 
را هم که در صورت   ی  کومک ها  یر  خود را از افغانستان خارج کرده و هم نظایم یوهابر متحدانش ن 

واقع خواهد    ورزند، آن گاه جی   غی    پرداختش را وعده کرده اند، از افغانستان در   تر یقرارداد امن  یامضا
ده گان نظام وال   رانیاست که  طالبان، پاکستان ،  ا  یو یسنار   نیشد. ا ، تمام تالش   هیفق  تیو رسسبی

که از برگشت افغانستان   ، آنای    و یسنار   یر  تحقق آن انجام داده اند . با توجه به هم  یخود شان را برا
نامطلوب    یبه گذشته    برگشتعدم    یبرا  یر  تضم  را نوع  تر یبه گذشته هراس دارند، قرارداد امن

ا  قتی. حق کنند یم  ایر یارز  توانا  نیتلخ  مصارف   لیتمو   ی  است که افغانستان در حالت حاض  حتا 
 .کند یم لیتمو  کا یمصارف را امر  نیا میاز ن شیکم از کم ب  -نه دارد بر  مسلح خود را ن  یقوا یعاد

  منافع خود  به م  دگاهیهمجوار  از د  یقدرت ها  و برج    رانیاست که پاکستان ، ا  روشن
 
حضور    ساله

 روشن است.  و اما اگر کیس   ج  یب    بر  . علت مخالفت طالبان ن  نگرند یدر افغانستان م  کا یامر   نظایم
مخالفت    تر یبا قرارداد امن  خواهد ی، م  میل  یا یو بر اساس منافع و مصالح عل  از موقف مستقل میل

به طور قناعت   ا یو  د بر خطر سقوط نظام و برگشت افغانستان به گذشته را بر گردن بگ  د یبا ا یکند، 
با مخاطرات موجود به صورت   تواند یگونه م  بخش نشان بدهد که در کوتاه مدت  افغانستان جی 

 .اش مقابله کند  و متحدان غریر  کا یاز کومک  امر  از ین مستقالنه و یر 

* 

ی بحث بر انگ یبه سه نکته  نگایه  : ب 

  منه خواهد شد تا در    وجه حاض    چیبه ه  کا یروشن است که امر  -
 
،    انشینظام  ی  قضا  پیگرد ساله

در آن حضور دارند و از    انشیکه نظام  ی  در همه کشورها  کا یشود. امر   لی قا  ی  افغانستان استثنا  یبرا
 . مورد موقف  واحد و ثابت دارد نیناتو، در ا مانیعضو پ  یآن جمله کشورها

 یرا که در میر  مسوده    از آن جی   بر غ  یگر ید   تا امریکا فورمولبندی  سد بر کمبر محتمل به نظر م -
و تجاوز   د یاست در مورد تعهدش در برابر افغانستان در صورت رو به رو شدن با  تهد قرارداد آمده

 .ردیبپذ خارجر 

 ن  ی  در حاالت استثنا  ی  کایامر   ی قوا  رفتار شیوه   در مورد   -
به   کا یتا امر   سد بر کمبر محتمل به نظر م  بر 

  جمهور اوباما در    که رییس  آن جی کمبر از  
 
  ی جمهور حامد کرز   سییر   شب چهار شنبه اش عنوای    نامه

 .نوشته است ، قناعت ورزد 

  د یصورت نه با  نی کند، در ا  هی قرارداد را به حکومت توص  نیا  یجرگه بخواهد امضا  هیاگر لو   پس
ا مذاکره    یبه مشوره    تواند یطرف مقابل را مطرح بسازد. و اما جرگه م   ی قبول برا  قابلبر غ  یطیرسر

را    یشبر یب  ازایر یبتواند با اتکا بر آن احتمالن امت  طرف افغای  را مطرح کند تا    کننده گان افغان مطالتر 
 .اوردیبه دست ب  ی  کایاز طرف امر 

** 

  
 
ها کم کم دارند با    ی  کایکه امر   دهد ینشان م  یجمهور کرز   سییر   جمهور اوباما عنوای    سییر    نامه
اش در افغانستان   یگذار   هیخواسته باشد  تا رسما  کا ی. و اگر امر شوند یافغان ها آشنا م  یو بو   یخو 
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بر خورد با افغان    ر زود راه و روش نو و متفاوت از گذشته  را د  هر جی   د ی با تاوان رو به رو نه شود با
 ... و اعتماد مردم افغانستان را جلب کند که   بتواند  دوستر   راه و رویسر  -دبر ها و افغانستان فرا بگ

 ت  یشبیمطابق به طرزالعمل پ  توانند یم  یر  از طرف  کی. هر  ستیقابل الغا ن  بر ، سند غ   تر یامن  قرارداد 
   فسخ آن اقدام کنند. جی   یشده برا

 
در مورد افغانستان و در افغانستان    کا یامر    عمیل  استیس  گونه یك

اتژ   حد دو مت  ثیروابط دو کشور به ح   ا ی، نشان خواهد داد که آ    کینزد  انیسال  یر  در  هم  ک یسبر
   که  مردم افغانستان در مورد جی   نی ا  ا یکشاف خواهد کرد، و  ان

 
  روابط  به    نیا  گونه یك

 
 ی گر ید  نتیجه

 .د یخواهند رس
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 ۲۰۱۴جنوری  ۱۷

ف غتی و د ا یآ  است ر یانتقاد پذ کتور ارسر

 و

 !اشتباهات خود خواهد آموخت؟ از 

ف غت    یآقا  یگفته ها  روزها از برج    نیا  عیوس  ارسر
ً
که انتقاد کننده گان با کدام زبان   نیانتقاد شد. ا  ا

 است ینامزد ر   کی انتقادات در اصل موجه بودند.    نیو اما ا  -است  یگر ی سخن گفتند گپ د  تیو ن
 نت با اها  ی  گو   فهیو لط  خوش طبیع  انیمرز فاصل م  د ی با  کیاکادم  تیشخص  کیآن هم    یجمهور 

 آنچنای    یها  بر تعب  شیباشد که از گفته ها  ق یدق  خود چنان  انیرا بداند و همچنان در ب  و بدزبای  
 .شده نه تواند 

ف غت    . و اما ،تواند یدوباره شکار شده نه م  د یاز دهان پر   است که وقتر   ی  پرنده    سخن به   اگر ارسر
    کی  ن یا  اموزد یانتقادات توجه کند و از اشتباهات خود ب  نیا

 
ش    تیمثبت را در شخص  نکته و کرکبر

ف غت    د ینشان خواهد داد. خوب روشن است که شا   هفرصت نه داشته باشد تا روزمر   خود ارسر
  ک ی؛ و اما اگر او    بخواند شوند، ی نوشته م  اجتماع  یرا که در موردش در رسانه ها و شبکه ها  مطالتر 

کرده باشد که بتوانند با   جاد یا  ی  کار   یداشته باشد و با همکاران خودش چنان فضا  یمنظم کار   میت
 شیوه  در    ثبتصفت م  کیبدون شک    بر  ن  نیبگذارند، ا  انیدر م  را بدون ماستمال  یلیمسا  یر  او چن
 .او را نشان خواهد داد یرهبر 

نه   یدهه زمامدار   کیاز    شیآدم بردبار و گپ شنو است و اما متاسفانه در ب  گرجی   یحامد کرز   یآقا
در   کسای    د یهم شا  ا یبگذارد. و    ق یسخن گفیر  و عام فهم سخن گفیر  تفر   انهیعام  انیتوانست م 

 ...بسازند  کاستر   نیا ینه بودند تا او را متوجه  امونشبر پ

عامه نقش دارند با    تیذهن که در شکل دیه  عامه و به خصوص کسای   ت ی خوب است که ذهن نیا
 .اند یجمهور  است یو دقت متوجه گفتار و کردار نامزدان ر  یکنجکاو 

انتقاد   یبرا  یتر   یو جد   شبر یب  ار یبس  یهابر  و معاونان شان چ  گر ینامزدان د   گفته شود که برج    د یشا
شده است. خوب   سته یاغماض نگر   دیده   شان با    یها و خطاها  کاستر   که بنابر عوامیل  شدن دارند ،

ناسالم هم ممکن است نقش داشته باشند.   یها   یها و غرض ورز   ت  یها و بدب  ت  یخوشب  انیم  نیدر ا
ف غت    یتوقعات از آقا   انبر  گفت که م  د یبا   گر ی ، از جهت دو اما   و سوابق   التیبنابر سطح تحص  ارسر
  ف  یوظا  بر  و ن  الملیل  یر  دکتور علوم ، استاد دانشگاه ،پژوهشگر و کارشناس سطح ب   ثی اش به ح  یکار 

با رسانه   شنودها که در گفت و    سطج  بر  قبل در افغانستان عهده دارش بود و ن  یچند  یر  که تا هم
سخنان و حرکات   تر ی شخص یر  از چن  بلندتر است. وقتر  ار یبسها در گذشته از خود نشان داده بود ، 

 تا    شود یرا سبب م  یو تندتر   عبر ی وس  واکنش،نه خوایه  رسبزند خوایه  آنچنای  
ً
که از راه    کسای    مثال

 .اند  افتهیرا  استیس دانی جنگ و بحران فرصت ورود به م یها رای  ی و  مونینام
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 ۲۰۱۴اپریل  ۳

 روند و 
ٔ
   د یانتخابات با نتیجه

 بهبی باشد  یو فردا  موکرایس ید  یوز ب  پ

 آن  انیو پا انتخابایی  نیکمپا 

خود   امیتا پ   دند یمدت کوش  نیا  یط  یجمهور   استینامزدان ر .  افتی  انیدو ماهه پا   انتخابایر   نیکمپا
برسانند و را به مردم  با   یرا  نفع خود جلب کنند.  به  را  مناظره ها  د یآنان  نامزدان در   یگفت که 

 .است   ر یتقد ی ستهیداشتند که شا گر ی برخورد متمدن نسبت به همد وی  یز یتلو  یارو یرو 

که     کردند یم   مفصیل  یداشیر  برنامه ها  یادعا   ابایر انتخ   یدر مصاحبه ها و مناظره ها   نامزدان
اسناد    د یو با  توانستند یاش را نه دارند. و اما آنان م  هی در چهارچوب مصاحبه و مناظره  مجال ارا  ا یگو 

 خود را    ی  برنامه  
ً
تا مردم به    دادند یقرار م  عالقهیذ  ینهادها  کارشناسان ،رسانه ها ،    ار یدر اخت  رسما

یس  ی عمده    کاستر   توان یرا م  ی  سند برنامه    ی  هیهم عدم ارا  ا ی.  نه بود و  داشتند یم  آن ها دسبر
ف   و چشم انداز دهه تحول« که ستاد انتخابایر   دانست.  »برنامه میل  انتخابایر   نیکمپا دکتور ارسر
  در واقع بر   بر  کرده است ن  هیارا   غت  

 
است که از    یاما به هر رو الاقل سند  -  ستی ن   انتخابایر   نامه

را شناخت .  عدم حضور دو   می ت  نیا  استیس بر و مس  اهداف کیل  ،  تیماه  یتا حد  توانیآن م  یرو 
در    قابل قبول  حیتوض  بیبود و نامزدان غا   بر  طلوع تعجب برانگ   ونیز یتلو   ای  یپا   ینامزد در مناظره  

به    گی   -انتخابایر    اتیشکا  ونیسیکم  ینامزد از سو   و دشدن    مهینه کرند. جر   هیمورد به مردم ارا  نیا
و همچنان واکنش ها    -بینامزد رق  ک یبه     یر  به خاطر توه  و  دویم   خاطر استفاده  از امکانات دولتر 

نگاران ،   گیبه  برخورد نامناسب    دهند یبودند که نشان م  بخیسر   د یام  ینشانه ها  از نامزدها با خبر
پا کردن هنجار   ر یاز ز   یبر و جلوگ  قانوی    یهنجارها  تیدر امر رعا  یمنقش مه  تواند یعامه م تیذهن
 .کند   فا یا مسوول ، ی و نهادها ایسیس  گرانیباز  یاز سو  و اخالقر  قانوی   یا

 و انتخابات   مردم

بل   ،   کنند ی م  بای  یاصول  از انتخابات پشت   ثی که مردم نه تنها منح  دهند ی ها  همه نشان م  گزارش
 
 

 حق خود    نیدهنده گان از ا  یاز را  درصد بزریك
ً
 فا یف  نظرسنجر    ج یهم استفاده خواهند کرد. نتا  عمال

دارند   میمدرصد آنان تص  ۷۵و    کنند ی م  بای  یدرصد مردم از انتخابات پشت   ۹۲از آن است که     حایک
 تا  

ً
اک کنند.  اگر با ا   دیهیدر را  عمال   ی ارهایدر افغانستان هنوز از مع  که نظر سنجر   لیدل  نیاشبر

تصور و     میبه نظر شک هم بنگر   نظرسنجر   نی ا  جیفاصله دارد به نتا  است ،  جیکه در غرب را  فر یدق
ارقام    نیباز هم ا  باشد،  ماشتباه تا ده درصد ه  نیدو درصد ،  ممکن است ا  گی اشتباه    یبه جا  میکن

 تواند یهم  م  بزرگ انتخابایر   ی ها  شیهما  ی. برگزار   دهند یو مشارکت را نشان م  بای  یسطح بلند پشت
 
 
   بای  ی پشت  نیاز ا  یگر ید   نشانه

 
سطح مشارکت آن هم    نیباشد . ا  عی مشارکت وس   عمیل  و آماده یك

ترس و وحشت را    یتا فضا  دند یرز با حمله  بر چند »هدف نرم« تالش و   ستانیکه  ترور   در حال
اک مردم در انتخابات شوند ،   جاد یا  .کندی کسب م  شبر یب تیاهم کرد و مانع اشبر
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وع  مردم  در روز انتخابات ،  عبر یوس  و  مشارکت  هر جی   حضور  موجود و اراده    ایسینظام س   تی مشر
  و جواب قاطع رد به  آنای     د یخواهد بخش  م یبهبر  را اثبات خواهد کرد و تحک   یفردا  یبرا  میل  ی

 . دبرگردانن کیتار  یافغانستان را به گذشته ها ، د یبا ترور و تهد خواهند ی خواهد بود که م

 زمان    یر  در ع  مردم در انتخابات ،   عیفعال و وس  مشارکت
 
جامعه   یاست که اعضا  نیروشن  ا  نشانه

و   افتهی  آگایه  موکرایسیبر قواعد د   متگ  استیو آن هم س  استیفاعالن س  ثی بر نقش خود به ح
 .کننده رسنوشت جامعه و کشور خود اند   یر  باور دارند که خود شان تع 

 ستان یترور  و ناکایم تی یامن یقوا ی  توانا

 یوز بر پ  ک یها    و ولسوال  اتیوال   نامزدان در کابل ،  انتخابایر   ی ها  شیسفرها و هما  تی امن  یر  تام
اک   ستانیاست که ترور   نیا  تی بود. واقع  تر یامن  یوهابر مسووالن و ن   یبرا نه توانستند مانع اشبر

با   ستانیر کنند. برخالف ترو   ت  یها حادثه آفر   شیهما  نیهم در ا  ا یها گردند و    شیهما  نیمردم در ا
کرده و روند انتخابات را برهم    جاد ی ترس  وحشت ا  یتا فضا  دند یکوش  چند حمله بر »اهداف نرم« ،

اک در انتخابات   یآنان را برا  ی اراده    مردم ،  انیوحشت  مترس و    یحمالت به جا  نیبزنند. و اما ا اشبر
 .مستحکم تر ساخت  ستانیو رد ترور و ترور 

  به رغم  
 
   همه

 
شان حد اکب     انیو حام  ستانیممکن است تا ترور   ،   تر یامن  یقوا  بر ها و تداب  آماده یك

روشن است   نیو اما ا  ها ابراز وجود کنند،   ت  ی کوشش را بکنند تا در روز انتخابات هم با حادثه آفر 
ترور  ولو  ا  ستانیکه  جا چند حادثه  در چند  نه خوا   کنند،   جاد ی بتوانند  هم  مانع    هند باز  توانست 

ا  یبرگزار  البته  بروز چ  ار یبس  نیانتخابات شوند.  تا در صورت  رسانه ها    ،  حوادی    یر  نمهم است 
ترس و    یفضا  جاد یها به هدف خود که همانا ا  ستیمسووالنه رفتار نموده و اجازه نه دهند تا  ترور 

ژورنالابند یوحشت است دست   واکنش  اخ  ستانی.   از حوادث     ی نشان دهنده    ستر یترور   بر پس 
انتظار برحق است تا صاحبان     کی  نیبود.  طبعن ا  نهیزم  نیشان در ا  ت یو احساس مسوول  آگایه

 . عمل کنند منافع و مصالح همه گای   تیبا رعا نهیدر زم بر  و مسووالن رسانه ها ن

 اجتمایع  یو شبکه ها انتخابات

 کیحدود    سبوکیآنان در ف  انتخابایر   یو ستادها  شتاز یکه  تنها صفحات نامزدان پ  نیتوجه به ا  با 
  ی شان برا انتخابایر  نی اطالعات به ارتباط کمپا نیتازه تر  ق یطر  نیدارند و همه روز از ا کیال  ونیلیم

م  سبوکیف  اهال س  دسبر ن  شوند یقابل  اصیل  بر  و  موضوع  ها  انتخابات  ا  یپست   فغان کاربران 
از گذشته در روند انتخابات   شیب  اجتماع  یشبکه ها  نبار یاگفت که ،    توانیم  بوده است،   سبوکیف

 .اثرگذار خواهند بود

در شبکه ها  یگفت که شمار   د یبا ارتباط   ار یبس  یبه بحث ها  اجتماع  یاز کاربران  در  سودمند 
 .انتخابات پرداخته اند

وجود داشته باشد   میتواند  نه ایسیو س ی   شهیبدون  تنوع اند موکرایسیو د یاست  که آزاد روشن
ام   ام  به حق    ایس یو س  ی    شهیدر برابر مخالفان اند  یبه نظر مخالف و بردبار   و  بدون احبر و احبر

ام به معناشود یبا مخاطره مواجه م  موکرایسید   گر یکد ی انتخاب    نقد« انرصاف از حق »  ی.   احبر
ک نه دارد. اگر چن   چیزشت با نقد ه  انیمخالف و نظر مخالف با ب  دنیو کوب  ستین  یر  وجه مشبر
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در   موکرایسیروند د  تی طبعن به تقو   ابد، ی  تی کاربران عموم  انیم  اجتماع  یدر شبکه ها  فرهنگ
 .افغانستان کومک خواهد کرد

 ابدیتحقق  و یسنار  نیبهبی  بگذار 

مورد    د یمردم با  یرا   نیخواهد کرد وا  یر  و بازنده گان را تع  مردم ، برنده )برنده گان(   ی روز بعد   را  دو 
ام قرار بگ  .د بر احبر

اک ناظر    ثیدهنده و هم به ح  یرا  ثیمردم در انتخابات هم به ح  یفعال و آگاهانه    عیوس  اشبر
از تقلب   یبر را در جلوگ  اصیل  تیکند. و اما نقش و مسوول  یبر از تقلب جلوگ  یادیتا حد ز   تواند یم

ها    انهرس   حفظ و حراست قانون ،   ینهادها  ،ناظران انتخابایر انتخابات ،    یمسوول برگزار   ینهادها
زمان اگر نامزدها به همکاران و هواداران فعال    یر  بر عهده دارند. در ع  مدی    یجامعه    ی و نهادها

از   امتناع  ا  یاز تقلب رهنمود جد  یبر تقلب و جلوگشان در مورد   رهنمود عمیل   نیداده باشند و 
 .خطر تقلب مرفوع خواهد شد یمحرک  عمده  شود، 

ن  گرجی  اما غ  ستیناممکن  ر   بر و  بتواند  اول   تا دور  آ   سییمحتمل است  را مشخص   ندهیجمهور 
 که وقتر   ستین  به دور دوم بروند. و شگ  د یبا  کسای    مشخص خواهد شد  که جی   نیبسازد. و اما ا

شکل   وند بر که به دور دوم م  یمی نو به دور دو نامزد و دو ت  یها  تالفیانتخابات به دور دوم برود ا
 . خواهند کرفت

  د ی را با  نیبازنده خواهد داشت. ا  یها  میبرنده و نامزدان و ت  مینامزد و ت   نخوایه  خوایه  انتخابات
گان  شان بدانند  و اگر هم به اصطالح از نامزدان   دهندهیها ،  همکاران ، هواداران و را  مینامزدان و ت

   رشیپذ  یبرا  از نظر روای    بوده باشند،   بر  ن  شتاز یپ
 

،   ایسیخرد س  نیداشته باشند. ا  شکست آماده یك
عامه   تیه در ذهنبازند  تیکه تبارز آن از محبوب  خواهد یم  تیو احساس مسوول   شهامت اخالقر 

 ایس یس  ونیاپوزس  لیبا تشک  توانند یبل بر آن خواهد افزود. بازنده گان انتخابات م   کاست ،   خواهد  نه
 
 

  نقش مهیم   موکرایسیدر د  بر  ن  ایسیس  ونیکنند. طبعن اپوزس  فا ینقش شان را ا  ایسیس   در زنده یك
کند.  به   فا یسهم خودش را ا  تواند یبهبر م  یفردا   یر  نقش در تام  نیموثر ا  یفایبر عهده دارد و با ا

   تیتا مسوول  ابد یرا ب  ی  توانا  نینامزد برنده  ا  د ی سان با  یر  هم
 

به    د بر گی را که برعهده اش قرار م  بزریك
  د یانتخابات با  نیدر ا   اصیل  یادا کند . برنده    ستهیجمهور تمام افغان ها  به صورت شا  سیی ر   ثیح
هم حکومت و هم     هم برنده ، هم بازنده ،  نهیزم  نیخواهد شد اگر در ا  یر  باشد و  چن  موکرایسید

 .کنند   فا ی ا شود،یرا که از آنان انتظار برده م ی  عامه نقش سازنده  تیرسانه ها و هم ذهن

    در 
 
 ی برگشت به گذشته ها  یبرود و نه به سو   یبهروز   یبه سو   د یافغانستان با  انتخابات،   نتیجه

و اصول    قانوی    یروند هنجارها  نیاست که در ا  نی. مهم ا  یاز بدروز   یگر یشکل د  ا یفاجعه آور و  
 .شوند  تی رعا گرانیهمه باز  یو انتخابات از سو  موکرایسید شده  شناخته  نیو مواز 

بزرگ خواهد بود اگر انتخابات به صورت شفاف و مطابق   کنایمین  کی  نی ا  یجمهور کرز   سییر   یبرا
نظام   تیموفق  نی ا  ابد؛یوجه انجام    نیبرگزار شود و روند انتقال قدرت  به بهبر   قانوی    یبه هنجارها

تثب   تر اسیس ر   تیرا  تحت  ا  جاد یا  یو   استیخواهد کرد که  است.  تار    یر  اول  نی شده  در  خ  ی    بار 
  س یی به ر   دهیرس  انیکارش به پا  دوره   که    جمهور منتختر   سییافغانستان خواهد بود که قدرت از ر 

 .افتیانتقال خواهد ،   ابد ییکارش آغاز م  دوره  که   جمهور منتختر 
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ما است   کیهر   یکه در توانا  ی  و تا جا  مییبنما  یدوار یاکنون ابراز ام  یر  تا با هم و از هم   خوبست
 .مبدل شود تی ممکن به واقع یو یسنار  نیگردند و بهبر   بد منتف   یوهایتا همه سنار  می بکوش

 ف یوظا  یفایاکنون در ا  یر  از هم  -و حکومتش    ندهیجمهور آ  سییر   -انتخابات  یبرنده    یبرا  د ییایب
و برحق مردم   کی ن  ی، تا آرزومند  مییبنما  یوز بر پ   یکه برعهده اش قرار خواهد گرفت  آرزو   ت  یسنگ

 . بتواند دهیبهبر تحقق بخش یفردا یافغانستان را  برا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
184 

 
 

 ۲۰۱۴اپریل  ۲۶

 احتمایل یانتخابات و واکنش ها جینتا

ام عمیل  موکرایسیبه د  ی  می در برابر قانون وفادار بمان  و البی

  ش ی پ  قهی را  چند دق  یجمهور   استیانتخابات ر   ی  ابتدا  جیمستقل انتخابات افغانستان نتا  ونیسیکم
   .اعالم کرد 

در حضور ناظران   هیاول  جیمستقل انتخابات با اعالم ارقام نتا  ونیس یکم  سیی ر   نورستای    وسفی  یآقا
نگاران  گفت که آقا  انتخابایر  درصد کل آرا را  (   ۳۱.۵)   غت    یدرصد و آقا(   ۴۴.۹عبدهللا )   یو خبر

 .اندکسب کرده 

آرا  رسیم  ی  ابتدا  جینتا ر   یشمارش کامل  دق  یجمهور   استیانتخابات  چند  توسط   شیپ  قهیکه 
 : مستقل انتخابات اعالم شد ونیسیکم

 ٪ ۴۴،۹ عبدهللا: عبدهللا  -

ف غت   -  ٪ ۳۱،۵: یاحمدز  ارسر

 ٪  ۱۱،۵ رسول:  زلیم -

 ٪ ۷،۱ سیاف: عبدالرب رسول  -

 ٪   ۲،۷ هالل:  نیقطب الد -

زوی: گل آقا  -  ٪ ۱،۶ شبر

 ٪ ۰،۵: یسلطانزو داوود  -

 ٪   ۰،۲ارسال:  یر  ام  تیهدا -

* 

  ک ی   چیه  شتاز یدو نامزد پ  یبه رغم تفاوت در آرا  ،   فتبر انتظار م  بر  ن   یر  شیپ  قسیم  جیکه از نتا   یطور 
از نامزدها برنده    ک ی  چیه  بیترت  نیرا پوره کنند. به ا   کیپنجاه درصد جمع    تی نه توانسته اند اکب  

ف غت   کت عبدهللا عبدهللا و ارسر  .خواهد شد ر برگزا یاحمدز  نه شده و دور دوم انتخابات با رسر

. حاال که  شود درصد آرا را به دست آورد، برنده شناخته یم  ۵۰از    شیکه ب  یاساس قانون، نامزد  بر 

اک دو نامزد  ده،ی نه رس  انبر  م  نیاز نامزدها به ا  کی  چیه  یآرا   ن ی شبر یکه  ب  یدور دوم انتخابات با اشبر
 .در روز هفتم جوزا برگزار شود  د ی اند، باآرا را به دست آورده 
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روز   ستیتا کمبر از ب  انتخابایر   اتیشکا  ونیسی و کم  ستین  ی  اعالم شده، نها  یدرصد  ن،یوجود ا  با 
   دهیرس  جینتا  نینامزدها درباره ا  احتمال  ت ی فرصت دارد تا به شکا   گر ید

 
احتمال   بی ترت  نیکند و به ا   یك

 .ستین انتخابات منتف   هیاول جینتا یبر تغ

** 

اک   مودن یپ  یو تحمل دشوار   ی،  وضع نامناسب جو   تر یامن  ی ها  سکیبه رغم ر   -مردم    عی وس  اشبر
ساخت. و اما   حمل همه گان را دچار شگفتر   ۱۶در انتخابات    -  دیهیدور و دراز تا مراکز را  یراه ها
 ی دراز برا  یدر قطارها  ستادنیدر تحمل ا  یو داشیر  بردبار   بی نظم و ترت  تیبزرگبر همانا رعا  شگفتر 

 .بود  دیهینوبت را دنیرس

م   بدون ،    از آن جی   شبر یب   ار یگفت که مردم بس  توانیمبالغه  انتخابات  نامزدان    استمداران یسکه 
تحلگر ید ،  لگرانی،  داشتند  انتظار  ناظران  مردم   و  دادند.  انجام  انتخابات  امر  در  را  شان  سهم 

دارند    ا ر   موکرایسید  رشیپذ  تینشان دادند و ثابت ساختند که نه تنها ظرف  انیافغانستان به جهان
 .دارندی گام برم  بر مس نیقاطع در ا یو با اراده  عنیبل وس

 ر شمارش تمام آرا    ی  ابتدا  جیکه نتا  حال
ً
و به درجه    ایسینوبت نخبه گان س  اعالم شده است ،  سما

تمام در برابر مردم    یر ی پذ  تیخود را با مسوول  تی است تا مکلف  یجمهور   استینخست نامزدان ر   ی
مطابق  د یادارند ب مالحظایر  ی  ابتدا جیکنند. نامزدان اگر در مورد نتا  فا یو رسنوشت جامعه و کشور ا

   جی    ار یمع  نیعمل کنند . واکنش نامزدان روشنبر   قانوی    یبه قانون و از مجرا
 

تعهد آنان  در   گونه یك
 .خواهد بود موکرایسید نیو اصول و مواز  برابر رسنوشت میل

رشد   یبرا  شبر یب ت  ی خوشب  یها هی و هواداران شان   ما یجمهور   استیواکنش  نامزدان ر   ا یکه آ  نیا
بارور شدن فرهنگ د اک وس  موکرایسیو  را فراهم آورده و همانند اشبر افغانستان  مردم در   عیدر 

 حمل   ۱۶انتخابات  
 
  ی به زود  بر خ  ا یمثبت مواجه  خواهد ساخت و    جهان را با شگفتر   بر  ما و ن  همه

 .روشن خواهد شد

وجدان   خونشدانه و بر اساس خرد ، د یها و هواداران شان با میت باور ما  گفتار و کردار نامزدان ، به
باشد .     موکرایسید   ی و میر  قانون و اصول و ارزش ها  هیو در مطابقت با روح  یر یپذ   تیو مسوول
قانون به    ا در مطابقت ب  قنیخود را دق  میل  یر  سنگ  تیو مسوول   فهیوظ  د یبا  بر  مسوول ن  ینهادها

 .برسانند  انیپا

 صوریر   یر  تنها در چن  -حمل را مخدوش بسازد  ۱۶شکوه انتخابات    اجازه داده شود تا کیس  د ی با  نه
 نمود  فا یمردم افغانستان ا  منافع همه گای   یر  نقش فعال و سازنده را در تام توانی است که م
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 ۲۰۱۴یم  ۱۳

 است  یجمهور   است یمهمبی از نامزدان ر  افغانستان

 بدون برگشت مبدل ساخت  خی ی به نقطه عطف تار  د یشانزدهم حمل را با

فردا چهارشنبه )احتمالن هم پس فردا پنجشنبه(،  یجمهور   استیانتخابات ر   ی  نها  جیاست نتا   قرار 
 .انتخابات اعالم شود  ونیسیتوسط کم

   ی ها  تی توجه به حساس  با 
 
   گفت که جی   توانیم  حاض  ،  برهه

 
نامزدان پ  گونه یك به   شتاز یواکنش 

رسنوشت    تیجهت انکشاف آن از اهم  یبر و سمتگ  ایس یروند س   یانتخابات ، برا  رسیم  ی  نها  جینتا
 عبدهللا  انیآقا   آزمون بزرگ عمیل  یر  نخست   نیگفت که  ا  توانیبرخوردار است . در واقع م  یساز 

ف غت    . مردم افغانستان خواهد بود در قبال منافع و مصالح همه گای    عبدهللا و ارسر

 ی  است که  در لحظات حساس و رسنوشت ساز بر خود تسلط داشته و توانا   بزرگ کیس  استمدار یس
  م ی تصم  نیولو ا  -از خود متبارز سازد  منافع و مصالح همه گای    یر  تام   یبزرگ را در راستا  میاتخاذ تصام 

   ندهیرا که به آن تعلق دارد و از آن نما   تر اسیس  انیر منافع خودش و حزب و ج
 

نه   یر  تام  ،  کند یم یك
 . کند

و   گرهارد    آلمان بر   یر  شیصدراعظم پ  در یرسر
 
را به رغم مقاومت    «۲۰۱۰  یمعروف به  »اجندا  نامه

سبب    تیبرنامه در نها  نیبه اجرا گذاشت . اآن در درون حزب خودش وجود داشت ،    هیکه عل  ی  ها
حزب و   یکادرها و اعضا  یترک شمار قابل مالحظه    ،۲۰۰۵در انتخابات سال    یشکست حزب و 

ان شده نه   بر  که تا به حال ن ،    د یآلمان گرد  موکراتید  الیحزب سوس  تی محبوب  د ید کاهش ش جبر
اما همه کارشناسان بر ا . و  اند که درست هم  نیتوانسته است  گرهارد    «۲۰۱۰  ی »اجندا  یر  باور 

و  نجات داد و به منبع   مزمن شده بود ،  یمار یهلموت کول دچار ب  دوره   اقتصاد آلمان را  که    ،  در یرسر
 . اقتصاد اروپا مبدل ساخت ومند بر ن  تحرک

* 

 ی  قابل مالحظه    یبر انتخابات تغ  ی  نها  جیکه به احتمال بزرگ نتا  سد بر ر مچنان به نظ  نیهمه قرا  از 
صورت گرفته   که در انتخابات تخلفات و تقلبایر   نینه داشته باشد . در ا  ی  ابتدا  جینسبت به نتا

پاک    یت ارایو تقلب و تخلف و تثب  برریس  نی وجود نه دارد.  اصول و مواز   د یشک و ترد  یجا  است ،
 تی بسایدر و   انتخابایر   اتیشکا  ونیسیمستقل انتخابات و کم  ونیسیروشن است . کم  بر  از ناپاک ن

 .ارتباط  منتشر ساخته است نیهمه اسناد و مدارک و ارقام را در ا ونیسیکم

ادف هم ن  تی و در همه موارد قانون  شهیدر نظر داشت که هم  د یبا  انیم  نیا  در    -   ستند یو عدالت مبر
فتهیپ  ی حتا در کشورها  بر  چ  نیاز جمله در انتخابات. و ا    -وجود دارد  بر  ن  شر

ً
  حکم محکمه عال   مثال

بدون چون    ور اعالم شود و الگ  وز بر در برابر الگور پ  ۲۰۰۰سبب شد تا  بوش در انتخابات سال    کا یامر 
 .رد یو چرا به حکم اطاعت از قانون  آن را بپذ
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ف غت    انیکه آقا  نیا   ،   رند یانتخابات را بپذ  جیبه قانون پابند بمانند و نتا  و عبدهللا عبدهللا ،   ارسر
 
 

دارند     تیکنند . به عالوه آنان مسوول  یر  آنان است که چن  قانوی    تی مکلف  نی. ا  ستین  توقع بزریك
و   ند یگو ی سخن م  فی تخو و    د یتهد  بر  که با زبان تند و ت  در جناح خود شان  در برابر کسای    کیتا هر  
 . برخورد مناسب و موثر را اتخاذ کنند بحران باشند ،  جاد یکه احتمالن در صدد ا  کسای  

** 

کت سهایم   ثیدولت به ح   تلفر    کی  ی، در واقع پشت و رو   «ایسیتوافق س  ی  هیو  »نظر     «»رسر
بوده اند .  و  از    لیقا   تو«یبه حق »و   هیشب  یبر  خود شان چ  یسکه اند. »سهامداران بزرگ«  برا

 . بوده است «ینسخه »تحت تداو  یر  افغانستان« بر اساس هم مار ی»توافق بن« تا کنون   »ب

ف غت    یآقا کت سهایم   با تلفر   تی با قاطع  ارسر   ابراز مخالفت کرده است . مخالفت با تلفر   «»رسر
کت سهایم است . و اما   و درستر  کار الزیم  آن ، یها انیو ز  از دولت  و برمال ساخیر  نادرستر  «»رسر

باره  کیتا به  دهد یآن را م یو تناسب موجود قوا اجازه  کنوی    تیوضع ا یاست که آ نیپرسش در ا
 !کرد ؟  ضی تعو  درست و قانوی   یرا  با قاعده  انبار ینادرست و ز  یقاعده  نیا

ف غت    یآقا استند    بر  ن  یموارد   بالد . و اما ،   بر آن یم  بر  شهرت دارد و خود ن  تی در داشیر  قاطع  ارسر
جمهور کشور  ) و همچنان   سیی آن هم در مقام ر   ر یپذ   ت یخردورز و مسوول  استمدار یس  کیکه  

خصوص   هو ب  استمدار یداشته باشد . در واقع س   بر  تبارز انعطاف را ن  ی  توانا  د یمقام( با  نینامزد ا
و انعطاف را بشناسد و    تی قاطع  انیماست که موارد کاربرد و تناسب معقول    دولتمدار خوب کیس
 . برقرار کرده بتواند

*** 

 ثی به ح  شتاز ینامزد پ  کیشناخته شدن    تی در مورد به رسم  انتخابات هم حکیم   د یقانون جد   در 
 . وجود نه دارد از رفیر  به دور دوم منرصف شود ، که  نامزد دویم  در صوریر جمهور ،  سییر 

آن را    ی  نهیزم  ا یگو   از رفیر  به دور دوم ،  یجمهور   استیر   عبداهللا عبدهللا در انتخاب قبیل  انرصاف
در    هی روشن نه شدن قض  جمهور شود . و اما ،  سییبار ر   یر  دوم  یبرا  یفراهم ساخت تا حامد کرز 

منتشر   یدیآ  ی. حتا حاال هم که کتاب کا  د ی کومت گرد موقف ح  فیآن زمان سبب  تضع  یفضا
   و او یط  شده

 
هنوز هم مغالطه    را برمال ساخته است ،   ا یقضا  مصاحبه ها و مباحثه ها چه گونه یك

 . دارند انیجر  یجد یرسانه ها مورد حتا در برج   نیدر ا

منتشر   گزارشایر   برگزار شد ،  شتاز ینظام و دو نامزد پ  یر  که در ارگ با حضور ارک  توجه به جلسایر   با 
 منتف     «ایسیبه » توافق س  ایر یدست   ق یکه ممکن است رفیر  به دور دوم انتخابات از طر   د یگرد
 . گردد

 ی جنبه ها  تواند ی م  تواففر   یر  چن  بر  ن  ایسیاز لحاظ س  ،   می مساله بگذر   قانوی    -حقوقر   یاز جنبه    اگر 
.    مثبت و منف   ضاهرن   گرجی   -مصارف است  ی  مثبت همانا ضفه جو   یجنبه    کیداشته باشد 

 تواففر   یر  چن  کیمصارف را خواهد پرداخت . همچنان    نی قبول کرده است که ا  جهای    یجامعه  
 ی شدن را  تیاش کم اهم  جنبه منف    کیکند . و اما    یبر جلوگ  احتمال  ایسیاز بروز بحران س  تواند یم
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است . دوم   یبعد  یگان در انتخابات ها  دهندهیشمار را  یهش قابل مالحظه  کا  جهیمردم  و بالنت
 ایس یس  ونیاپوزس کیسبب خواهد شد تا حکومت  در برابر خود   عیوس تالفیا یکه توافق برا  نیا
ول د  جهینه داشته باشد و بالنت   ومند بر ن  . ناممکن شود   یر  ی آن تقر   یبرا  کیموکرات یاعمال فشار و کنبر

 اما اگر هم    و 
ً
مشخص باشد و   ی  منشور برنامه    کیبر اساس    د یبا،    د بر صورت بگ  تواففر   یر  چن   مثال

 ی کرز   یآقا  یجمهور   استیر   یچنان که در دو دور گذشته    -ها  کریس  می نه ضفن بر اساس تقس
مورد    ر حکم قانون د  ا ی بخواهند به دور دوم بروند ،  شتاز یهر دو نامزد پ ا ی  گیبوده است. و اگر هم 

 شتاز یدو نامزد پ  د ی با  بر  در آن صورت ن   کند ،   بر تعب  تی مکلف  کی  صالحیرفیر  به دور دوم  را مرجع ذ
آن به    جیو خطوط رسخ آن در دور دوم و کنش و واکنش ها در قبال نتا  ایسیس  یدر مورد قواعد باز 
رفع هرچه    و   تی فاف و اصول ش  نیمواز  یر  تع  مسوول در مورد   ینهادهاجا با   کی  بر  توافق برسند و ن 
 . که در دور اول بروز کردند ،  به توافق برسند  ی  ها کامل تر کاستر 

**** 

 ی سوم و چهارم در کنارش را به خود  یتعداد نامزدان رده    کیگرفیر     عبدهللا قرار عبدهللا    یاگر آقا 
 قش ی و باعث توف  دار ی حکومت توانا و پا  لیتشک  نهیدر دور دوم  و باالتر از آن زم  یوز بر خود ضامن پ
  یجمهور  استیدر پست ر 

 
 . خواهد شد بداند ، مرتکب اشتباه بزریك

ف غت    یاگر آقا  همچنان خود   یبه خود  در دور دوم  ،  بشیگروه رق  بی تصور بکنند که ترک  ارسر
مرتکب اشتباه    قرار دهند ،  تی مورد عنا  شبر ی ب  لینامزد بد  ثیسبب خواهد شد تا مردم او را به ح

 
 

 . خواهد شد بزریك

ف غت    انیواقع آقا  در     در دور دوم ،  ق یتوف  یبرا  عبدهللا عبدهللا و ارسر
 

دشوار و    ار یبس  کارخانه یك
 . رو دارند شیپ پرحجیم

   ی هم هر دو   اگر 
 

مبدل    استیس  اگرانیمیباز هم به ک  خود را موفقانه انجام بدهند ،   آنان کارخانه یك
با   تا   به »وضع  کنوی    «رسیر   تیچند حرکت »وضع  ا ی   کینه خواهند شد  مبدل    «ی  طال  تی را 

 .وجود نه دارد یعلم و هب   یر  اصلن چن -بسازند 

***** 

  ی عزم از خودگذارنه    رستم ،   یکه تن و توشته    یجمهور   استیر   یبرا  یچنان نامزد  هر رو ،   به
به    و ... را داشته باشد ،  شی مک  ا ی  عیآواز رف  ،  ال یماند  ی  عملگرا،   یگاند  یتقوا   ،   نیا دانش انشت  آرش،

   د یایب   دانیکه به م   هرکیس  -نه خواهد آمد  دانی و هرگز به م  امد ین  دانیم
ً
انسان خواهد بود و   کامال

جنس بوده    یر  از هم  بر  موفق جهان ن  یجمهور بزرگ کشورها  یو روسا  داراناستم ینه انسان کامل. س
 .اند

که به حکم به    میرا دار   یدو نامزد  یر  آمدند و حال هم  دانیکه به م   میرا داشت  ی  نامزدها  یر  هم هم   ما 
ا  کی  چیآرا حق دارند به دور دوم بروند. ه  شبر یدست آوردن درصد ب که   ستند ین  آنچنای    نانیاز 

  کاستر   کدام هر    -  کنند ی م  هم مخالفان رسسخت شان آنان را معرق    ا یو هواداران شان و    بانانیپشت
 
 

 .خود را دارند یها ها و برازنده یك
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و به  می برسان یجمهور  استیر  و او را به کریس می هر دو را داشته باش نیبهبر از ا ار یبس هم کیس اگر 
و ما حتا به اشاره هم به او   د یبگو  خواهد یم  بکند و هر جی   خواهد ی م  تا هر جی   میکامل بده  یاو آزاد

باال  گوییم نه به احتمال بس  یکه    ، ابرو هم دارد  فاسد مبدل    کتاتور یبه د  پس از مدیر   ار یچشم 
 . خواهد شد

 عبدهللا و غت    انیو از جمله آقا  استمدارانیچند درخواست به س   ی  هی کار خود را با ارا  د ینه با  ما 
   ی. نخبه گان فکر  میشده بدان   افتهی  انیپا

 
   نیدر ا  ژهیبه و    مدی    یجامعه    یو نهادها  و فرهنگ

 
 برهه

و مصالح   افعاز موضع من  د یو شا  د ی چنان که با  تیو احساس مسوول  حساس  اگر با آگایه  ار یبس
چنان   د یواکنش ها با  نیهند . اواکنش نشان بد،    استمدارانیس  یدر برابر گفتارها و کردارها  همه گای  
ذهنت   یبا »محاکمه    یخطا و کجرو   که در صورت ارتکاب اشتباه ،  ابند یدر   استمدارانیباشد تا س
لتر   مواجه خواهند شد و ممکن است مقایم  عامه «   تیدست بدهند و اگر الو   ز را که دارند  ا  و مب  

سوخته   ینه کنند ، به مهره  تیخط رسخ رعا ثیرا به ح گر ی بر هر گونه منفعت د منافع همه گای  
   توانیاست که م   بیترت  نیمبدل خواهند شد .  به باور ما به ا   استیس  دانیم  ی

 
شانزدهم    حماسه

 .ساخت  بدلافغانستان م خی    در تار  دار ی عطف پا ینقطه  کیرا به  ۱۳۹۳حمل سال 
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 ۲۰۱۴یم  ۱۵

 گرید  دبخشیگام ام  کی  -جینتا  رشیپذ

ف غت    ینخست آقا  -شتازیامروز آرام نفس بکشد: هر دو نامزد پ  تواند یم   افغانستان  و ساعتر   ارسر
   یو برا  رفتند یانتخابات را پذ  جینتا  -عبدهللا عبدهللا  یپسبر هم آقا

 
 رفیر  به دور دوم ابراز آماده یك

  .کردند

ف غت    عبدهللا عبدهللا و   انیکه آقا   نیا در   داشتند،   جیکه در مورد نتا  هر دو به رغم مالحظایر     ارسر
  .ود بر به شمار م   موکرایسیشدن فرهنگ د   نهیدر نهاد  گر یگام مهم د   کیعمل به قانون پابند ماندند،  

ف غت    انیآقا  اگر  در روزها  ارسر رو   کینزد  یو عبدهللا عبدهللا  بتوانند  ک   ک ی  یبه صورت مشبر
 سییر   یر  از ابتدا تا تع  توافق برسند تا دور دوم مبارزات انتخابایر   به  یادیبن  نیسلسله اصول و مواز 

 ی ها  سکیر   د،بر صورت بگ ، موکرایسیو فرهنگ د  تیقانون تیکامل و رعا  تی با شفاف  ندهیجمهور آ
افغانستان   خی    قدرت در تار   بر  انتقال مسالمت آم  یر  خواهند شد و نخست  منتف    بر  ن   ماندهیباق  احتمال

ف غت    ی. امروز آقاافتیتحقق خواهد   را  مطرح کرد. حال   شنهادایر یمورد پ  نیدر ا  گر یبار د  ارسر
 .نشان خواهد داد واکنیسر  جی  شنهاد یپ نیعبدهللا عبدهللا به ا یکه آقا  د ی د د یبا
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 ۲۰۱۴یم  ۲۵

 چند نکته در مورد   -دور دوم انتخابات 

 
 
 مسوول  ینامزدان  و نهادها « »کارخانه یک

  کار »
 
ف غتی  یآقا «  خانه یک  ارسر

که اگر   ابد یرا در   ن یا  د یافغانستان است. او با  یاز نخبه گان فکر   گی  غت    یکه آقا  ستین  شگ  نیا  در 
  مشخص و موثر دارد و    یافغانستان طرح ها  یادیحاد و بن  لیحل مسا  یبرا

 
مردم افغانستان   همه

کشوده   انآن  یبهروز   یکم از کم راه به سو   ا ی   د یخواهند رس   یطرح ها به بهروز   نیتحقق ا  ق یاز طر 
مردم به طور   یاو در کسب آرا  ق یکالن توف   یو حتا شهرها   اتیاز وال   یار یخواهد شد ، چرا در بس

 !کمبر است ؟  بشینسبت به رق ی  قابل مالحظه 

تواند به آن به صورت همه ه  ن  ا یمطرح کند و    د یپرسش را چنان که با  نیتواند اه  ن  غت    یآقا  اگر 
پرسش خواهد رفت.    ر یز   و متفکر ،   کیاکادم  تیشخص  کی  ثیاش به ح  ی  توانا  جانبه پاسخ بدهد ، 

 ج یدوم نتا  ور در د  کاستر   نیکاهش ا  ا یرفع و    یبرا   شبر ند و  اما باز هم تدابکار را بک  نیو اگر او بتواند ا
،  ه  ن   ملموس مثبتر  باشد  به ح   ی  تواناداشته  برا-اول    یرده    استمدار یس  کی  ثیاش  از کم    ی کم 

ا  .پرسش خواهد رفت  ر یز  -افغانستان  کنوی    طیرسر

 گانهی  کرده است ،   هیارا  غت    یکه آقا  -منشور تحول و تداوم     -و چشم انداز دهه تحول  میل  برنامه
  ،  از یامت  نیافغانستان است. و اما ا  یجمهور   استینامزد ر   کیشده توسط     هیمنسجم ارا  یسند
است که   یسند  نی . انجامد ی گان افغانستان ب  دهندهیرا  تیبه جلب اکب   میتوانست  نهو  توانست نه

به    ینه مردم عاد   را روشن ساخته باشد ،   یبهروز   یراه به سو   شیگشا  ی فکر   اگر هم بالفرض مبای  
یس پرسش مهم   کیشان قابل درک و هضم است.  پس    یبرا  متت    یر  دارند و نه هم چن  آن دسبر

سند را به طور قابل    نیاخواهد توانست تا »لب و لباب«    غت    یآقا  می ت  ا یباشد که آ   نیا  تواند یم
 به مردم برساند ؟  رشیفهم و قابل پذ

 ن ی اند . ا  دهیبه جان رس،   تی ها و  فقدان قانون  یناهنجار   فساد ،   تیاست که مردم از حاکم  روشن
در برابر که     یمیرا فراموش نکرده اند . ت  یمیتنظ  ی جنگ ها  یها  یدیهم روشن است  که مردم تراژ 

گذشته  و     د و هنوز به نق  کشند یسابقه را بر دوش م  نیبار ا  نخوایه  خوایه  قرار دارد ،  غت    یآقا
داخته اند . پس آقا  ند بر از آن بگ  د یکه با  ی  درس ها سد که جی   نیا  د یبا   غت    ینبی  ی  هابر  چ  را از خود ببی

 ی گان برا  دهندهیرا  میو محک تصم  ار یبه مع  شیرقبا  ی ها  خود او و کاستر   ازاتیسبب شده تا امت
  !انتخاب نامزد مورد نظر شان مبدل نه شود؟

کمبر    گر یافغان از افغان د  چیو ه  ستیبرتر ن  گر یافغان د  چ یافغان از ه  چیگرچه شعار »ه  غت    یآقا
به ح  خواهد  نه تکرار و  به  را  با آن هم    یمرکز   یاز شعارها   گی  ثیبود«  اما  و  مطرح کرده است 
  انیه است متوانست  نه

 
 ت ی الزم را کسب کند. با توجه به وضع  تیزبانان مقبول  یاز در    بخش بزریك

اک مردم در انتخابات در ا   ورند یهمجوار با خط د  اتیدر وال   تر یامن  مناطق ،   نیو  درصد کمبر اشبر
هم شود ،    شبر یب   ی  اطق به قدر مالحظه  من  نیدر ا   غت    یآقا   یگفت که ولو درصد آرا  توانیم
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 ی وز بر پ  د، را  کسب کن   یشبر یدرصد ب  زبانان در تناسب به دور قبیل  یدر   انیدر م  تواند   نهبازهم اگر  
البته که    مسعود ،   ا یاحمد ض   فیچند چهره از رد  ا ی  کیبود. حضور    خواهد  نهاش چندان محتمل  

  یر  تام   یوجه برا  چیبه ه  نیا  جهت داشته باشد ؛ و اما ،   نیاثرات خود را در ا  تواند یم   یحد  کیتا  
  قابل توجیه  د درص افتیبدون در  غت   یبود . حتا اگر به فرض آقا خواهد  نه  کاق    غت    یآقا یوز بر پ

در برابر حکومتش    تواند یم  تر یوضع  یر  چن  نیباز هم ا   هم شود ،  وز بر زبانان در انتخابات پ  یدر   ی از آرا
 .باشد  نیمشکل آفر 

بتواند    دهیبه سن و سال رس  استمدار یس  کیکه    ستین  یبر  چ  عقول و قلوب مردم ،  بر تسخ  ی  توانا
ف غت    یآقا  یکمبودها  نی که کالنبر   سد بر چنان به نظر م   -آن را تازه کسب کند   یر  نداشیر  هم   ارسر

ای    یوهایدیو   غت    یباشد.  و اما باز هم  اگر آقا  ی  توانا   انتخابایر   یمصاحبه ها و مناظره هاها،    سخب 
هم با    گایه  -را که مخالفانش    غایر یتبل   بر  و ن  ند یمشاور خوب و جسور به تماشا بنش  کیرا همراه با  

  ی درس ها   انیجر   نیمرور کند ، و از ا  او انجام داده اند،   هیعل  -جنگ روای    یها  وهی استفاده از ش
اما مبدل ساخیر  کارزار  سودمند    شیبرا  د بر الزم را بگ . و  برنامه   یبه مبارزه    انتخابایر خواهد بود 

خود را با   بیرق  تواند یم  غت    یاست که در آن  آقا  دای  یم   دو نامزد ،  یارو یمحور و مناظرات رو 
 .مواجه بسازد یر  سنگ یچالش ها

  کار »
 

 عبدهللا عبدهللا  یآقا «  خانه یك

   پرسش
 

است که او و    ی  ها   اثبر عبدهللا عبدهللا موجود است همانا م  یآقا  می که در مورد ت  بزریك
  ج یو نتا   یمیتنظ  رانگر یو   ی. جنگ هاند یگو یو با افتخار از آن سخن م  کنند ی معاونانش بر آن افتخار م

عبدهللا   یکه آقا  ن ی.  اد یکه بتوان از آن چشم پوش  ستین  ی بر  آن چ  کیو تراژ   یر  سنگ  یامدهایو پ
تعلق دارند بر    یر  خون  یتخاصم ها  یسابقه    ی دارا   یها   میعبدهللا و معاونانش به احزاب و تنظ

 ی که آنان تجربه ها  تواند یقابل باور شده م   زمای    نانیا  انیم  و همرایه  . آشتر  ستی ن  دهیپوش  کیس
و آن   ند بر آن بگ  الزم را از   ی کرده و درس ها  لیگذشته را به صورت تمام حجم تحل  رانگر یو و   یر  خون

روند کومک خواهد کرد تا   نیدوستم کرد. ا  د یرش  یکه آقا  یکم از کم در حد  -را علی   اعالم بکنند
 ا یشدند قطع رابطه بکنند و    یر  که موجب آن حوادث خون  ی    هیکردارها و روح  تفکر ،   شیوه   آنان از  

داد و اما با درس گرفیر    یبر تغ   میتوان نهدرست است که گذشته را    نی.  اند بر کم از کم از آن فاصله بگ 
 .نمود یبر جلوگ کیتراژ  یاز تکرار گذشته ها تواند یاز آن م

ا  توانیم   میبه ظواهر و نشانه ها توجه کن   اگر  آقا  د ی رس  جهینت   نیبه  ،  یکه   در   عبدهللا عبدهللا 
مثبت    یها  تیظرف  ی دارا  ،   کنند یم  بای  یکه از او پشت  درشتر   یمهره ها  بر  با دو معاونش و ن  سهیمقا

گفتار و کردار    ا ب  عبدهللا عبدهللا ،   یگفتار و کردار خود آقا  گر ی د  یاست . از سو   شبر یبه مراتب ب
 جاد ی دارد.  پس پرسش ا  یآشکار   یها  ناهمخوای    ا،یالرحمن اور فضل  یعطا محمد نور و آقا  یآقا
و   کند یم  یرو تر را باز   انهیمتعادل تر و م  تی دهللا تنها نقش شخصعبدهللا عب  یآقا  ا یکه آ  شود یم

بر    آنچنای    یکارها  که    نیا  ا یو    گذارد ی م  گرانید  عهده   را 
ً
توانا  ستین  تر یقعدر مو   عمال آن را    ی  و 

  کند ی م  تیاست و از نام او فعال  دهیکش  شیکه او را پ  ی  را در حلقه    یو تندرو   تا قانونشکت    دارد  نه
 !مهار کند؟

  شخیص   شبر یب  یها  تی عبدهللا عبدهللا ظرف  یگفت که اگر آقا  توانیدر نظرداشت نکات باال م  با 
و ستاد خود   میحاکم در ت  کنوی    ی  هیکردار و روح  طرز تفکر ،  تواند   نهباز هم اگر    هم داشته باشد ، 
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  در یی   یادیز   یچالش ها  تواند یهم برد  هم باختش در انتخابات م  کند ،  لیرا  در جهت مثبت تعد
است و نه   اسالیم  تیعبدهللا عبدهللا  نه فرد اول جمع  یاست که آقا  نیا  تیداشته باشد . واقع

گفت که حتا اگر    توانیدارد ؛ پس م بای  یهم فرد دوم  آن ؛ او حتا در مقام سوم هم در برابر خود رق
 ت ی را از  موقع  ود که بتواند خ  نیهم برسد ، احتمال ا   یجمهور   استیعبدهللا عبدهللا به ر   یآقا

سد نهبه نظر  اد یچندان ز  برهاند ، تیموم یتحت ق   . مبر

اند   وستهیعبدهللا عبدهللا و آن نامزدان دور اول را که با او پ  یآقا  یآرا  یساده    ق یجمع و تفر   اگر 
  در آن صورت    ،   میی نمامحاسبه  

ً
  خواهد  نهچندان دشوار    شیاز پنجاه درصد برا  شیب  افتیدر   ظاهرا

تداوم   یو بر به ن  شیپ  از   شبر یاو را ب  میت  تواند ی م  عبدهللا عبدهللا ،  میمهره ها در ت  نیبود. و اما تجمع ا
خواست   عبدهللا در دور اول با تمام قوت یم  یآقا  میکه ت  یبر  همان چ  -موجود مبدل بسازد  تیوضع

رسول   زلیم  یروشن است که آقا  بر  ن   نیا  گر ی د  یرسول نسبت دهد . از سو   زلیم  یآقا  می آن را به ت
 .دارد نهعبدهللا    یبه نفع آقا  شده بود ،  ختهی در صندوقش ر   گرانی را که از برکت د  ی  جلب آرا  ی  توانا

  یآقا  مناظره ،   شنهاد یپ   بر  و مجازات متخلفان روند انتخابات و ن  برطرق    یبا مطرح تقاضا  غت    یآقا
 : عبدهللا عبدهللا  را با چالش موجه ساخته است

پا کرده    ر یکه قانون را ز   بدون استثنا با آنای    عبدهللا در مورد برخورد قانوی    یروشن است که آقا -
حکومت،    یعدم مداخله    قبیل رویاو در دور    داتیعلت تاک  یر  ه همبتوافق بکند ،    میتواند  نه  اند ، 

انتخابات و جلوگ  (boomerang ) به بومرنگ  شیبرا  توانند یم  از تقلب،   یبر شفاف بودن روند 
 . مبدل شوند

ف غت   - شود و چه    عامه تکبر تلفر   تیچه در ذهن  ،  همچنان امتناع از حاض  شدن به مناظره با ارسر
 .شودتمام  انبار یعبدهللا ز  یآقا یبرا تواند یدر هر دو صورت م به خود و ترس ، نانیهم عدم اطم

   کارخانه»
 
ک  «یک  مشبی

 .در دور دوم   انتخابات برنده خواهد شد  از دو نامزد ، گی است که  روشن

 انتخابات    می بر گ
ً
 هم    جهیشفاف برگزار شود و نت  کامال

ً
 جی   -برنده    باشد ،  تیمطابق به واقع  کامال

ف غت    عبدهللا عبدهللا باشد و جی  طرف    سازنده    یرسنوشتساز  به همکار   لیحل مسا  یبرا  -  ارسر
   تی موجود و حساس  یها  تی خواهد داشت .   با توجه  واقع  از ین  گر ید

 
  ی همکار   نیا  کنوی    برهه

 از    شبر یب  ار یبس  ار یبس
 
  یچنان که در کشورها- و حکومت    ایسیس  ونیهنجارمند معمول اپوزس  رابطه

ا  تیاهم-  میشاهدش است  موکرایسینظام د   یدارا   یر  افغانستان بدون چن  ،  کنوی    طیدارد . در رسر
  ولو    ی  همکار

 
 انتخابات    نتیجه

ً
مسالمت   تقالهم ان  باشد ،   بر  درصد ن  ۴۰در برابر    ۶۰تناسب     کی  مثال

 و بدون بحران قدرت و هم کار    بر  آم
 
مواجه    یجد  ار یبس  ار یبس  یحکومت نو با چالش ها  موفقانه

 .تواند یشده م

ک با کم  با  انتخابات و   یبرگزار   ونیسیتوجه به مراتب باال توافق هر دو نامزد با هم و به صورت مشبر
از    ی بر ات و جلوگانتخاب  تی شفاف  یر  تام  یبرا  ید یو کل  یادیبن  لیسلسله مسا  ک ی  ی رو   حکومت ،  بر  ن

  د ی است که با  هیمم   یتا اکمال آن امر    دور دوم انتخابات از آغاز روند مبارزات انتخابایر   تقلب در  
هم    موارد اختالق    نامزدان در برج    انی. حتا اگر مگرفتیصورت م  از آغاز مبارزات انتخابایر   شیپ
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  توافق  یدرج آن در پا  ،  بود یموجود م
 
تا مواضع   د یعامه کومک نما  تیبه ذهن  توانستیمذکور م  نامه
 د ی توافق با  نی. ا  ستین  ر ید  اففر تو   یر  به چن  ایر یدست   یبرا  بر  هر دو نامزد را بشناسد . حتا اکنون ن

تقاضا    نیآن  ا  بر در غ  را یشده اند ؛ ز   باشد که مرتکب قانون شکت    با آن کسای    شامل برخورد قانوی  
در دور دوم  انتخابات    سیفرماندهان پول  بر  و محالت و ن   اتیدر مرکز و وال   که مقامات حکومتر 

 . خواهد ماند باقر  ی  گپ هوا  کی مداخله نه کنند ،

 

 

   کارخانه»
 
 «  ما  یک

، هم از نظر تجربه    ی    شهی هم از نظر اند  -می متفاوت از هم مواجه  ار یاز بسا جهات با دو نامزد بس  ما 
  و کار   نهیشیو پ

 
مشخصات مهم . هر دو نامزد معرف دو    ر یهم از نظر  کرکبر و سا  ،  ایسیس    نامه

 . متفاوت از هم اند شی گرا

 یهر دو نامزد در ترازو   ایر یآن ها و ارز   تیاهم  یبند  فیو رد   یداور   یارهایساخیر  مع  مشخص
طبعن    ارها یمع  نی. در انتخاب ا  د یانتخاب درست کومک نما  کیبه    تواند یم  واحد ،  ی ارهایمع  یر  هم

 . کنندی م فا یا نقش مهیم بر  خود ما ن ایسیو ارمان س شهیاند فهم ،

و وارد ساخیر  اصالحات   ایسیمثمر نظام س  یحفظ و بقا   یبرا  یدیکل  لیباشد که مسا   نیپرسش ا  اگر 
  ن یدر ا  مردم و کشور کدام ها اند،  یبهروز   یر  و تام  موکرایسیاستقرار د  بر و تحوالت در آن در مس

 . بود خواهد  نهپاسخ چندان مشکل  افیر  یصورت 

   - مردم از نظام    بای  یبلند پش  انبر  اول انتخابات م  دور 
 

 موکرایس ید  رشیپذ  در واقع استعداد و آماده یك
 .کرد  تیمسلح را ثب یقوا ی  و توانا -گذاشت   شیرا به نما

قطب    انیرسسام آور فاصله م  شی، افزا  ناامت    ،  ی  زورگو   روشن است که مردم از فساد ،  بر  ن  نیا
تغ   عدالتر   ثروت و فقر و  یر  اند  و خواهان  آنای    بر به جان آمده  اند.   از فقداان    وضع موجود 

  یها  چیزده اند  و از ه  بی دالر به ج  اردها یلیم  ( شود نهاشتباه    حکومت قانون ) با حکومت قانوی  
  درشت مبدل شده اند ،  ی کوچک به مهره  ها

 
  یبر گاو ش  نیشد تا از ا خواهند  نهحاض   به ساده یك

 ی بر ترس دارند و با تمام قوا در تالش اند تا از آن جلوگ  بر  چ  کیهمه تنها از    نانی دست بکشند . ا
 . قانون  تی حکومت توانا و استقرار حاکم لیکنند : تشک 

  نیدر امردم مستقر بسازد ،  عی وس بای  یرا با اتکا بر پشت قانون«   تیبتواند »حاکم ندهیحکومت آ  اگر 
   اجتماع،    یاقتصاد   ،   ایسیس  لیحل مسا  یبرا  نهیصورت امکان و زم

 
خواهد شد؛    ا یمه  بر  ن  و فرهنگ

 . بود خواهد  نهبزرگ  بیدروغ و فر  کیجز  یبر  ها چ نهیزم نیآن هرگونه وعده در ا بر در غ

و    استر یر   مهین  ا یو    به نظام پارلمای    استر ینظام ر   بر تغ  بر  و ن  ی  که بحث ها در مورد تمرکز زدا  البته
وع اند. و اما تحقق همچو طرح ها در فقدان حاکم یبحث ها ، پارلمای   مهین قانون ، تنها و   تی مشر

کا  .نه خواهد شد ممرد بینص یبر  خواهد کرد و از آن چ یر  »کارتل قدرت« را تام یتنها  منافع رسر
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را  موکرایسید تفک  دیهیتنها  ن  یقوا  کیو  ن  یکتاتور ی»د  موکرایسی. دستیثالثه    - است   بر  قانون« 
  ق یتلف  که با عدالت اجتماع  تر موکراسیاست. همچنان د  کیموکراتید  یر  قوان  تی حاکم  موکرایسید

   زبای  ،    یبر اساس تعلقات تبار   از یو امت  ضینه شود و تبع 
 

 سازد،   هرا رفع ن  و مذهتر   سمتر   ،  ، فرهنگ
ده و بغرنج تنوع است ،  بیترک یمانند افغانستان که دارا یبه خصوص در کشور  مانده   دار یپا گسبر

 .میتواند  نه

  ک ی باشد که کدام  یر  نامزد بهبر هم  صی تشخ  یبرا  ار یمع  نیمهمبر   د یمتعدد شا  یارهایمع  انیاز م  پس
  قانون را در صدر بر   تی حاکم  یر  از نامزدها تام

 
خود قرار داده است و قادر است آن را تحقق    یکار   نامه

 .ببخشد

ده   :اند تی اهم ز ی دور انتخابات  دو نکته حا  نیدر ا میاگر بساز  فشر

هر دو    یدور دوم هم برا  جینمود تا نتا  یبر کرد و از تقلب جلوگ  یر  را تام  ت ی شفاف  توانیچه گونه م  -
 طرف قابل قبول باشد ؟

و وارد ساخیر  اصالحات و تحوالت در آن در   ایسیمثمر نظام س  یحفظ و بقا  یبرا  یدی کل  لیمسا -
را    یدیکل  لیمسا  نی ا  تواند یبهبر م   مردم کدام ها اند و یك  یبهروز   یر  و تام  موکرایسیاستقرار د  بر مس

 حل کند؟ 

و   وی  یز یتلو   یمناظره ها  خواست تا یط  یجمهور   استیاز هر دو نامزد ر   د یتوجه به نکات باال با  با 
خود    یبرنامه ها و طرح ها  ی ها  یبرتر   یارو یمردم پاسخ گفته و با بحث رو   یبه پرسش ها  ی  و یراد

 .خود را روشن بسازند بیرق  یبرنامه ها و طرح ها یها و کاستر 

   د یاز هر دو نامزد با  همچنان
 

ک« خود را هر چه زودتر انجام بدهند و ن   خواست »کارخانه یك  بر  مشبر
  مبارزات انتخابایر   انیبخواهند تا در جر   شیو هم از هواداران خو را مکلف بسازند    شیخو   ی ستادها ها
ام عمیل  ند بر را در نظر بگ  و منافع و مصالح همه گای    موکرایسیفرهنگ د نافذه   یر  نسبت به قوان  و البر 

 .امتناع بورزند ی  و تندخو  ی  کرده ، از تندگو   تیرا رعا
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 ۲۰۱۴جون  ۵

 شکست   د یبا  شده نه ر یرا تا د ثه یخب یحلقه 

ای    نیا  تیواقع  ت یها از نظر رعاها و مناظره مصاحبه   ها،است که در دور اول نامزدان مطرح در سخب 
تا با    دند یکردند و کوش  هیجامعه ارا  یرا برا  ی  خوب و آموزنده    ینمونه     ایسیاخالق و فرهنگ س

ام متقابل به نقد د  دازند گر یهمد  یهادگاه یاحبر  .ببی

رشد تفکر ، اخالق و    ی برا   خویر   دور دوم باز هم به آموزشگایه  بود تا مبارزات انتخابایر   ن یا  انتظار 
 ی از سو   مسووالنهبر و غ  بر  آم  کیتحر   مبدل شود. همچنان با توجه به اظهارات تند ،   ایسیفرهنگ س

را مکلف   شیخو   یتادهابود تا نامزدها  س  نیانتظار ا  تندرو،   انیفرقه گرا  بر  و ن  ایسیس   یمهره ها  برج  
 موکرایس یاخالق و فرهنگ د  مبارزات انتخابایر   انیبخواهند تا در جر   شیبسازند و هم از هواداران خو 
ام عمیل  ند بر را در نظر بگ   و منافع و مصالح همه گای   کرده و   تینافذه را رعا  یر  نسبت به قوان   ،  البر 

 .امتناع بورزند  ی  و تندخو  ی  از تندگو 

را به وجود   ی  جد یها  افتاده و نگرای    انیخالف به جر   بر حرکت در مس  شود یم  دهیکه د  یاما طور   و 
به رکود گذاشته و حتا کارها   یگذار   هیکه تجارت و رسما  یبه حد  -آورده است  ساختمای     یرو 

 . متوقف گشته  است

  دهیرا به ابتذال کشان  زبان مبارزات انتخابایر   ،  ی  و درشتگو    بر تحق  اهانت ،تمسخر ،    ،  هیپا  یر   اتهامات
 . است

  ب ی نامزدان رق  انیو تعارفات دوستانه م  ت  یبر گل و ش  میتقس   دانی م  که مبارزات انتخابایر   ستین  چنان
است تا دو طرف   حتا الزیم نیا و هواداران شان باشد . در مبارزات انتخابایر  بانانیو  ستادها و پشت

بر    انتقاد کنند ،   گر یهمد یشعارها و عملکرد ها  گفته ها ،ها در برنامه ها ،    ها و نادرستر   از  کاستر 
 ت ی را به چالش بکشند . و اما عقالن  گر یانگشت بگذارند و  همد  ق یادعاها و حقا   انیها م  ناهمخوای  
صورت  رقابت در چهارچوب قواعد شناخته شده    انیتا جر   کند یحکم م  ایس یس  یر یپذ   تیو مسوول

 شیوه  مناسب و    اتیبا زبان و ادب  توانیرا م  ی  مبارزه    یر  چن  نیو به مخاصمت مبدل نگردد.  ا  د بر بگ
و   -ستیهم ن  بی ع  باشد  نهعام فهم سخن گفیر   اگر صفت    متمدن انجام داد. در کارزار انتخابایر 

  انه یسخن گفیر  تفاوت دارد. همچنان عام  انهیروشن است که عام فهم سخن گفیر   با عام  بر  ن  نیاما ا
تفاوت دارد. همچنان   آنچنای    اصطالحاتو آلوده ساخیر  سخن با کلمات و    ی  سخن گفیر  با زشتگو 

  .ستین گی  د یو تهد ی  با درشتگو  تی قاطع

ند، یم  شیرا پ  انتخابایر   ی ا آن کارزارهاشان ب  ی ها و ستادها  میکه نامزدان و ت  تر اسیو فرهنگ س  زبان   بر
که از فرهنگ   جهت هر کیس  یر  اثرگذار باشد. به هم  تواند ی تمام جامعه م  ایسیبر زبان و فرهنگ س

 .قابل انتقاد است سالم عدول کند ،  ایسیس

آشکار در تقابل با   یبه گونه     انتخابایر   یدر کارزارها  جنگ روای    یها  وهیاز  ابزارها و ش  استفاده
ول منتج   قابلبر غ   تیبه وضع   تواند یم  انیجر   نیا  را یز   قرار دارد؛  و منافع همه گای     میعقل سل کنبر
    یکه برا  تر یوضع  -گردد

 
ابزارها و    نیسان فاجعه آور باشد. ا  کیمردم افغانستان به صورت    همه

 . وندبر به شمار م بر  ن  قانوی   گرد یقابل پ یها ها  از بسا جهات تخیط وهیش
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ف غت   انیآن چه گفته آمد الزم است از آقا  با  و با اضار و   -خواست   د یبا تاک  عبدهللا عبدهللا و ارسر
آمده در   شیپ  لیدر مورد  مسا  شده نه  ر یو تا د  نند یکه با هم به مذاکره بنش  -ابرام آنان را واداشت

و     احتمال  یها  ناز بروز بحرا   یبر شگیپ  یبرا   گر ی د  اصول  لیهمه مسا  بر  و ن  انتخابایر   یکارزارها
قدرت در مطابقت با قانون، با هم به تفاهم و توافق برسند. آنان همچنان   بر  انتقال مسالمت آم  یر  تام

با زودتر     د یهر چه 
ً
ها  رسما ستادها  علی    هواداران خو   ش یخو   یو  از  هم  و  بسازند  مکلف    ش یرا 

را در نظر   همه گای    صالحو منافع و م   موکرایسیفرهنگ د  مبارزات انتخابایر   انیبخواهند تا در جر 
ام عمیل  ند بر بگ امتناع بورزند.    ی  و تندخو   ی  کرده ، از تندگو   ت ینافذه را رعا  یر  نسبت به قوان   و البر 

  - مشت در برابر انگشت و لگد در برابر مشت و ...    -و مخرب    کنش و واکنش منف    ثه یخب  یحلقه  
 .خنثا نمود  د یشود با  ر یاز آن که د شیاکنون و پ یر  را هم

ده  در  می اگر بساز  فشر
 
  :کننده  اند  یر  تع تیاهم ز ی چهار نکته حا کنوی    برهه

 ؛ برگشت به فرهنگ سالم مبارزات انتخابایی  -

ی تام -  تفاهماز تقلب در انتخابات از جمله در    یب  و جلوگ  تیشفاف   ی 
ٔ
  مسایع   کیو تشر   نتیجه

 
ٔ
ده بازنده بدون   یگر یرا   جیکه با روشن شدن نتا  آنان به سطخ  یهر دو نامزد و ستادها  گسبی

 طرف مقابل و شکست خود شود؛ یوز ب  درنگ حاضی به قبول پ

مسا - بقا  یبرا  یدیکل  لی شناخت  و  س  یحفظ  نظام  و   ایسی مثمر  اصالحات  ی  ساخیی وارد  و 
ور  م و اسایس  لیحل مسا   ب  در آن در مس  یتحوالت ضی ی و تام   موکرایسی استقرار د  ،   مبر بهروزی   ی 

 کشور؛   جامعه و 

 .را حل کند یدیکل   لیمسا نیا تواند یم  نامزد بهبی از دو  کی که کدام   نیشناخت ا -

  یبهبر از  مناظره ها  رایه   چینامزدان آشنا شوند  ه  ی ها  ی  که مردم با  برنامه ها و توانا  نیا  یبرا
آن ها  به پرسش   انیکه هر دو نامزد در جر   ی  مناظره ها   -دارد نهآنان وجود    انیم  ی  و یو راد  وی  یز یتلو 
برنامه    یها  کاستر   و خود    یبرنامه ها و طرح ها  یها  یبرتر   یارو یمردم پاسخ گفته و با بحث رو   یها

 .خود را روشن بسازند بیرق  یها و طرح ها

تعهد خدمت به مردم و وطن   یشان با ادعا  یاست. نامزدان و ستادها له یانتخابات وس هر رو ، به
  انتخابات پا نهاده اند؛ اگر    دانی آنان به م  یبهروز   یر  و تام

ً
از   شبر یب  د ی با  نانیاست پس ا   یر  چن  واقعا

 ی و مسووالنه بنما  و بعد از انتخابات برخورد عقالی    در مورد اوضاع کنوی    گرانید
 

  ند . چه گونه یك
   یبرا  ار یمع   نی،  روشنبر   تیمسوول  نیبرخورد نامزدان نسبت به ا 

 
   چه گونه یك

 
ادعا و عمل     رابطه

 . ود بر شان در قبال رسنوشت جامعه  و کشور به شمار م
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 ۲۰۱۴جون  ۱۴

 میبده یبهبی را  نده یبه آ

 مناسبت دور دوم انتخابات  به

 

 .نند بر  را رقم م  شیمردم به دست خود رسنوشت خو  امروز 

 
ً
 مردم ا یحق دارد تا به نامزد مورد نظر خود را دهندهیهر را طبعا

ً
  ی حق را دارند تا را نیبدهد. طبعا

د شمرده شود. مردم ا  قابلبر غ    شان امانت میل از   یدر پاسدار   بر  امکان را هم دارند تا خود ن  نی دستبر
اگر   به تقلب نزنند ،   دستآنان    بانانیها و پشت  می: اگر نامزدان و ت ند بر امانت فعاالنه سهم بگ   نیا

عامه   تیو اگر ذهن ند ینما فا یا د ی نقش خود را چنان که با بر  ن جمیع یمشاهدان و رسانه ها ناظران، 
با  د ی مورد چنان که شا  نیدر ا به تقلب منتف    د یو  ، آنگاه دست زدن   - خواهد شد  حساس باشد 

وط بر ا مردود   آن نامزد باشد ،   ا ی  نیا  ر ض    ا یکه به نفع و    نیکه هرگونه تقلب ضفنظر از ا  نیمشر
 .شناخته شود 

   لیاز تقلب و مسا  یبر جلوگ  یبرا  مساع  کیدر مورد  تشر   شیشاپیاگر هر دو نامزد پ  بود یبهبر م  البته
از بروز    یبر شگیقدرت در مطابقت با قانون و پ  بر  انتقال مسالمت آم   یر  در رابطه به  تام  گر ید  اصول

ها م   احتمال  یبحران  توافق  و  تفاهم  به  هم  ا  دند ی سبر با      نیو 
ً
کا مشبر را  مردم    بهتوافق  اطالع 

 .دند ی سانبر م

  نیو مواز   ارها یکه بر اساس کدام مع  د ی شیمورد اند  نیدر ا  د یگذشته است . امروز با  روز ید  هر رو ،  به
 . میبده یتا نامزد دلخواه مان را مشخص ساخته و فردا به او را میینما ایر یهر دو نامزد را ارز 

 س ییبل تا  انتقال قدرت به ر  افتد،ی خواهد  نه انیما در قبال انتخابات فردا پا میل تیمسوولاما ،  و 
 .ابدییجمهور منتخب ادامه م 

   ده ی چیتوجه به  پ  با 
 

با دقت متوجه   د یآن  با  امونبر اوضاع و احوال در افغانستان و پ تیو حساس یك
افغانستان ،  داد  نهبود و اجازه   انتخابات را که پل عبور به فردا بهبر است ما  تا دشمنان    ن ی روند 

 نمودن    یکنند. سبی   یگذار 
 
احساس   ،  خرد ،    یار یمستلزم  هوش   ج  یتار   -آزمون میل  نیا   موفقانه

 است یاول دو نامزد ر  ی و به درجه  ایسیتمام جامعه و به خصوص نخبه گان س   بر و تدب تی مسوول
 .است  یجمهور 

 ! تمام افغان ها و افغانستان  شود یجمهور خوب برا سییانتخابات، ر  یکه برنده   نیا د یام به

 ، ندهیجمهور آ  سییر   یبرا  تی موفق  ی انتخابات با قبول باخت و ابراز آرزو   یکه بازنده    نیا  یآرزو   هب
 !بشمارد روند رسنوشتساز میل نیدر ا وز بر پ کیخود را رسر 
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 مشارکت     انبر  که انتخابات فردا از نظر م  نی ا  ی اولبر از همه به آرزو   و 
 
  م ی حمل را تحک  ۱۶  حماسه

 !ببخشد

 الزم را گرفته باشند!  یاز اشتباهات دور گذشته درس ها ربطیذ یکه نهادها  نیا د ی به ام همچنان
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 ۲۰۱۴جون  ۱۵

 چند نکته در مورد 
ٔ
 پس از انتخابات برهه

ا  روز ی د  انتخابات انفجارات آغاز شده بود.    یروز حتا در کابل با صدا  نیکه ا  د ی برگزار گرد  یطیدر رسر
 ی ممکن است برا  بر  ن  دیهیحتا پس از را  یر  که انگشت رنگ   دانستند یاز مناطق م  یار یمردم در بس

رفتند . در    ی را  یصندوق ها  یتن به پا  ونیلیباشد. و اما با آن هم حدود هفت م  نیشان خطر آفر 
 .درصد شان ۳۸بار  نیدهنده گان زنان بودند و ا  یدرصد را ۳۶دور گذشته 

به گونه   توان یم انتخابات  در  را  شان  سهم  مردم  نوبت   ی    ستهیشا  یگفت که  حال  ادا کردند. 
 روند    ک یو در    یاست تا با دقت و امانتدار   انتخابایر   اتیانتخابات و شکا  یها  ونیسیکم

ً
شفاف    کامال

 .آن را اعالم کنند جی شده به صندوق ها را حساب کرده و نتا ختهیر  یآرا

 با ام  نامزدها 
ً
 بانانیشدند. آنان و ستادها و پشت  رقابت و مبارزه انتخابایر   دانیبرد وارد م  یدوار یطبعا

  و کیس   شبر یب  کیس  -مردم عبور کردند   یجلب آرا  د یو هواداران شان حتا خطوط رسخ را هم به ام
 .انتخاب خود را کردند  روز ی د بر  گان ن  دهندهیاز را کیهم کمبر . و هر 

 ی بازنده خواهد بود. و اما  بازنده   از نامزدها بر اساس شمارش آرا برنده و دویم گی است که  روشن
 ی وز بر پ   کیدر واقع رسر   ،  ندهیجمهور آ  سییر   یبرا  تیموفق  یانتخابات با قبول باخت و ابراز آرزو 

 .به شمار خواهد رفت  روند رسنوشتساز میل نیا

. و اما در  گردد یاستقطاب م  یفضا  جاد یآن حد سبب ا  ا ی  نیتا ا  یدر هر کشور   انتخابایر   مبارزات

افتاده    یدارا  یکشورها جا  بازنده    موکرایسید  یفرهنگ  هم  و  برنده  هم  انتخابات  از  پس   ی ، 
. دانند یامر را م  نیا  تیاهم  بر  برگردانند .  مردم خود ن  ی تا فضا را به حالت عاد  ورزند ی م  انتخابات سیع

  ایر یح  تیکشور پسا بحران و در حال بحران از اهم  ثیاصل در افغانستان به ح  نیو تعهد به ا  آگایه
ف غت    انیبرخوردار است. و آقا   در    عبدهللا عبدهللا و ارسر

 
در امر تحقق نخست   حساس کنوی    برهه

  ب ی دارند. دو رق  ه را برعهد   ج  یتار   یر  سنگ   تی انتخابات مسوول  ق یقدرت از طر   بر  ال مسالمت آمانتق
 همکار شوند .  د ی روند رسنوشتساز با نیا  ایر یکام  یحال  برا یروز ید
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 ۲۰۱۴جون  ۲۲

 م یساز ه انتخابات را به باخت مردم افغانستان و افغانستان مبدل ن

 :خود نوشته اند سبوکیف یهاتف در صفحه  داد ی سخ یآقا

آن را با مردم   د یداند با یم خاض بر  چ میت نی کند. اگر ا  بد عمل یم ار یبس ی  اصالحات و همگرا میت»
   دهیها و رس  یمنتظر روند شمارش را   باید  نهبگذارد، تا همه بفهمند که    انیافغانستان در م

 
به    یك

ن  یبرا  ست،ین  یبر  چ  یر  نشست. اگر چن  انتخابایر   یها  تیشکا قابل فهم   چرا که    ست یمن اصال 
 .تظاهرات کرد د ی"حاال" با 

 د ی گو   به من ) و هزاران همچو من( نیم  میت  ن یکنم. اما ا  یم  تیحما  ی  اصالحات و همگرا  میاز ت  من
 که چه کار شده و چرا داکبر عبدهللا  

 
نشسته    انیانتخابات قطع کرد. حاال آقا  ونیسیخود را با کم  رابطه

دانند و فکر    را یم  ی  هابر  داکبر عبدهللا و همراهان اش چ  ا یکنند. آ  یم  اند و با خاطر جمع تر مهندیس
به   د،یترس  کدام مصلحت؟ اگر از شورش مردم یم  ست؟یکردن شان به مصلحت ن  کنند که علت    یم

رو    چ یکه خشونت و توسل به تفنگ را به ه  د ییبگو داده اند با ضاحت تمام    یکه به شما را  مردیم
 « .د یدان  مجاز نیم

ا ب هن  ا یموافق بود و    دادهاتفی سخ  یبا نظر آقا  توانیم  حال با    ک ی   بر موضعگ  نیود. و اما هاتف 
 
 
بودن    مشخصه »روشنفکر«  انتقاد  -بارز  و  مستقل  تفکر  م  -یداشیر   متبارز  اگر  سازد یرا   .

ط از مواضع ت  د یبدون ق  بای  یبدتر از آن پشت   ا یسکوت و    ی»روشنفکران« به جا  ب، یرق  یها  می و رسر
قدرت از    مدع  یها   میو ت  استمدارانیبنگرند و با س  ا یو قضا  لیبه مسا  یمستقل و انتقاد  دگاهیاز د
دازند، به    تیذهن  یبرخورد کنند و به روشن ساز   موضیع  یر  چن  تیاز وضع  ند یکه برآ  یر  ق یعامه ببی

د  کنوی   استقرار  سمت  ها  موکرایسیبه  تجربه  به  برگشت  نه  و  بود  .   کیتراژ   یخواهد  گذشته 
،   ستیعبدهللا عبدهللا ن  یآقا  می»روشنفکران« هواداران ت  ی  فهیتنها وظ  نی، اشود  نه  فاهمسووت 
ف غت    یآقا  می»روشنفکران« هوادار ت  ی  فهیوظ به    یمستقل و انتقاد  دگاهیتا از د  است ،  بر  ن  ارسر
 .بنگرند  ا یو قضا لیمسا

گفت کدام    ا یطرف تقلب کرده است و    کیکه بتوان گفت تنها    ستند یدر دست ن  ی  سنجه ها  هنوز 
نافذه و با  یر  قوان  عمیل  تی تقلب کرده است. نامزدان با تعهد بر رعا شبر ی طرف کمبر و کدام طرف ب

 ی  اشناس یانتخابات شده اند .  برا دانیوارد م یو قواعد باز  صالحیذ یشناخیر  نهادها تیبه رسم
و  انتخابات در قانون ، طرزالعمل ها    جیآن ها بر نتا  بر تاث  یتخلف ها و تقلب ها و خنثا ساز   تیو تثب
 . مشخص  موجود اند یها مبر  کانیم

انتخابات بخیسر   ستین  شگ  نیا  در  د  که  ا  موکرایسیاز روند  افغانستان دارا  نیاست.   ی روند در 
دارند.    انیآشکار و نهان جر   یها  یو خرابکار  یدر آن دست انداز    بر  است و ن  یمادرزاد  یها  کاستر 
 مکان شبه ا   کیها ،    یها  و خرابکار   یدست انداز   تیموجود   یها  نهیزم  دن ی ها و برچ  کاستر   نیرفع ا
 . ستین  ر یپذ
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بهبر    آینده  به    دنی است؛ رس  کیروند دموکرات  کیکه انتخابات در ذات خود    ستین  شگ  نیاما در ا  و 
ممکن است.   سد شدن در   موکرایسیساخیر  د  نهیروند و نهاد  نیا  ق یو تعم   تی تنها و تنها  با تقو 

به    افغانستانبهبر و راندن    یمردم به فردا  یدوار ی ام  مصادره    یتالش برا  یروند به معنا  نیبرابر ا 
 .پرتگاه فاجعه است  یسو 

 حق به جانب است که مطالبه یم  داد ینظر سخ   نیا  از 
ً
تان را روشن به مردم    لیدال   ا یکند    هاتف کامال

خشونت و توسل به تفنگ را   د یاعالم کن  د یبا ضاحت و تاک   بر  و ن  د؛یکار ها را نه کن  نیا  ا یو    د ییبگو 
 . د یدانیم هرو مجاز ن چیبه ه

ول    قابلبر و غ  یبروز فعل و انفعاالت انفجار   ی  نهیاست زم  شده نه  ر ی تا د  د ی. با  ستین  کاق    گفیر   کنبر
 د یمتعهد اند با  موکرایسید  بر که به حفظ نظام  و اصالح و تحول آن در مس  .  همه کسای  د یرا برچ

به دشمن    باید  نهنشسته اند و    فرصتر   یر  چن  یر  افغانستان در کم   تیبدانند که دشمنان نظام و موجود 
بل  و مجموع نظام ،    انتخابایر   بیرق  میآن نتنها هردو ت  بر در غ  -فراهم ساخته شود    فرصتر   یر  چن

 مردم افغانستان و افغانستان هم بازنده خواهند شد. 
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 ۲۰۱۴جوالی  ۸ 

 د یکن ه تجارب تلخ گذشته را تکرار ن

نتا  انیاز هواداران و حام  یشمار   ی ها  واکنش برابر اعالم  انتخابات   ی  ابتدا  جیعبدهللا عبدهللا در 
 .را به وجود آورده است  ی  ها نگرای  

و خشونت به    توسل به اقدامات ضدقانوی   د یو به خصوص تهد   انهیماجراجو   یو کردارها  گفتارها 
درس همانا اجتناب   یر  درس گرفت . نخست   د ی. از تجارب تلخ گذشته با ستین  هیوجه قابل توج  چیه

تکرار خطاها را که    -گذشته است   یاز هرگونه  آن چه   اگر 
ً
و کابل  مثال   م ی تنظ  دوره   در    ان یبر کابل 

 بتوان »خطا« نام  یساالر 
ً
 .د یگذشت اصال

ام  روز ی ،  ما دشود  نه  سووتفاهم م  م ینمود   یدوار یابراز  توافق  بر اساس  نامزد برریس  انیکه  و   دو 
چنان باشد  ی  نها جیشود ، تا نتا عمیل ق یبه صورت دق  دیهیهفت هزار محل را یمجدد آرا شی تفت

فداکارانه   مشارکت  شکوه  و  اراده  حرمت  و  قرار گرفته  طرف  دو  هر  توافق  مورد  در    یکه  مردم 
وع  ندهیحفظ شده و حکومت منتخب آ  خاباتانت برخوردار گردد. هر   عیوس   تیو مقبول  تیاز مشر

ف غت  -دو نامزد   تا نقش    ،   نند یو اگر الزم باشد بار بار با هم بنش  گر یبار د  د ی با  -و عبدهللا عبدهللا    ارسر
. عبدهللا نند ک  فا یبه طور کامل  ا  رسنوشت میل  یبرا  ایر یمامول ح  نیا  یر  خود را در تام   تیو مسوول

ت انگ  ی نشان بدهد که درس ها  د یعبدهللا با هواداران    یو گروگان خواسته ها  داند یذشته را مگ  بر  عبر
ف غت    خواهد  نهخود    افرایط  انیو حام  اصول  تی قاطع تواند ینشان بدهد که م  د یهم با  شد . ارسر

ا جاباتی را با انعطاف متناسب به ا  .توام سازد طیاوضاع و رسر

ول را برچ  قابلبر بروز فعل و انفعاالت غ  ی  نهیهرگونه زم   د یبا که به حفظ نظام    . همه کسای  د ی کنبر
در مس آن  تحول  و  با  موکرایسید  بر و اصالح  اند  و موجود   د یمتعهد  نظام    ت ی بدانند که دشمنان 

آن    بر در غ  -فراهم ساخته شود    فرصتر   یر  به دشمن چن   باید  نهنشسته اند و    یر  افغانستان در کم
بل مردم افغانستان و افغانستان هم به شکل فاجعه  و مجموع نظام ،    انتخابایر   بیرق  میهردو ت  نتنها 
 بازنده خواهند شد  بر  آم
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 ۲۰۱۴جوالی  ۱۱

 !و ملل متحد موفق خواهند شد ؟ یکر   ا یآ

 حل     یم م  طرح ملل متحد  را برا  خاص رسمنیسر   آینده  نم  ش ی کوب  انی  یشام آقا  روز ید
 
انتخابات   معضله

 .مورد قبول قرار گرفت  ا یکرد که گو   هیدولت ارا یر  و اراک یجمهور کرز  سییبا حضور ر  ی  در جلسه 

 یتوافق کومک کند. و   کی  وارد کابل شد تا در شکلدیه  کا یامر   یخارجه    ر یوز   یبر شب جان ک  مهین  در 
 .مالقات کرد  یجمهور  استیجمهور و نامزدان ر  سییامروز با ر 

 قابل بر و عواقب غ  جی نتا  یافغانستان را از ورود به بحران دارا  یجان کر   تیطرح ملل متحد و مامور   ا یآ
ا  ت«بر که »لجاجت« و »غ  نیا  ا ینجات خواهد داد و    ت  یشبیپ  ... با شکست    نیو  کوشش ها را هم 

 مواجه خواهد ساخت؟

و عواطف ابزار اند و   جانات یاحساسات و ه  کیکه  تحر   دانند ی ما هم م  ایسی!  حتا نخبه گان سبر خ هن
  .منافع است   یر  از همه امر معطوف به تام  شی ب استینه هدف. س

 .د یخواهد خواب ت  ی مدت مع یشد ، دعوا کم از کم برا یر  منافع تام نیا اگر 

منافع    یر  . تامستیبه آن چندان دشوار ن  ایر یباشد، دست   منافع و مصالح همه گای    یر  تام  یگپ رو   اگر 
با اتکا به خرد و    بر  و در چهارچوب آن ن  منافع و مصالح همه گای    تی گوناگون با قبول ارجح  یگروه ها

 .ست یجوانب گوناگون ناممکن ن یانعطاف از سو 

 
 
منافع    ا یو    باشد  نهسازگار    منافع با منافع همه گای    نیا  ا یکه    شود یمانع مبدل م  کیبه    منافع وقتر   معضله
 .قرار داده شود منافع و مصالح همه گای  باالتر از  گرویه

 .ستین موجود باشند ، منتف   بر  ن  یگر ید ی  هابر  که در پس پرده چ   نیا

اگر موجود باشند   همچو موانیع  ی. براگی است و نه تخن  است که منبع مشکل نه حقوقر   نیا  قتی حق
 .ستیراه حل ناممکن ن افیر  ی

 !مشکل در کجاست؟ شهیر  پس

  ست ین  شگ  -  د یبر شان را مد نظر بگ  ی ها  ی  و دارا  د یرا فهرست کن  ونر یلیم  مولتر   ی ها  سهیبار نوک  کی
اکب   ا  تیکه  ا  ی  دارا  نیمطلق شان در مورد  ندارند.  ابزار   نانیها جواب قانع کننده  اگر  ترس دارند که 
ول  گ ی   نیا   -  ند بر بگ  قرار را که در کارتل قدرت دارند از دست بدهند ممکن است مورد بازخواست    تر کنبر
 .معضله است  اصیل ی ها شهیاز ر 

ف غت    ا یاست که آ   نیا  پرسش اسایس  پس درک و   کیو عبدهللا عبدهللا قادر اند هر دو باهم به    ارسر
ک از منافع و مصالح همه گای    فیتعر  ک را نسبت به هر گونه   نیا  تی ارجحبرسند، و    مشبر درک مشبر
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عناض و گروه    و   ابند یرا ب   کنوی    تیراه برونرفت از وضع   اد یبن  نیو بر ا  رند یبپذ   منفعت و مصلحت گرویه
 .نه ا یبرانند و  هی راه مانع باشند به حاش نیرا که در ا ی  ها

 اراده    کا یپاسخ به پرسش باال مثبت باشد ، و امر   اگر 
ً
صورت ملل    نیداشته باشد، در ا  ک ین  یهم واقعا

 .به حل مساله کومک کنند  توانند یم  یمتحد و جان کر 

* 

اک ده    اشبر  ی آنان برا  یمردم و هم آرزومند  یر یپذ   موکرایسیهم استعداد د  مردم در انتخابات ،   گسبر
   تیگذاشت و هم مسوول  شیبهبر را به نما  یفردا

 
 قرار داد.  »حماسه«     ایسینخبه گان س  عهده   را بر   بزریك

عامه   تی در ذهن  ستهی شا  گاهیتوانست به افغانستان نه تنها در کسب جایمشارکت مردم در انتخابات م
و   توانستیکومک کند، بل  م  جهای    ی رساند. و اما جنجال ها سبب    یار یهم    ی  ادگرایساخیر  بن  یبه مب  

   گر ی بار د  کی  ایسینخبه گان س  بل ناتوای    چانس از دست برود،   نیشدند تا نه تنها ا
 

به    از ین   رسافگنده یك
 .آورد انیرا به م در امور داخیل وساطت خارجر 

 است یاول دو نامزد ر   یو به درجه    دخلیذ  ی موثر باشد که طرف ها  تواند یم  وقتر   یگر یانج یو م  وساطت
  واقیع   یآن  با توجه به »معادله    بر حل معقول معضله را داشته باشند . در غ  کین  ی اراده    یجمهور 

ول  بر فعل و انفعاالت غ یباز شدن مجرا یبه معنا   نیقدرت« در افغانستان ا  .بود  خواهد قابل کنبر

 .باشد  هیقابل توج میتواند  نه تر یوضع  یر  روشنفکر در چن سکوت

 .بدتر از سکوت است  بر  جانبه ن کی و  دهیو کردار ناسنج گفتار 

اعمال   یعامه برا  تیذهن  جیبا تمام توان نقش خود را در روشن ساخیر  و بس  د ی باور ما روشنفکر با  به
  فشار بر  

 
در چهارچوب    منافع و مصالح همه گای    یکننده    یر  توافق تام  کیبه    ایر یدست  یجوانب برا  همه

 .کند   فا یامردم،  یقانون و حرمت به را

 پاسخ دارد.  کیبقا تنها  پرسش
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 ۲۰۱۴جوالی  ۱۲

م« د  ب  تاث  شب ی آرامش بخش و درس »رسر

از   شبیگذشته را با تمام وجود خود لمس کرده اند، د  یدهه ها  یر  خون  یفاجعه ها  بی که مصا  مردیم
 ر ینامزدان به وساطت وز   انیمورد اختالف م  لیمسا   بر  حل معقول و مسالمت آم   یکه باالخره رو   نیا

 .دندی توافق به عمل آمد نفس راحت کش کا یامر  یخارجه 

در کنفرانس   شبیرا نکردند که د  یر  آن چه کردند، هم  یپرسش که چرا دو نامزد از همان اول  به جا  نیا
ک مطبوعایر    حساس کنوی    ی است. و اما در لحظه    پرسش مهیمآن  اعالم شد،    جینتا  یبا جان کر   مشبر

ها کم از کم بر    یشداور یفروننشسته اند و پ قبیل  ی ها ی ارو یاز رو  نایسر  جاناتیکه هنوز احساسات و ه
مساله اگر هم ممکن   نیا یعامه حاکم اند ، بحث خردورزانه رو  تیاز ذهن  ی  بخش قابل مالحظه  کی

 .داشته باشد  تبعات منف   تواند یم باشد ، 

دند و همد  ستادند،یو در کنار هم ا  دند ی باالخره به توافق رس  استمدارانیس  هر رو ،   به   گر ی دست هم را فشر
  ه ی که با عشق کور    کسای    یشود برا    دریس  د یبا  نی را بلند کردند. ا  گر ی را در آغوش گرفتند و دست همد

 .ساختندیم یر  و فضا را زهرآگ گفتند ی سخن م گر ینفرت تمام به طرف دسو و  کی

 ...شان یها تیروشن شدن درون آدم ها و ظرف یبود برا گذشته فرصتر   یها روز 

قدرت   واقیع  یکننده در معادله    یر  و عناض تع   می را مرور کن  شیچند روز پ  یگفته ها و کرده ها   یر  هم  اگر 
ول  و دارا  بر گفت که  خطر بروز فعل و انفعاالت غ  توانیم  می بر را  مدنظر گ  امدها یعواقب و پ  یقابل کنبر

اما احتمال بروز آن    ،  است  گشته نهخطر هنوز هم کامال مرفوع    نینبود. ا  خطر وایه   آور ،  ینابود  ی
 .است  افتهیکاهش 

ا  یار یبس   د یشا از  ما  باش  نیاز  س  میناراحت  »نخبه گان  چرا  یر   « ایسیکه  خارجر   از ین  ما  وساطت    از 
کار    گرانید  یو اعالم کردند . انگشت گرفیر  به سو   دند یرس  شبیبرسند که د  به تواففر   ند ،توانست نه

س   د یی ایساده است. ب   م ی کردی م  د یرا که با  چهما در حد توان و امکان خود آن  ا یکه آ  میهر کدام ما از خود ببی
افغانستان چنان که خرد    ایسیصحنه س  اصیل  گرانی باز   ر یو سا  یجمهور   استیتا نامزدان ر   میانجام داد

 !د؟یعمل نما،  کرد یحکم م  ایسیس

تا به    داشتیانتخابات را وام   یصحنه    گرانیکه باز   بود یعامه چنان م  تیاست که اگر ذهن  نینه ا  مگر 
م وساطت خارجر  از ین د ی ، شا ند ینما یر  تمک  ایسیو خرد س تی قانون  !آمد؟ نیم انیبه م به تقبل رسر

 : می را مطرح کن یگر ید یپرسش ها د یبا ، می برو  شهیبه منشا و ر  می خواهیم اگر 

 !م؟ی قانون را ندار   تیو اما حاکم میدار  ما حکومت قانوی   پسا طالتر  دوره  است که در  نیمگر نه ا -

 تی است که از برکت فقدان حاکم  یر ی که »کارتل قدرت« انباشته از عناض هنجارناپذ  نستیمگر نه ا -
منافع خود را که با    خواهند یم  ی    لهیبه هر وس  نانیاند  ا  افتهیتصور دست    قابلبر غ  یقانون به ثروت ها
 !در تقابل قرار دارند حفظ کنند؟ منافع  همه گای  
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  موکرایس یباورمند و متعهد به د  توانا،  ایسیس  یوهابر بدون وجود ن  موکرایسیاست که د  نیمگر نه ا -
 !داشته باشد؟ وجود واقیع میتواند  نه

ا - تواند   نهخود را نداشته باشد و حتا    یعاد  ی  جهیبود  لیتوان تمو   یاست که اگر کشور   نیمگر نه 
 شبر یب یبر  و ... چ دم زدن آن از استقالل میل ، د ی نما لیتمو  مسلح خود را از منابع داخیل یقوا مصارف
 !باشد؟ میتواند  نه ی  هوا یاز گپ ها

م« د  دنیدر کنار تقبل و بلع  د ی، با  میبهبر است  یاگر در فکر فردا  پس   چ یکه ه  ی  فضا  جاد ی و ا  شبی »رسر
باال   یبا خودمان در مورد پرسش ها  به توافقات اعالم شده پشت کند ،  تواند   نه  ی  بهانه    چیبه ه  طرق  

 .م یابیب ی   ستهیشا یآن ها پاسخ ها یبرا میو بکوش می فکر کن  گر ید یادیبن یو پرسش ها
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 ۲۰۱۴جوالی  ۲۶

 میکی غور در غمت رسر 

 تکاران ی اند. و اما کشتار غور که در آن جنا  نابخشودی    اتیدر غور و اورگون هر دو جنا  ان ینظامبر غ  کشتار 
آنان را کشتند،   عی جدا ساخته و سپس به صورت فج گرانیمذهب را از د کیقوم و  کیافراد متعلق به 

 گناه یافراد ب  ارگون  ی فاجعه    انیفاجعه، همانند قربان  نیا  انیچون گرچه قربان  -مضاعف است   تیجنا
 دهشت بر افروخیر  دشمت    جاد یا  یاما هدف آن به عالوه    اند ،   مردانبر به شمول زنان و کودکان و پ  ملیك

 ن ی  و جنگ فرقه 
 .است بر 

  نیتا با ا  میخواهیاز هموطنان م  ،  می دانیم  کیخود را رسر   تیجنا  نیا  انیکه در ماتم قربان  در حال  ما 
تمام برخورد نموده و به دشمنان افغانستان اجازه نه دهند تا   یار یو موارد مشابه به آن با هوش  تیجنا

شت دشمت    .ند ی آ لیاست نا ی  فرقه  یر  و افروخیر  منازعات خون  به اهداف شوم خود که همانا ک 

و  یضد بشر  یر  سنگ تی جنا  نیا انیمسووالن و مجر  یبر دستگ یتا برا میخواهی از حکومت مرصانه م ما 
دن آنان به پنجه  ضد افغای    .و موثر را اتخاذ و آن را به اجرا بگذارد یقانون اقدامات جد یو سبی

  بر    حاالیر   یر  باور ما در چن   به
 
ستان افغان است تا در اند  همه گفتار و کردار چنان   احساس ،،    شهیوطنبی

   هموطن و همشنوشت ما به روشت    ی که خواهران و برادران هزاره    میکن
 

 ی صادقانه    تام همبسته یك
ق تا غرب احساس کنند  مورد مشخص   نیدر ا د ییایب -تمام مردم افغانستان را از شمال تا جنوب و از رسر

 «م ی:  »ما همه هزاره امییبگو 

 با هم    د ییایب
 
   میبساز   دشمنان را خنت    توطیه

 
و   تکار یو اتحاد بر دهان طالبان جنا  و با مشت همبسته یك

 .می شان بکوب مزدور و اربابان خارجر 

 ما  میانگشتان افگار  میجدا هست  تا 

 از آن دندان ها خواهد شکست!  میاگر گرد  مشت
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 ۲۰۱۴نومبر  ۲۴

 میکند نه تیکفا  زمیمحکوم کردن ترور 

 .گرفت   ده ها قربای    کا یدر  پکت  بالیوال یمسابقه  کیبه تماشگران  ستر یترور  ی حمله

  یها  کاستر   د یبا  ،  تر یامن  یوهابر و کار ن  التیکه در ساختار و تشک  دهند ینشان م  ستر یترور   همیپ  حمالت

 .کند   و همه جانبه برریس یجد ، یمساله را به صورت فور  نیا  د ی موجود باشند . حکومت با یجد

 تر یامن  یوهابر ن  یارتباط آن است تا به صورت عاجل  جهت توانا ساز   نیحکومت در ا  اصیل    ی  فهیوظ

اقدامات همه    ،  وها بر ن   نیا  گر ید  اسایس  فیوظا  یفایو ا   ستر یاز حمالت ترور   یبر کشف و جلوگ  یبرا

که هر روز پس از همچو حوادث تنها به صدور    نیجانبه و موثر را اتخاذ نموده و به اجرا بگذارد؛ نه ا

اک مقامات در   شهدا ،  یبه خانواده ها  تیابراز تسل،    ستانیو ترور   ستر یاعمال ترور   حیدر تقب  هیانیب اشبر

 .آنان بسنده کند عاجل درمای   یها یازمندین  یر  و تام یر  از مصدوم د یشهدا و  بازد  یر  مراسم تدف

باپاک  انیبه  حکومت و نظام  همچنان :    د یستان  ا  گفت  هم   یکه اگر روز   د یشما آن قدر دروغ گفته 

افغانستان را داشته   ی  هیبه جنگ اعالم ناشده عل  دنیبخش   انیو بالفرض قصد پا   د ییبالفرض راست بگو 

   چ یه  باورکردنش مشکل خواهد بود. در حال حاض  ،  شود  نه  تان عمیل  تیگفته و ن  نی، تا ا  د یباش
 
 نشانه

.  به د یافغانستان را داشته باش  هیدادن به جنگ عل  انیپا  تیکه شما ن  خورد ی به چشم نم  مشهود عمیل

جمهور پاکستان   سییکه  صدراعظم و ر   نیبر ا  سفارت پاکستان در کابل مبت    ی  هی جهت اعالم  یر  هم

به نظر    حیدروغ قب  ک یاز     شبر یب  یبر  در چشم افغان ها چ  کرده اند،   حیرا تقب  ستر یترور   بر اخ  یحمله  

سد نه  . گذشته  یدر طول دهه ها گر یهزاران دروغ د یبه ادامه  دروع   -مبر

ات  یها  مانیکه با افغانستان پ  ی  »متحدان« افغانستان  )کشورها  از  ر سبر  تر یامن  یها  مانیپ  بر  و ن  کیبر

که   یمدارک و شواهدقدر اسناد ،    یر  که مگر هم  د ی پرس  د یهم با  «جهای    یو از »جامعه    امضا کرده اند( 

و   انیتا در برابر حام  ست ین  جنگ آشکار شده اند کاق    نیقابل انکار پاکستان در ا  بر در مورد  نقش غ

  ی   گوشهار شده است تنها  که  آن چه آشک  یر  قیاقدامات مشخص اتخاذ شود. به     زمیصادرکننده گان ترور 

   کشور ها وجود دارند. و اما،   نیا استخبارایر  یاست که در دستگاه ها یموارک و شواهداز انبار اسناد ، 

 که علن  اند   دهیرا هم نشن آنای   یحتا صدا ی  گو   نانیا
ً
 . کنند ی»جهاد« در افغانستان را صادر م یفتوا ا
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اگر بار بار ناکام    پلومایسی. دست ین  پلومایسیرد د  یدر باال آمد به معنا  گر ید  یکشورها  چه عنوای    آن

مناسبات با   یو رسدساز   الملیل  یر  ترک متحدان ب   یدارد تا از نو بکوشد.  به معنا  فهیباز وظ  هم شود ،

و خود دست   شسیر  است که چشم به راه ترحم دشمن و امداد دوست ن  نیا   ی. گپ رو ستیآنان هم  ن

  می بر تمام آن چه را که در توان  خود ما است به کار گ   د یاز همه با  شیادن خطاست. ما پدست نه  یرو 

 .م یو موثرتر بساز  ومندتر بر ن وستهیتوان را پ نیو ا

که    همتر   یقطره ها  ن یبا تمام خرد و  وجدان و با آخر   -شد  دار یاز از خواب ب  د ی! افغان ها! با  افغانستان

و ...   ایسیو س  ی    شهیو به رغم همه اختالفات اند  ستاد یخود ا  ی بر پا  شد ،  دار یب  د یاست با  در ما باقر 

 .داد انیپا یدیتراژ  نیو به ا ستاد یصف ا کیمتحدانه در 

 ما  میانگشتان افگار  میجدا هست  تا 

 از آن دندان ها خواهد شکست!  میاگر گرد  مشت
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 ۲۰۱۴دسمبر  ۱۷

 شاور یدر پ ستانیترور  تیچند نکته در مورد جنا

و به خصوص کودکان و نوجوانان مرصوف درس   نظایم  بر ترور در هر صورت و باز ترور هدفمند افراد غ -
 .است  تکارانهیعمل جنا ، در مکتب

پ  آنای   - پاکستان   انینظام  استیو مولود س  یاس آ  یفرزندان آشدند،    تیمرتکب جنا   شاور ی که در 
 .بودند

ابزار مهم بر    کی  ثیبه ح  زمیافغانستان از ترور   هیمراحل جنگ اعالم ناشده  خود عل پاکستان در تمام   -
جنگ ضد   اصیل   یاز ابزار ها  گیرا به    زمیترور   بر اخ  ی دهه    ک ی  ضد افغانستان استفاده کرده و یط

 .خود مبدل ساخته است  افغای  

که »جهان«    نیثابت شده است. ا  انیجهان  یبارها برا  قتی حق  نیدولت دروغگو است ؛ ا  کیپاکستان   -
از    کند، ی برخورد نه م  د یچنان که با  زم،یترور   بانی صادرکننده و پشت  مولد ،  دولت دروغگو ،   نیچرا با ا

بزرگ    ی قدرت ها  یها  یو اما با توجه به باز   ست؛ین  رشیقابل پذ  و وجدان انسای    میلحاظ عقل سل
  ن ی ا انیمانور در م یپاکستان برا  انیآنان و مهارت نظام انیو تضاد اهداف و منافع م ی  و منطقه  جهای  

  است ی؛ به خصوص که هدف س  ستیچندان دشوار ن  تیوضع  ن یقدرت ها و منافع آنان، درک علل ا
 یر  و حتا قوان   اخالقر   یبشر   معمو   یمنافع هم در بسا موارد با ارزش ها  نیشده و ا  فی منافع تعر   یر  تام

 .توانندیبل حتا در تضاد با آن ها بوده م ندارند ، ی  همنوا نه تنها  ، الملیل یر  ب ینافذه 

  ی است برا  تالیسر   شاور،یدر پ  روز ی ترور د  پاکستان به افغانستان در یی   بر  درست  یلو   فی رسر   لیسفر راح -
  تکارانه یجنا یها و پالن ها استیس  امد یو پ  جهیکه نت   تر یجنا  نیپاکستان در ا انینظام تی فرار از مسوول

 .خود شان است  ی

فرصت    پاکستای    انیبه نظام  د ینه با  جنگ اعالم ناشده  پاکستان ،  یر  خون  قربای    ثی افغانستان به ح -
که وجب به وجب خاک   )کشوریافغانستان    هیطرح اتهامات عل   یخود را در پس پرده    اتیبدهد تا جنا

 .ند یو ماتمزده شده است(، پنهان نما یر  آن بار بار خون

د  پاکستای    انینظام - افغانستان  مردم  اند که  قدر دروغ گفته  نه   یگونه وعده    چیبه ه  گر ی آن  شان 
تا به جنگ اعالم   ند بر بگ   میواقعا تصم  یپاکستان اگر بالفرض روز   انیاعتماد بکنند. پس نظام  توانند یم

نخست در   د یخود را با  ی  هاراد  نیبدانند که ا  د یرا با   نیا  ند، بده  انیافغانستان پا  هی ناشده  خود شان عل
 .ندیرا کسب نما روشن ثابت بسازند تا بتوانند اعتماد جانب افغای   یعمل به گونه 

 م ی گفت: ما فراموش نکرده ا  د یبه ما »درس« بدهند با  خواهند یم  خارجر   یکه از رسانه ها  و به آنای   -
 ...کرده اند   فا یا نقیسر  رسانه ها جی  افغانستان ، یکه در فاجعه 
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 ۲۰۱۵جنوری  ۱۴

های واکنش ها و ف  ها،  ی ر یناگز ها ،   تیواقع  - رانینامزد وز   لبی

در سه    توانی متفاوت ابراز شده اند که آن ها را در مجموع م  یمورد فهرست نامزد وزرا واکنش ها  در 
 :کرد  می تقس  یکتگور 

  ک یشهرت داشته باشد؛ به جز    یکه به فساد و تندرو   افتی  توانیفهرست م   نیرا در ا  کمبر کیس - ۱
از    ی و شمار   عال  التیتحص  ی همه دارا  نبوده اند؛ نامزدان   قبیل   یها  نهینامزدان عضو کاب  گر یاستثنا د
فهرست   ست؛حدود پنجاه سال ا   نهیو تخصص اند؛ سن اوسط  کاب  لیسطح تحص  نیبر یعال  یآنان دارا

مشخصه به حفظ    نی نموده و ا   لیدرون نظام را  تمث  ایسیو تنوع س  یتنوع موجود تبار   تناسب نستر   کی
که وعده داده شده بود با آن هم حضور    ستین  یگرچه شمار زنان در حد  کند؛یکومک م  ثبات نستر 

فتیپ کی نهی سه زن در کاب  ...است  نستر  شر

   سته یشا  گر ید  یارهایتخصص و مع  ار یمع  - ۲
 

 شبر یاست ؛ ب  شده نه در نظر گرفته    د یچنان که با  یك
 ی که دارا  قرار داشته و  حتا کسای    شده در قانون اسایس  ت  یشبیپ  یلینامزدان در سطح حداقل تحص

 سطح نسبت
ً
گذشته    ر چهره ها د  نی ا  شبر یب  نه شده اند؛   فیخود شان توظ  یدر رشته  بلند تخصص اند،    ا

   ر ی از وز   نبر ییدر سطوح پا  بر  ن
 

از خود تبارز نه   خاض  در دستگاه دولت شامل کار بوده و کدام برزنده یك
   ار یداده اند؛ مع

 
بوده است؛ در مورد معتبر بودن اسناد   گر ید  یارهایبرجسته تر از مع  ایسیس  وابسته یك

تناسب الزم در نظر    ی  ایو جغراف  یر ز لحاظ تباوجود دارند؛  ا  ی  دهاینامزدها شک و ترد  برج    یلیتحص
توانست کشور را از گرداب بحران نجات    خواهد  نه  تر یترک  یر  چن   یگرفته نه شده است ؛ حکومت دارا

 ... بدهد

 و    «» حکومت وحدت میل  ایسیموافقتنامه س  ی ها  یر ی انتخاب شده محصول ناگز   بیترک  - ۳
 
 نتیجه

ان »حکومت وحدت میل  یر  هم  جانبه است ؛   نیچند  یمصالحه   که سبب   ی  از بنبست ها  « که رهبر
در   ،است  متیغن  ،  دند ی شده بودند، عبور کرده و در مورد نامزدان به توافق رس  نهیکاب  در معرق    بر تاخ
کامال محتمل    شبت  یپ  قابلبر غ  یامدهایو پ  جینتا  یدارا  ی  ارویموافقتنامه و بروز رو   آن خطر ناکایم  بر غ

ا   صورت و با رسعت حد اعظیم   نیبه بهبر   بر  خواست که همه چ  نیافغانستان ا  دهیچیپ  طیبود؛ در رسر
را داد و سپس در مورد    یلآن فرصت کار عم  یبه حکومت نو و وزرا  د ی. با  ستین  نانهیواقعب   انجام شود، 
 .نمود یشان داور 

 ب ی عج  -است    یامر عاد  ،  ایسیها در جامعه از جمله در مورد حکومت و امور س  یها و داور   دگاهید  تنوع
 .داشتند یاگر همه مردم در مورد نظر واحد م بود یم

 .جرگه خواهند رفت اعتماد به ولیس یاخذ را یشده اند و برا معرق   رانینامزد وز  هر رو ، به

ف غت  از موافقان و مخالفان ا  ت  یمع  یروشن است که گروه ها  نیا  ب ی از ترک  و هم عبدهللا عبدهللا ،  رسر
   سته یو شا  تیشان نه به خاطر اهل  شبر یب  - ستندین  راض    نهیکاب  کنوی  

 
  جمیع  ا یو    ر یآن نامزد وز   ا ی  نیا  یك

به  هم اگر سهیم  ا یاند و  اوردهیبه دست ن سهیم قدرت« ، کیکه از »ک  نیبل به سبب ا از نامزد وزرا ،
دارند . با توجه به   گروه ها در پارلمان نفوذ قابل توجیه  نی. و ا  ستند ین  از آن راض    دست آورده اند ، 

قابل تصور   بر غ شمار نه چندان اندک  وکال، پارلمان و سوابق آنچنای   بیبا توجه به ترک بر  عامل و ن نیا
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مواجه    ی  ها  یبا دشوار   یدر کسب را  بر  احراز پست ها ن  دانفهرست نامز   یها  نیکه حتا بهبر   ستین
پرسش    انینامزد وزرا و جر   ی  نهیشیاسناد و پ  ایر ی ارز   انیمهم است تا جر   ار یجهت  بس   یر  گردند. به هم
  که م  نیا  یبرا  تی شفاف  - د بر به صورت کامال شفاف صورت بگ  دیهیو پاسخ و را

 
رد وزرا    ا یو    د ییتا  ساله

 باشد و نه  قانون   ی هیو روح مدر مطابقت به احکا
 
  قانوی  بر آلوده  و غ یاغراض و  داد و ستدها نتیجه

پرده. جامعه   تام  مدی    یپشت  در  بارز   تی شفاف  نی ا  یر  و رسانه ها  اند ی نما  فا یا   توانند ی م  ینقش    ن ی . 
عامه را احساس کنند .    تیپارلمان فشار ذهن  یآن را به وجود خواهد آورد تا اعضا   ی  نهیزم  تیشفاف 

تا   افتیخواهند   ر یهمانقدر آنان خود را ناگز تر و محسوس تر باشد ،   ومند بر فشار بر وکال ن   نیهر قدر  ا
 . عمل کنند دهیو پسند قانوی   یمطابق به هنجارها

. نامزد وز   بر  ن  یکسب را  ینامزدان برا  نیکمپا  انیالزم است تا جر   همچنان که   رای  یکامال شفاف باشد 
افشا   د یبا  را فراهم سازند ،   یکسب را  ی  نهیزم  قانوی  بر آلوده و غ  یها  وهیبخواهند با کاربرد ابزارها و ش

معلوم است که از مسند ،   د قدرت نا نشسته دست به فساد بزنن  که بر کریس  کسای    را یساخته شوند ؛ ز 
عامه را احساس    تیهمانقدر فشار ذهن  د یبا  رانیجهت نامزد وز   یر  قدرت چه خواهند کرد. به هم  کریس

  نه یکاب  بی ترک  یبهساز   یشد فلبر پارلمان اگر برا  یر  مطم  توانیاست که م   ق یطر   نیکنند که وکال . تنها از ا
 نه خواهد آورد.   نبر یی است پا رستکه در فه  کم از کم آن را از سطج  نه کند ، یکار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
214 

 
 

 ۲۰۱۵جنوری  ۲۲

 انبار یبرخورد ز   - تهیدو تابع  یرد دربست وزرا 

   ی  که بخش قابل مالحظه    نیا
 

بر همه گان آشکار است .  در   ،   کنند ی م  از افغان ها در مهاجرت زنده یك
   یو نخبه گان فکر   مسلیك  یاز کادرها  ی  مهاجران گروه قابل مالحظه    انیم

 
ن  و فرهنگ دارنده گان    بر  و 

فته یپ  یبه خصوص در کشورها  انیم  نیهم حضور دارند. در ا  هیثروت و رسما همه ساله    هانج  ی  شر
ب تحص  یشبر یشمارهرچه  مدارج  تبار  افغان  موفقانه سبی   عال  التیاز جوانان  ا کنند یم  یرا   ک ی   نی. 

 . افغانستان است یبرا شیبالقوه  بزرگ و رو به افزا ی هی رسما

 یافغانستان در کشورها  لویر   ثی به ح  توانند یم  در غرب ،  میدر خارج و به خصوص مق  میمق  ی ها  افغان
را   ی  نقش سازنده  روابط افغانستان با جهان ،    ق ی و تعم  میتحک  و پل مستحکم و پرتوان توسعه ،   می مق
 .بکنند  فا یا

  از 
 
 تا  لییکشور کوچک ارسا   تجربه

 
در   ی  آموزنده  ار یتجارب متنوع و بس ، یر  چ یاردیلیکشور م   تجربه

  م یمق  یافغان ها  یها  ی  سودمند از توانا  یروابط و استفاده    می تنظ  یجهان موجود اند که افغانستان برا
ات  تواند یخارج م ر آن ها را مورد مطالعه قرار داده و سبر  .د ینما یز ی طرحر  نهیزم نیخود را در ا یبر

* 

که از خارج   حضور دارند،  کسای  گوناگون دستگاه دولت ، در سطوح مختلف    یاکنون در بخش ها  یر  هم
کرده اند.    فا یرا ا  ف  یوظا  گر ید  در سطوح عال  ا یبوده و    نهیبخش آنان عضو کاب  کیبه وطن برگشته اند.   

 کار   تی موثر  انبر  و م تی و کفا تیدر مورد اهل
 
 .کرد  صادر  یحکم واحد میتوان نه نانیا همه

از هرگونه    خال  دوگانه اند،   تی تابع  یکه دارا  کنوی    یشنهادیپ  رانیحکم واحد،  در مورد نامزد وز   صدور 
با میر  و   ر یافغانستان و مغا  یاست خالف منافع و مصالح امروز و فردا  و حرکتر   تیمنطق و معقول

باشد که بتواند   تخصصاز  چنان سطج یدارا دوگانه ، تیتابع یافغان دارا  کیاگر قانون .  ی هیروح
داشته و حضورش در    ستهیو کرکبر شا  نهیشیزمان پ  یر  زادگاهش شود و در ع   یمصدر خدمات برازنده برا

 !محروم ساخته شود ؟ ی   هیکشور از استفاده از همچو رسما  د یچرا با باشد ،  حکومت الزیم

 بر  باال ن ار یاز سطح تخصص بس ر ینامزد وز  نیان کرده باشند، ولو ادوم خود را پنه تیکه تابع  ینامزد رد 
انجام شده باشد که    فانه«یکار در چنان شکل »ظر   نیحتا اگر ا  را یز   -است  کار درستر   برخوردار باشد ، 

 کم از کم  ،    تواند   نهشده    فی تعر   ی  دروغگو 
 
  . و اما،  تواند یشده م  هعدم صداقت و ضاحت شمرد  نشانه

نامزد وز  باال و سا  یکه به عالوه    یر یرد     ر یداشیر  سطح  تخصص 
 

،  برازنده یك و    یاصل درستکار   ها 
جز تعصب کور و   یبر  چ  ،   دویم  تیتنها و تنها به خاطر داشیر  تابع   کرده باشد ،   تی رعا  بر  صداقت را ن

 .میتواند نهشده  فیتعر  انبار یز 

جرگه را   عامه  بر ولیس  تی فشار ذهن  با روشن ساخیر  جوانب گوناگون مساله و استدالل منطفر   د یبا
آن مطابق    یو به جا  ده یدوگانه انرصاف ورز   تیتابع  ی دارا  یدر مورد وزرا  انبار یداد  تا از برخورد ز   شیافزا

قانون اسایس  یارهایبه  مع ن1) روشن و شفاف مندرج در  ، افغ  واقیع  یها  یازمندی( و  عمل   انستان 
 .د ینما
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از اتهامات    -  یر  سنگ   ار ی حضور دارند که اتهامات بس  کسای    دولتر   اکنون در پارلمان و سطوح عال  یر  هم
   اتیارتکاب جنا

 
   جنگ

 
در مورد شان   -یاقتصاد  یر  سنگ  می و جرا  اتیو جنا  استخبارایر   یها  تا وابسته یك

   تیمصوون  یپارلمان مصوبه    یر  موجود است و هم
 

 ی.  اعضات شان را صادر کرده اس   و بخشوده یك
م   ولیس اگر  ،    خواهند یجرگه  اعتبار کسب کنند  مردم  جانزد  به  است  اصل   ،   تر یعوالمفر   یبهبر  به 

اشکال   نیکه به بدتر   یدر جهت خدمت به مردم  رو کنند و  اجازه نه دهند تا عناض   یصداقت و راستکار 
 
 

تجاوز    و   تیثی، ح   بر زنده یك ، ناموس  با سوواستفاده ها  یها  ی  دارا  کرده  نموده و   ی عامه را چپاول 
خود شان را در هاله    ی  تکارانهیبا تفاخر خود و اعمال جنا  اندوخته اند ،  یافسانو   یظالمانه ثروت ها

 آینده    یمردم راه بروند و راه به سو   ینه  یس  یو شخ شخ و با تکبر رو    دهیچیپ    یر  دروغ  یتقدس ها   یها
 .بهبر را ببندند

** 

ا   یمییر  ر تعیث وز یکه به ح   شخیص  کند ی حکم م  اسایس  هفتاد و دوم قانوی    ۀماد (1) ط  یشود واجد رسر
  :باشد ل یمیذ

  .ت افغانستان باشدی تنها حامل تابع -۱

ا رد آنرا ید و  یی ت تأیجرگه صالح   داشته باشد، ولیسبر  را ن  یگر یت کشور دی د وزرات تابعیکاند  هرگاه
  .دارد

  .ک باشد یو شهرت ن یتجربه کار  ، الت عالی تحص یدارا -۲

  .باشد  نهو پنج سال کمبر  از یس یسن و  -۳

  شده  نهمحکوم    ا حرمان از حقوق مدی  یت و  یجنا  ،یم ض    د بشر ی از ط   رف محکمه به ارتکاب جرا -۴
  .باشد 
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وی  ۲۷  ۲۰۱۵فبر

 ...و اما بیل -مذاکرات صلح 

ها  نه عال،    ی  رسانه    یتنها گزارش  اظهارات  دولتر   نیبر یبل همچنان  است که   حایک  مقامات   آن  از 
(   ستین  آغاز خواهد شد. شگ  کینزد  ی»مذاکرات صلح« در روزها که حاض  شدن )حاض  ساخیر 

 یدوار یکه همزمان با ام  تحول   -تحول مهم است  ک یبا دولت افغانستان    میمذاکرات مستق   یطالبان برا
 .است ختهی برانگ بر  را ن ی  ها ها، نگرای  

آن را سال ها است که با پوست و گوشت و  یامدهایو پ جیو نتا دانند یجنگ را م یافغانستان بها مردم
و  اما صلح    -خواهندیم  ت ی که مردم صلح و امن  ستی ن  شگ  نیمغز استخوان خود لمس کرده اند. در ا

زمان معاض  برخوردار   جاباتیمطابق به ا  قانوی    ی ها  یکه در آن شهروندان از حقوق و آزاد  تر یامن
  ت ی صلح و امن  خواهند ی کالم مردم م  کیها استفاده کرده بتوانند. در    یحقوق و آزاد  نیباشند و عمال از ا

  ع ی افق وس  یر  ها و مخاطرات و تام  رفع کاستر ،    بر سال اخ   دهبر  س  یساز حفظ و تدوام دستاوردها  نهیزم
  یر  و خون  اهیس  یفاجعه ها  ینه برگشت به دوره  ها  -جامعه و کشور باشد    یبهروز    یبرا  یر  و مطم

 .بحران  یمراحل گذشته 

  
 
  همان پاکستای    -مذاکره حاض  کند  بر  که پاکستان وعده داده است تا طالبان را بر رس م  نیا  گر ید  نکته

اف پرو  ف ، پس از سقوط طالبان    ز یکه به اعبر را به    ابتر یدوباره کمر آنان را بست و  تا جنگ ن   مشر
ا زمامداران  که هر کدام ر   دهجنگ اعالم ناش  یر  شی .  مراحل پندازند یمنافع پاکستان به راه ب  یر  خاطر تام 

م انکار  در موقعش  م  کردند یپاکستان  افتخار  آن ها  بر  به    دند،یورز یو سپس  ن  میدار   اد یهمه  به   از یو 
 ی ها  د یاز افغان ها بر صداقت وعده وع  یبر علت شمار کث  یر  .  به همدارد  نهاز آن ها  وجود    یادآور ی

آن ها  باز    ممکن است گفته ها و اقدامات کنوی    که  کنند یباور ندارند و فکر م   مقامات پاکستای    یامروز 
که مبادا در    سازند یگمانه را مطرح م  نیا   بر  ن  یگر ی باشد. شمار د   یگر ی و خطرناک د  بکارانه یفر   یهم باز 

  ی پاکستان از سو   انی مورد نظر نظام  ازاتیدادن امت  یمعامله    -صورت گرفته باشد   ی  پس پرده معامله  
است که در مورد   ختهی را برانگ   ینو   یها  نگرای    بر  کردن خطر داعش ن   بلند رس   انیم   نیافغانستان . در ا

 .گوناگون ابراز شده اند  یها ایر یآن ارز 

  مهم است تا  در م  ار یبس  نیاشده ،    اد ی  یها  توجه به نگرای    با 
 
طالبان   بر  مذاکرات با پاکستان و ن   ساله

ر »ست  یمذاکرات رو   نیکه  ا  ستیآن ن   یبه معنا  تی شفاف  نیگردد. ا  تیکامل رعا  تیشفاف  برگزار   «علت    بر
ر »ست  یرو   ی  مذاکرات و روندها  یر  چن  ا یدن  یکجا  چیشود. در ه   ن ی. و اما در اند بر گیصورت نم  «علت    بر

 : مهم است ار ی چند  نکته بس تی رعا انیم

با منافع و مصالح  افغانستان    رتیکه در مغا   یاز یامت  چیه  متر یق  چیشوند که به ه  یر  مطم  د یمردم با  -
شد.   خواهد  نهبه پاکستان داده  را مخدوش سازد ،     ارض    تیو تمام  میل  تیباشد و استقالل ،  حاکم
 ایر یموجود و دست   لی مساحل    یکامال برابر  وارد مذاکره  برا  یدو همتا  ثیبه ح  د ی افغانستان و پاکستان با

 .شوند  د،یمتقابال مف یتفاهم و همکار به  صلح ، 

چهارچوب و    نیروشن ساخته شوند. و ا  د یمذاکرات با طالبان و خطوط رسخ آن با  چهارچوب کیل -
را در   عبر یباشند و وفاق هرچه وس  رشیمردم افغانستان قابل پذ   یباشند که برا  یخطوط رسخ آن طور 
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ا با   جاد یدرون نظام   نیاز ا  نوع و عنوای    چ یکند که در مذاکرات به ه  یر  تضم   د یکرده بتواند. حکومت 
 .کرد  خواهد  نهخطوط رسخ عدول 

که    د ی نما  یر  مهم است تا حکومت تضم  نیابرخورد طالبان با زنان ،    یبا توجه به موضع و سابقه   -
 .از شمار خطوط رسخ خواهند بود ، بر زنان در سه دهه اخ یو دستاوردها قانوی   حقوق

برخوردار   سطح اعتبار و اعتماد میل  نی گردد که از بلند تر   یر  تع   یطور  د یمذاکره کننده با  اتیه  بی ترک -
 .باشد 

ده و فعال مردم برخوردار    بای  یاعتماد و  پشت و  از استحکام دروی   قدر که حکومت وحدت میل هر  گسبر
 .در روند مذاکرات برخوردار خواهد بود  یبه همان قدر از موضع مناسبت تر باشد،  

   ی  توانا   یارتقا
 

و     ف،یوظا  یفایمسلح در  ا  یقوا  یها  تی مسلح ،  موفق  یقوا  رزیم  و سطح آماده یك
موضع دولت افغانستان در مذاکرات    تی تقو   یبرا  یدیکل   لیاز مسا  گی  ،  تر ی امن   تی بهبود متدوام وضع

 .است 

درس    آزمود. و اما ،  بر  مسالمت آم  ق یاز طر   لیصلح  و حل مسا  یبرا  د یچانس ها را با  نیکوچکبر   حتا 
 هر حالت احتمال  یبرا  د یبا   همزمان با مذاکرات،   -فراموش کرد    باید  نهلحظه    کیحتا    بر  گذشته را ن  یها
  بر  ن یگر ید

 
 . کامل داشت  آماده یك

که در کدام   میبر بگ   اد ی  د یما با  منطقه و جهان ،   یکشورها  ر یمانند روابط با پاکستان و سا  یلیمسا  در 
  و با یك  یلیو مسا  یو در چه موارد  می عمل کن  کدستیو    میی زبان سخن بگو   کیهمه با    یلیموارد و مسا

  ی و جامعه    ایسیس  ونیاپوزس  حکومت ،   -  کی، هر    شیخو   منافع و مصالح همه گای    یر  تام  یبرا  ها ،
  . م میینما  فا ی اهداف ا  یر  ع  یر  تام  یمتفاوت را برا  ینقش ها  -  مدی  

 
مذاکرات صلح و مناسبات با   ساله

   د یاند که دولت و مجموع نظام و جامعه با  یلیاز مسا  پاکستان ، 
 

عمل    در مورد آن با حد اکب  هماهنگ
 .کنند 

گان و جنگ   گانهیمنافع ب  بزکیسر   دانی افغانستان م  میتا ما اجازه بده  ستین  منطفر   عنوای    چیبه ه  نیا
اما آنچنان   -   می وضع استفاده کن  نیدادن به ا  انیپا   یبرا  از هر چانیس   د یبماند. ما با  آنان باقر   ابتر ین  یها

 .م ینگذار  یگر یپا در دام ددام ،  ک یاز  ی  که با رها
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 ۲۰۱۵یم  ۱۴

 جنگ متیگران تر از ق   یو اما نه به بها صلح بیل 

دشمن را به خاک نمالد و در عمل ثابت    ت  یمسلح ب  یتا قوا  ،  شود  نهافغانستان صاحب حکومت توانا    تا 
ترحم و ... از اهداف سلطه   ی از رو   گرانید    مداخله محکوم به شکست است ،  استیکه س  شود  نه
 .خود دست برنخواهند داشت  انهیجو 

،  و  اند،   آنای    اما  تنها   کنوی    ت یولو بخواهند در وضع  که در راس دولت نشسته    ،   ند میتوان نه  ی  به 
  ش یم  کار زمای    نیکند.   ا  فا ینقش خود را ا  د یبا  نهیزم  نیدر ا  بر  کنند . جامعه ن  جاد یحکومت توانا را ا

م اهم  تواند یشده  ما  ارج  یادیبن  تیکه  همه گای    تیحاصل  مصالح  و  و   بر   منافع  منفعت  هر گونه 
  . می کن  تیرا درک و رعا گر ید مصلحت گرویه

در دفاع از افغانستان در     د یاز افغانستان دفاع کند. ما همه با  میتواند  نه  ی  مسلح به تنها  یقوا  همچنان
سوواستفاده    داخیل  یها و چشمه ها   نهیو زم  میمشت شو   کی  وی  بر ب  یها  هیبرابر مداخله و تجاوز و توط

 .م یدر افغانستان را خشک بساز  تیگان را از وضع  گانهیب

متعدد از بحران    یبل عناض و گروه ها  است که  نه تنها دشمنان مسلح دولت ،  تیاهم  ز ینکته حا  نیا
موجود سوواستفاده   تی عناض از وضع  ن یاجازه داد تا ا  د ی.  نه باکنند ی م  هیو بحران را تغذ  کنند ی م  هی تغذ

 
 
 .بار برگردانند  بتیناکام و مصکنند و افغانستان را به گذشته

  ار یاست و با  هوش  یامروز   یاز ابعاد جنگ ها  گی   د  که جنگ روای  بدانن  د ی دولت و هم جامعه با  هم
ما   انیم  فرصت داد تا با استفاده از ابزار جنگ روای    باید  نه. به دشمنان  ند یدر برابر آن مقابله نما  ی

ما را    هی روح   د،ینما  فی تضع  ا یما به دست خود مان بکشد و  بسازند ،   بر ما را با هم درگ  نفاق خلق کند، 
 .بهبر را در ما بکشد نده  یبه آ د یدر هم شکند  و ام

 حکومت    تا 
ً
آن    -چه »دوست« و چه »دشمن«  -  خارجر   یهمتاها   ،   شود  نهحکومت افغانستان  واقعا

 .گرفت  خواهند  نه یرا جد

 دولت است   د یافغانستان  با  دولت
ً
قانون و خدمت    تیهم در امر استقرار حاکم  -نشان بدهد که واقعا

 .و بغاوت مسلحانه   زمیو هم در رسکوب ترور   تیبه مردم ، هم در دفاع از افغانستان و حفظ ثبات و امن

وع ،  یبرا  یقو   دندان« به حد کاق  »  یر   دولت ن  اعمال قهر مشر ا  ستیدولت  اما  آن را    یمعنا  نی. و 
با دندان بازکرد.   د ینه با  تواند یرا که با کلک باز شده م  گریه  -را با دندان باز کند    که دولت هر گریه  رد دا نه

وع باشد    دولتر   ،یدولت قو    ش ی استفاده از آن برا  از یاما ن  و است که قادر به اعمال کامل و موثر قهر مشر
 .دی این شیپ

   یو دادن چانس به دشمنان نظام برا  بر  حل و فصل مسالمت آم  شنهاد یپ
 

  ایس یس  مشارکت در زنده یك
وط به دست برداشیر  از جنگ و پذ و طرح معقول و مطابق به منافع  شنهاد یپ ، قانون اسایس رشیمشر

ان طالبان حاض  به حل    افتی  قطیع  نانیافغانستان است. حتا اگر اطم  یایو مصالح عل   مسالمت که رهبر
کرد    جاد یدشمنان نظام ا  گر یسطوح مختلف طالبان و د   انیانتباه را در م  نیا  د ینه با  ستند،ین  لیمسا  بر  آم



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
219 

 
 

ساخیر  دشمن   یروش به قو   نیا  را ی؛ ز دارد  نهآنان وجود    یبقا  یمرگ برا  ا یو    یوز بر جز پ  رایه  چیکه ه
 .د ی خواهد انجام

جنگ و کشتار و ترور به اهداف خود دست   ق یاز طر   توانند یکه تصور بکنند م   اما دشمنان نظام تا زمای    و 
  د یچرا با  کسب کنند ،   یشبر یب  ازاتینظام امت  فی با تضع  ا یو دوباره امارت خود را مستقر بسازند و    ابند یب

  کیبه 
 
 !معقول حاض  شوند؟ مصالحه

را از پشت بسته اند.    طانیدست ش  هیدر توط  ،  کنند یم   هیکه از تشنج و جنگ تغذ  پاکستای    انینظام
وعده    نیمردم افغانستان  بدون ثبوت ا   یبرا  پاکستان ،   وعده  لفیط    چیهها،     ی  همه دروغگو   نیپس از ا

 پنجم« پاکستان نا   هاز مبدل ساخیر  افغانستان ب  نانی. تا امیتواند  نهقابل باور بوده    ها در عمل،
 
»صوبه

 !دست بردارند؟ استیس نیاز ا د ی نشوند چرا با د یام

هب  تعامل با    د یباز باشد . و اما ما با  د یبا  شهیهم   لیمسا  بر  حل مسالمت آم  یو راه برا  پلومایسید  درب
ظاهر شوند    تا متجاوزان و مداخله گران در برابر جهان در نقش قربای    میو اجازه نده  میاموز یجهان را ب

   اسالیم  یو و تندر   ی  ادگرایکنند.  بن  جهان معرق    یو  افغانستان را منبع خطر برا
 
 افغای  محصول جامعه

 ل یو بر افغانستان تحم د یاز افغانستان تول ونبر پروژه در دوران جنگ رسد در ب کی ثیبل به ح ست؛ین
 .شده است

کنند که افغانستان حاض  است تا  گذشته را   میبه دولتمداران پاکستان تفه   د ی افغانستان با  دولتمداران
وط به آن که پاکستان ازس  -به گذشته بسپارد در قبال افغانستان دست    انهیسلطه جو   یها  استیمشر

افغانستان اصول   با و در مناسبات     د ینما  یهمکار   دهی افغانستان آفر   یکه برا  بتر ی بر دارد ؛ در ختم مص
 یالدول را دق یر  حقوق ب نیو مواز 

ً
 .کند  تیرعا قا

آن گران    یکه  بها   یو اما نه »صلح«   -دارند  از ین   تی و به صلح و امن  خواهند ی افغانستان صلح م  مردم
 .از نبود جنگ دارد  عبر یوس ار یبس یجنگ باشد . صلح معنا متیتر از ق
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 ۲۰۱۵جوالی  ۴

 !خطر؟ ا یو   ب  منبع خ  - قانویی  ب  غ حایی ی تسل  یپوهاید

 

در پروان از    ای  یجان احمد با  یقومندان جهاد  حایر ی تسل  یپو یآن د  که یط  ی  کایامر   یوهابر ن   اتیعمل
 .است ختهی را برانگ گوناگوی    یسو بحث ها نیبرده شد، از چهار روز به ا انیم

 ن یمجاهد   هی عل  هیاهانت و حتا  توط  ،  قانوی    بر را غ  ی  کایامر   ی عمل قوا  نیقومندان جان احمد ا  هواداران
 .کنندی قلمداد م

ان جمع  یگر یحادثه همراه با عطا محمد نور و شمار د  یبه فردا  ی  اجرا  سییعبدهللا، ر   عبدهللا  ت یاز رهبر
ل جان احمد با  اسالیم    یرفته  و با و    ای  یبه مب  

 
کردند. گزارش شده که آنان در ادامهء    ابراز همبسته یك

  رس   یر  هم
 
گونه    چیآن به رسانه ها ه   می مو تصا  جیداشتند که در مورد اجندا و نتا  بر  ن  ی مالقات جلسه

قومندان جان    یها  یمی از هم تنظ  یگر یگان ، شمار د  هی بلند پا  نی. به دنبال اد ینه گرد  هیارا  معلومایر 
  یابراز همدرد یبرا بر  احمد ن

 
و باز   د ی د نیرفتند . و سلسله ا یبه مالقات و   ی  و دندان خا و همبسته یك

ل مجلل جان  د ید اف نش ای  یبا  احمد ها تا امروز هم در  مب    .کابل، ادامه دارد  پور بر ش یر  در محله ارسر

در پروان   اسالیم  تیجمع   یر  شیکه  فرماندهان پ  ی  حکومت، در جلسه    ی  اجرا  سیعبدهللا، رئ  عبدهللا
 ر یوز   ،میل  تیاز جمله مشاور امن  -  در آن حضور داشتند،  همه مقامات ارشد نظایم   دار ی در کاخ سپ

  ها ی  کایامر   اتیملاز ع  از آگایه   ی  را  فراخواند تا گو   -میل   تیامن  سیداخله، رسپرست وزارت دفاع و رئ
شب   پنجشنبه  برائت کنند)شب  هم   ۱۱اعالم  در  عبدهللا   عبدهللا   به    یر  رسطان(.  خطاب  جلسه 

در کار    ی    هی حادثه توط  نیدهم که در ا  یم  نانیگفت: "به شما اطم   اسالیم  تی جمع  یر  شیاندهان پفرم
بر اساس گزارش    قاطع  تی حما  یوهابر صورت نگرفته است. اقدام ن  ت  یشخص مع  هی عل  اتینبوده و عمل

 ه یبگرام رابطه دارد تا اقدام عل  ی  هوا  دانیم  یباال  اتیو عمل  بر به حوادث اخ  وها بر ن  نیا  فرمانده عمویم
 ".نی مجاهد

 ".تکرار نشود ندهیحادثه در آ نیعبدهللا گفت: "در تالش است ا یآقا

* 

 م ی رژ   رسنگوی    یبرا  اتیدر افغانستان از زمان آغاز عمل   کا یامر   یبه رهبر   الملیل  یر  ب  تالفیا  یقوا  گرچه
دن مسوول  نظایم  اتیعمل یهمه روزه مرصوف اجرا ،افغای   یبه قوا تر یکامل امور امن  تیطالبان تا سبی
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محدود و موارد خاص ادامه    ار یبه گونهء  بس  اتیعمل  نیا  بر  ن  انتقالمرحلهء    ل یبوده اند و پس از تکم
 یپو یبردن د یر  دست به از ب ی  کایامر  یبار است که قوا یر  اول  نیسال ها ا نیاست، و اما در تمام ا افتهی

علت است   یر  به هم د ی زند. شا  افغانستان یم اسالیم تی قومندان منسوب به گروه  جمع کی  حایر یتسل
  نیکه ا

 
 .اسالم شده است  تی جمع ایسیقومندانان و رسان س اقدام سبب دست پاچه یك

که   حایر ی تسل یپو ید ن یا هی عل به اقدایم ی  کایامر  ی سال گذشته قوا  هبر  است که چرا در س نیدر ا پرسش
آگاه شده   پو ید نیها تازه از وجود ا ی  کایامر  ا یدست نه زده بودند. آبگرام قرار دارد ،  گاهیگوش پا  خیدر ب
آن    یکرده و دست به نابود  ی بند  فیردمنبع خطر،    ثیرا به ح   پو ید  نیاکنون ا  که بنابر علیل  نیا  ا یاند و  

 زده اند؟

 .آن پاسخ بدهند  به توانند یم  ی  کایامر  صالحیاست که تنها مراجع ذ  پرسیسر  نیا

 اخ  عبدهللا
 
قاطع بر اساس گزارش   تیحما  یوهابر گفت: » اقدام ن  دار ی در کاخ سپ  بر عبدهللا در جلسه

 ه یبگرام رابطه دارد تا اقدام عل  ی  هوا  دانیم  یباال  اتیو عمل  بر به حوادث اخ  وها بر ن  نیا  فرمانده عمویم
 نیا  جیتلو   امینه داده است و اما پ  یشبر یب  حاتیمورد توض  نیدر ا  هیی اجرا  سیی«. گرچه ر   نی مجاهد

بوده در واکنش به حوادث   بل اقدایمنه بوده،    و تصادق    اشتبایه  اتیعمل  نی رساند: ا  را یم  ی  هابر  چ   انیب
 ...است  کردهی م د یبگرام را تهد گاهیکه پا  بگرام و رفع خطرایر  ی  هوا دان یم  یباال اتیو عمل بر اخ

 سییر   یآقا  یبر گفت که گفتار،  کردار و موضعگ  توانیصورت م  نیبوده باشد ، در ا  یر  چن  هیقض  اگر 
   یر  با منطق نهفته در هم  هیی اجرا

 
 .ناهمخوان است  به کیل  انیب  نی در نرمبر   شانیخود اگفته

** 

 
ً
اعالم کرده بودند که   شیمنسوب  به »اتحاد شمال« سال ها پ  یگروه ها  ر یو سا  اسالیم  تیجمع  ظاهرا

داده اند. و البته در برابر    میتسل  اگیآر و دا  ید  ی دست داشته شان را تحت برنامهء د  حاتیتمام تسل
 .آورده اند دستمذکور به   یبرنامه ها کننده گان خارجر   لیتمو  یاز سو  بر  را ن هنگفتر  یآن پول ها

 یاتحاد یر  شیپ نده  یوندرل نما س یچون فرانس اما کسای   و 
 
    نیاروپا ، روند خلع سالح ا  ه

ً
گروه ها را اساسا

 پشت  سی که در واقع هرگز انجام نه شد.  فرانس  یبر  چ   عت  ی  -دانند یم  شوج    کی
 
از جنگ   بای  ی وندرل ادامه

ات  یساالران را خطا ر سبر آن انحصار دولت بر   جهیکه در نت  کند یم  ایر یآن ارز   و متحدان غریر   کا یامر   کی بر
 باقر   یجهاد  یر  شیفرماندهان پ  ار یو افراد مسلح در اخت   حاتیتسل  اد یز   ر ینشد و مقاد  جاد یا  هیقهر   لیوسا

قانون در افغانستان   تی ضعف دولت و مانع عمده در برابر استقرار حاکم  از علل اصیل  گی  نیماندند. و ا
 .است 

*** 

ا  ضفنظر   حقوقر   نیاز 
 
پ  ناهمخوای    ا ی  ) همخوای  ی  کایامر   یوهابر ن   اتیعمل  که در مورد جنبه  مان یبا 

مشابه آن از   یها  یپو ی و د  حایر ی تسل  یپو ید  نیاست که ا  ت یواقع  نی(  چه گونه قضاوت شود، اتر یامن
 با   ای  یاند. قومندان احمد جان با  قانوی    بر نافذه افغانستان غ   یر  نظر قوان 

ُ
و   بر دستگ   د ی و امثال او اصوال

 
 
ده شوند. و اما جنبه کار را نه    نیا   ی  است که دولت افغانستان توانا  نی ا  تی واقع  گر ید  به پنجه قانون سبی
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 یمقامات بلندپا  میدی که د  یبرخالف طور   -دارد
 
  حایر یتسل  یعزادار   نی در ا  اتیوال   در مرکز و برج    دولتر   ه

اک کردند  اشبر
ً
 . علنا

  موجود را رسنگون بسازند،   ایسینظام س  خواهند ی سو با طالبان و داعش که م  ک یدولت از    بیترت  نیا  به
مواجه است    یچون قومندان احمد جان و امثال و   یبا عناض   گر ی د  یمرصوف جنگ است  و از سو 

دارند،    ارز اند و در دولت هم کم از کم سهم  ب  افتهیهنگفت دست    ینظام به ثروت ها  یر  هم  هیکه در سا
به   داشت ،   دو سنگ قرار نیم  نیا   انیکنند. اگر دولت م  یر  قانون تمک  تیبه حاکم  ستند یو اما حاض  ن

 - عمل کند و به خصوص غلبه بر چندهزار دشمن نظام  نیبهبر از ا  توانستیکه در همه عرصه ها م   یر  قی
 ممکن  –چه طالب و چه داعش 

ً
 .شد یم ش یو م کامال

 

**** 

فراه ، ننگرهار ،  قندهار ، هلمند ،    ا یاز پروان  مقصود جان ،    ا یجان و    محمود جان  ، کلتر   جان ،   احمد 
 ، و حزیر  ایسیس،  دیر ی ، عق ،  مذهتر  زبای   ، یضف نظر از تعلق تبار  بدخشان  ،  ا یهرات ، جوزجان و 

  که در گذشته چه خدمتر   نیضف نظر از ا  ستند،ین  ا یدر دولت اند و    که در چه مقایم  نیضف نظر از ا
  شخیص   یپو یکه د  نی چه رسد به ا  –داشته باشند    قانوی    بر نه کرده اند،  حق ندارند سالح غ  ا یکرده اند و  

   حاتیتسل
 

   حاتیتسل  یپو یداشته باشند. داشیر  د   جنگ
 

، خالف قانون است و مستلزم    شخیص  جنگ
 .و مجازات قانوی   گرد یپ

 ا  بر غ  در 
ً
داشته باشد، پس    حایر یتسل  شخیص  یپو یدارد در پروان د  احمد جان »حق«  نیآن اگر مثال
نقاط کشور    ر یچرا در سا  گر یجان و بادمجان د   کی جان و مقصود جان و ... هزار و    محمود جان و کلتر 

 !»حق« را نه داشته باشند؟ نیا

 شخیص   یپو ی د  یو هر شهر   تی همه »حق« داشته باشند در هر بخش هر وال   «یاگر از »الف« تا به »  و 
 ی ساالر   میتنظ  خواهد ماند که در دوره    صورت افغانستان همان جنگیل  نیدر اداشته باشند،    حاتیتسل
 .بود

 
 
را   بشیاند و با پوست و گوشت و مغز استخوان مصا  دهیرا مردم د  اهیس  یوحشت آن دوره ها   فاجعه

  به نام دولت وجود واقیع   بر  ها هر کدام تا دندن مسلح بودند و اما چ میلمس کرده اند.  در آن زمان تنظ
کردند. هزاران   رانیو ،    گر ی همد  هینه داشت . آنان منطقه به منطقه و کوچه به کوچه کابل را در جنگ عل

  ی مزار و شهر ها  تیشان را از دست دادند. وضع  ی  ناموس و داراعزت ،  جنگ ها جان ،  ن یدر ا  کابیل
   .بود  یر  چن شیکم و ب  بر  ن  گر ید

از کدام خرد و شجاعت خاص خود    تا دندان مسلح در برابر طالبان نایسر   یجهاد   یها  میتنظ  شکست
  ی پوهایا بود.  لذا دفاع از وجود ده  میتنظ  نیخود ا  یو کرده ها  از ناتوای    نایسر   شبر یب  -طالبان نه بود  

   حاتی تسل  شخیص
 

عناض   هب  و خوشخدمتر   ستین  یبکار یجز فر   یبر  به نام خطر طالب و داعش چ   جنگ
  ن یبدتر   یگرفته اند که چه گونه برا  اد یعده خوب    کیتواند. متاسفانه    شده نیم  ایر یارز   ر ی هنجارناپذ
اشند بی ظاهر فر  لیدال  بر  اعمال ن  .ببر
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 ضد طالب  داعش است صفوف قوا  کیس  اگر 
ً
که باز باز    ستینه تنها بسته ن  شی مسلح به رو   ی واقعا

 .است 

 ضد طالب و  داعش است کمر دولت را در مبارزه عل  کیس  اگر 
ً
ببندد و نه    د ی داعش و طالب با  هیواقعا

با اتکا بر گروه مسلح   ا یمنتظر فرصت باشد تا دولت را از عقب خنجر بزند و    یر  که خنجر در آست  نیا
 .کنند  یبر خود شان ظالمانه  باجگ منافع شخیص یدر اشکال گوناگون  از آن برا قانوی   بر غ

  ک ی تفک  «و »معدی    «از فعاالن »زدی    توانیرا م  است که فعاالن مدی    لیهمچو مسا  یرو   یبر موضعگ  در 
 نمود. 
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 2015نهم اگست 

 
 
 و اتحاد میل  با همبسته یک

 پاسخ داد پاکستایی  زمیبه ترور   د یبا

  ستر یترور   یر  همانند هزاران کشتار خون  -در افغانستان است   بر اخ  یر  خون  اتی جنا   مسوول اصیل  پاکستان
 .در افغانستان  گر ید  انهیوحش رای  یو و 

 جنگ که مراحل گوناگوی    نیجنگ اعالم ناشده در برابر افغانستان را آغاز کرد. ا  شیچند دهه پ  پاکستان
اثبات   یاند. برا  جنگ اعالم ناشده  پاکستای    یر  هم  انیادامه دارد. طالبان هم مجر   بر  کرده امروز ن  یرا سبی 

 ن ی بر یام عالپرده و بدون ابه  از جمله اظهارات روشن ، یر   -سند و مدرک وجود دارد  بوجر   ادعا بوجر   نیا
 .اسبق پاکستان  و نظایم ایسیمقامات ، س

* 

از شاخه   شیب  یبر  سال ادامه داشت حد اکب  چ  ۱۳  زم یدر افغانستان که به نام مبارزه با ترور   کا یامر   جنگ
    یشاخه بر   نینبود . ا  یُبر 

ً
 عمال

 
تازه    منجر به تبارز دوباره  طالبان و مواجه شدن افغانستان با مرحله

اقدامات موثر را انجام   -پاکستان  -  زمیر و صدور ترو   د یتول  در برابر منبع اصیل  کا یامر   را یز   د،یبحران گرد 
 .داد نه

چشم به راه اقدامات    د ینه با  یجار   بتیختم مص  ی که ما افغان ها برا  سازد یو ثابت م  دهد ینشان م  تجربه
 بر خ

 
حام پاکستان و د  د ی نه با  م؛ی گان باش  گانهیب   خواهانه ؛   می دشمنان افغانستان باش  گر ی چشم به راه اسبر

 ...می باش ستانیچشم به راه رس عقل آمدن ترور  د ینه با

 با تفاهم ،    تنها 
 

 ی ها  هیتوط  توان یم  است که  میل  ی  قاطع و تواناو تبارز اراده     و اتحاد میل  همبسته یك
 .دشمنان افغانستان را ناکام ساخت فیکث

   یاست برا  شده نه  ر یتا د د ییایب
 
ده قرار بگ   کیدر    افغای  نجات افغانستان و جامعه هر   -  می بر صف گسبر

 ،    و بر ن
 
صف    نیدر ا  د یبا  اند ،  میل  یکه خواهان رستگار   ی  و همه افغان ها  افغای  حزب ، گروه و حلقه

 خود را داشته باشند.  یجا واحد افغای  
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  یدهایروز استقالل ، ام
ٔ
 از دست رفته  سده

 امروز و راه فردا  ایی یح  لیمسا و 

داد استقالل    یر  مصادف است با نود و ششم(  ۲۰۱۵اگست    ۱۹برابر با  )  ۱۳۹۴اسد سال   ۲۸ سالروز اسبر
آزاد انسان  امان هللا كه  ترقیافغانستان. شاه   ، ، وطندوست  از اعالم یخواه  ، پس  بود  خواه و جسور 

دن به  یقرون و رس  رفع عقبمای    یك كشور مستقل كوشش ها برایث رهبر  ی استقالل افغانستان ، به ح
مدن ایكاروان  تأسف  با كمال   . نمود  آغاز  را  معاض  مدیر   ن كوششیت  اندك  از  پس  و    ها  موانع  با 

امای  یبس  یهای  دشوار  دولت  از سقوط  پس  افغانستان   . مواجه شد     ار 
 

بزریك  
 
فاجعه د.  ی مواجه گرد  با 

 استعمار را عامل اصیلی ك و توطی افغانها ، تحر   یار یبس
 
ت منجر یكه در نها  دانند یم  ی  های  جاد دشوار یا  ه

ح شده  ین عامل توضیرنجبر از آن است كه تنها با ات بغید . و اما واقعیگرد  به سقوط نهضت امای  
 .بتواند

وطه خواهان و شخص شاه امان هللا را  یات نیست كه بتوانند نیدر دست ن  سند و مدریك  چیه ك مشر
ند. و اما در ایز  جنبش    ایسی سبر شه ها و تدبیست كه عمق اندید نیشك و ترد  ی جابر  ن نی ر پرسش ببر

وط  که استعمار   دارد  نهوجود    یدی شک و ترد  بر  ن  نی ك شان برابر نبود. .در ایاراده  نات و  یت با نیمشر
  یر  تحت استعمار مبدل شود و به هم   گر ی افغانستان مستقل و موفق به رسمشق مردمان د  خواستینم

 .د ینورز  غی    در  ناکام ساخیر  نهضت امای   یبرا  کار ممکت    چیجهت از ه

* 

و    قدرت دولتر   م از كریسیو اتخاذ تصام پنداشتند كه با گرفیر  قدرت دولتر یم   یساز   یعرص   هواخواهان
 .ند ینده را بگشای توانند راه آیل آن بر جامعه میل و تعمیتحم

كه    یست . عنرص ین   تنها ارگ و دفاتر حكومتر بر  ست . كابل نی گر نیتنها كابل و چند شهر د  افغانستان
 مردم در روند تحوالت یر  كمبر مورد توجه بوده ، نقش تع

 
 كننده  مشاركت آگاهانه ، آزادانه و دواطلبانه

 از ا  است . حتا كسای    اجتماع
ً
دن به قدرت ، یرس  گامگفتند ، هنی ن عامل سخن میكه در حرف ظاهرا

 ال یخ   یطرحها  ید برایكاغذ سف  ا هم حد اكب  روان و اذهان و قلوب مردم را ی ند و  داد  نهت  یا به آن اهمی
 .خود پنداشتند

ات  یكه برتر   ی  و اقتصاد  ، صنعتر   گی، تخن  علیم  یو بر ن ر سبر  بر  كرد ، شگفت انگ ی میر  ك استعمار را تأمی بر
 تضاد، اثر یر   بود . همبر  است ، كردار و اهداف استعمار فساد آور و نفرت انگ یشه ، سیو اما اخالق ، اند

   ی  رپایژرف و د
 

ت ی مجموع فرهنگ و مدن  با برخوردشان    بر روان ، عقول و قلوب افغانها در چگونه یك
 . ده شده استی اب پاشبر  ن زخم كهن نمك و تی بار بار بر ابر سده   اخ برجا نهاد . در یط غریر 

شناخت د باعث آن شود تا ما از  یغرب ، نبا  یلیا هم تخیو    واقیع  نگبر از استعمار و  رنگ ها و ن  نفرت
ها ، عوامل   نهیم . راه درست  همانا شناخت زمیار و متنفر شو بر  آنچه كه قوت غرب را به وجود آورده ، ب

فتیپ  یها  هبر  و انگ   م توانست به پرسیسر ین صورت است كه خواهی و قدرت غرب است  . تنها در ا  شر
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 ی پاسخ بگو 
 
پاسخ    یبرا ر دارد و هر كوشیسر ما قرا  م كه از زمان تصادم با استعمار تا كنون در برابر جامعه

 . مواجه شده است گفیر  به آن تا كنون به ناكایم

 افغای    زمای  
 
ورت تغ  كه نخبه گان جامعه  یشان در كشورها  یر همتاهایافتند ، همانند سا ی را در یبر ض 

ب  گر اسالیمید به ظواهر و محصوالت مدنی،  تا زمی شبر   ، نمودند  انگیت غرب توجه   ، ه ها و  بر  نه ها 
 . ت را به وجود آورده بودی ن مدنیكه ا  عوامیل

 افغای    ایسیس  یوهابر ن نی  حتا محافظه كارتر بر  ن  امروز 
 
نت ، موتر و طهمراه ،    فونیلی، ت  جامعه اره و  یانبر

 سیپذین سالحها را بدون مشکل خاص می مخرببر بر  ك و نی تخن
 
گواه آن است    بر سال اخ  دهبر  رند. تجربه

 
 

،  انیب یآزادمطبوعات،  یادچون آز  موکرایسیبا مظاهر د گر ی د ا یگو   بر  ن انیاز اسالمگرا  که بخش بزریك
  ن یا  دارند. و اما مشکل اصیل  یثالثه دولت، انتخابات و امثالهم مشکل کمبر   یقوا   کی،  تفک  ایسیتکب  س

  ی د و مشکل محافظه کاران با آزاد مدرن ان  از »مظروف«  »ظروف« مدرن هنوز هم تیه  نی است که ا
و در مجموع مشکل شان با   یسر یبرابر دگراند  ر د  یو بردبار   یو تفکر مستقل و انتقاد  شهیو اند  دهی عق

 .تفکر و فرهنگ مدرن هنوز هم پابرجاست

** 

داد استقالل افغانستان    به    کیخصوص امسال در روز اسبر
 
م و ح  مساله که    میابیاست تا در   نیا  ایر یمبر

 یها  و بر ن  ،حایر یفاحش تسل  یتوانست با وجود نابرابر   سیانگل-اگر افغانستان در جنگ اول و دوم افغان
اتور  وادار   ۱۹۱۹در سال    بر  ن  همفتضحانه مواجه بسازد و باالخر   یرا با شکست ها  ا یتانی بر   یاشغالگر امبی

پاکستان عاجر مانده    بشناسد، امروز چرا در برابر جنگ اعالم ناشده   تیبسازد تا استقالل آن را به رسم
 !است؟

،    یتانو یبا استعمار بر   ج  یتار   یارو یکه مردم افغانستان در هر سه رو   ند ی گو یبه ما م   ج  یتار   یها  تیواقع
به نفس وجود دارد و نه   نانیبه نفس و متحدانه  عمل کردند. و متاسفانه امروز نه آن اطم  نانیبا اطم

 یهم روح
 
  ه

 
 .و اتحاد همبسته یك

 یبه نفس و روح نانیاطم
 
  ه

 
متوقع  ا یکه آن را بتوان از خارج وارد کرد و   ستین ی بر  و اتحاد چ همبسته یك

 .آن را به ما بدهند  گرانیبود که د

س  میکن   بانیبار هر کدام ما رس در گر   کی  اگر    اث بر ما به ما چه به م  اکانی که اجداد و ن  می و از خود ببی
ام فرود یم  ۲۸نهادند که همه ساله در   و  فردا   میکن یو ما اکنون چه م   میآور   اسد در برابر آنان رس احبر

در درون خود    میدار   از یچه که ن  آنبه    می بتوان  د یشا  ،  خواهند کرد   ی  در مورد ما چه داور  ندهیآ  ی نسل ها
 ... م یابیدست  
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 ف 
ً
 ...را گرفتند و اما سبوکیطالبان امروز شهر کندز و قسما

  ی  جد   یارتباط پرسش ها  نیدولت است . در ا  یشکست برا   کیطالبان و    یبرا  یوز بر پ   کی  نیا  بیل
   مهیبه آن ها پرداخت ؛ و اما نه چنان که رساس   د ی وجود دارند که با

 
 ینه چنان که روح  کرد ؛  جاد یا  یك

 
 ه

لزل ساخت؛ نه چنان که دشمنان را دلشاد ساخت  یقوا  .مسلح را مبر 

دشمن به موقع کشف    یکه پالن ها  یطور   -دبر الزم را بگ  یدرس ها  ناکایم  نی هرچه زودتر از ا  د یبا  دولت
  یشوند و قوا

 
  .به دشمن پاسخ دندان شکن بدهد  بر الزم به صورت بدون تاخ  مسلح بتواند با آماده یك

*** 

   یتبرصه ها
 
   زهر کشنده    یحادثه که حاو   نیدر قبال ا  اجتماع  ی از کاربران شبکه  ها  یشمار   نابخردانه

 اب یآب به آس  خیر  یجز ر   ستین  یبر  چ  انیب  نینرم تر   در   بود،   ز یو فراخوان از عناض هنجارگر   ی  فرقه گرا
 ... دشمنان افغانستان

 آنای    وسفی  ددختیاما درود بر بانو ش  و 
 
   نیکه در ا  زاده و همه

 
را از دست   یار یحساس هوش  لحظه

 .ندداد نه

 :زاده نوشته اند وسفی ددختی ش بانو 

  كم سن و سال، صبح زود برادرم با حالتر   م و من كودیكی ما مهاجر بود  ش وقتر یست سال پیبا بی تقر  »
 .شان به مادرم گفت: كابل سقوط كرد و طالبان قدرت را گرفتندیپر 

دانستم   ن كه من واقعا نیمیستم. با ایبفهمد گر  دم آرام آرام بدون آن كه كیسین جمله را شنیا وقتر  من
ان  د ترس از برقع و زندای  یشا هستند ول طالبان چه كسای    .ه واداشتیدر خانه، مرا به گر شدن دخبر

ان و پشان   یست سال خبر سقوط كندز مرا به آن سالهایبعد ب  امروز  دردناك برد. متاثر شدم. نگران دخبر
  چ سقویط یدانم ه  ستم چون من یمی نگر   جوان و اطفال كندز شدم. تمام وجودم را ترس فرا گرفت ول

فردا صبح، آفتاب   نمدا  نم باور دارم و یمیرسزم  و دفاع  تر یامن  یوهابر ن  یست. من به توانمندین  یمیدا
 « كندز و مردمانش را در آغوش خواهد گرفت.   یوز بر پ
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 میل  یسپاس از قهرمانان اردو 

 ... می اموز یب  د یکه ما با  ی  درس ها   و 

 

آغاز شد  و گزارش    شبی کندز د  یپاکساز   اتیعمل
حایک قوا  ها  است که  آن  به    یاز  خاص کماندو 
وجود    ر یسا  یهمکار  از  را  شهر  توانست  قطعات 

 ا یاند که گو   رفتهیپذ   بر  کند. طالبان ن  هی طالبان تصف
 .نجات از محاضه از شهر خارج شده اند یبرا

  درفش   ر یز   د یرا با  یوز بر پ نیگفت. ا  کیاردو تبر   یو به خصوص کماندوها  میل  یاردو    د یرا با   یوز بر پ  نیا
 .کرد  لیسبر  تجل، رسخ ،  اهیس

ال مراد عیل اتیعمل نیا فرماندیه  . بر عهده داشت بر  درست یمراد معاون لو  را دگر جب 

چند    یکه با تپ تپ پا  فرماندهان و مسووالی    آن
امروز سمبول    طالب فرار کردند و برج   آنان  از 

افتخار   نیدر ا  سازند،ی را علم م  بتیدوره  مص  یها
تنها سهیم باندارند،    نه       د یبل 

 
پنجه قانون به 

ده شده و محاکمه گردند    .سبی

ه  یجمهور   استیر  است که  را    ایر یاعالم کرده 
سقوط شهر قندوز به دست   لیدال   برریس  یبرا

شهر خواهد فرستاد و  "در    نیگروه طالبان، به ا
  فیکه در انجام وظا  آنای    ات،یه  برریس  ی  روشنا

شان غفلت نمودند، مجازات خواهند شد و آن 
که در   تر یو امن  دفاع  یوهابر عده از افشان و ن

شجاعت    یبر پس گ خود  از  قندوز  شهر  دوباره 
 ".خواهند شد  ر یاند، تقدنشان داده 

کند. در و قاطع عمل    یجد  حادثه ،  نیعلل سقوط کندز و مقرصان ا  ق یدق  ی  در مورد شناسا  د یبا  دولت
     .ثور« برسد۹تکرار شوند  و کار به » گر یخطر وجود دارد که همچو حوادث بار د نیآن ا بر غ

* 

 ... میاموز یب د یکه ما با  ی  درس ها اما ، و 
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در دفاع از     د یاز افغانستان دفاع کند. ما همه با  میتواند  نه  ی  مسلح به تنها  یروشن است که قوا  نیا
در    تیگان را از وضع  گانهیسوواستفاده ب  داخیل  ی ها و چشمه ها  نهیو زم  می مشت شو   کیافغانستان  

 .م یافغانستان را خشک بساز 

بل عناض و گروه  شان،  خارجر  انیاست که  نه تنها دشمنان مسلح دولت و حام تیاهم ز ینکته حا نیا
عناض از   نیاجازه داد تا ا د ی. نه باکنند ی م هی و بحران را تغذ کنند ی م هی از بحران تغذ بر  ن گر ی متعدد د یها

  تیوضع
 
 .بار برگردانند بتیناکام و مصموجود سوواستفاده کنند و افغانستان را به گذشته

 ی ار یاست و با  هوش یامروز   ی از ابعاد جنگ ها گی  بدانند  که جنگ روای    د یدولت و هم جامعه با  هم
ما نفاق   انیم  فرصت داد تا با استفاده از ابزار جنگ روای    باید  نه. به دشمنان  ند ی در برابر آن مقابله نما

ما را  در    هیروح   د،ینما  فیضعت  ا یما به دست خود مان بکشد و  بسازند ،    بر ما را با هم درگ  خلق کند، 
 .کشدبهبر را در ما ب نده  یبه آ د یهم شکند  و ام

 به معنا  کیدر    یوز بر از کندز رانده شدند. و اما پ  طالبان
ً
جنگ   کیدر    یوز بر پ  یمصاف با دشمن  الزما

بر دولت افغانستان نبود. باز ولو    یوز بر پ  یطالبان در ترصف کندز به معنا  یوز بر . همان سان که پست ین
ا  یکه قوا  نیا     نیاشود،    وز بر پ و در هر مصاق    طیمسلح در هرگونه رسر

ً
بر بحران و   یوز بر پ  یمعنا  بهالزما

 .ست ین بتیمص

 دولت است    د ی افغانستان  با  دولت
ً
هم در دفع و طرد جنگ اعالم   -توانا شود و نشان بدهد که واقعا

 ت ی هم در امر استقرار حاکم    ت،یپاکستان و رسکوب شورش و بغاوت مسلحانه  و حفظ ثبات و امنناشده   
 ،  ایسیس  یموثر در عرصه ها یمردم  و هم در امر طرح و به اجرا گذاشیر  برنامه هاقانون و خدمت به  

   اجتماع  ،یاقتصاد
 

فرهنگ او  در  تنها  توانا  نی.  افغانستان  است که  و   ی  صورت  بحران  از  برونرفت 
 .را کسب خواهد کرد بتیمص

دولت   ند میتوان نه ی  ولو بخواهند به تنها  کنوی    ت یدر وضع که در راس دولت نشسته اند،   آنای   اما ، و 
 .کند  فا ینقش خود را ا د ی با نهیزم نیدر ا بر  کنند . جامعه ن  جاد یتوانا را ا

ه در شبکه ها  متاسفانه   و حتا برج    افغای    جمیع  یرسانه ها  ،  اجتماع  یچنان که مرور مطالب منتشر
 یبه مراتب بلندتر از صدا  بر اخ  ی در روزها  ،عقالی  بر غ  یصداها  دهد، ینشان م  خارجر   یاز رسانه ها

»روشنفکران«  در الک سکوت فرورفته بودند و کمبر    شبر یبود. بخش ب  بر و تدب  یسر یو دوراند  تیعقالن
الف و گزاف   ا و  عناض  فرقه گر   گمراه کننده و نفرت پراگت    یها  ی  گو   انیحاض  شد  با موج  هز   کیس
از آنان رسزد    ی  بر زبان راندند و کارها  ی  ها گپ ها  یار یواکنش نشان بدهد. بس  ز یعناض هنجاز گر   یها

آب   خیر  یمردم افغانستان و ر   همه گای    منافعبه    ی  اعتنا  قانون، یر   کردن علت    رپا ینه بود جز ز   یبر  که چ
 .دشمنان افغانستان ابیبه آس

و به خصوص   میل  یقطعات اردو   که در کشور حاکم بود،  قهرمای    تر منف  غاتیتبل  ت  یتوجه جو زهرآگ  با 
  ف یتوانست وظا  ینباخت و با جانباز   هیاست که روح  د یو تمج  ر یقطعات کماندو صد چندان قابل تقد

 .خود را موفقانه انجام دهد 

از حوادث    د ی. جامعه باد بر از حو.ادث کندز درس بگ  د ی . دولت بامی بر از حوادث کندز درس بگ  د یبا  ما 
 .د بر کندز درس بگ
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بر طالبان و برنرفت از بحران و  یوز بر و سهم خود را در پ می بر درس ها را بگ نی ا می توانیم  میاگر بخواه ما 
که ما    تواند یشده م  ش ی م  کار زمای    نی.  ا  می کن  فا یبهبر ا  یبخش فردا  د یام  یافق ها   شیو گشا  بتیمص
را   گر ی د  گرویه  مصلحت بر هر گونه منفعت و    منافع و مصالح همه گای    تیاصل ارجح  یادیبن  تیاهم

رعا و  وظا  میینما  تیدرک  مسوول  فیو  ح  یها  تیو  به  را  درستر   ثیخود  به  افغانستان    شهروندان 
 .می را حفظ کن یار یلحظات هم  هوش نیتر  و حتا در بحرای   میو ادا کن می بشناس
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 2015چهارم اکتبر 

 ی رستگار  ا یسقوط و  - رسنوشت ما 

 

 یر  و تضم  ییر  مع  شیآن از پ  ند ی»جنگ« رسنوشتساز که برا  –»جنگ« مواجه است    کیبا    افغانستان
 .ستیشده ن

به    جیبا عواقب و نتا  یساالر   میتنظ  ا یو    فاجعه بار طالتر   ی: سقوط به گذشته ها  احتمال  یندهایبرا
دفع و رفع مخاطرات ، غلبه بر    ا ی  ؛آور داعیسر   یمراتب فاجعه بار تر از گذشته ؛ سقوط در دوزخ نابود 

 ... مطلوب ممکن  نده  یآ یراه به سو  شیبحران و گشا

راه به   شیتا دانست که دفع و رفع مخاطرات موجود، غلبه بر بحران و گشا  ستیبه کار ن  ار یبس  عقل
که به نفع تمام مردم افغانستان است.   رایه گانهی  –راه معقول و مطلوب است  گانهی بهبر ،   نده  یآ یسو 
دازانهیارمان خ کی نیا ط آن که همه  کی نی. استین البی گروهها و    عناض،مطلوب ممکن است؛ به رسر
  راه اند ضف نظر از هرگونه تفاوت و اختالفات و حتا هرگونه دشمت    نیکه خواهان رفیر  در ا  ی  اوهبر ن
ک در کنار هم قرار گ  نیتحقق ا  یبرا  گذشته ،   یها هم که   همه آنای    یصف به رو   نیو ا  ند بر ارمان مشبر

ند، یم آن یی  فردا به درستر  ا یامروز و   باز باشد.  بر
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 2015اکتبر  ۸

 راه سقوط به دوزخ را باز کرد  د ینه با

 

 .است یتبار  تیطالب هو  بود و نه هم  یتبار  تینه مجاهد هو   -

خدمت به    باشد و کدام تبار را هدف قرار دهد،  که از طرف یك  نیضف نظر از ا  ینفرت تبار   غیتبل  -
 .دشمنان افغانستان است

خدمت به دشمنان افغانستان و    یبه بحران و جنگ جار   یدادن رنگ و رخ تبار   یهر گونه تالش برا  -
  یسوق جامعه و کشور به سو  یتالش برا

 
 .است  دوزج   فاجعه

* 

   چه که در یط  آن
 
ضعف    بوده بر همه گان روشن است. اگر کیس  انیدر افغانستان در جر   بر اخ  چند دهه

م   گرانی د  یفراموشکار   ی رو   ا یحافظه دارد و     ی فاجعه ها  یها  بی رساش  شی برا  توانیم  کند، ی حساب 
 اخ رانگر یو و  یر  خون

 
 ...برشمرد کیبه  کیرا  بر چند دهه

 ...افشا کرد  نند بر  را دامن م یرا که نفرت تبار  یعناض  تیتا هو  ستیهم دشوار ن نیا
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سوواستفاده کنند افشا    از اوضاع حساس کنوی    خواهند یرا که م   کسای    تیتا هو   ستیهم دشوار ن  نیا
 ...کرد

هم در دوزخ    ا یناکام و فاجعه بار گذشته و    یاز دوره ها  کی  چیبه ه  د یکه نه با  کند ی حکم م  میسل   عقل
 .سقوط کرد آور داعیسر  ینابود

 ...دوزخ باشد تشیهم رفت که نها ی  به سو  د یبا نه

 .تکرار کرد  باید  نهآموخت و آن ها را  د یاشتباهات و خطاها با از 

    افغانستان
 
ک همه   مشبر

 
 ی برا  د یافغانستان را از بحران نجات داد . با  د یمردم افغانستان است. باخانه

 کار کرد نده  یآ
ً
کا  .بهبر افغانستان مشبر

حفظ شده و   بر سال اخ  دهبر  س  یدستاوردها  خواهند ی که م  ی  وهابر گروه ها و ن  حلقات،   عناض ،  همه
ا  یها  کاستر  به  صف    کیدر    د یبا  شود ،  یر  بهبر افغانستان تام  یفردا  بیترت  نینظام اصالح گردد و 

ک قرار بگ  .ند بر مشبر

اف از آن ها زم  اعبر اشتباهات گذشته و درس گرفیر    یبه خطاها و 
 
م  می و تحک  جاد یا  نه   انیاعتماد در 

 .سازدیبهبر را مساعد م یهواداران فردا

  ی درس نگرفیر  از گذشته و بازنگهداشیر  راه برا   یو اشتباهات به معنا  پر از خطاها   یبر گذشته ها  تفاخر 
 خواهد بود.  یدوزخ نابود تشیبار نها نیکه ا  یتکرار  -تکرار گذشته است
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 ۲۰۱۵اکتبر  ۲۰

 میکار کن  یبهروز  یبرا خودکسر  یبه جا

و سازنده امروز      بحث منطفر   افغای     جمیع  ی رسانه ها  در 
نگاه   کیبا    افتنشی  اهو یه  انیاست که در م   ابیچنان کم 
 .ست ی ممکن ن

اغراض و حدس و گمان   اد یبر بن   شبر یب  شوند یدر رسانه ها ظاهر م  لگر یکه به نام کارشناس و تحل  آنای    حتا 
 .لگری شوند تا تحل دهی نام لگر یکه بهبر است تخ   ند یگو یم  هم سخنای   . کسای  ند یگو ی خود سخن م یها

حاکم    استقطایر   د یو سف   اهیس  ی  مقابله    یبرخوردها  یکاربرآن افغان فضا  انیم  اجتماع  ی رسانه ها   در 
 .است 

 یهمه ادعا دارند که هدف شان رفع و دفع مخاطرات و نجات افغانستان و گشودن راه بهروز   انیم  نیا  در 
 ی نت  ان،یمدع  تیاست.  و اما ضف نظر از ن 

 
 خیر  یجز ر   ستین  یبر  اکب  نوشته ها و گفته ها چ   ی  نها  جه

 .دشمنان افغانستان ابیآب به آس 

  دن ی و رسان  رانگر یجامعه و وطن از توفان و   رسنوشت  نجات کشتر   پاسخ دارد.    کیبود و نبود تنها    پرسش
ک افغای   د یبهبر با یفردا یراه برا ش ی آن به ساحل امن و گشا ک همه  -ما باشد  هدف مشبر هدف مشبر

 . افغانستان اند یکه آرزومند بقا  کسای  

حکومت و  برخورد ما نسبت به دولت ، دولتمداران    یها و کارکردها استیاوضاع و  س  ایر یو ارز  لیتحل
 
 
ک افغای    یر  از موضع هم  د یبا   بر  قدرت ن مرکب    و همه عناض موثر شامل در معادله باشد    هدف مشبر

 .ی  و آن ستا نی ا ا یو  یبر  و آن ست نینه ا –

سقوط    بیهم بدتر شود و افغانستان در رساش  نیاز ا  تی کرد که وضع  یکار   د یدر هر صورت نه با  و 
 .دبر آور قرار گ یو نابود ی  نها

* 

 . از فکر فردا غافل شد باید  نه امروز ، لیاما ما همزمان با پرداخیر  مسا و 

  و جهای   ی  ، منطقه  در افغانستان زاده   عوامل متعدد داخیل یکه بحران جار   ستی ن شگ نی در ا خوب
 .است 

جهای    ی  جا  تا  عوامل  به  منطقه    که  یم  ی  و  خوایهبر گ  ارتباط  ناگز   نخوایه  د،  تا  یافغانستان  است  ر 
منطقه و جهان و تناسب قوا را چنان که است مورد توجه قرار دهد. پس آن چه را ما    یت هایواقع
و    ق یدق  فی تعر بحران    تین است تا در گام نخست از ماهیم ا ید انجام بدهی م و بایم انجام بدهیمیتوان 

ت ی م تقو ی میتواندر رفع بحران افغانستان را    گونه نقش عامل افغای  م که چه  یابیدر   بر  و ن  میکن  هیدرست ارا
 عمده بساز یکن

ً
 .م ی م و اساسا
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 میل   یت هایبه ما افغان ها و به نقش ما افغان ها در چهارچوب امکانات و ظرف  گر ،  آن جی یان د یب  به
م و  یمیتوانن بحران کدام کارها را  ین است که ما به سهم خود در راه برونرفت از ایشود ا  ما مربوط یم

 .م ید انجام بدهیبا

پاسخ   اصول   یک تعداد پرسش هاین است که ما به  ینه  ایف،  گام نخست در  زمین وظایراه انجام ا  در 
 مورد توجه قرار نگرفته است و  یم.  در ایبده

ً
ا کمبر مورد توجه قرار  ین جا تنها بر آن چه که تا کنون اصال

 : میینما تاه اشاره یمگرفته است ، کو 

 کرد؟  یز یبر پ موکرایسیضد د  یرا توسط عناض و گروه ها دیموکرایسشود یا میآ -

 د؟یمحافظه کار تحقق بخش  یشود تجدد و تحول را توسط عناض و گروه هایا میآ -

شان را بار بار ثابت   ی ر یکه هنجار ناپذ   ی  ت را به دست عناض و گروه ها  ی هنجار و قانون  میتوانا  یآ -
 ساخته اند ، به وجود آورد؟

 قومگرا ، ساخت؟  یدولت را توسط عناض و گروه ها -ملت میتوانا یآ -

   ایسیس  ی ها  یو بر گفت که فقدان ن  توانیصورت م  نیدر اباشد،    باال منف    یپاسخ به پرسش ها  اگر 
 گ ی   افغای    ینفوذ و توان رسارس   اف ،اهد  یو دارا   دیموکرایستجددگرا، ملت گرا، عدالتخواه ، هوادار  

 س یمظاهر بارز »حفره  س
 
چانس ها و    یر  رود که باعث هدر رف  افغانستان به شمار یم  ایسیاه« صحنه

ا  یفرصت ها و  م  نیمناسب شده است.   کدام است. همچنان    یمار یب  یادیبنکه چاره     دهد ی نشان 
 کنوی    یها و کارکردها  استیس   تیشناخت ماه

 
  ی از رو   بر  ن  گروه ها و عناض موثر حاض  در صحنه

 
 

شده    ش یم  باال به روشت    یمطروحه در پرسش ها  لیبرخورد آنان نسبت به مسا  شناخت چه گونه یك
 .تواندیم

چهارده    ی. دفاع از دستاوردهاد یقابل عبور کش  بر خندق غ  ا ی   وار یامروز و فردا د  فیوظا  انیم   باید  نه
و   ق یتعمزمان دفاع ،    یر  . در ع ستیممکن نخطاها و اشتباهات ،    ها ،  بدون رفع کاستر ،    بر سال اخ
ش ا  به    دنی دهد و رس  شی کار فردا را افزا  یها برا  ی  ها و توانا  نهیزم  د یو با  تواند یدستآوردها م  نیگسبر

 ی. اراد ینما  لیبهبر را تسه  یفردا
 
 ل یحل مسا  بر مس   تواند یبهبر از جانب خود م  یفردا  یبرا  ونیز یو   کی  ه

 .را فراهم کند متعارفبر آن امکانات غ یامروز را روشن بسازد و برا
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 ۲۰۱۵اکتبر  ۲۵

 جمهور  سیی ر  لفظی  یچند نکته در مورد خطا

 

  آنچنای    یجمهور  به گفیر  و نوشیر  گپ ها  سییر   لفیط    یکه با محکم گرفیر  خطا  کسای    ستین  روشن
 !را ؟ گرانیشعور  د صیهم  توان تشخ  ا یجمهور را و  سییر  ا یپرداختند خود را مسخره کردند و 

بل از    نبوده،   لفیط    یخطا  نیرا قناعت دهند که ا  گرانید   کوشند ی و م  دند ی اند که کوش  کسای     منظور 
 یوطت کیحتا  ا یو  روای   یدشوار  ، نادای   یرو 

 
 .بوده است   یعمد ه

ف   .است ی  ها یها و توانا کاستر   یدارا گر یمانند هر انسان د غت   ارسر

است و   نه موجود آسمای    بر  دولت ن  سییو ر   ستیو مقام مقدس ن  دولت در افغانستان کریس  استیر 
 ارتباط م

 
 ...و آسمان یر  زم  انینه هم واسطه

ور  یر  ذره ب ر یز  جمهور غت   سییر  یدادن گفته ها و کرده ها قرار   .است ینقد کار ض 

  .امر مجاز است بر  ن یبا و  طب   و شوج   نوشیر  
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.  م ی را ببند  استمدارانی در باره  س  باشد که درب انتقاد و طب   و شوج    میتواند  نه و    ستین  نیمنظور  ا  پس

ها حتا    باید  نهو    د یبا  نیاز ا  روشن است. خوب برج    موکرایسیکار در فرهنگ د  نیا  ی ها  باید  نهو    د یبا
  ن ی. و اما مساله در ارند از هم تفاوت دا  بر  جهان ن  یها  موکرایسید   نیتر   افتهیقوام    یدارا  یکشورها  انیم

 ... میستین یار یمع چ یپابند ه ی  است که ما گو 

که   میبرس   ی  به جا  یتا  در فرهنگ خود روز   میکن  سیع  بر  الزم است ما ن  موکرایسیرشد و قوام د  یبرا
را    یخود بدآموز   یها  طیکه با افراط و تفر   نینه ا  می کن  تیمعقول را رعا  نانوشته    یارهایمع  می بتوان
 . میده جی    ترو 

  ن ی توانستند ا  هم به خویر   کسای    -مبدل کرد   به موضوع طب   و شوج    توانی را م  لفیط    یکه خطا  البته
 .کار را بکنند 

را محکوم کردند.    یو   لفیط    یسوو استفاده از خطا   کسای     بر  ن   غت    یروشنفکران  مخالف آقا  انیم  از 
  جی    آن را ترو   د ی صفت در خور ستودن است که با   ایسیو س  ی    شهیبرخورد منصفانه با مخالفان اند

 .نمود

ای    تر لفظ  یجمهور از مردم به خاطر خطا  سییر   خوایه  معذرت اش در محفل عاشورا از   که  در سخب 
 .است  ستودی   بر  رس زده بود ن یو 

 ی  اش چه داور  یدوره  زمامدار   اثبر و م  یجمهور سابق حامد کرز   سییکه در مورد ر   نینظر از ا  ضف
، طب   و تمسخر   بر  تند و ت  ار یبس  یاست که او در قبال انتقادها و حتا انتقادها  نیا  قتی حق  ،  میداشته باش 

مورد    نیدر ا  چگایهیکامل از خود متبارز ساخت و ه  ی اش بردبار   یو حتا اهانت در تمام دوره  زمامدارا
  .متبارز نساخت واکنش منف  

ف غت   سیی نوبت ر  نکیا  کند.   یامتحان را سبی  نیاست تا ا جمهور ارسر
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 ۲۰۱۵نومبر  ۶

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

 

 :شاعرانه و عاشقانه است ار یبس  جمیع یافغانستان گفتمان در مورد رسانه ها در 

  توانند یم  جمیع  یاند؛ و اما از نظر انداخته شده که رسانه ها  مفاهمه جمیع  لی ، وسا  جمیع  یرسانه ها   -
 ...شوند بر  ن  سووتفاهم جمیع لیوسا

  توانند یعامه اند ؛ و اما از نظر انداخته شده است که رسانه م تیذهن  ر یتنو  لهیوس  جمیع  یرسانه ها  -
تخد«)انحرافهدفمند   تی ر ی»مد   لهیوس دیه  ، گمرایه  ر ی ،  سمت  ذهن  و   )... و  ن   تیمخرب   بر  عامه 

 ...شوند

)به    اند ؛ و اما از نظر انداخته شده است که رسانه ها جمیع  موکرایسیچهارم د  جمیع رکن  یرسانه ها  -
 و وابسته  استبداد،    ،گاریسر یاول  لیو تحم  لیاز تعم  رکت    توانند یرکن قدرت( م  ثیح

 
 ... شوند   بر  اسارت ن  یك

* 

است.   بر چشمگ   ار یدر افغانستان بس  جمیع  یتبارز  رسانه ها  بر است که در چهارده سال اخ  نیا  تیواقع
 د
 
 ی در افغانستان پرسش ها  جمیع  یآن است که  در مورد رسانه ها  تیواقع  یر  هم   یگر ی و اما جنبه

 .اند ار یبدون پاسخ بس

 ... در امور رسانه ها را   ان مسلیكو نه هم منتقد  می پژوهش رسانه ها را  دار   یبرا  ینه مرکز   افغانستان ،   در 

 ی ها  یگذار   هی رسما  در افغانستان پساطالتر   جمیع  یرسانه ها  جاد یروشن است که در ا  نیا  شیو ب  کم
 
 

 ه ی رسما نیها و به کدام اهداف ا که یك  دارد  نهوجود  چندای    تیمورد شفاف ن یشده است. اما در ا بزریك
 افغای   تی ها را انجام داده اند. کم از کم ذهن یگذار 

 
 .دارد نه دای  چن مورد آگایه نیدر ا عامه
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 ...دهدی فرمان هم م دهد یآن کس که نان م  -دهد  هدف پول نیم یر  است که کیس روشن

 .کند  هم نیم یگذار   هیهدف رسما  یر  کیس

پرسش    یار یپاسخ به بس  افیر  ی  ی، کوشش برا  شود  نه  یر  رسانه ها تام  لیدر مورد منابع تمو   تی شفاف  تا 
 .خواهد بود گیمشت زدن در تار  هیشب یبر  چ گر ید یها

   البته
 

   تی ماه  چه گونه یك
 
   جمیع  یرسانه ها  رانی کننده گان با صاحبان و مد  لیتمو   رابطه

 
 و چه گونه یك

اند که بدون   مهیم ار ی بس  لیمسا بر  هر رسانه ن یکار رسانه ها و اهداف وجود  مبر  کانیو م داخیل تی ر ی مد
 .ستیرسانه ممکن ن  کیالزم از  ی  آن ها شناسا

** 

 .داده شده است بیبار بار فر   افغای   یعامه  تی که ذهن  می نه کن فراموش

و  انیناج  ثی افغانستان به ح یدی تراژ   یصحنه   کیافراد و گروه ها در  یر  گونه  ع   که جی   میاور یب  اد ی به
تر    یبعد  یافتخارات از آنان سلب شد و در صحنه    نیا   یبعد  یشدند و در صحنه    قهرمانان معرق  

به ح  یر  هم و جنا  ثی ها     تکارانیمجرمان 
 

باالخره شمار   معرق    جنگ و  تبل  یشدند  با آب     غات یدوباره 
 ... و دند ی گرد  بر تطه

   و 
ً
گونه    کمبر شناخته شده بود، جی   تیسپتمبر  شخص  11از    شی که پ  ی حامد کرز   یآقا  یر  هم  می دید  مثال
که واشنگیر     دهیرس  ی  شد ... و  رسانجام کارش به جا   بهبر معرق    آینده  و    د ی، ام   ی  کو ی مظهر ن  ثیبه ح 

جمهور    سییاعدام ر   یصحنه    ر یعکس او  در کنار  تصو   مز یتا  ارک یو یاو را رسداده و ن  میپست شعار تحر 
 ...هللا توسط طالبان، منتشر کرد  بی اسبق نج

 .و خطرناک است د یشد عامه در افغانستان دچار تشتت و رسگردای   تیذهن بر  ن امروز 

*** 

  یایتفکر ، فرهنگ و کردار انسان ها  در دن  عامه ،  تیرسانه ها بر ذهن   بر تاث  شیرو به افزا  انبر  مورد م  در 
 .دارد نهوجود  د یشک و ترد یبرا ی  امروز جا

 س  تیذهن  بر تاث ش یرو به افزا انبر  مورد م در 
 
  یعرصه ها ر ی و سا  است یعامه بر  عرصه

 
  اجتماع  زنده یك

 .دارد نهوجود  یدیشک و ترد بر  ن الملیل یر  مناسبات ب بر  و ن

با توجه به ضعف   کنوی    تیاند ؛ پس در وضع  سواد یمردم ب   تیروشن است  که در  افغانستان اکب    نیا
در    یبر چه تاث  یدار یو شن  یدار ی د  جمیع  یکه رسانه ها  نیدرک ا  در جامعه ،   توان تفکر مستقل منطفر 

 .ستین دشوار چندان داشته باشند ،  توانند یبر انکشاف اوضاع م جهیعامه و بالنت تی ذهن یبر شکلگ

 اهداف خود را دارند: برا  خصوض  یها  رسانه
ً
 تجاریر   کی  یطبعا

 
است؛   اصیل   ار یمع  سودمال  رسانه

  یبرا
 
 ... ایسیحزب و گروه س ایسیهدف س حزیر رسانه
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مانده    میتیآن    واقیع  ی به معنا   ی  رسانه    دانیمردم افغانستان در م  منافع و مصالح همه گای    انیم  نیا  در 
 .است 

 یماه  کار وه  یو ش  گاهیکه از نظر جا   دولتر   یها  رسانه
ً
باز    یمانده  اند در فضا  در قفس تنگ گذشته باقر   تا

 .توانند  کرده نیم  فا یدر افغانستان ، سهم حد اقل موثر هم  ا ی  رسانه  کنوی  

وجود   میتواند  نه  موکرایسیها د  یآزاد  نیاند ؛ بدون ا  یارجمند  یرسانه ها ارزش ها  یو آزاد  انیب  یآزاد
 .باشند  کیموکراتیبه هنجار و د د یها با یآزاد نیو اما ا -داشته باشد 

 :چاره ها برچی 

   جمیع  یرسانه ها  جاد یا -
 
عامه   جمیع  ی؛ رسانه ها  خصوض  یرقابت با رسانه ها  ی  توانا  یدارا  عامه

تمو   د یبا عامه  منابع  همه گای    لیاز  منافع  به  متعهد  مردم   شوند،  برابر  در  و  باشند  افغانستان  مردم 
 .افغانستان پاسخگو باشند

 .اجتماع یو رسانه ها و شبکه ها جمیع یمراکز پژوهش امور رسانه ها جاد یا -

ش آن به ح -  مستقل کی ثی توجه به نقد رسانه ها و گسبر
 
 .رشته

 لیمسا افغانستان بهمردم  و روشنفکران مستقل و متعهد به منافع همه گای   ستانیژورنال یتوجه جد -
 .مطروحه 

و   است که پرورش ذهن پرسشگر و جستجو گر و توان تفکر مستقل منطفر   نیالبته ا  ی    شهیر چاره    -
  نظام آموزیسر  یاز اهداف محور  گی به  یانتقاد

 
 .گردد  افغانستان مبدلدر  و فرهنگ

**** 

    نیا  در 
 
 یتا به تار   ستیکوتاه ممکن نبود و ننوشته

 
، نقش رسانه ها در دوران جنگ    جنگ روای    خچه

 افغای    تیبر ذهن   خارجر   جمیع  ینقش رسانه ها  رسد، 
 
  ت ی مبحث  ذهن  ،«»داخیل  یو رسانه ها  عامه

و    ایسیو س  یتصاداق  ومند بر رسانه ها با مراکز ن  یوندهایمربوطه به  پ  لی، مسا   ی  گرا  تینیو ع  ی  گرا
نتر   ینقش روز افزون رسانه ها  بر  مرتبطه به رسانه ها  و ن  یو امروز    یروز ید   گر ی مهم د  لیمسا و    انبر

اند که در افغانستان در مورد شان کمبر بحث   یلی مسا  بر  ها ن  نیگرچه ا  -پرداخت   اجتماع  یشبکه ها
 .شده است

  - بحث سازنده در مورد رسانه ها است  کی  یبرا  ی ادیبن  یپرسش ها  کردن برج  نوشته مطرح    نیا  هدف
 به آن پرداخت.  د یکه با  بحت  
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 ۲۰۱۵نومبر  ۱۱

 بن
ٔ
اضی   یادیچند نکته  امروز در کابل در مورد حرکت اعبی

 

اض بر حق مردم را بر انگ دنیرسبر  ده  اعبر  .ختیهفت هموطن ما و از جمله زنان و کودکان موج گسبر

مردم افغانستان    هیعل  و نابخشودی    یر  سنگ   تیتندرو بار بار مرتکب جنا  یاست گروه ها  نیا  تیواقع
ق تا غرب و از شمال تا جنوب افغانستان. و اما گردن زدن هفت قربای    -شده اند    ت، ی جنا  بر اخ  از رسر

 صبر مردم ر  یقطره  آخر  ی  گو 
 
 . شد  ختهیبود که بر کاسه

ها  ها و شاهراه راه    ها و از جمله ناامت    مهار کردن ناامت    یحق دارند از حکومت بخواهند تا برا  مردم
 .قدام کندا

دولت است. اگر مردم   یادیبن  فیاز وظا  از جان و مال و حقوق شهروندان در برابر خطر ،  حفاظت
 احساس کنند که دولت با تمام توان در حال انجام ا نند یبب

ً
است،  و اما با آن هم قادر   فهیوظ نیو عمال

 موارد جلو مخاطرات را بگ   ستین
 
که کمر دولت را   د حاض  خواهند بو   یر  قی در آن صورت به    د،بر در همه
اض متوسل شوند   نینه ا،  ابد ی شیآن افزا یها ی  ببندند تا توانا  .که به حق و ناحق به اعبر

اض ده  امروز نشان م  اعبر ه است و داد نهدولت هر آن چه را که در توانش است انجام    ا یکه    دهد یگسبر
 .روشن بسازد مردم یبرا را به درستر  تی که قادر نبوده وضع  نیا ا ی

هم دشوار   نیا  دنیاعالم ناشده است. فهم  ار یجنگ تمام ع  کی  روشن است که افغانستان  قربای    نیا
مردم افغانستان را دچار تفرقه کنند و  هیبا پخش جهل و تعصب و با توط خواهند یکه دشمنان م  ستین

   د ی با ترور و دهشت اراده و ام 
 

ما را به عمق پرتگاه   ور بهبر را در آنان نابود سازند و جامعه و کش  به زنده یك
 .سوق دهند میل تبایه
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 . است فراوان دروی   یها هم روشن است که حکومت دچار کاستر  نیاما ا و 

 ق یفا  زمان ممکنه  بر مشکالت درون حکومتر   نی به کمبر   توانند  نه  «رسان »حکومت وحدت میل  اگر 
مهار کردن بحران و دفع و طرد جنگ اعالم ناشده   یخود را برا ی  تمام توانا تواند   نهاگر حکومت  ند،یآ

 یایحا  یبرا  تواند   نهکند و اگر حکومت    جیدشمنان رنگارنگ افغانستان بس  یها  هی توط  یو خنثا ساز 
زود    ا ی  ر یصورت د  نیو همه جانبه را طرح و به اجرا بگذارد، در ا   یادیمردم اقدامات بن  د یاعتماد و ام

 .قابل مهار مواجه خواهد شد  بر غ یانفجار  تیکشور با وضع

* 

اض  .و متمدن  استفاده کرد به صورت  قانوی   د یحق با نیاز ا -است  است  حق  قانوی   کی اعبر

 .امر عادالنه است کیاند ،  دند یآن ها را رس بر  انهیوحش تکارانی که جنا  هموطنای   یبرا دادخوایه

 :دشمن غافل ماند یها هی از شناخت توط باید  نهزمان  یر  اما در ع و 

 است؛  و مذهتر  ، بر افروخیر  تفرقه قویم انهیکشتار وحش  نیهدف دشمنان از ا -

 است؛ هرج و مرج و اناریسر  جاد یو ا میل یها ی  توانا بی هدف دشمنان تخر  -

 .است  به اهداف شوم ضد افغای   ایر ینظام و دست یهدف دشمن برانداز  -

 ... بود ار یهوش د یبا پس

 .نون باشد قا یعدالت از مجرا یقانون قانون و اجرا تیحاکم  یر  خواست ما تام د یبا

 یدفع و طرد توط   یبرا  میل  ی  توانا   یدولت و ارتقا  یاصالح و توانمند ساز   د یبا  هدف
 
دشمنان افغانستان   ه

 .باشد 

خود   یو بر ن   د یبهبر باشد. با   یبه فردا  دنیرس  یها برا  نهیبهبر و دفاع از امکانات و زم  یفردا  د یما با  هدف
 .میمتمرکز بساز  بر مس یر  را در هم

اک داشتند،   یحرکت امروز   در     یو بر ن  کابل  که در آن هزاران تن از شهروندان اشبر
 

نهفته است. در   بزریك
اک داشتند  شیگرا  یحرکت ده ها گروه دارا  نیا  .ها و اهداف متفاوت  اشبر

و  ی  به افراط گرا د یکرد ؛ و اما نه با  بای  یو حرکات معقول پشت نانهیعادالنه و واقعب یاز خواست ها د یبا
با  ی  هرج و مرج و خشونت گرا  نه  داد.  تا عناض و گروه ها  د ی اجازه   رهبر   افرایط  ی اجازه داد 

 
 یرشته

اض مردم را به دست بگ ند و جامعه را به   ود مردم آش اغراض سوو خ  بتیو در کوره  مص  ند بر اعبر را ببی 
 غ یسو 

 
ان سوق دهند بر فاجعه  .قابل جبر

با پخش دروغ و اطالعات مخدوش و    کنند یم  سیع  هاتف نوشته اند » بعیص    داد ی سخ  یکه آقا  چنان
 ...مردم را به خشونت بکشانند یهم که شده تظاهرات دادخواهانه  بر  آماغراق 
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ِ »بحران غ  ک ی  تر یکه آن را در رساش  نینه ا  م،یدولت را »پاسخگو« بساز   میخواهیم  ما  قابل  برگشت«    بر
راست    خواهند،دست را از خدا یم  نیاز ا  چون دولت پاکستان بحرای    دشمنای    ند یگو که یم  . آنای  م ینداز یب
. توجه داشته م یدار   ی  شسته ن  یر  توهم که ما چنان دشمن در کم  کیاست و نه    تی واقع  کی  نی . اند یگو یم

حکومت در افغانستان باشد، سازمان   یبرانداز   ی برا  یراه موثر   یبر گو گروگان   ی  که اگر آدم ربا  می باش
ش خواهد داد  شبر یب بخشجهینت روش را به عنوان رویسر  نیاطالعات پاکستان ا  «...گسبر

 .  م یشو  مانیکه فردا از آن پش  کنیم نه یو کار  گوییم نه وجه حرق   چی، به ه بیل
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17.11.2015 

 س یاز کابل تا پار  -فاجعه 

ی شیعاشق پ کیهم با  و گتی  هموطن.  کیبا  گتی )  یفرانسو  ی 
 (...جهاد

خود را به  لیکه من عکس پروف   نیبه نام ملنگ جان از ا هموطت  
 
 

فرانسه رنگ   قبر با مردم فرانسه با ب  گی و غمشر   عنوان همبسته یك
تا عکس پروف انتقاد کرده است و خواسته  با    ل یکرده ام  خود را 

 ... کنم  ییر  افغانستان تز  قبر ب

 :هموطن جوان نوشتم نیپاسخ ا در 

در جان و دل و روانم است . خاطر تان جمع باشد...   شهیسه رنگ وطنم هم  قبر ب  -جان برادر    ملنگ»
 انسان  کی  گر ید  ی با انسان ها  ی... ابرز همدردکنم می نه  میتقس  دهیو عق  نیرا به د  تیمن انسان

 
 ت ینشانه

 « است

* 

و با مردم فرانسه ابراز   انهیوحش  زمیترور   نیا  یر  و مصدوم  انیحکم خرد و وجدانم است تا با قربان  نیا
 
 

غمشر   همبسته یك ها  گیو  سال  هم  خود  ما  خصوص که  به  قربای    یبکنم.  است که   زم یترور   سال 
 ... میهست

** 

افغانستان هزاران انسان ب  میدانیم اثر اعمال وحش   گناهیکه در   یبه شمول زنان و کودکان در 
 
  یر  هم  انه

 ...کشته شده اند   حمانهبر گروه ها ب

فتیپ  یکه هر حرکت برا  میدانیم  بر گونه عناض و گروه ها تکف   یر  هم  یدر افغانستان از سو   و ترقر   شر
 .سوق داده شده است ناکایم یشده و به سو 

 ...؟!کند  هیرا توج  یکشتار   یر  چن  تواند یم   عادل و انسان عاقل و با وجدای    ی، کدام خدا  ییر  و آ  نید  کدام

  بر انسان ها را تکف   یراه بهروز   تواند یم  عادل و انسان عاقل و با وجدای    ی، کدام خدا  ییر  و آ  نید  کدام
 .کند و ببندد 

و رسنوشت مسلمانان را به گروگان گرفته اند. مسلمانان به   نیعناض و گروه ها د یر  واقع درست هم  در 
 
 

عناض و    نیو رسنوشت خود را از دست ا  دهی تا عق  د یرس  خواهند  نه  ی، رفاه و بهروز   صلح ، سازنده یك
 .گروه ها نجات ندهند
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*** 

به آن ها   ا یو    میبگذار   دهی ناد  د یوجه نه با   چیبه ه  بر  و موجود را ن   ج  یتار   یها تی واقع  گر یاما جهات د  و 
 .م یده تیکمبر اهم

  ی قدرت ها  یرا از سو   نی. سوواستفاده  از دم یدانی را م  اسالیم  یرا در کشورها  ی  استعمار اروپا  خ ی    تار 
 م می دانی م  یاستعمار 

ً
 تکف  می دانی. و مثال

 
وطه خواهش چه گونه    ارانیشاه امان هللا و    هیعل  بر که فتنه مشر

 .شد ختهیبرانگ

 پا  قربای    نی تر   یر  که افغانستان چه گونه خون   میدانیم
 
که    که در حال  می دانیجنگ رسد شد. م   ای  یدهه

ق و غرب رو به پا  انیجنگ رسد م که    شد و چرا در حال  بود، باز هم چه گونه افغانستان قربای    انیرسر
 ب   ق یو معقول جنگ از طر   بر  مسالمت آم  انیامکان و چانس پا

 
موجود بود ،   االفغای    یر  تفاهم و مصالحه

 ...به عمل آمد  یبر از آن جلوگ

 ...که گروه »طالبان« چه گونه به صحنه آورده شد  ستیپنهان ن نیا گر یامروز د همچنان

د. و اما    ی  به افغانستان چه وعده ها  کا یمتحده  امر   االتیسپتامبر ا   ۱۱دارد که پس از    اد یبه    جهان سبی
با نظام   -در برابر جنگ اعالم ناشده  پاکستان از خود دفاع کند  ی  به تنها  د یامروز افغانستان در عمل با 

ات  ر یو فاقد ذخا  کاق    اتبر  و تجه  حاتی، فاقد تسل  ی  هوا  یفاقد قوا  ینظم ، با اردو   یر  ر سبر  ...مهمات  کیبر

است که    بیعج   ند،یگو یسخن م  زمیاز مبارزه با ترور   جهای    یکه همه قدرت ها  امروز هم در حال  و 
تا به جنگ   ند یبا زبان واحد به پاکستان بگو   ند میتوان نه  ا یگو   یر  و چ  هیو متحدانش همراه با روس  کا یامر 

 ...؟ !دهد انیافغانستان پا هیاعالم ناشده اش عل 

***** 

 ی کی
ٔ
 شخص  ادواره

 نوامبر    هی لو   یاز برگزار   شیروز پ  کی
 
  ی  نشست رسانه    کیبه من گفته شد تا در    ، ناگهای    ۱۹۸۷جرگه

لو  در مورد  و  اک کرده  نگاران خارجر   هی اشبر به خبر به پرسش ها  جرگه  و  داده  پاسخ   یمعلومات  شان 
مطروحه   عاست که به موضو   یگر ی برعهده  من گذاشته شد، گپ د  ی    فهیوظ  یر  که چرا چن   نی. ام ی بگو 

 .دارد نهارتباط 

 ن  ی  پوپلزا  یلیوک  یو آقا   شوون اسالیم  ر یحجت وز   عبدالول  یمولو   یآقا
شده بودند   فیکار توظ  نیبه ا  بر 

نگاران خارجر   هیدر مورد لو   خنگار ی و تار   روحای    ثیتا به ح کنند. خوب پاسخ   هیمعلومات ارا   جرگه به خبر
دندان دار   یبه پرسش ها  شدم پاسخ دیه  ر یآنان دشوار بود. من ناگز   یپرسش ها برا  دادن به برج  

 .مبر را بر عهده بگ  غریر  ستانیژورنال

نگار الس انجلس تا  کنم نه) اگر اشتباه    ی  کایامر   ستیژورنال  کینشست    انیپا  در   ک یبود( و    مز یاو خبر
نگار فرانس پرس( از من تقاضا کردند تا با آنان مالقات جداگانه داشته باشم.   یفرانسو   ستیژورنال ) خبر

پذ   نیا با هم رفترفتمیخواهش را  کا  یاز سالون ها  گیبه    می.  انبر حدود    د ی . شا  ننتالینت کوچک هوتل 
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آنان را   افغای    یبه رسم مهماننواز   د،یمالقات طول خواهد کش  دمیساعت هشت شب بود و چون د 
 .شب کردم  یبه غذا دعوت

نگار     استیاز زبان من در مورد س  خواستی، م   میگو ی من بدون تابو سخن م  د یکه د  ی  کایامر   خبر
 
مصالحه

 رهبر   تی و جد  استیس  نیاز آن در درون حزب و دولت و ابعاد و عمق ا  و تحوالت نایسر   میل
  ی و اراده 

ن بشنود  یوقت برا  .تحقق آ 

نگار  نگار فرانس پرس  پر از پافتمیو ذهن باز  د ی را آدم با د ی  کایامر  خبر  .بود یشداور ی. و اما، خبر

نگار فرانس پرس و آن هم    نیا نگار الس انجلس    یر  چن   یخانم فرانسو   کیخالف انتظارم  بود که خبر و خبر
 .چنان باشد  مز یتا

 متفاوت با من سخن بگو  کنم نه گمان
 
 .ند یآن دو قرار گذاشته بوده باشند تا به دو گونه

  ۱۹۸۷را که در نومبر سال    آن بحت    میدانم نهو اگر زنده باشد    ؛بر خ  ا یکه آن خانم زنده است و    میدانم  نه
 ...؟! بر خ ا ی دارد و  اد یبه  میبا هم داشت

افغانستان ،   ینتنها برا  –تندرو سخن گفتم    یها ستیو اسالم  ی  ادگرایاز جمله در مورد خطرات بن  من
 . جهان نده  یآ یبل همچنان برا

نگار  . باالخره من به او گفتم : خانم فکر کرد ی دفاع م  نی حتا »عاشقانه« از مجاهد  فرانس پرس گایه  خبر

  گ ی  ا یو    د ییایتوانست به کابل ب  د یلباس خواه  یر  با همشما    ند،بر قدرت را بگ  ن ی مجاهد  فردا وقتر   د یکنیم
 ؟  د یبحث کن یر  و چن د ینیاز آن ها بنش

 ... مینگر یدر افغانستان م یشورو  یحضور قوا  دگاهیافغانستان از د لیبود : ما به مسا یر  چن  جوابش

 ...بود   یدر فکر رسنوشت افغانستان پس از خروج شورو   د یخواهند رفت و حال با  یشورو   ی: قوا  گفتم

 ...مورد سکوت بود نیاو در ا جواب

****** 

   میکنم نهفکر    من
 

ان و بخش بزریك و    هیو همچنان روس  غریر   استمدارانیاز س  هنوز که هنوز است رهبر
  کنند، یم  د یکه جهان را تهد  ی    ندهیاز حوادث و خطرات فزا  د یرا که با  ی  ، آن درس ها  گر ید  یقدرت ها

 .گرفته باشند

  ه ی سپتامبر ، از جنگ عل ازدهمیجمهور فرانسه فرانسوا اوالند ، مانند بوش کوچک پس از  سیی که ر   نیا
 .قابل تعجب بود یمن تا حد  یسخن گفت، برا زمیترور 

 .است  الجوانببر و اقدامات کث بر ، مستلزم تداب  یو تندرو  زمیترور  کت    شهیکردن و ر   مهار 

 .کن کرد  شهیر  ،تر یامن بر توان تنها با بم و با جنگ و تداب را نیم زمیو ترور  یتندرو 
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پ  نکیع   د یبا باز کرد،  را  ها  ، گوش  را شست  ها  نهاد، چشم  را کنار  منافع   یشداور یها  و  غرور  و  ها 
که    ها و عوامیل نهیداد که زم صیو تشخ  د یبار جهان را چنان که است د کیخودخواهانه را کنار نهاد و 

ش و تقو   شی دایباعث پ  کن   شهیها را ر   نآ  توانی شده اند کدام ها اند و چه گونه م  زمیترور   تی ، گسبر
 کرد... 
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 ۲۰۱۵دسمبر  ۱۱

 به پاکستان  بر سفر غتی  نگایه

 «چال کالن کم ،فهم  » و یی  ار«یقهر بس » زور کم ، یی 

 

  

حامد  یآقا یر  شیجمهور پ سییو  ر  میل تی امن سییر  به پاکستان ، واکنش علت   جمهور غت   سیی ر  سفر 
 .را گرم ساخته است   عاتیبازار داغ شا ،میل تیامن  سییر  یو استعفا یکرز 

  ی آقا  یر  شیجمهور پ  سییر   هی اعالم  ،میل  تی امن  سیی ر   به پاکستان ، واکنش علت    جمهور غت    سیی ر   سفر 
 .گوناگون را گرم ساخته است   عاتیبازار شا ،میل تی امن سیی ر  یو استعفا یحامد کرز 

ه را اگر کنار هم بگذار  اطالعات   ی قدرت ها یکه افغانستان و پاکستان هردو از سو   نیا دنی، د میمنتشر
 تشنج در مناسبات متقابل دست برداشته و بر رس م 

 
مذاکرات   بر  موثر تحت فشار قرار داشته اند تا از ادامه

 افغانستانستیچندان دشوار نبرگردند،  
 
    کا یر ام  –پاکستان    -. نشست سه جانبه

 
و نشست چهار جانبه

  د ییوجود همچو فشارها را تا  بر  ن  ا«یقلب آس  شی »هما  هیپاکستان، در حاش  –   یر  چ  -کایامر   –افغانستان  
 .کنند یم

برابر فشارها  نیا  در  افغانستان در  ب  وی  بر ب  یکه پاکستان نسبت به  به مراتب  را دارد   شبر یتوان مانور 
  میتوان نه

 
 .شک داشت توانیکمبر م   بر  کز قدرت در پاکستان نمرا  انیم شک کرد. در مورد هماهنگ
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  ی ازمند یهم بنابر ن   جهای    یکه توان مانور افغانستان در برابر فشار همزمان قدرت ها  ستین  شگ  نیا  در 
وضع  مال  د یشد  یها علت  به  هم  در کشور،   تیو  چن  کینزد  حاکم  در  صفراست.  ا  یر  به    یط ی رسر
 .دادی ادامه م ار«یقهر بس»زور کم ،  وه  یاگر باز هم افغانستان به ش بود یم مسووالنهبر غ

 یی اجرا  سییجمهور به پاکستان ، توسط عبدهللا عبدهللا ر   سییسفر ر   اعالم
 
در   حکومت وحدت میل  ه

ان »حکومت وحدت میل  دهد ینشان م  ران،یوز   یاجالس شورا  رهبر
ً
 ل یسفر و مسا  نیدر مورد ا  « که قبال
 .بودند دهیمرتبط به آن مذاکراه نموده و به توافق رس

 یانیاشارت موجود در ب  گر ید  یسو   از 
 
شده باشند(    دهیو سنج  ی)اگر آن اشارات عمد  جمهور غت    سییر ه
با آن اشارات در اعالم  یو مخالفت 

 
از سو   ه تغ  ی  نشانه ها  ،یکرز   یآقا  یصادره  در   احتمال  اتیبر از 

 پ کیحکومت افغانستان نسبت به  استیس
 
 یکه آقا  ایر یبر غت -توانندی شده م تلفر  ج  یتار  ده  یچ یمساله

در خوب و بد    دنیچی شده و پ   اد ی  لیگذاشیر  مسا  دهی جهت ناد  نیبا آن مخالف است. از ا  یحامد کرز 
  ار یبسبا آن اظهارتش    میل  تیامن  سییکه ر   نیاست. در ا  بحث انحراق    ک ی  ،میل  تیامن  سییر   یاستعفا

 .دارد نهوجود  شگعمل کرد،  ی  حرفه  بر و غ مسووالنهبر غ

* 

ت  استیکه پاکستان »س  دارد  نهوجود    ثبویر   چیه  هنوز  ر عمق سبر در قبال افغانستان را ترک کرده   ک« یبر
  ه یپاکستان عل جنگ اعالم ناشده  که    دهند ینشان م  به روشت    بر اخ  یحوادث ماه ها  باشد. برخالف ، 

ا  یر  است. در چن  افتهی  د یافغانستان توسعه و تشد تا چه   اکستانکه به پ  شود یپرسش مطرح م  نیا  یطیرسر
 به    ازاتیامت  برج    توانیم  ی  ها  یر  حد و در چه مقاطع و با چه تضم

ً
را داد تا پاکستان حاض  شود عمال

 ارض   تیو تمام میل  تیحاکم داده ، به استقالل ، انیپا ضد افغای   زمیجنگ اعالم ناشده و صدور ترور 
ام گذاشته و به ح    کیرسر   ثیافغانستان احبر

 
 مف  باتمناسبرابر در عرصه

ً
با افغانستان وارد تعامل   د ی متقال

 .سازنده شود 

گپ معقول  باز باشد،    د ی با  شهیهم  لیمسا  بر  حل مسالمت آم  یو راه برا  پلومایسیکه درب د  نیا  خوب
یط تا متجاوزان و مداخله گران    م یو اجازه نده  می که هب  تعامل با جهان را آموخته باش  است . و اما به رسر

  ی  ادگرا یکنند. بن  جهان معرق   یظاهر شوند و افغانستان را منبع خطر برا در برابر جهان در نقش قربای  
   اسالیم  یو تندرو 

 
از   ونبر پروژه در دوران جنگ رسد در ب  کی  ثیبل به ح  ست؛ین  افغای  محصول جامعه

 .شده است  لیو بر افغانستان تحم د یافغانستان تول

کنند که افغانستان حاض  است تا گذشته را به   می به دولتمداران پاکستان تفه  د یافغانستان با  دولتمداران
وط به آن که پاکستان از س -گذشته بسپارد در قبال افغانستان دست بر  انهیسلطه جو  یها استیمشر

افغانستان اصول و    ا و در مناسبات ب  د ینما  یهمکار   دهی افغانستان آفر   یکه برا  بتر یدارد ؛ در ختم مص
 یالدول را دق  یر  حقوق ب  نیمواز 

ً
تصور باطل است تا انتظار داشت   کی  نیازمان    یر  کند. در ع  ت یعار   قا

 .دهد یبر را تغ استشیسخدا ،  یپاکستان ضف به خاطر رضا

شده  دهیکه خوب سنج   -راه را ینقشه  کی الملیل یر  ب  یبه پاکستان و جامعه   د یافغانستان با حکومت
  ح، یبه شمول آموزش ، تسل  -قطع هرگونه کومک  د یراه با  ینقشه    نیآغاز ا  یکند. نقطه    شنهاد یپ  -باشد 
جنگ اعالم ناشده     انیبه افغانستان و پا  یو قطع صدور شورشگر   انیبه شورش  -و دادن پناهگاه  بر  تجه

 اعالم   در واقع انجام عمیل  ا یافغانستان و   هیپاکستان عل
ً
 ی پاکستان در برابر جامعه    شده  تعهدات رسما
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مرحله    جهای   م  نیا  ی  نها  یباشد.  راه   
 
افغانستان    تواند ینقشه برا  -مذاکرات  مسا  یپاکستان    ل یحل 

 است یآن . رفیر  در راه معکوس و همچنان س  ساستعمار باشد و نه برعک   مانده از دوره    اثبر به م  ده  ی چیپ
ان داشته باشد. س   قابلبر غ  یامدهایو پ  جینتا  تواند یم  ار«یقهر بس»زور کم،    بر چهارده سال اخ   استیجبر

 ی به معنا  باید  نهاشتباه    ن یبود . ترک ا  ار«یمثل » زور کم قهر بس  یبر  افغانستان در قبال پاکستان چ
 .چال کالن« باشد »عقل کم ، استیس

و   د یسخن بگو   با مردم به روشت    د یافغانستان با پاکستان با  استیهر رو، حکومت در ارتباط به س  به
ده    کی   ی هم برا  نیگرم خواهد ماند و ا  عاتیآن بازار شا  بر در غ  -را شکل دهد  میلاجماع هرچه گسبر

 است.  انبار یز  ار یجامعه و کشور بس یحکومت ، هم برا
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 ۲۰۱۵دسمبر  ۱۸

ی پوت  و افغانستان هی سور  ،  هیروس،   ی 

 در پاسخ به آنای    نی: اادداشتی
ً
 نظایم  مطلب اصال

 
با   هی در سور   هیروس  نوشته شده که پس از مداخله

 یاستقبال نمودند و حتا از شا  «شور و شعف »انقالیر 
 
هایهل  پرواز عه بر فراز بدخشان به    رویس  یکوپبر

پ  یشاد بنابر  م د  لی آمدن مسا   شیپرداختند. گرچه مطلب  تاخ  گر یمبر  لیاما مسا  شود،یمنتشر م  بر با 
م بر  هنوز نمطروحه در آن     .ه اند داد نهخود را از دست  تی مبر

ی مورد پوت در   ه یو روس ی 

   ختهیو دوره   لگام گس  یشورو   است که  پس از فروپایسر   یاستمدار یس    یر  پوت  بر میوالد
 

   ، یر  لتسیا  سی بور   یك
 یدر روس  نظام دولتر   اعاده کننده    ثی به ح  یر  گفت که نام پوت  توانیکرد. م  ا ی اح  هیرا در روس  یدولتمدار 

 
  ه

 ه ی روس  گاهیجا  یایراه  اح  در   یثبت شده است. همچنان و   هیروس  خی    حاال در تار   یر  ، از هم  یپسا شورو 
دار   حهیبر احساس جر    یاقدامات و   راستا برج   نیاست. در ا  دهیقدرت بزرگ  تالش ورز   کی  ثی به ح

مردم    انیم  یکه و    ستین  بی عج  چیجهت ه  یر  هممرهم نهاده است. به    روس ها ،  شده  غرور میل
 بلند محبوب هیروس

 
 .برخوردار باشد  تی از درجه

ثبت    هی روس  پدر دموکرایس  ثیبه ح  خی    تار   نیدر ا  یر  تصور کرد که  نام پوت   توانیم  یاما، به دشوار   و 
 ت ی چنان باشند که بتوانند محبوب  یر  کرمل   کنوی    خارجر   استیس  یامدهایو پ  ج یکه نتا  نیگردد. همچنان ا

 روس  تیدر ذهن  یو 
 
 بس  ینگهدارد، جا  کنوی    یرا در سطح باال  ه ی عامه

 
دارد. سال گذشته    ار یشک و شبه

به پنج    کینزد  هیروس  ناخالص میل  د ی عا  یبه صفر تقرب کرد و در سال جار   هی رشد اقتصاد روس  انبر  م
پ  افتهیدرصد کاهش    چن ابد ی  د یتشد  یرکود اقتصاد  ندهیکه در سال آ  شود یم  ت  یشبیاست. 

 
ادامه  یر  . 

    ا ی  ر ی د  یسر یگرا
 
مشهود خواهد شد و دشوار    هی روس  ممرد  تیو هم بر سفره   اکب    دولتر زود هم در بودجه

 یکرد که  نت  یر  تخم   ستین
 
 هیروس  یبهبود اوضاع اقتصادچه خواهد بود.     یر  پوت   تیمحبوب  یآن برا  جه

 تحر 
 
و اعالم آن به   ا یمیکر   ره  یجز   هیبا غصب شب   یر  . پوتستیممکن ن  هیروس  هیغرب عل  یها  می با ادامه

 در حکم خودکیسر   یو   یبرا  تواند ی را که م  میتصم  نیا  یو نظر ر   د ی راه  تجد  ،  هی از قلمرو روس  بخیسر   ثیح
قدرت و    شیبه رغم نما  یر  گفت که پوت   توانیجهت م  یر  است. به همخود بسته    ی به رو   باشد،   ایسیس
به    -بدهد  از یمورد اختالف به غرب امت  گر ید  الملیل  یر  ب  لیآن حاض  شود تا در مساپرده    ر یدر ز    د یشا

یط  .دینظر نما د یتجد  یصاداقت ماتیتحر  یکه غرب رو   رسر

افراد و حلقات    برج    یاست و  واکنش ها  یگر ید  ج  ی ، گپ ب  هیدر روس  یر  پوت  تی محبوب  انبر  هر رو م  به
 مسق  افغای  

 
و غرب،   هی روس  استیو تشنج در س   هیدر جنگ سور   هیروس  نظایم  می به ارتباط مداخله

 .ی گر ی د ج  ی گپ ب

 ستی سابق ن ی، شورو  هیروس

 ی شورو   گاهیبتواند جا  ه یکه روس  نی. تصور استی سابق ن  یها و امکانات شور   ی  از لحاظ توانا  هیروس
 ب
 
 یاز نظر اقتصاد  هی. روسستین  نانهیواقعب  ار یبس  لیبه دال   بر  احراز کند، ن  الملیل  یر  سابق را در صحنه

 یسال  د یرود. مجموع عا  قابل توجه به شمار نیم  قدرت جهای    کی
 
هزار و    کی)   هیروس  ناخالص میل   انه

  کیاز کانادا )   شبر یب  دالر( و کیم  ارد یلیاز دوهزار م  شیکمبر هند )ب  ار یدالر( بس  ارد یلیهشتصد و شصت م
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 ناخالص رسانه روس  د یعا  انبر  دالر( است. از لحاظ م  ارد یلیهزار و هفتصد و هشتاد و پنج  م
 
 ه یسالالنه

با   هیزمان روس  یر  است. در ع  یصدور انرژ   هیدرآمد روس  در جهان مقام هفتاد دوم را دارد. منبع اصیل
بازار جهای    ۲۲،۹در دست داشیر     در   حاتیکشور صادرکننده تسل  یر  دوم  حات، یور تسلصد  درصد 
در   لیبد  هی است و نه هم در صدد ارا  ستر یالیکشور سوس  کینه     گر ی د  هی.  روسود بر جهان به شمار م 
 رس   هی. در روس  یدار   هیبرابر نظام رسما

ً
 را گرفته است. نظام دولتر   دولتر   مبر  الیسوس  یجا  یدار   هی ماعمال

 جذاب به شمار نم  یُبعد   چیدر ه  هیروس  کنوی  
 
  ی»جنبش ها  نه خود را حایم  گر ید   یر  . کرملود بر نمونه

خالصه   -در برابر استعمار  میل  بخشیرها  یجنبش ها   بانیو نه هم پشت  داند ی م   «ستر یو کمون  یکارگر 
  ان یعقول و قلوب جهان  بر جهت تسخ   غاتیتبل  یبرا   ایسیو س  ی    شهیاند  یآن ابرازها  گر ید  یر  که کرمل   نیا

 از نظر نظایم  ه یگفت که روس  توانی.   پس مدارد  نهاش را    خارجر   است یاهداف س  یدر راستا
ً
 عمدتا

 .ودبر به شمار م قدرت بزرگ جهای  

المنافع    یدر چهارچوب کشورها  هیروس ک  از شمار - مستقل مشبر سابق   یها  یاز جمهور   یمتشکل 
خودش داشته باشد.    ی برا  متحدای    کند ی، کوشش م  کسی و گروه بر   یو همچنان  گروه شانگها   یشورو 

   کوشد یم   هیهمچنان روس
 

استفاده    کا،یغرب و به خصوص امر   استیها از س  تر یو نارضا  تا از رسخورده یك
   تیکرده و در ذهن

 
 کشورها  ت یو به خصوص ذهن  جهای  عامه

 
 ی برا  اسالیم  ینادار و کشورها  یعامه

 .دینما جاد ی ا مناستر  تی خودش موقع

ورت رعا  دنیکش   شیبا پ  خواهد یگرچه م  ه یروس  همچنان ماهرانه در    الملیل  یر  و مقررات ب  یر  قوان   تیض 
   تیذهن

 
 ی دعوا   به راستر   یر  که کرمل  ستیدر واقع  چنان ن  ولکند،    جاد یخودش جاذبه ا  یبرا  جهای  عامه

امر   گر ی د  یحقوق ملل و کشورها با  باشد. کرمل  کا یرا  .    هیمنافع روس  یدعوا  یر  و غرب داشته  دارد  را 
ا  یر  نشان داد که کرمل   ییر  گرجستان و اوکرا ب  یدعوا پروا  نیدر  ب  الملیل   یر  نقض تعهدات    یر  و حقوق 

 ی از همکار   هیروس  د،بر در نظر بگ  هیحاض  باشد سهم منافع روس   . . آن جا که  غرب ، دارد  نه  بر  الدول را ن
  .ورزد با غرب امتناع نیم

از   یر  را نداند. و اما کرمل  هیروس  یها  تیمحدود  یر  ، کرمل  کنوی    یها ی  رسد که در باز   به نظر نیم  چنان
 .ستین خبر ی ب بر  غرب ن  یها تیمحدود

 ه یسور   یدیتراژ  دانیدر م گر ی د گرانیو باز  هیروس

  ک ی  ثی و به ح  کند یبر اساس منافع خود عمل م   گر ید  یمانند کشورها  بر  ن  ه ی روشن است که روس  نیا
  ان ینکته را ب  نیبه تکرار ا  بر  ن  .  مقامات رویسداند یم   خود را در جهان صاحب منافیع   «»قدرت جهای  
  داخیل   ایسی، همچنان اهداف س  در سطح جهای     یر  کرمل  ی  روشن است که قدرت نما  بر  ن  نی کرده اند.  ا
 .کند یرا دنبال م

 ی بحر   گاهیهمانا حفظ پا  هیهدف  روس  نی روشن است که  عمده تر   گردد،ی بر م   هیکه به سور   ی  جا  تا 
انهیمد  هیدر بحر   هیروس  یبحر   یوهابر ن  گاهیپا  گانهیدر »طرطوس« است. طرطوس    هیروس است که   بر

 یدارا  د خو   یرا برا  گاهیپا  نیداشیر  ا  هیاجاره داده شده است.  روس  هی( به روسیالدیم  ۲۰۴۲تا سال ) 
ات  تیاهم ر سبر  بر چون در فقدان آن بح  -  داند یم  کیبر

انهیمد   ه  ول انحصار   بر ناتو قرار خواهد    مانیپ   یدر کنبر
  گاه یپا  نیخود را در چند  ی هوا  یقوا  هیبه عالوه  طرطوس ، روس  نظایم  اتیگرفت. پس از آغاز عمل

 م  د ییتا  مستقر ساخته است. مقامات رویس  بر  ن  هیسور   ی  هوا
ً
  ی از تمام شبکه ها  توانند یکرده اند که عمال

  ن یآخر   بر  ها و ن  گاهیگفت که حفظ پا  توانیم   د یشک و ترد  چی.  بدون هند یاستفاده نما  هی موجود در سور 
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   یجا
 
منطقه در  م  پا  ق  اصیل  ه یدر سور   هیروس  یبرا  انهی رسر  

 
بر    مساله ول   کنبر

 
مساله البته که  است. 

 .ستین تیهما یر  هیروس یبرا بر  ن  یانتقال انرژ  یهابر مس

 واقعب  یو   میبشار اسد و رژ   بای  یبه پشت   متیبه هر ق  هی تصور که روس  نیاما، ا  و 
ً
  نانه یادامه بدهد، اصال

گفت که در   توانی.  پس مدارد  نهجنگ پر مرصف و دراز مدت را    کی  یاقتصاد   ی  توانا  هی. روسست ین
بشار اسد و    رد خود در مو   استیس   یر  محتمل است تا کرمل  ار ی،  بس  هیمنافع مهمبر روس  جابیصورت ا

 هیروس   انیم  گر ید  یدر بده و بستان ها   هیقرار دهد. همچنان استفاده از  سور   ت  یرا مورد بازب  یو   میرژ 
  .ستیمحتمل ن بر غ  بر  و غرب ن

ق م  لیو اما منافع هر دو کشور در همه مسا  اسد اند،   میژ هر دو متحد ر   رانیو ا  هی روس  گرچه   انه یرسر
 .ست یهمسان ن شهیهم

 ه یاسد در سور   می، مدت ها قبل رژ   رانیو ا  هیروس  بای  یکه بدون پشت  دارد  نه مورد شگ  نیکس در ا  چیه
( در برنامه "میر  و حاش  ۵خود )   بر در سخنان  اخ   تر یوال   ی. آقاکرد ی سقوط م  دولتر   ونیز ی" تلو ه ینوامبر

دولت ساقط شده    نی نبود ا   هیبه دولت سور   رانی ا   اسالیم  یگفت که "اگر کومک جمهور   به روشت    رانیا
 ".بود

  ان یرا در نظر دارد و نه هم حتا منافع علو   هینه منافع مردم سور   هیاسد در سور   میاز رژ   رانیا  میرژ   بای  یپشت
 ران یدر ا  هیفق  تیوال   میرژ   بر  آم  ضی. برخورد تبع   دهند یم  لیدرصد نفوس کشور را تشک  ۱۲را که    هیسور 
در چه   بودند،یم   رانیدر قلمرو ا   انیکه اگر علو   دهد ینشان م  مذهتر   یو فرقه ها  مذهتر   یها  تیبا اقل
 .داشتندیقرار م تر یوضع

ات  ثیبه ح   هیبه سور   تهران ر معبر سبر  م یو عراق، رژ   رانیجنگ ا  . در دوره  نگرد یخود در جهان عرب م  کیبر
حزب هللا لبنان و   انی همچنان از حام  هی. سور کرد یم   بای  ی پشت  رانی بود که از ا  حکومت عریر   گانهیاسد  

  یبر برنامه ها  ه،یسور   نبه حزب هللا لبنان است . در صورت از دست داد  رانیمعبر کومک ا  گانهی  بر  ن
ات ر سبر  ،    «ی  »ابرقدرت منطقه     ثی به ح  تشیموقع  تیتبارز و تثب  یبرا  رانیا  کیبر

 
  یر  سنگ  ار یبس   صدمه

ان ناپذ   کنوی    ر یو حتا جبر
 
است، عربستان    که مرص دچار بحران داخیل  در حال  وارد خواهد شد.  در برهه

 .وند بر به شمار م هی سور در  رانی ا ی  عمده  منطقه  یرقبا  هی و ترک یودسع

 می برانداخته است. رژ   هیاسد در سور   میرا از رخ رژ   عریر   ی  گرا  نقاب میل  گر ی د  بر چند سال اخ   حوادث
 یق  به صورت علت    گر یبشار اسد امروز د

 
  ی بقا   یکه برا  یمیرژ   -فرقه گرا را دارد   میرژ   ک ی  ار یتمام ع  افه

ارتکاب ه از  نورز   هی مردم سور   هیعل  تر یجنا  چیخودش  رژ   دهیامتناع  در جهان عرب    هیر سو   میاست.  
و  به اندازه   چگاهیه  .نبوده است یامروز مب  

 متقابل  یمحصول خطاها ثی به ح داعش

به اختناق خون  ۲۰۱۱اسد در سال    میرژ   اگر   یخواست ها  ،جمیع  عیو کشتار وس  یر  به دست  زدن 
 مردم را که در تظاهرات مسالمت آم 

 
 ت ی ظرف  نیاز بسا جهات ا  هیسور    رفت، یپذی م  شدند ،  انیب  بر  عادالنه

 بهار عریر   نی را داشت تا به موفق تر 
 
 ی که به و   نینه امبدل گردد،    نمونه

 
 . و سوخته مبدل شود یر  خون  رانه
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  ی  اروپا  یو اعضا  هیو ترک  کا یاز امر   -کنندیدنبال م   هیمنافع خود را در سور   بر  صحنه ن  گر ید   گرانیالبته باز 
پناه مانده است    و یر   م یتی  انیم  نیکه در ا  یبر  . چگر ید  عریر   یو کشورها  یناتو گرفته تا عربستان سعود

 .است هی منافع مردم سور 

هر کدام   نانی. ا  کنند ی از مبارزه و جنگ با داعش صحبت م  و جهای    ی  منطقه    ی همه قدرت ها  امروز 
ک سکنند یخود دراز م  یرقبا  یانگشت انتقاد را به سو   یها  استی. و اما، در واقع  داعش محصول مشبر
: شمرد بر   یر  چن   توانی غلطه را م  بر مس   نیدر بحران است. نقاط عطف در ا  بر درگ  یغلط همه طرف ها

فرقه   میاستقرار رژ   مسلح عراق،  یقوا  یلغو همه ساختارها  کا، یتوسط امر   یر  صدام حس  میرژ   یبرانداز 
 مردم عراق از مشارکت در قدرت و باالخره هم بحران  

 
گرا در بغداد، محروم ساخیر   بخش قابل مالحظه

 یکه همه دست در دست هم زم  خارجر   یرقابت ها  دانی و مبدل شدن آن به م  هی سور   یر  خون
 
تبارز     نه

    .اهم ساختداعش را فر 

 طرف ها ممکن است. و اما رفع پا  بردن داعش با مساع  انیکه از م   البته
 
ک همه   ه یبحران سور   دار ی مشبر

ک مردم سور    یر  بدون تام   یر  بحران عراق بدون تام  دار یسان رفع پا  یر  . به همست یممکن ن  ه، یمنافع مشبر
ک مردم عراق ممکن ن    .ستیمنافع مشبر

 در منطقه،   ی  و همچنان فرقه گرا  یاز تندرو   بای  یدر پشت  خارجر   بر درگ  یطرف ها  منف    یرقابت ها  تداوم
صورت آتش بحران به    نی. و در ا  عبر یوس  یایداشت جز پخش بحران در جغراف  خواهد  نه  محصول
 .خواهد کرد  تیرسا بر  و فراتر از آن ن رانیو ا هیداخل ترک

 و افغانستان  هیروس

تا چه    استیس  نیا  د ی در قبال افغانستان بحث کرد و د  هیروس  استیدر مورد س   د یو با  توانیکه م  البته
مورد    نیدر ا  د یو با  توانیدارد. البته که م  رتیمغا  ا یحد و در کدام موارد با منافع افغانستان مطابقت و  

.  تواند ی منطقه و کشور ما داشته بوده م  یبرا  چه تبعات احتمال  هی در سور   هی روس  استیبحث کرد که س 

به نفع افغانستان است .و اما در    هیبا روس  مورد بحث کرد که چه گونه روابیط  ن یدر ا  توانیالبته که م
و نه هم    انهینه احساسات روس ستا  -دارد نهاحساسات وجود    یبرا  ی  جا  لیهمچو مسا  یبحث رو 
  افغای    آن احساسات عقالی    موجود باشد ،   احساسات در همچو بحت    یبرا   ی  . اگر جاانه بر  روس ست

 .گر ی باشد و نه طور د د یبا

 کی   بر  امروز ن   هی. و اما  روسستیکشور همشحد با افغانستان ن  گر ید  یشورو   پس از فروپایسر   هیروس
 قدرت بزرگ نظایم  –  قدرت بزرگ جهای  

ً
  ی قدرت مرکز   ،یرکن مقتدر گروه شانگها  هیاست. روس  -عمدتا

المنافع  و قدریر   یدر سازمان کشورها ک  تاج  انهیم  یایاست که در آس  مشبر به خصوص    کستان یو 
با جمهور   ی کشور   هیدارد. روس  و فعال نظایم  میحضور مستق    قیروابط عم  رانیا  اسالیم  یاست که 

ات ر سبر .  سازد یمتبارز م  را به روشت    ی  همسو   نیدرجه و ابعاد ا  هی در سور   رانیو ا  هیروس  ی  همسو   -دارد  کیبر

ده  عنعنه    هیروس بوده تا روابط خود با   شدر تال   بر اخ  ی با هندوستان، در سال ها  ی  در کنار روابط گسبر
 روابط شور   بر  پاکستان را ن

 
ش دهد. سابقه  ل یمختلف و مسا یبا افغانستان در دوره ها هیو روس یگسبر

 .برد اد یاز  باید  نه بر  مربوط به آن را ن

بر اوضاع در افغانستان    یاثر گذار   یاز امکانات متعدد برا  هیگفت که روس  توانیتوجه به مراتب باال م  با 
 .آن برخوردار است امونبر و پ
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در   هیصورت گرفت . روس  هیبه توافق روس،    کا یامر   ی به رهبر   تالفیا  ینظام طالبان توسط قوا  یبرانداز 
به   تالفیبا ا  اد یز   انیتا سال  هیشد حضور داشت. روس   نظام کنوی    یبر مذاکرات بن که منجر به شکل گ

 کا،یامر   یبه رهبر   تالفیا  یبرا  یهمکار   نیداشت. ا  یدر افغانستان در اشکال گوناگون همکار   کا یامر   یرهبر 
هایهل  یدار ی از خر   توانی راستا م  نی افغانستان سودمند بود. در ا  یبرا  بر  و ن  هی روس  یبرا  رویس  یکوپبر

 .نمود یادآور یمسلح افغانستان  یقوا یبرا کا یتوسط امر 

متشنج شده است ،   هیعضو ناتو و روس  یو در مجموع کشورها  کا یکه روابط امر   بر اخ  انیاما در سال  و 
حضور ابراز شک و    نیآنان از ا  اتیر افغانستان  و نو ناتو د  کا یدر مورد حضور امر   بارها مقامت رویس

 .کرده اند   د یترد

ا  کا یاست که امر   نیا  تیواقع افغانستان موفق  یوعده ها  یفایو غرب در  به   بر چشمگ   یها  تیشان 
که   ود بر گمان نم،    شد یمبدل م  انهیم  یایآس  یکشورها  یمودل نمونه برا  کیو افغانستان به    داشتند یم

برگشت   و در شکست پروژه  افغانستان    یر  کرمل   ود بر سان گمان نم  یر  . به همشد یاز آن دلشاد م  یر  کرمل 
 .باشد  نفعیهم بدتر از آن مسلط شدن داعش در افغانستان ذ ا یطالبان به قدرت و 

 و ناتو  را امضا کرد، مقامات رویس کا یبا امر  تر یامن مانیافغانستان پ 2014سپتامبر  30از آن که در   پس
با ضاحت و به تکرار خواهان   ند، ولداد نهاصول مورد پرسش قرار    ثی حق افغانستان را منح  نیگرچه  ا

 .برسد   تیامن  یشورا  بیبه تصو   ساف«ی»آ  تیآن شدند تا حضور ناتو در افغانستان پس از ختم مامور 

کرد که    بی را تصو   ی  نامهبه اتفاق آرا قطع   ۲۰۱۴امبر  دس  ۱۲  خی    سازمان ملل متحد به تار   تی امن  یشورا
  ت ی مامور   د یشد.  در مورد تمد  بای  یپشت  ۲۰۱۵یتازه ناتو در افغانستان پس از جنور   تیدر آن از مامور 

که   نیبر ا  ت  مب  اظهارات مقامات رویس  نی. آخر ست یچندان روشن ن  هیقاطع« موضع روس  یبای»پشت
 ن ی در ا  هیروس  موافقت ضمت    ود،بر ناتو به شمار م  تی مسلح افغانستان مسوول  یقوا  بر  و تجه  لیتمو 

 .تواندی شده م مورد تلفر 

در واقع  ،    رویس  حاتی تسل  افتیدر   یبرا  مکرر مقامات افغای    یبه تقاضاها  اما پاسخ مقامات رویس  و 
   نیدر پاسخ به ا   هی است. روس  کیپلوماتی جواب رد مودبانه و د  کی

 
کرده تا ده   تقاضاها ابراز آماده یك

 با مهمات آن را بر اساس بالعوض به وزارت دا  کوفی کالشن  فیخف   ندار یماش  لیهزار م
 
افغانستان    خله

   هیبدهد . همچنان روس
 

بتر   کوپبر یکرده است تا سه بال هل  ابراز آماده یك    را )که مدل صادرایر   35-یم  ض 
 .دهد  لیرابر پرداخت پول تحو نام دارد( به افغانستان در ب 24 -آن یم

"  افغای    استیگفته بود :  " س  ۲۰۱۱در امور افغانستان در سال    یر  پوت   ندهیکابولوف )قبولوف( نما  بر ضم
در برابر    دوفی. جواب مدو شود یم  یر  منابع الزم تع   تی آن و موجود  با درنظر داشت منافع میل  هیروس
مالقایر   یتقاضا در  عبدهللا  حاش  عبدهللا  در  شانگها  شیهما  هیکه  پذ  یگروه   رفتیصورت 

و    سمیبود:  مسکو حاض  است افغانستان را در مبارزه با ترور   یر  هم  شیکم و ب  بر  (  ن15.12.2015) 
 .کند  یباشد، همکار  هی که در توان روس  یبه نحو  نظایم یوهابر ن تی تقو  یر  و همچن ی  افراط گرا

تا توقعات    دارد  نهرا افاده کرده است که  توان آن را    نیا  کیپلومات یبه تکرار با زبان د  هیکه روس  نی ا  کوتاه
  ار یرا در اخت  یر  سنگ   حاتیتسل  ستیمشوره ها که اگر غرب حاض  ن  نیافغانستان را برآورده سازد. پس  ا

 .بدون سنجش اند  یها رهمشو  کومک کرد،   یتقاضا هیاز روس د یبا نهی افغانستان قرار دهد، در زم
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رو، همکار   به مف  یهر   
ً
فدراس  انیم   د ی متقابال و  و مواز   هیروس   ونیافغانستان   ن یدر چهارچوب اصول 

 بر  در سطح و م  الدول ،  یر  شناخته شده  حقوق ب
که هر دو طرف قادر به آن باشند، به نفع افغانستان    ای 

 .ستیوجه به نفع افغانستان ن چیبه ه  هی با روس است. دشمت  

.  ست یبه نفع افغانستان ن  بر  در مورد افغانستان ن  هیناتو و روس  انیسان برهم خوردن تفاهم م  یر  هم  به

نقش موثر  اگر  تعم  یافغانستان  ا  ق یدر  ش  ا  نیو گسبر به ه  نیم  کرده  فا ی تفاهم    بر  ن   صوریر   چیتواند، 
 .در صدد اخالل در آن شود  باید  نه

 یکه همکار   یلیآن مسا  یبا غرب را رو   یدرب همکار   یر  کرمل  بر  دوران جنگ رسد ن  یبرهه ها  نیدر بدتر   حتا 
در مورد   تواند یم  یبر  چ  یر  است. و چن  یر  چن  بر  نه بسته بود. حاال ن  دانستی شان را به نفع خود م  یرو 

 .باشد  عمیل  بر  افغانستان ن

اوضاع در افغانستان را به نفع خود نداند ، از آن به نفع    کنوی     د یولو تشد  هی روس  د ی د  توانیکه م  یطور 
غرب    استیاز س  هی. پس انتقادات روسکند ی استفاده م  انهیم  یایآس  یکشورها  ان یمواضع خود م  میتحک 

 به معنا  سد،بر م   بر  تا رسحد وارد کردن اتهامات ن  در افغانستان که گایه
ً
   هیکه روس   ستی آن ن  یالزما

ً
واقعا

  انه یم  یایافغانستان به آس  ق یتندرو از طر   ی باشد که غرب در صدد صدور گروه ها  دهیرس  جهینت  نیبه ا
بع  هی روس  یر  به مناطق مسلمان نش  ق یو از آن طر  ن  د یباشد.   یر  وجود چن   هیکه روس  ستیاز احتمال 

برسد   جهی نت  نیبه ا  هی باشد.  و اما اگر روس  هقرار داد  ایر یبالقوه مورد ارز   خطر احتمال  ثی را به ح  یخطر 
چن ا  یخطر   یر  که  در  دارد،  وجود  بالفعل  صورت  به   

ً
امکانایر   نیواقعا از  استفاده  با  در   صورت  که 

که    ستیآن ن  یبه معنا  نیو دفع و طرد آن اقدام خواهد کرد . ا  مقابله  یبراافغانستان و منطقه دارد،  
عمل  هیروس به   

ً
نظ  اتیالزما ا  ایممتعارف    

ً
طبعا شد.  خواهد  متوسل  افغانستان  داخل   ی برا  نیدر 

برسد که حکومت    جهی نت  نیبه ا  هیخواهد داشت. اگر بالفرض روس  خطرنایک  یامدها یو پ  جیافغانستان نتا
  یخطر برا نیا انبر  صورت نوع و م نیدر ا کند،یم بای  یپشت ی  نابخردانه  استیس یر  از چن بر  افغانستان ن

 .افتی  خواهد  شی افغانستان افزا

هم    ا یو ناتو و    هیافغان از شاخ به شاخ شدن روس  ثیبه ح  تا کیس  رد یپذ  نیم  منطفر   چیکه ه  نیا  کوتاه
نظایم  عاتیشا  

 
شادمای    هیروس  مداخله ابراز  افغانستان،  چن در  نفع    ی  وهای سنار   یر  کند.  به  تنها  نه 

 .است بر  خطرناک ن ار یبل بس،  ستیافغانستان ن
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 ۲۰۱۵دسمبر  ۱۹

 
ی
 دارد  از ین واقیع ل یافغانستان به بد -ستی ن تنها انتقاد کاق

 

نت با ه  ی»حراست و ثبات افغانستان« ، کم از کم از سو   یشورا  لیتشک  اعالم استقبال    چیکاربران انبر
نت هر چه بود انتقاد و مخالفت با ا -مواجه نشد مثبتر   .حرکت بود نیدر شبکه انبر

مجاهد اندر مجاهد اندر مجاهد است. خوب    میتا حال هرچه حزب و سازمان و شورا دار   ۱۳۷۱ثور    ۸  از 
حراست و ثبات   یو حال »شورا  د ی گو یو اکنون داعش هم از جهاد م  کند یطالب هم از جهاد صحبت م

 ی . آقاد یگو ی جهاد« سخن م  ی بر محور حراست از »ارزش ها  بر  ن  افیس  یآقا  یافغانستان« به رهبر 
 اف یس  یداد. آقا  د ییهم شعار تا  شیورااز برکت تفنگ مجاهد است و ش  میگفت هر آن چه دار   افیس

 ...!دارد نهجامعه حافظه   ی  گو   -بد نکرده اند  نیگفت که نام اسالم را مجاهد

تا حال آن را    ۱۳۷۱ثور سال    ۸است که از    یبر  چ  نیو بس. و ا  میانتقاد اندر انتقاد اندر انتقاد دار   حال
 .م یتکرار اندر تکرار اندر تکرار داشت

افغانستان که از تشک  ا یآ و   گذرد ی سده م  کیبه    کیدر آن نزد   ی  تجددگرا  یهسته ها  یر  نخست  لیدر 
هوادار    یوهابر تبارز ن  یبرا  تر یظرف  چیه  معاض را تجربه کرده است،   ینوساز   یبرا  چندبار هم مساع

 !...؟دارد  نهوجود  موکرایسیتجدد و د

وجود ندارند تا دست در دست با هم   موکرایسیهوادار تجدد و د  یها  تیدر افغانستان چنان شخص  ا یآ
 !را آغاز کرده بتوانند؟ موکرایسیهوادار تجدد و د یوهابر تشکل ن یکار برا
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ظرف  باید  نه  فراموش بس  تیکرد که     ار یبالقوه 
 

ن  یبرا  بزریك د  یو بر تبارز  و  تجدد  به    موکرایسیهوادار 
  ی ها  یدی که دستش در تراژ   به آن تعلق دارد ؛ نسیل  ندهیکه آ  نسیل  -خصوص در نسل جوان وجود دارد

 سته یشا  شخیص  یای و سجا  ی    شهیکه از نظر اند  ی  ها  تی . همچنان شمار شخصستیگذشته آلوده ن
 
 

را دارند، کم  موکرایسی هوادار تجدد و د یوهابر تشکل ن یمحور جذاب برا جاد یشدن در راه ا شگامیپ یك
  ی وهابر ها اراده کنند تا با هم به تفاهم برسند. تنها با انتقاد از ن تیشخص نی است تا ا نی. مهم استند ین

که هدف     واقیع لیموثر خواهد بود که توام با آن بد  انتقاد زمای   نی. ا د یرس ی  به جا   میتوان نهعقبگرا ، 
 .ان باشد، در جامعه تبارز کندبهبر افغانست یآن فردا
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 ۲۰۱۵دسمبر  ۲۸

 که بگندد نمک   یبه روز  یوا 

 جرگه   معاول اول ولس ر یظاهر قد یآقا یچند نکته در مورد گفته ها

ند، ی انسان ها را رس م  انیکه داعش  نیا را  انکار   نیسازد. آن ها خود نتنها ا  را متعجب نیم  کیس  گر ی د  بر
ها را خود پخش   دنیرسبر   نیا  یوهایدیرعب و وحشت عکس ها و و   یفضا  جاد یبل به هدف ا  کنند،   نیم
 .. .کندیرا رد م یتمدن معاض بشر  نی. داعش همه اصول و مواز کنند یم

* 

 برادر،   ند یبب  وقتر   مخالف داعش،   یعاد  یجنگجو   کیمحتمل که    بر نه ناممکن است و نه هم غ   خوب
شده است ، آتش انتقام در دلش شعله ور گردد و     دهیهمرزمش توسط افراد داعش رسبر   ا یو    شاوند یخو 
 .به عمل بالمثل دست زند ی  باخبر از احکام قانون به عنوان انتقامجو  ا یو  خبر یب

توج   -دولت  یارگان قانونگذار   عت  ی  -جرگه  معاول اول ولیس  اما، وقتر   و  سخن    دنی رسبر   هیبرود و در 
 ...بزرگ  است ی  رسوا کیاز  شبر یبه مراتب ب یبر  چ گر ید نیاجلوه دهد ،  یو آن را امر عاد د ی بگو 

ب  یها  ونیجرگه احکام کنوانس  معاون اول ولیس  اگر  را در مورد همچو    میل  یر  و قوان  الملیل  یر  مرتبط 
 .بداند  د یرا با حقوقر عام  ی، اصول و ارزشها هی در حافظ نداشته باشد، کم از کم روح ا یقضا

معاون   یار ی، پس بر اساس چه معدارد  نه  سطح  سواد حقوقر   نیتر   ی  حتا در  ابتدا  ر یظاهر قد  یآقا  اگر 
 !جرگه شده است؟ اول ولیس

محکمه و قتل خود رسانه    یمعنا   بر  ن  ایسیعقل سالم و حد اقل سواد س  یآدم دارا  کیکه    نیا  راستش
 .داندیرا م دنیو باز رسبر 

است، پس ما چرا داعش و ماعش را   یدر جنگ امر عاد  دنیجرگه  ! اگر رسبر   معاون اول ولیس  یآقا
 ...!؟ مینام یم تکار یو جنا می کنی محکوم م

آن را نداشته باشد   یبداند و پروا ا یجرگه نداند و   معاون اول  ولیس است که وقتر  نیا تی، واقع خوب
دولت)انحصار داشیر  و    فیتعر   یادیاز مشخصات بن  گیزدن بر    شهیپا کردن حکم قانون و ت  ر یکه با ز 

  ار یتعجب بس  یجا  گر ید  کند،   غی را تبل  یساز   شهیکند و مل  جاد یا  شهی(، برود و مل  هیقهر   یاستعمال قوا
 ....هر فکر و  اراده و خواست خود را »قانون« بداند  یکه  و   دارد  نه

** 

 ن  ی  رسوا  نیاست که پس از ا   نیا  جالب
فاتح   کیجرگه چون    ولیس  بونیاز پشت تر   ر یظاهر قد  یآقا  بر 

پارلمان   تیثیحفظ ح   یبنشاند و برا  شیتا او را رس جا  ستین  وکال هم کیس  انیو  از م  د یگو یسخن م
 .را مطرح کند  یو  هیعل او از سمت معاول اول و اقدامات قانوی   یبرکنار  شنهاد یپ
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به علل    ا یاز ترس و    ا یو    کشاند یکه همچو حرکت ها کشور را به کجا م   دانند ی جرگه نم  ولیس  یاعضا  ا یآ
 !ند؟یبگو  مورد حرق   نیدر ا خواهند ینم  گر ید

  کسای    ستند ی زده است. در پارلمان  کم ن  یساز   شهی که دست به مل  ستین  کیس  یر  اول  ر یکه ظاهر قد   البته
خود را دارند. حال   یها  شهی مل  کیکه هر    جنگ ساالرای    -اند  گر ی وابسته به جنگ ساالران د  که به نوع

  نعمت یو ول  انیحام  می مستق  بر غ  ا یو    میرا محکوم کنند، مستق  ر یظاهر قد  یکرده ها  و گفته ها  نانیاگر ا
ر خواهند شد بر  خود شان  ن یها  .مترص 

با   شبر یهم اگر گفته شده ب  .  سخنای  دارد  نهالزم وجود    ی از واکنش ها  یخبر    بر  از پارلمان ن  ونبر ب  در 
 ...زبان گنگ  بوده است 

تر شود و کار به   فیهم ضع  ن یدولت از ا  ی ها  هیپا  اعمال  یر  و چن  یساز   شهیاجازه داد تا با مل  باید  نه
 
 
 ...دولت برسد  آور فروپایسر  ینابود فاجعه

 واکنش نشان داد!  د ی شد و چنان که با دار ی ب د یبا

* 
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وری  ۱۱  ۲۰۱۶فبر

 امریکا و قوای هوای  افغانستان

 افغانستان توجه نکرده است؟   ی  هوا  یو بر ن   بر  سال حضور خود در افغانستان، به تجه  ۱۴در     کا یچرا  امر 

 :ندیگو ی کاران«  م  مالحظه»

 یوهابر ژه نیمسلح و به و   یقوا  حی و تسل  به تجهبر    کا یمخالفت پاکستان مانع از آن شده است تا امر   -
دازد.  و    ی  هوا گپ را تحت نام مدنظر گرفیر  مالحظات پاکستان، مطرح   یر  هم به گونه نرمبر ع   ا یببی
 .کنند یم

مسلح افغانستان در سطح   یقوا  بر  و تجه  حیبه تسل  یدارد:  اگر شورو   بر  ن  ی مساله ُبعد اقتصاد  نیا  -
 حات یبه خاطر آن بود که تسل  ا یگو   د،یوارسا مبادرت ورز   مانیمتحد خارج از پ  یکشورها  کی  یبلند برا
 .ارزانبر بود  ی  به حد قابل مالحظه  کا یبا امر  سهی در مقا یشورو  اتبر  و تجه

داشته است و به علت   مورد مالحظایر   مسلح در   یبه علت نفوذ جنگ ساالران در دولت و قوا   کا یامر   -
 ...رسعت در مورد اقدام کند میخواسته با  هن  نانینبود اطم

امر   و  تندرو  منتقدان     کا یامر   ا یکه گو   ند ی گو یم  کا یاما، 
ً
را در سطج   یوهابر ن   خواستهیم هن  قصدا  افغان 

شده    هی آن توج  برسد تا ادامه حضور دراز مدت نظایم  ی  که در سطح  خود کفا   د ی نما  حیو تسل  بر  تجه
 .بتواند

تواند  یم هاصال ن کا یوقت و  امر  یشورو  یاقتصاد ی ها ی  و توانا تیبا توجه به وضع و گرای    ارزای   لیدل
   یر  که کرمل   تواند یآن بوده م  اصیل  لیباشد.  دل  منطفر 

 
 یاوضاع در افغانستان را برا  آن وقت  چه گونه یك

 .دانستیم تیاهم ز یحا  یشورو  رسحدات جنویر  تیامن

به جا  تر یامن   میل  یوهابر کاربرد اصطالح  »ن  گر ی د  یسو   از  افغانستان«    ی»قوا   یافغانستان«  مسلح 
مسلحانه مدنظر    یرا در حد مقابله با شورشگر   افغای    یقوا  حیمتحده و ناتو تسل  االتیکه ا  دهد ی نشان م

  .خارجر  احتمال داتی دارند و نه مقابله با تهد

(  هنوز  ی  هوا  یافغانستان )به خصوص قوا  تر یامن  یوهابر نشان داد که ن   ۲۰۱۵سال    یاما، جنگ ها  و 
تاس  اتبر  تجه  حات،یتسل  یدارا تام   ساتی ،     یفای ا  یبرا   کاق    ناتیو 

 
با     فیوظا  موفقانه مبارزه 

 یها  دانیمسلح  افغانستان توانست در م  یقوا شی. اگر در سال پستند ین   بر  مسلحانه« ن   ی»شورشگر 
مسلح از    یبود که رسبازان و افشان قوا  ی  ها  یمانا  از برکت فداکار خود را انجام بدهد، ه  فیعمده وظا

 .خود متبارز ساختند

 بر اخ
ً
ال متقاعدد    ا در افغانستان ، رسفرمانده   الملیل  یر  ب  نظایم  ی وهابر فرمانده ن  که زمای    وس یپبر   د ی و یجب 

گفت که اگر افغانستان ( بود  یا  ی آ  )یس   کا یامر   یسازمان اطالعات مرکز   سیی ر    بر  سنتکوم  و باالخره ن
چون   ی  دستاوردها  حتر   ر کشو   نیمسلح در ا  انی جنگجو   د یشا  داشت،یم  ار یدر اخت  یقو   ی  هوا  یو بر ن

ل مناطفر  مقطیع بر تسخ  .داشتندنیم  بر  در هلمند ن شهر قندوز و به دست گرفیر  کنبر
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د  پس اظهارات  نظایم  وسی پبر   د یو یاز  تحلل  ،  کارشناسان  مالحظه کار   تر نظام  گرانیو  به  سخن   یکه 
 ی ازمندین  یکه پاسخگو   ی  هوا  یو بر که افغانستان بدون داشیر  ن   ورزند یم  د ینکته تاک  نیبر ا  بر  ن   ند یگو یم
 کنوی   یها

 
 .موفقانه مبارزه کند یتوانست با شورشگر  خواهد  نهباشد،  برهه

مسلح و به خصوص   یقوا  بر  و تجه  حیتسل  یو ناتو ، برا  کا یچند سال است که افغانستان به عالوه  امر   از 
ال یر  ، چ هیخود به هند ، روس ی  هوا یقوا  .مراجعه کرده است   ا یو حتا اسبر

 بر اخ
ً
  سه بال هیل  انیهند از م  ا

ً
افغانستان  به   -MI ۲۵کوپبر    آن فهرست دور و دراز افغانستان عمال

 .کرد  دور و دراز افغانستان تلفر  یدوستانه به تقاضاها ی   کی  توانی را م نیداد. ا لیتحو 

دن دههزار کالش  روس    نکوفیها وعده سبی
 

هایکردند تا هل  ، ابراز آماده یك افغانستان را    از یمورد ن  یکوپبر
بها پرداخت  اساس  تحو   تجاریر   یبر  افغانستان  را   پول  - بدهد  لی به  آن  پرداخت  توان  افغانستان  که 

  کا یامر   تیمسلح افغانستان در حوزه   مسوول  یقوا  بر  و تجه  حی. روس ها روشن ساختند که تسلدارد  نه
 .کرد   تلفر  کیپلوماتید ی   کی  توانیرا م نیناتو است. ا

افغانستان   ی  هوا یوهابر ن یدالر برا ارد یلیم ۲.۳ ا یگو   کا یامر  ،بر سال اخ ۵شده است که در  مدع گار یس
هایو هل  اراتی تعداد ط  کی  لدیهیو تحو   لوتها یمصارف شامل آموزش پ  نیضف کرده است. ا  ی کوپبر

هایتعداد هل  کی  کا یامر  ن،یاز بحران اوکرا  شیاست. پ  بر  سبک ن افغانستان    یه برایاز روس  نظایم  یکوپبر
  کوپبر یو هل  ارهیبال ط ۲۰۰ یافغانستان دارا  ی  هوا  ی که در حال حاض  قوا  شود ینمود. گفته م  یدار یخر 

ها یو هل  اراتیط  نی ا  شبر ی. بخش بباشد یبال آن فعال م  ۱۲۰است که تنها   سبک    از نوع ترانسپوریر   کوپبر
  ل یافغانستان تحو   ی  هوا  یوهابر را به ن  یلیبراز  - A ۲۹سبک نوع    اره  یدر ماه گذشته چهار بال ط  کا یاند. امر 

 داده شود.اداره بازریس  لیبه افغانستان تحو   کینزد   ندهینوع هم در آ  نیاز ا  گر یبال د   ۱۶داد. قرار است  
  ی اعالم کرد افغانستان در حال حاض  دارا  یالدیسال م  ل ی( در اواگاریافغانستان )س  یبازساز   یبرا  کا یامر 
،  MD-۵۳۰ کوپبر ، شانزده فروند هیلMi-۱۷ کوپبر ، پنجاه و دو فروند هیل  MI-۳۵ کوپبر فروند هیل  ۱۱
 .هستند C-۱۳۰ ی  ما یو چهار فروند هواپ C-۲۰۸ ی  مایو شش هواپ ستیب

 ی  ایافغانستان  با توجه به مشخصات جغراف   ی  هوا  یموجود در قوا  اراتیاست که  ط  نیا  تیاما،واقع  و 
افغانستان به خصوص از نظر   ی  هوا  ی.  قواستیوجه بسنده ن  چیها، به ه  یبر و وسعت ساحه درگ

  یها کوپبر یو هل اراتیط
 

 .مواجه است   یبا کمبود جد جنگ

 تجه  نیمستقل افغان بر ا  کارشناسان
 
افغانستان هم از نظر   ی  هوا  یقوا  حیو تسل  بر  باور اند که برنامه

  آنها و هم از نظر چهارچوب زمای    تی فیو ک   تیو  هم  از نظر نوع  ناتیو تام  اتبر  ، تجه  حاتیتسل  انبر  م
 .است یادیو بن ی، جد عی    رس   یبازنگر  ازمند ین

افغانستان  گرفته شود و منابع   ی  هوا  یقوا  یهایازمندین  یر  تام   یبرا  ایسیس  میاست که  ولو تصم  روشن
و ناتو   کا یتواند. پس امر  کمبودها در چند ماه رفع شده نیم  نی، باز هم ا ابد ی صی آن تخص یبرا بر  ن مال

  ی  هوا  یکامل قوا  یتا تواناساز   د یاگر واقعا بخواهند تعهدات خود را در برابر افغانستان انجام بدهند ، با
 ی  هوا یبا قوا ما یمستق نظایم اتیجنگ و عمل دانیافغان را در م یوهابر افغانستان،  ن ی  و مدافعه هوا

  ی مسلح برا یعاجل قوا یهایازمندیدر اکمال ن د ی و ناتو با کا ی.همچنان امر ند ی خود کومک همه جانبه نما 
به طور  د یرا حکومت با  لیمسا نیبکند.   ا عاجل و کاق   ومکک  گیالزم لوژست ناتیداشیر  مهمات و تام

متحده و اظهارات    االتیا  منابع معتبر استخبارایر   یها  لی.  تحلد یو بروکسل مطرح نما  د یبا کاخ سف  یجد



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
263 

 
 

 امر   انینظام
 
س حکومت   ی  تقاضا  یر  طرح چن   یبرا  ومند بر ن   منطفر   لیدال   و ناتو ،  کا یبلند رتبه را در دسبر

مسلح افغانستان،    یعاجل قوا   یهایازمندین  یر  و تام  ی  فعال هوا  بای  یداده است.  پشت  رار افغانستان ق
مردم افغانستان که     یهم برادر افغانستان،    تیدشمنان صلح و امن  یخواهد بود هم برا  روشت    امیپ

 یو رو ح  یلعم ی  توانا  ی در ارتقا  نیو ناتو به تعهدات خود در برابر افغانستان پابند اند . و ا  کا یامر 
 
 یقوا  ه

ا خواهد داشت. .در غ  بر تاث بر  مسلح افغانستان ن بت  آن افغانستان حق دارد تا در مورد اعتماد نس  بر بش 
 تجد  کا یبه امر 

ً
 نظر کند.   د یو ناتو جدا
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وری  ۱۶  ۲۰۱۶فبر

 د ی ب  درس بگ خی    از تار  -بس است  رجز خوایی 

 

ان احزاب و تنظ و هشت دلو و هشت ثور ، ستی، ب یشش جدهفت ثور ،  در  ها همه ساله به  میرهبر
دازندیم درس گرفیر  از گذشته ، به رجز خوای   یکوشش برا  یجا  .بی

 ...کار پرداختند  نیبه ا شیپ انیبا شکوه تر از سال ی  گو   بر  امسال ن و 

صف واحد صورت گرفت و    ک یحکومت گفت که جهاد افغانستان در    ی  اجرا   سییعبدهللا ر   عبدهللا
 .در کشور بود یو آزاد دهیآن وحدت ملت و دفاع از عق امیپ

 فرامویسر   یمار یکه به ب  د یجوان تر از آن هست  ار یگفت : شما هنوز بس  د یجناب عبدهللا عبدهللا با  به
تا   و از چه نوع  د یچند صد مثال به کار دار   د یدچار شده ا  فرامویسر   یمار ی... اگر به بد ی دچار شده باش

 
 
 ...!شود ؟ ا یتان اححافظه

او نخست  نیلت مجاهددو   سییر   یر  نخست   یمجدد  هللاصبغت  را  از طر   یر  گفت که جهاد    و یراد  ق یبار 
گروه از آسمان   نیاعالم کرد. او با اشاره به شورش گروه طالبان گفت که ا  یشورو   یوهابر ن   هیعل  یسیر یر 

 .کشدرا یم غانستانو مردم اف شود پاکستان وارد افغانستان یم  هیبلکه از مرز کشور همسا امده،یفرود ن

درست    ج  یب  شانیپابرجاست . ا  یهنوز حافظه شان تا حد  ی بر و زه  یبر به رغم پ  ی  گو   ی مجدد  جناب
  ی درست همان طور   –آوردند   یم  فیبل از پاکستان تشر ،    امدهی، طالبان از آسمان فرود ن  . بیل  ند یگو یم

 ...آورند  فیو حکومت ناحکومت شان تشر  یجهاد یها میکه احزاب و تنظ

کشور ناتوان است و   تی امن  یر  تام   نهیدر زم  فرمودند که حکومت وحدت میل  اف،یالرسول س  عبدالرب
برا تا حکومت  به مجاهد  نیا  یباز خواستند  بدهد  نیکار  امکان  و  احزاب   میتنظ  ی  گو   -فرصت  و  ها 

 ی برا  ی  ناو توا  بر تدب  ار یشان بس  یساالر   میهم در دوره  تنظ  ا یندارند و    فیتشر   در نظام کنوی    یجهاد
م یحکومتدار 

 
 ...از خود متبارز ساختند!؟ ت ی امن یر  و تا



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
265 

 
 

* 

 ...ندبر درس بگ خی    تا از تار  ستند ی حاض  ن چیه کسای    ی  گو 

 .و امروز شود روز یما بهبر از د یکه فردا  ود بر گمان نم   مبر الزم را نگ یاز گذشته و از امروز درس ها تا 

اف به خطاها و اشتباهات گذشته و گرفیر  درس ها  یکه به جا  کسای   الزم از آن ها در کوشش    ی اعبر
 .یر ی پذ تیبا کمبود وجدان و فقدان مسوول ا یبا کمبود عقل مبتال اند و  ا یآن ها اند،  ماستمال ا یانکار و 

* 

و   یش جدشاز هفت ثور ،    -در افغانستان    ابتر ین  یجنگ ها  یر  بحران خون  نیاز ا  ی  برج و برهه    چیه
 .دارد نهافتخار  یبرا یبر  چ -و هشت دلو گرفته تا هشت ثور  ستیب

* 

  م یمرتکب شد   یشورو   یوهابر را که پس از خروج ن  است تا ما همان اشتباهایر   نیهر رو امروز مهم ا  به
 .میو متحدانش دوباره مرتکب نشو  کا یحال باز با خروج امر 

 .مرتکب شد  یرا مرتکب نشوند که شورو  امروز همان اشتبایه بر  و متحدانش ن کا یاست تا امر  نیا مهم

پس از خروج   کا یرا مرتکب نشوند که امر   و متحدان آن امروز همان اشتبایه  هیمهم است تا روس  همچنان
 ...مرتکب آن شد  یشورو 

گروه    چیاست که ه نی مهم تر از همه ا  خواهند،ینم  ا یو  خواهند یگان چه م   گانهیکه ب  نیضف نظر از ا و 
 ...  شود  نهدر قطع درخت منافع افغانستان  ی   گانهیب چیدسته تبر منافع ه افغای  
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وری  ۱۹  ۲۰۱۶فبر

 در قبال افغانستان   ه یروس استیمخرب در س الت یتما

 

  ه ی روس  استیکه س  دهند ینشان م  ،   گر ید  یگزارش ها  در مورد افغانستان  و برج    مقامات رویس  اظهارت
  ی افغانستان  را با مخاطرات جد  منافع میل  تواند ی که م  یبر تغ  -است  بر در قبال افغانستان در حال تغ

 .مواجه بسازد 

در وزارت خارجه   ا یشعبه دوم آس  ر یدر امور افغانستان و مد  هیجمهور روس  سیی ر   نده  ی کابولوف نما  بر ضم
با ناکارا خواندن مذاکرات چهارجانبه    ک«ی( در مصاحبه با »سپوتن15.02.2016)   شیچند روز پ  ،  هیروس
اما    وست،یپ  خواهد  نه  ندر باره حل اوضاع در افغانستا  انییکایامر   یگفت : »مسکو به تالش ها   کنوی  

و آگاهانه،    ت  یکه به گفته او »به صورت ع  مذاکرایر   -دهد«    لیآماده است خود پروسه مذاکرات را تشک
 د  نیباشد. و اما، اگر ا  ه«یبا درنظرداشت منافع تمام دول منطقه، به شمول روس

 
  ه ی روس  پلوماتیگفته

با گفته ها ن  یو   گر ید  یرا  ا  د ی د  توانیآن گاه م  م،یهم بگذار   کنار   هینو روس  نظایم  نیدکتور   بر  و   ن یکه 
 .داشته باشد تواند ی چه معنا م یو  یبر موضعگ

فکس  گفت : » طالبان اکنون در کتله   ۲۳در     کبولوف  بر ضم دسامبر سال گذشته در مصاحبه با انبر
  اسایس

 
اند که کشور  اشغالگرای   انییکایآن ها امر  ی. براکنند ی عمل م میل بخشیجنبش رهاشان به گونه

   قانوی  بر شان را به طور غ
 

   ن ی...«  ؛ او در پاسخ به اکنند یم  د یشان را تهد  ت  ید  و   اشغال و عنعنات فرهنگ
داعش به عنوان متحد    هیاز طالبان در مبارزه عل  توانیم  هیهمانند ارتش آزاد سور   ا یپرسش که آ  نیبه ا

گفت: در حال    کند، یم   ق یطالبان را  تشو   ی    مبارزه  یر  انجام چن   یمسکو طالبان را برا  ا یاستفاده کرد و آ
موثر  آزاد سور   تیحاض   ارتش  ق  هیاقدامات  اما باشد کمبر یم  ار یبس   هیروس  ی  با حمالت هوا  اسیدر   .
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ا  بر  ن  هیروس  ی ماهایو هواپ  ستین  هی افغانستان سور  ندارند.  طالبان بدون   نیقصد اقدام در  کشور را 
همانند    خواهد داعش یم  کنند موضوع هستند چون احساس یم   نیبه دنبال ا  بر  ن  هیروس  یهای  راهنما

  خالفت و جهاد جهای    جاد یا  ،اهداف فرامیل  یاز آنها در راستا  کرد،آنچه در گذشته القاعده دنبال یم
به   ل یدل  نیموضوع را احساس کردند و به ا  نیدر ادامه گفت: طالبان ا  کبولوفاستفاده به عمل آورند.  
بات کامال جد . هم طالبان افغانستان و هم طالبان پاکستان اعالم کردند که  کنند وارد یم  یداعش ض 

مهم   ار یبس   نیو داعش را قبول ندارند که ا  شناسد نیم   تیبه رسم  فهیرا به عنوان خل  «ی»ابوبکر بغداد
 .است 

 ت  یبه صورت ع  بر  ن  ق ی منافع کشورش با طالبان بدون تشو   ه،یجمهور روس  س یی ر   ژهیو   ندهیگفته نما   به
   .مطابقت دارد

مسکو با طالبان اشاره کرده و    ارتبایط  یهامصاحبه، به وجود کانال  نیاز ا  یگر یدر بخش د  کبولوف
  خواهد یم  هی روس  نی، بنابرا  باشد مشکل افغانستان یم  ایسیاظهار داشت: کشورش جانبدار حل و فصل س

قابل   مصالحهمذاکره کند و به    یز یبا مخالفان مسلح خود بدون جنگ و خونر   انستان حتر تا دولت افغ
 .سازمان ملل متحد در نظر گرفته شود  تیامن یقطعنامه موجود شورا  د یبا نیا ی. براابد یقبول دست 

افغانستان دارد. همچنان     لیخود را در مورد مسا  ایر یو ارز   افتیدر   ،  د ید  هیروشن است که روس   خوب
،    االتیا  ران،یاکه پاکستان،    در حال   ی  با طالبان تماس ها  گر ید  یتعداد کشورها  کیو    یر  چمتحده 

نکوهش کرد.    گرانیداز    شبر یب  میتوان نهرا ضف به خاطر داشیر  تماس با طالبان     هیداشته اند،  روس
در واقع نه ،    کند یعمل م  «میل  بخشی که به صورت »جنبش آزاد  گرویه  ثیطالبان به ح  فیتعر   و اما،
وع  ر یتنها ز  بل در تناقض روشن با اصول و  نظام موجود در افغانستان است ،     تیپرسش بردن مشر
. داند یخود را به آن ها متعهد م  هیسرو   فی فدرات  یقرار دارد که جمهور   تر الملل  یر  بشده    رفتهیپذ  نیمواز 

 .در قبال افغانستان است هی اعالم شده  روس استیر تناقض با مواضع و  سد فی تعر  نیهمچنان ا

با    سافیا   لیتشک  بر  طالبان و ن   میرژ   رسنگوی    یو متحدان آن برا  کا یامر   اتی که روشن است عمل  چنان
 ی بعد یصورت گرفت. تمام قطعنامه ها  هیموافق روس یسازمان ملل متحد و را  تیامن  یمجوز شورا

  الملیل   یر  ب  یدر روند بن و کنفرانس ها  هی.  روسدند یصادر گرد  هیموافق روس  یبا را  بر  ن   تیامن  یشورا
 ناتو  جهت انتقاالت نظایم   یو اعضا  کا یامر   یبرا   هی افغانستان حضور داشت . روس  یبه ارتباط بازساز 

 ی  هوا   یقوا   بر  تجه  یبرا     کا یبا پول امر   هیفراهم ساخت. همچنان  روس  التیقلمرو خود تسه  ق یاز طر 
هایهل    هیفروخت. روس  نظایم  یکوپبر

 
   یكه  به همکار    ی  پروژه    140   یازساز کرده بود تا در ب  ابراز آماده یك

اک نموده و همچنان  در برنامه هاداشت ،    یاز به بازساز یوقت در افغانستان ساخته و  ن  یشورو    یاشبر
 .دبر سهم بگ   بر  آب و ساخیر   راه آهن در افغانستان ن ی، اعمار بندهااستخراج معادن  

    هیمطرح شد،  روس  تر یامن  تی برنامه انتقال مسوول  وقتر 
 
دن   ی  کایامر   یوهابر خروج نبرنامه و ناتو و سبی

   یبرنامه به جا  نینظر بود که ا  نیاز موقع دانسته و بر ا  شیرا پ  افغای    یبه قوا  تر یامن  تیکامل مسوول
 .دارد از یسه سال حد اقل به پنج سال ن

و متحدان آن تا روند   کا یطالبان به واسطه امر   یاز برانداز   بر  که چرا  همه چ  د ی پرس  توانیم  هیاز روس  حال
 ان یم  تر یامن  یها  مانی پ  یو  ناتو در افغانستان و امضا  کا ینظام نو در افغانستان و حضور امر   لیبن و تشک 

وع و در مطابقت با اصول    هیاز نظر روس  روز یآن  تا د  الملیل  یر  متحدان ب  افغانستان با برج    مشر
ً
کامال

 ...؟ !است گر یبود و  امروز طور د الملیل یر  شده  ب رفتهیپذ نیو مواز 
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* 

واکنش غرب به    ،   هیبه قلمرو  روس   ا یمیکر   ره  یو ادغام  شبه جز   ییر  روشن است که با آغاز  بحران اوکرا
و    هیروس  انیروابط   م  ،  هی روس  هیغرب عل   یاز سو   یاقتصاد  یها  می ارتباط  و از جمله اعمال تحر   نیا

 سور  د یغرب متشنج گرد 
 
  .افزوده است  نجشت نیآن کشور بر شدت ا امونبر و اوضاع پ هیو مساله

  یر  پوت   بر میجمهور والد  سییر   یکه سال گذشته به امضا  هینو روس  نظایم  نیاست که در دکتور   روشن
 .شده است  فی تعر  هیروس  میل تیامن یخطر برا ثیناتو به ح ،  د یرس

 

و    کیدرامات  یبهایمناسبات دو کشور و فراز و نش   هینیشیدر مورد پ  هیتا به مقامات روس  ستین  از ین
 .داند یم  مورد به حد کاق   نیدر ا هیمقامات روس -داد حیآن  توض کیتراژ 

 از افغانستان،   یشور   یوهابر پس از خروج ن    استیمورد گفت که س   نیو غرب در ا  کا یتا به امر   ستین  از ین
 .داندیم مورد به حد کاق   نیدر ا مقامات غریر  -د یچه گونه بود و به کجاها و چه ها انجام

   یکشور   ثیاما، افغانستان به ح   و 
 
ق«   ان یمقابله م  دانیم  نیتر   یر  جنگ رسد به خون  ای  یپاکه در دهه »رسر

وهمچنان غرب بخواهد تا اشتباهات گذشته را در    هیحق را دارد تا از روس  نیا  و »غرب« مبدل شد ، 
 .افغانستان و به ارتباط افغانستان دوباره تکرار نکنند 

** 

و   کا یامر -است که دارد  ی  ها  یازمندیاز ن  و غرب دارد، نایسر   کا یبا امر   کیامروز اگر روابط نزد  افغانستان
هستند.   بر  در افغانستان بودند و هنوز ن  یبازساز   یگان پروژه هاکننده    لیتمو   نیاش بزرگبر   متحدان غریر 

  ی دار یآن خر   کا و متحدان غریر یمسلح افغانستان با پول امر   ینو قوا  اتبر  و تجه  حاتیهمچنان تمام تسل
مسلح   یقوا  تا  مصارف روزمره    ستیو غرب افغانستان قادر ن  کا یبدون کومک امر   بر  شده اند .  امروز ن

 .کند   یر  خود را تام

را    هیروس آن  امکان  بازساز   خواست نه  ا یو    داشت نهاگر  و    یدر  غرب   سخاوت  حتا    ا یافغانستان 
غرب در   یآن را دارد تا بداند که  افغانستان به کومک ها  تی کم از کم درا  هندوستان را داشته باشد ،

 
 
کومک کرده است. و اما،     یتقاضا  بر  ن  هیاز روس  وستهیاست. افغانستان پ  ازمند یتا چه حد ن  کنوی  مرحله
 ات بر  و تجه  حاتیتسل  یر  در تام   هی کومک روس  یافغانستان برا  یهمه تقاضاها  بر  ن  بر دو سال اخ  گیدر  
   ،   ی  هوا  یمسلح افغانستان و به خصوص قوا  یقوا

ً
مواجه شده است:    کی پلوماتیبا جواب رد د   عمال

در    متیرا به صورت محتاطانه و در برابر پرداخت ق  اتبر  و تجه  حاتیتسل  نیحاض  است تا ا  هیروس
.  دارد  نهکار    ن یا  یبرا  افغانستان امکان مال  داند ی خوب م   هی که روس  افغانستان بگذارد. در حال  ار یاخت

مسلح افغانستان    یقوا   بر  و تجه  حیکرده بود که تسل  انیب  کبولوف  یآقا  یر  از زبان هم  هیهمچنان روس
 .و ناتو است کا یامر  تیمسوولدر حوزه  

*** 
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از زبان   کند یعمل م   «بخش میل  ی  که به صورت »جنبش رها  گرویه  ثیطالبان به ح  فیهر رو ،  تعر   به
  حات ی منابع   در مورد دادن تسل برج   یافغانستان،   گزارش ها یبرا یر  جمهور پوت سیی خاص ر  نده  ینما

قابل   تواند یرا  م  هیروس  ی طالبان به خصوص در شمال افغانستان از سو   یو حتا آموزش و اطالعات برا
به     هیکومک روسسخن گفته اند که نشان دهنده    مداریك  افتیمنابع در مورد در   باور بسازد. حتا برج  

مدنظر    بر  با پاکستان  را ن  هیروابط روس  گر گریمسقوط کندز در دست طالبان در سال گذشته است . ا 
  ه ی که روس   دهد ی همه  نشان م  نیست. ایدشوار ن  بر  مساله ن   گر یبردن به  ابعاد د   در آن صورت یی   م،یبر بگ
بروز   متیمزاحمت به ق  نیحتا اگر ا  -کند   جاد یو  غرب در افغانستان مزاحمت ا  کا یامر   یبرا   خواهد یم
  ی بر رو   یلیجز س  ستین  ی بر  همه چ  نیباشد.  ا  بر  افغانستان ن  یآور برا  یو نابود  نبر یبحران خون  کی

   در در گذشته ها،    یر  کرمل  یکه به رغم خطاها  آنای  
 
در افغانستان   هیبه نقش سازنده  روس  کنوی    مرحله

ف خود ها به اهدا  به طالبان و پاکستای    ازاتیخواهد توانست با دادن امت  هیکه روس  نیبودند. ا  دوار یام
بتواند    هیوجود دارد که روس  ار یبس   د یشک و ترد   یجا  نیاست. همچنان در ا  یگر یگپ د   بر خ   ا یبرسد  

 .خود سوق بدهد  یمنافع و برنامه ها بر در قبال افغانستان در مس را   یر  هندوستان و چ استیس

در   کا یامر   یمزاحمت برا  جاد یا  یبرا  بر  ن  یگر ید  یابزار ها  هی که به عالوه طالبان روس  ستین  شگ  نیا  در 
  ست ین  یر یناگز   کیتقابل    دانیمبدل ساخیر  افغانستان به م   هی روس  یدارد. و اما، برا  ار یافغانستان در اخت

و غرب مانند گذشته به    کا یتقابل با امر   یدارد تا به جا  بر  انتخاب را ن  نیا  هیانتخاب است . روس   کی،  
دازد  تیصلح و امن  یر  جهت تام  یهمکار  و    یر  ش یاست که مقامات پ  همان انتخایر   نیا  -در افغانستان ببی

سال پار  در کنفرانس دارتموت   آن را به صالح هر دو طرف و به   یدر جوال  هیو روس  کا یکارشناسان امر 
 و برج    کبولوفکه اظهارات    ستیاز احتمال ن  دور منطقه دانستند.    تی نفع افغانستان و صلح و امن

 
 

به   هیباشد. و اما، اگر هم روس  بر  ن  کا یاز امر   هیروس  نوع باج خوایه  یبا آن در راستا  اقدامات در هماهنگ
اش    در مقام کنوی    کبولوفسازنده در مورد افغانستان برگردد، باور کردن آن با حضور    استیس  کی
گذشته اجتناب ورزد بهبر   یبخواهد از تکرار خطاها  هیشد.  اگر روس  خواهد  نهافغان ها قابل باور    یبرا

   یاش با خطاها  وگراق  یکه ب  یر   جر   کارمند اسبق یك  کی  یاست به جا
 
در افغانستان گره    یر  کرملگذشته

 .کند   فیدر امور افغانستان توظ خاصنده  ینما ثیرا به ح  دهیورز  پلوماتید کیخورده است، 
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ی کابل را باز خون  امروز   و ماتم زده ساختند ی 

 

 .تن زخم برداشتند ۱۸۲کشته شده و   ۲۸امروز در کابل  یحمله انتحار   در 

 .حق ما است  می شو   یر  که از اعمال دشمنان ددمنش خشمگ  نیا

 .حق ما است  می و همکاران شان را محکوم کن بانانیشتیکه دشمنان ددمنش و پ   نیا

 .حق ما است ،  مینظام و مسووالن نظام در مبارزه با دشمنان افغانستان انتقاد کن یها که از کاستر   نیا

ت انگ  یاما ، تجربه ها و درس ها  و   جنگ را  بر  عبر
 
 .م یفراموش کن باید  نهچند دهه

عل   کی ناشده  اعالم  ُبعدها  انیافغانستان جر   هیجنگ  روای    ایسیس  یدارد.  را    و  ناشده  اعالم  جنگ 
موضعگمی بکن  باید  نهفراموش   با  یبر .  ما  واکنش  را    یطور   د یو  افغانستان  مدافعان  باشد که صفوف 

ده تر ، محکم تر و موثر تر بساز  احساسات   ی که ناخواسته از رو   نیو نه ا  میکن   فیو دشمن را تضع  میگسبر
 .م یز ی دشمنان آب بر  جنگ روای   ابیبه آس  ینگر  و سطج

و    ییر  مع  شیجنگ  از پ  نیا  ند ی.   برا  رانگر یو و   یلیجنگ تحم  کی   –دارد    ان یافغانستان جنگ جر   در 
 م یتنظ  ا یو    فاجعه بار طالتر   یها اند : سقوط به گذشته ها  نیا  احتمال  یندهایبرا   ست؛یشده ن  یر  تضم
 ا ی  ؛آور داعیسر   یدبه مراتب فاجعه بار تر از گذشته ؛ سقوط در دوزخ نابو   جیبا عواقب و نتا  یساالر 

 ... مطلوب ممکن  نده  یآ یراه به سو  شی دفع و رفع مخاطرات ، غلبه بر بحران و گشا

  دن ی و رسان  رانگر یرسنوشت جامعه و وطن از توفان و   نجات کشتر   پاسخ دارد.    کیبود و نبود تنها    پرسش
ک افغای   د یبهبر با یفردا یراه برا ش ی آن به ساحل امن و گشا ک همه  -ما باشد  هدف مشبر هدف مشبر
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حکومت   یکارکردها  و ها   استیما اوضاع و  س  ایر یو ارز   لیافغانستان اند . تحل  یکه آرزومند بقا  کسای  
 
 
 ف یقدرت و  تعر مرکب    و  برخورد ما نسبت به دولت ، دولتمداران  و همه عناض موثر شامل در معادله

ک افغای   یر  از موضع هم د یبا  بر  ما از دوست و دشمن  ن  .باشد هدف مشبر

ت انگ   یها  تجربه  گذشته را  ی ها  یشداور یو حرف ها و پ  میاور یب  اد یگذشته را ب  بر  تلخ و عبر
 
ساده لوحانه

 .می عمل کن ارانهیو هوش می بر و درس بگ می اور یب اد یبه  - میاور یب اد یبه 
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 داد  انیپا بتیبه مص میتوان نه خشم و لعنت  ل یس با 

 

 

ترور   یروز ید  ی ها  واکنش حمله   ستر یبه 
 ی  جد  لیدر کابل مسا  شبکه حقای    -طالبان

. واکنش ها به دهند یچشم ما قرار م  شیرا پ

حایک عموم  ،    صورت  خشم  ،     رسدرگیماز 
   چارهیب

 
از حکومت بودند. نکته    یدی و نوم  یك

 
 

   انیبا قربان  مثبت همانا ابراز همبسته یك
 

ده     و مصدومان و آماده یك   خون به زخیم   یاهدا  یبرا  مردمگسبر
مردم حاض  بودند تا   داشتند،یوجود م   بر  ن   گر ید  یها  نهیکه اگر امکانات و زم  دارد  نهوجود    ها بود. شگ
دازند  بر  ن ر گی سازنده  د یخون به کارها یبه عالوه  اهدا  .ببی

 باشند. مردم حق دارند  از ناتوای    یر  خشمگ  گر ید   ستر یترور   یحق دارند تا بر طالبان و گروه ها  مردم
روشن ساخت   د یباشند. و اما با  و ناراض    یر  دشمن، خشمگ  ستر یاز اعمال ترور   یبر جلوگ یحکومت برا

و »داعش«    هد«و »طالب« و »مالب« و »مجا  «یر  و »غ  «یر  که اگر تمام دشنام ها و لعنت ها را نثار »ع
 .شد خواهد  نه، مشکل ما حل  می کن  ها«یو ماف  ا یو »ماعش« و »پاکستان« و »ناپاکستان« و تمام »دن

چشم به راه اقدامات    د ینه با  یجار   بتیختم مص  ی که ما افغان ها برا  سازد یو ثابت م  دهد ینشان م  تجربه
 بر خ

 
حام پاکستان و د  د ی نه با؛    می گان باش  گانهیب   خواهانه ؛ می دشمنان افغانستان باش  گر ی چشم به راه اسبر

 ی ایکه ماف  میباش  دوار یام   باید  نه  م؛ی باش  گر ی د  ستانیچشم به راه رس عقل آمدن طالبان و ترور   د ی نه با
که از بحران و تداوم    ی گر ید  ز ی و عناض و حلقات هنجارگر   نخوارانیزم  معادن ،مواد مخدر، چپاولگران  

ند،ی آن سود م   ت ی بر رس راه استقرار حاکم  یو سنگ انداز   تیدست از جرم و جنا  خوایهبر از رس خ  بر
 .قانون و توانا شدن دولت دست بکشند 

نبود    ست؛یحکومت و دولت ناتوان ن  تنها در ناتوای    بتیروشن و بدون هرگونه ابهام گفت که مص  د یبا
 .است بت یمص  گر یبهبر رخ د  لیبد

 م ی توانی برونرفت از بحران را کسب کرده م  ی  و توانا  میتوانیحکومت و دولت توانا شده م  یدارا  زمای    ما 
 کند ی»ما« مجموع جامعه را احتوا م  نیا  –  میو رفع کن  میخود مان را بشناس  ی ها  ها و کاستر   که ناتوای  

 ...او وبه شمول من ، تو ، 

 ! ماست که بر ماست از 

 .خواهد ماند که است یر  روزگار ما چن می »ما« توانا نشو  تا 
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 داد ب  توان تغ نیم یاهو یه چیرا با ه  گذشته 

 میتوان  نه  در مورد گذشته ،  اهو یه  چیه  با 
تغ  خ ی    تار  تار   بر را  از  م  خی     داد.   توان یتنها 

یط  -آموخت  که آن را تمام حجم و    به رسر
  ل یو تحل هیمطالعه و تجز  یشداور یبدون پ

 .م یکن

ت کل  درس    خی    تار   یدی و عبر
 
  بر اخ  چند دهه

وضع  به  توجه  است که    نیا  کنوی    تیبا 
 .اجازه  وقوع دادثور« رفت و به آن ۹به طرف » باید  نه

اف به خطاها و اشتباهات گذشته و گرفیر  درس ها  یکه به جا  کسای   الزم از آن ها در کوشش    ی اعبر
 گر یبار د  کیچنان که امروز    -  کنند یآن ها اند، و بدتر از آن حتا به آن افتخار هم م  ماستمال  ا یانکار و  
 .ی ر یذ پ تی و فقدان مسوولبا کمبود وجدان  ا یبا کمبود عقل مبتال اند و  ا ی -کردند

 .نرفته است کیس  چیه اد یگذشته   یها دهه

   میو ن  کی  یدستاوردها
 
 تنظ  چیبه ه  بر اخ  دهه

 
که کابل را   ستین  ساالران و جنگ ساالرای    میوجه تحفه

را در دوره  اداره    تی حداقل کفا  ی  جا   چیکردند و در ه  رانیو  از خود نشان داده   یساالرا  میتنظ  خوب 
   میو ن  کی  کشنده    یها  یمار یها و ب  و اما، کاستر   -ند  توانست نه

 
که محصول وجود و    یر  قیبه    بر اخدهه

 .حضور آنان در نظام است

ت گرفیر  از گذشته را   د یتا فرصت است با   هنوز  . تا از گذشته و از امروز درس  افتیعقل و جسارت عبر

 .و امروز شود روز یما بهبر از د یکه فردا  ود بر گمان نم  مبر الزم را نگ یها

  یو دارا که بهار واقیع  میکن  یو از آن دلسوزانه پاسدار  میبکار  یبذر  د یاز گذشته و امروز با یبر درس گ با 
 . اورد یمردم و وطن ما ب یبهروز  یبرا دار یپربار و پا یدستاوردها
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 2016  لیاپر  30

ی اباس یبرا  قدم فراتر از دادخوایه کی و  دادخوایه ی و اباس ی   ها ی 

 

 .نوجوان  چهارده ساله را ربوده و سپس او را به قتل رسانده اند ج  ا ځ یر  اباس انیربا انیربا آدم

افات آدم ربا  ی  و یدیکرده است. و   بر را دستگ  انیاعالم کرد که آدم ربا  میل  تیامن در صفحه   انیاز اعبر
کودک را در منطقه چنار   نیگفته اند که جسد ا  انیمنتشر شده است. آدم ربا  میل  تیامن  سبوکیف  رسیم

 .خاک جبار کابل دفن کرده بودند  ولسوال یلیک

 .از منطقه کارته نو شهر کابل ربوده شده بود شیکودک پنج ماه پ  نیا

او درخواست    ی  رها  یاش، برا خانواده   یو فرستادن آن برا  یر  انگشت دست اباس   کی  دنیبا بر   انیربا  آدم
 .هزار دالر کرده بودند  کصد ی

ده شد. امروز هم شمار خانواده    ینوجوان نامرداد از سو   نیجسد ا   روز ید از   یسوگوارش به خاک سبی
مدی   فعاالن جامعه  و  آ  نهادها  برا  ی  در گردهم  اشد مجازات  اباس  ندهیربا  یخواهان  قاتالن  و   یر  گان 

 .شدند 

 .محاکمه و  مجازات شوند  د ی با یر  گان و قاتالن اباس  ندهیرباکه   البته

قرار    مورد برریس  د یبا  یر  در نجات جان اباس   ربطیذ  یمسووالن ارگان ها  یفو ی که احتمال غفلت وظ  البته
 . دبر بگ

 .کرد   گی سوگوار بود و با خانواده اش غمشر  د ی با یر  اباس یکه برا  البته

برا   باید  نهرا    یر  اباس  یبرا  اما، دادخوایه  و   ی گان و قاتالن و   ندهیربا  یتنها به خواست اشد مجازات 
 .محدود کرد 
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از    یفو ی در مورد احتمال غفلت وظ  تنها به خواست برریس   باید  نهرا    یر  اباس  یبرا  دادخوایه  همچنان
 .محدود کرد سیپول یسو 

همه ناتوان   نیو مجموع دستگاه حفظ نظم و امن عامه چرا ا   کشف    ی،  ارگان ها  سیپول  د یپرس   د یبا
 !است؟

 !افتد؟ در جامعه اتفاق یم تیهمه جنا نیچرا ا د یپرس د یبا

  ن ی،  مسجد و مدرسه ؛ با وجود ا  یهمه مال  ، مولو   نیچه گونه ممکن است تا با وجود ا   د ی پرس  د یبا
   ستیهمه رسانه و ژورنال  نیاپوهنتون ؛با    –همه معلم و مکتب و استاد و  دانشگاه  

 
؛  و روشنفکر و فرهنگ

ادعا ها در مورد اسالم و    همه  نیو مدافعان حقوق بشر و ... با ا  و فعاالن مدی    همه نهاد مدی    نیا  با 
 !؟ میدار  تکار یهمه مجرم و جنا نیو ... ا  و عزت افغای   تبر همه ادعا در مورد  غ نیبا ا ،  مسلمای  

 ...مطرح کرد د یجامعه و دولت را با  تیپرسش ها در مورد وضع طوالی   فیرد کی و 

 یس  ی بر رو   یضد بشر   اتیمتهمان به ارتکاب جنا  فکر کرد که وقتر   د یبا
 
مردم با افتخار راه بروند و خود   نه

نه تنها در صدر جامعه قرار  ی  ایماف یعامه و مهره ها یها ی  دزدان بزرگ دارا را قهرمان جا بزنند ؛ وقتر 
با عناو   داشته باشند ، باال  مورد ستا  نیبل  ب  بر  ن  شیبلند  که دولت در درون خود    ؛  وقتر   ند بر گقرار 

در برابر عناض رسکش و قانون   مقامات دولتر   نیبر یکه عال  و وقتر   تواند   نهکرده    ق یقانون را تطب  تیحاکم
 ت یحاکم  دولتر   یر  انتظار داشت که چن  توانیمگر م  ،  تواند   نهکرده    یشکن در درون دستگاه دولت کار 

و    اتیه و مبارزه با جناقانون استقرار نظم و امن عام   تی حاکمبدون    ا یکند و آ  ق یقانون در جامعه را تطب
 !آنان ممکن است؟ تر یحما یو شبکه ها تکارانیجنا

 ... است یر  چرا چن د ید د یبا و 

 د ی در جامعه  با تیجرم و جنا یها نهیعوامل و زم دنیبرچ یکه برا  گر یمهم د یپرسش ها فیرد کی و 
 ...در مورد شان فکر کرد 

 . د ی شناخت و برچ  د یرا با  اتیبروز جنا  یها  نهیعوامل و زم  -برد  انیرا از م  اتی جنا  میتوان نه  یشاخه بر   با 
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 ۲۰۱۶یم  ۱۶

 با تقابل حل کرد میتوان نهاختالف را 

 

 :  می و از حق که نگذر  میکه بگذر   اتییو جز  گر ید لیمسا از 

  ی وهابر هم از تظاهر کننده گان و هم از ن  م؛ی خوشحال باش  د ی گذشت با  بر که تظاهرات امروز به خ  نیاز ا -
 گذشت   بر به خ  بر  که همه چ   می سپاسگزار باش  د یبا تر یامن

 ارج نهاد  د یبا بر  جمهور ن  سییبه واکنش معقول ر  -

 .کرد  ه یارا ستهیو پاسخ شا د یجمهور هم شن سییکننده گان گپ خود را گفتند و ر   تظاهر 

مساله اختالف وجود   کی  یرو   رجوع کرد. وقتر   کی موکراتید  یها  مبر  کان یحل اختالف به م  یبرا  د یبا  حال
اض   میتصم کی یرو  وقتر دارد ،   .وجود دارد، راه حل آن مذاکره است اعبر

اض    میتصم  کی   یرو   وقتر مساله اختالف وجود دارد ،    کی  یرو   وقتر  وجود دارد، راه حل آن مذاکره    اعبر
 .است 

برق    بر مس  یرو  پ  لوواتیک  ۵۰۰خط  اختالف   ، افغانستان  به  است. گرویه  شیترکمنستان  از    آمده 
اض دارند  بر هموطنان در مورد انتخاب مس  .سالنگ اعبر

انتخاب مس  جمهور غت    سییر   ا یشدند که گو   مدع  ی    عده به جا  بر در مورد    ان یبام   بر مس  یسالنگ 
 .گرفته است   میتصم

مورخ    بر  حکم   ر   ۲۶  شنبه،کیاساس   ترک  وی  یسیکم  یجمهور   استیثور  در  نما  بی که  گان    ندهیآن 
ضان ن  ده روز همه اسناد را مطالعه    است  تا یط  دهیگرد  فیمساله توظ  برریس  یوجود دارند برا  بر  معبر

ارا  یهاافته یو   با  را  جنجال   یشنهادهایپ  هی خود  حل  منظور  به  دمشخص  روز  ده  تا   به   گر یها، 
شدن مرتبط به پروژه، تا روشن   و تدارکایر   ی  راحکم »پروسه اج  یر  بفرستد. بر اساس هم  یجمهور است یر 
 .قرار « داده شد ق یموظف، به حالت تعل ونیس یکم  جینتا
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گرفته    شی سه سال پ  م ی تصم  نیگفت که ا   میل  یشورا   یبا اعضا  دار یجمهور در د  سیی ر   شبید  همچنان
  ر یخان وز   لیاسماع  شنهاد یبه پ  یبر تغ  نیهمچنان گفت که ا  ی. و شده است نه توسط حکومت کنوی  

جمهور آن وقت صورت گرفته   سییمعاون اول ر   م یمارشال فه  یو آب و منظور   یآن وقت وزارت انرژ 
آن   یتا اجرا  دهی آماده گرد  و پروژه از نظر فت    لیسالنگ تکم   بر مس  یرسو   بر سه سال اخ   . در یطت اس

 .فرستند ی جرگه م  جمهور همچنان اعالم کرد که تمام اسناد مربوط به پروژه را به ولیس  سیی آغاز شود. ر 

  یشنهادیاسناد و مدارک چند و چون مساله را روشن ساخته و پ  فرصت داد تا با بریس  ونیسیبه  کم  د یبا
 .کند   هیحل اختالف ارا یبرا

مرجیعبه   پارلمان نما  عنوان  افغانستان  مردم  تمام  از     هند یکه 
 

را که حکومت    یاسناد  د یبا  کند،یم  یك
 توتاپ مرتبط   بر با بحران مس  یکه به نحو   استمدارای  یقرار دهد. در پارلمان تمام س  مورد برریس  فرستد،یم

  بر در آن زمان، مس   لی نند که به چه دلیکند و بب  اسناد و مدارک را برریس  د یدارند. پارلمان با  ندهیاند، نما
 .سالنگ در نظر گرفته شد 

    رفت،یرا نپذ   منطفر   یهاو اگر حکومت خواست   داشت نه  منطفر   لی، دال   بر مس  یبر تغ  اگر 
 
  ادامه

ً
طبعا

اض مدی   وع   اعبر  حل اختالف،   و قانوی    کیموکرات ید  یها  مبر  کانیکسب خواهد کرد.  و اما، رد م  تیمشر
وع  اض را با پرسش ها تیهم مشر  اعبر

 
 .مواجه خواهد ساخت یجد یو هم منطق ادامه

ن   تیوضع حرکت    یکه برگزار   می دانی . همچنان ممی دانی. همه آن را مدارد  نه  حیبه توض  از یافغانستان 
اض    .مواجه شود تواند یم تر یامن یکابل با چه چالش ها  یدر جاده ها اعبر

فرقه گرا   باید  نه  همچنان احساسات  آوردن  به جوش  رو   انهیفراموش کرد که  مخالف  و  هر   یموافق 
ا  ی  مساله   موج    نیداشته باشد. از ا  تواند یم  ی  امدهایو پ  جیحساس چه نتا  طیکه باشد در لحظات و رسر
منافع  کار با    نیبکنند، و اما ا  ی  بهره جو   کنند یرا دنبال م  ت  یکه اغراض مع  آنای    د یشا  باکانهیب  یها  یسوار 

نه چندان دور    یگذشته ها  یدارد. تجربه ها  رتیمغا  مردم افغانستان از هر جهتر   و مصالح همه گای  
 کجا یکه تر و خشک را    ی  فاجعه    -به فاجعه منتج شود   تواند یچه گونه م  یکار   یر  نشان داده است که چن

 ...بسوزاند 

* 

ه به  را  از طر   وجه نیم  چیاختالف  را    ق یتوان  اختالف  االجل حل کرد.   ب  در    میتوان نهتحکم و ض 
اض    ی  جاده    ی  ها  ی  مایراهپ  تنها ا  و اعبر

ً
جانب   ا یجانب    کیطرح    کیکه    ستین  نیحل کرد. راه حل الزما

 .نداختیاز نظر ن بر  را ن لی بد یامکانات طرح ها د یشود. با رفتهیدربست پذ  گر ید

اصل   کیاصل ارجمند است. رشد متوازن    کیاصل رشد متوازن کشور    رشیشناخیر  و پذ  تیرسم  به
م  یبرا  یادیبن

 
مناطق کشور عقبمانده   که برج    د ی گو ی و م  ند یبیدولت م  است. وقتر   عدالت اجتماع  یر  تا

ن مناطق ی ا  عبر ی به رشد رس   د ی رشد کشور اند ، پس دولت با  عقبمانده تر از سطح عمویم  ار یبس  ا یتر و  
 و به صورت موثر و محسوس توجه بکند. ا  -توجه بکند 

ً
  ث ی به نفع تمام کشور و جامعه به ح  نیعمال

 .کل است
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و    کی  مناطق افغانستان است. یط  نیاز شمار عقبمانده تر   یافغانستان از نظر اقتصاد  یمرکز   مناطق 
 اخ  مین

 
ن، حق  افغانستا  یاست. مردم مناطق مرکز   شده نه  عقبمای    نیتوجه الزم به رفع ا  بر  ن   بر دهه

یر  تداوم  به  نسبت  مناطق   ها عدالتر دارند که  توسعه  خواستار  دارند که  حق  آنان  باشند،  شان نگران 
 .است یحق مسلم مناطق مرکز  ی  باشند. برق و روشنا

 .سد بر م انیسالنگ و هم در صورت انتخاب سالنگ به بام  بر هم در صورت انتخاب مس برق

  - یانکشاف اقتصاد  یبا اختصاص پروژه ها   توانیم  شود،   ی  سالنگ نها  بر هم که بالفرض مس  صوریر   در 
  یو مناطق مرکز  انیبه بام گر ی د اجتماع

 
 .مناطق را حل کرد  نیتوجه به رشد اافغانستان مساله

** 

  
 
مطلوب وجود    نده  یآ  ی راه به سو   شی ناگوار موجود  گشا  تی برونرفت از وضع  یبرا  ی  آماده    نسخه

م  یمبارزه براقرون و    یها  عقبمای    اثبر رفع م  ی. مبارزه برادارد  نه
 
   ،  موکرایسی، د  ترقر   یر  تا

 
 همبسته یك

و   یبردبار ،    دلگریم  ،  یراه با خونشد  نیدر ا  د ی. بامیتواند  نهشده    ش یشبه م  کی  ،  و عدالت اجتماع
درمان    یکه نسخه ها  و توهم نشد؛ آنای    طیافراط و تفر نوع    چیمبارزه کرد و دچار ه  انهبر گیپ  ینگر   ندهیآ

 به سو  توانند یم کنند ی م هیارا یفور 
ً
ند  ینابود یپرتگاه فاجعه ها یما را فورا  ...آور ببر

  بر  و ن  یبر  تبارست  ، اهانت ،  ی  دشنامگو   دانیم،    اجتماع  ی عدالت و بهروز   ی مبارزه صادقانه برا  دانیم
 .ست ین ی  و گزافه گو  ی  افراط گرا  چگونهیه دانیم

وع است    یبرا و مبارزه  قانوی    گرویه  یخواست ها  طرح وط به آن که ا  –تحقق آن ها امر مشر   ن ی مشر
 .نباشند  خواست ها خالف منافع مصالح همه گای  

  بر  ، مسالمت آم   آزاد ، منطفر   یو در فضا  در چهارچوب منافع و مصالح همه گای    د یبا  گرویه  خواست
 .گرفته شود   میدر مورد شان تصم اجتماع کیموکراتیتعامل د کیو در  د بر قرار بگ  ایر یو سالم مورد ارز 

  در جامعه در سطح خطرنایک    انهیفرقه گرا  بر  آم  بر ها و برخورد تحق  دگاهید  ها،  یشداور یپ  ،   تعصبات
ر تمام جامعه است. ما با  نیوجود دارند. ا ر تمام کشور و به ض   ق یناگوار فا  تیوضع  نی بر ا  د یبه ض 

 .هر چه زودتر همانقدر بهبر  -میی ایب

اض بکند و   ضیتبع   هیقرار گرفته حق دارد عل  ضی مورد تبع  کند ی که احساس م  تر گروه اجتماع  هر  اعبر
 .شود ضی خواهان رفع تبع

 ی برابر   نیاصل ارجمند است . و اما، ا  کیر برابر قانون  شهروندان د  یشناخیر  اصل برابر   تی رسم  به
فراهم    بر  حقوق ن  نیشهروندان جهت استفاده از ا  یبرابر برا  یکه فرصت ها  ابد ییمعنا م  وقتر   حقوقر 

از حقوق    تفادهاس  یبرابر برا  یاگر تنها درج قانون شود و شهروندان فرصت ها  یآن برابر   بر شود. در غ
که فراهم    میدانیم  بر  را ن  نیکاغذ و قانون خواهد بود. ا  ییر  تز   یتنها برا  ینوع برابر   نیا  شان نداشته باشند، 
است   نیتواند. مهم ا  شده نیم  ش یشبه م  کی  استفاده از حقوق قانوی    یبرابر برا  یساخیر  فرصت ها

م  می ر یاصل را بپذ  نیکه ما ا
 
ده تر همانقدر    عبر یهرچه رس   -می آن حرکت بکن  یر  و در راه تا ، متوازن تر و گسبر

. ا  .کل است   ثی به نفع تمام کشور و جامعه به ح نیبهبر
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است   و روای    ذهت    دز ی ا  ی  خطرناک است. فرقه گرا  ار یبس  شی تمام کشور و جامعه گرا  یبرا  ی  گرا  فرقه 
   ،  ایسموکر ی، د  ترقر   هوادار    یوهابر که مانع تجمع، تشکل و توانا شدن ن  ی  ماریب  –

 
و عدالت   همبسته یك

 ت ی مردم و تقو   وی  یلیم  یتوده ها  ی و رنج ها  یتها یمحروم  د یتشد  بحران،   دنیو به درازا کش  اجتماع
چه هزاره و چه   ،  کیفرقه گرا چه پشتون باشد، چه تاج   .، شود یفاسد و قانون شکن معناض چپاولگر ، 

 خود را مدافع منافع   یتبار   یهم برا  –خطر است    کی،    یگر یبرخاسته از هر تبار د  ا یو    کیاوزب
ً
که ظاهرا

 که از عدالتخوایه   و صداقتر   تیبا همان جد  هتج  یر  تمام جامعه. به هم  یو هم برا  سازد یآن وانمود م
 ن  ی  با هر گونه فرقه گرا د یبا م،ی کنی م بای  یپشت

  کیدو رخ  نیا -م یمبارزه کن بر 
 
 .واحد اند  سکه
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 ۲۰۱۶جون ۴

   رسیم ی بهره بردار  جشن
ٔ
 سلمااز پروژه

 

»بند   رسیم  یبردار   بهره سلما که  بند  از 
نام  –افغانستان    دوستر   ده ی هندوستان« 

توسط   دکمه  دادن  فشار  با  امروز  شده،  
غت    سییر  نار   جمهور  اعظم   ندرا یو صدر 

 .آغاز شد  یمود

ا  کار  ر   نیساختمان  زمان   در   س ییبند 
 ی بردار به بهره   یدیخورش  ۱۳۶۱بود تا در  سال    دهی گرد  ت  یشبیآغاز  و پ  ۱۳۵۵جمهور داوود در سال  

ده شود.  آن زمان، قرار بر ا دالر، ساخته شود. قرار   ونیلیپروژه با ضف هفتاد و چهار م  نیبود تا ا  نیسبی
دولت   ۀاز بودج  هیپرداخته شود و بق  یلت عربستان سعوددو   یبه صورت قرضه از سو   ونیلیم  ۵۵بود  

 .گردد  یر  افغانستان تأم 

ه  و  ا  یوالیاما  تنها کار  نه  ز   نیجنگ  ح  ی  ربنایپروژه  ،    ایر یو  متوقف کرد  بسرا  ز   یار یبل    ی ربناهایاز 
 .کرد   کسانی با خاک  بر  افغانستان  را ن

بند   ۀدربار   در انجام مطالعات فت    نقش مهیم  ،ی دیخورش  ۱۳۵۵تا    ۱۳۵۱  یهاکه از سال  هندوستان 
دوکشور ،  متعهد   یها دولت   یر  ب رسیم ۀنامبر اساس موافقت   یدیخورش ۱۳۸۴در سال  سلما داشت، 

 .شد تا بند سلما را بر اساس کومک بالعوض بسازد 

و    د یسبر م  انیدر سه سال به پا  د ی که با  یکار   -دیآغاز گرد  ۲۰۰۶کار اعمار بند توسط هندوستان در سال  
در اکمال    بر بروز کردند که هم سبب تاخ  یلیمسا  دالر. و اما،   ونی لیبه صد م  کیآن هم با مصارف نزد 

 .د یدالر گرد ونیلیم ۳۰۰مصارف آن به  شیپروژه و هم افزا

پروژه کشف    نیا  بی تخر   یبرا  ی  ها  هی توط  بر  پروژه صورت گرفت و ن  نیبر محافظان ا  بار حمالیر   نیچند 
 .حمالت را برعهده نگرفت  نیا تیمسوول  کیس  چیو خنثا شدند. ه

از   یاقتصاد  لیبه دل  ران یپروژه و ا  نینقش هندوستان در ساخیر  ا  لیکه پاکستان به دل  ستین  پنهان
ه ،  و  داد نهمورد واکنش نشان  نیدر ا و علت   پروژه ناخشنود اند. پاکستان به صورت رسیم نیا ایر یکام
 ب اشنگرای   رانیاما ا

ً
 و علنا

ً
   .کرده است  انیرا رسما

 یشیاز پ  یادآور یخود با    ه یانیدر ب  جمهور غت    سییر 
 
ده   افغانستان    ج  یتار   نه و روابط همه جانبه و گسبر

 ی  افغانستان و هند آغاز سلسله    آن کشور گفت : »بند دوستر   یو هندوستان و با امتنان از کومک ها
هم برق داشته    بر  ن  ا م  اتیوال   گر یتا د   می دست دار   یآبگردان است که ساخت آن ها را رو   یاز بندها
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مردم   یر  تا خانه و زم   م ی کن  مهار یم  الملیل  یر  قواعد ب   تی ا با رعاباشند و هم آب و هم نان و کار. آب خود ر 
 «.مینجات ده رانگر یو  یها البیخود را از س

د و اما    جمهور غت    سییر   و امتنان از نقش مثبت ،  یادآور یگرچه از پاکستان نام نبر
 
 سازنده  دوستانه

  ، ی  که به افغانستان جهل، افراطگرا  یکشور   -پاکستان  عنوای    بر  ن  یمیمستق  بر غ  امیپ  تواند یهندوستان م
کشور هند و افغانستان،   دو همچنان گفت که    غت    یشود. آقا  تلفر    -کند  صادر یم  رای  یجنگ و و   ترور ،

شان خراب کردن، و په  نیعده که مهمبر   کی"بر خالف   دشوار   تی فرستادن است، مسئول  رای  یو   امیب 
ک، امحا م،یاآباد کردن را به دوش گرفته   ".میی آ لیفقر نا یتا به هدف مشبر

ا  یمود  ندار ینار   یآقا در  است محدود   نی صدراعظم هندوستان  ممکن  هند  "امکانات  مراسم گفت: 
. منابع ما ممکن است کم باشد، اراده ما فراتر از  دارد  نهتعهد هند ]به افغانستان[ حد و مرز    باشد، ول

 ".است ها ت یمحدو 

 . ستین زمای   تیمحدود  یکشورها دارا  ر یافزود که تعهد هند همانند تعهد سا او 

آرایم  یمود  یآقا نا  به  اشاره  ناآرایم   جهای    یهابا  ش  دوران گسبر در  جهان  نیا  گفت که    ان یعرص، 
 .ندبر بگ دهیدفاع از خود و جهان ناد یمبارزه مردم افغانستان را برا  ند میتوان نه

 خواهد  نهکشور رو    نی کرد و از ا  خواهد  نهبه مقامات افغان تعهد کرد که هند افغانستان را فراموش    او 
 .دی گردان

 ".ما است  فهیشما وظ یایرو  بر افتخار و تعب ه یشما ما  گفت: " دوستر   او 

* 

تنها یم   نیا نه  تأم  یر  زم  بی دوصد هزار جر   یبرا  آب کاق    تواند بند  تول  یر  را  با    ۴۲  د یکند بل همچنان 
م  بر  چشت تا شهر هرات را ن  بر مس   شهر هرات و چهار ولسوال  از یاز برق مورد ن  مگاوات برق، بخیسر 

 
 یر  تا

  ت یاهم  ز یحا  پروژه    کی  ثیبل به ح  نه ،  محیلپروژه     کی  ثیپروژه را به ح  نیکند. و اما، افغان ها افتتاح ا
و     تمام افغانستان پر از خویسر   یهرات، بل فضا  ینه تنها فضا  بر استقبال کردند. در چند روز اخ  میل
به صلح   دنی بهبر و رس  یفردا یبرا د یام،  استفاده از منابع میل یبرا د یام،  آبادای   یبرا د ی ام -است  د یام

 . و رفاه

 .است یانرژ  د یتول یو از جمله منابع وافر برا یعیمنابع رسشار طب یدارا افغانستان

  اردها یل یکند و م  د یبرق تول  گاواتیم  ۳۱۰۰۰۰  انهیآن را دارد تا سال  تی به صورت بالقوه ظرف  افغانستان
عا برق  از صدور  ،   د یدالر  باشد  حال   داشته  برا  در  اکنون  ا  یکه  از  برق   ترکمنستان،   ران، یوارد کردن 

 ...!کندیدالر مرصف م ونیلیم ۲۰۰ انهیسال  کستانی اوزبکستان و تاج

مکعب آب خود ضف    ار یمل  ۷۵از    افغانستان   هیو بق  د ینمامبر مکعب آن را استفاده یم   ارد یلیم  ۲۰مبر
 ! ...شود یم هیهمسا یکشورها  بینص
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ور  تواند یم  تنها از منابع آیر  افغانستان  .کند  د ی خود برق تول کنوی    داخیل  اتیپنج برابر ض 

چهار   راستا یط  نیبزرگ در ا  ی  ربنایپرژه  ز  یر  بالقوه و به ثمر نشسیر  نخست  یها  تی ظرف  یر  بر هم  آگایه
  
 
کند. از   جاد یرا در رسارس افغانستان ا  جشن میل  ه یشب  یسبب شده تا افتتاح بند سلما، فضا  ،بر اخدهه

  آقا  نیبا ا  توانیجهت م  نیا
 
 ی کند بل برا  نیم  د یتنها برق تول  د بن  نیتوافق کرد که  ا  یمود  ندرا ینار   یگفته

  .آورد و اعتماد را به بار یم  ت  یافغانستان، خوشب ندهیآ
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 ۲۰۱۶جنوری  ۵

 در شمال  ثبایی  عطا محمد نور و مخالفانش و خطر یر 

 

 .دارد و هم مخالفای   عطا محمد نور هم طرفدارای   یروشن است که آقا نیا

بلخ را    تیرسپرست وال   برپا کردند،   فیجوزا( در شهر مزار رسر   ۱۵)شنبه    روز ی که د   در تظاهرایر   مخالفان
  ی کردند و خواهان برکنار   و عدالت اجتماع  تیقانون  تی و عدم رعا  ضیاعمال تبع  متهم به سوواستفاده ،

 .بلخ شدند  تیاز وال  یو 

است.    ی در بازساز   بر چشمگ   ی دستاوردها  ی و دارا  اتیوال   نینور معتقدند که بلخ از امن تر   یآقا  هواداران
م یآنان نقش آقا

 
 .دانند بارز یم ، یو بازساز  تی امن یر  نور را در تا

 فهرست ها  همچنان
ً
شده اند که در ادعا شده آقا  ی  ها  ی  ها و دارا   تی از ملک  طوالی    یقبال عطا   یمنتشر

عطا    یبه دست آورده است. ادعا شده که آقا  وال   ثیمحمد نور با سوو استفاده از مقام خود به ح
  ون یل یاز پنج م  شیکه ب  د ی گو ی نور خود م  یدارد. و اما، آقا  هی و رسما  تیها دالر ملک   ونیل یمحمد نور م

 ( ۱) .دارد نه هیدالر ثروت و رسما

 آقا  ی در مورد آقا  بر  ن  الملیل   یر  متعدد از منابع معتبر ب  یها  گزارش
ً
   ی نور وجود دارند که طبعا

 
  نور همه

 .  آن ها را رد کرده است

* 

اتهامات عل  ار یبل بس  تنها ممکن است،   نه نور   یآقا  هیاحتمال دارد که مخالفان در طرح  عطامحمد 
 .مبالغه کنند 

زنده  در نسبت دادن برا  بر  عطا محمد نور ن  یاحتمال دارد که هواداران آقا  ار یبل بس   تنها ممکن است،   نه
 
 

 .مبالغه کنند ، یها به و  یك

 :قابل انکار اند بر نکات غ نیامخالفان و موافقان ،  یاما، ضف نظر از ادعا ها  و 
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  وال   چیبلخ است؛ ه  ت ی رسپرست وال   بر  ن  یو از چند  عطامحمد نور پانزده سال است که وال  یآقا - 
در    نیا   گر ید را  مدت  د   یپست سبی   کیهمه  در   

ً
اصوال است؛  مقایم   چیه  موکرایسینکرده  و    پست 

اگر هم ه  میتواند  نه باشد؛  العمر     چیمادام 
 
تا و   علت کاق    یر  هم  باشد  نه  گر ی دمساله   ض یتعو   یاست 

 شود؛ 

فراتر   ار یبس،    وال   کی   قانوی    یها  تیو صالح  فیدر گفتار و کردار از حدود وظا  شهینور هم  یآقا -
که نه تنها خالف   یبر  : چدر برابر قانون و مقامات مافوق دولتر   علت    حتا تا رسحد رسکیسر   -رفته است 

مواز  و  ،    موکرایسید  نیاصول  الفبااست  با  دولمتدار   تیحاکم  یبل  فرهنگ  و  مطابقت    بر  ن  یقانون 
 ؛ دارد  نه

نور و مخالفانش دور باطل وارد کردن اتهامات و حتا اقدامات خصمانه   یآقا  انیاست که م یاز چند-  
 .دارد انیجر 

* 

 ی ادیبن  نیاصول و مواز   کند،ی م  ایر ینور را چه گونه ارز   یآقا  یو کارنامه ها  ت ی شخص  که یك  نیاز ا  جدا 
 .ندبر مدنظر بگ د یرا همه با منافع و مصالح همه گای   بر  احکام قانون و ن ، موکرایسید

 ر ی نور باالخره ناگز   یو آقا  ند ی ایب  دانی به م  روز یبالفرض مخالفان به قوت ده ها برابر تظاهرات د  می بر گ
مورد نظر مخالفانش    وال  یبرا  توانند ینور م  یصورت هواداران آقا  نیشود تا از پست خود کنار برود، در ا

ها به نفع افغانستان    نهیگز   و همچ یبر او بشورند. تمرکز رو  تیکنند و در نها  جاد یا یجد یها یدشوار 
باست ین آن  از  مهمبر  و  یر   د ی.  از  یر   ثبایر   توجه داشت که  و  افغانستان    ثبایر   بلخ  شمال جز دشمنان 
 ...ابد یادامه  باید  نهمخرب در شمال  یبرد. پس رقابت ها خواهد  نهسود  چکیسیه

ن  یآقا  هوادران س  د یبا  بر  نور  شدن  بدانند که  در    کی نگک  شخیص  کیشخص  هم  آن  و  با   مقام 
 .تواند یداشته بوده م ی  امدهایو پ جیدر دراز مدت چه نت نور ، یآقا اتیخصوص

است و نه هم    شخیص  تیو وزارت نه ملک  استیو ر   تینکته توجه کند که وال   نیبه ا  د یبا  بر  نور ن  یآقا
 خودش در ا  اورد ی ب اد یبه  د یمادم العمر. او با

ً
 .داده بود ی  مورد وعده ها نیکه قبال

 :شده رساغ گردد دهیو سنج  مساله حل قانوی   یاست تا برا نیحل مناسب ا راه

 تظاهرات دست بردارند؛  یمخالفان آقا  -
 
 نور از ادامه

در مورد کنار (  ۱خودش )   قبیلنور خودش به طور آبرومندانه مطابق وعده     یآقا  پس از مدت کوتایه-  
که   اورد یرا هم بهانه ب  نیا  تواند یاستعفا بدهد؛ او م  تی وال   بلخ از پست رسپرستر   تیرفیر  از مقام وال 

 وقف کند؛   تی امور جمع میتنظ یتمام وقت خود را برا خواهد یم

 مخالفانش؛  د ی نه هم مر  نور باشد ، یآقا د یشود که نه مر  ییر  تع بلخ کیس یبعد وال-  

هم باشد که مردم از تقررش استقبال کنند و با او   کیس  د یبا   گر ی د  جاباتیتمام ابه عالوه     یبعد  وال -
 .ندینما یهمکار 
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 ۲۰۱۶جون  ۷ ۷

  یطالبان و شمار  ی  ایماف  یوندهایپ
 یجهاد استگرانی از فرماندهان و س

  بر  در داخل نظام ن  ت  یمع  یروشن بود که گروه ها  نیا
ند یاز تداوم بحران سود م  .بر

 وند یاز پ  ی  از گوشه    در گزاریسر   تنسی گلوبال و   نکیا
شمار   ی  ایماف و  محیل   یطالبان  فرماندهان    از 

 .پرده برداشته است  یجهاد استگرانیبدخشان و س

م  نیا نشان  ماف  دهد ی گزارش  خطر  شدن   ی  ایکه 
س  اقتصاد، و  منابع    است یجنگ  چپاول  هدف  به 

 .است یآن شده اند، تا چد حد جد قربای   ی  قایافر  یکشورها  که برج    یطور  یعیطب

 .آن ها اقدام کند  و جراج د یتجر  یبرا د یدولت با شوند ، یرسارس  رسطای   یغده ها  نیاز آن که ا شیپ

منسوب به    استگرانیفرماندهان و س  که برج    ی  ها و احزاب جهاد  می، به خصوص تنظ  ایسیس  احزاب
 .خود را روشن بسازند  یبر مساله موضعگ  نیدر مورد ا  د یاند، با  ی  ایماف  یشبکه ها  نیا  ی آن ها از مهره ها

 .اوردیمتهمان اقدامات الزم را به عمل ب قانوی   بیجهت تعق د یبا سارنوال یلو 

   فعاالن 
 
 متعهد به منافع مردم و کشور اند ،   مدی  جامعه

ً
   نی ا  د یبا  اگر واقعا

 
را در محراق توجه    ایر یح   مساله

 . قرار دهند

 ن ینقش و د،    رسطای    یغده ها  نیدر مورد ا  ق ی تحق  ی و نشر گزارش ها  هیبا ته   د یبا  جمیع  یها  رسانه
 .دینما فا ی منابع خطر ا دنی و شناسان ی  شناسا یخود را برا

 گلوبال ویتنس(گزارش گلوبال ویتنس به زبان دری )برگرفته از صفحه متن فشرده   -

 گلوبال ویتنس( متن کامل گزارش گلوبال ویتنس به زبان انگلیسی )برگرفته از صفحه  -

 

 

 

 

http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai%202016/Lapis_ExecutiveSummary_Dari_YK5DBZI.pdf
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai%202016/war_in_the_treasury_lapis_QpSo4LI.pdf
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 2016جون 16

 پاکستان را وادار بسازد   د یجهان با

 دهد  ان یافغانستان پا هی تا به جنگ عل

 

 

قطع جنگ اعالم ناشده و صدور   یقناعت دادن پاکستان برا  یممکنه را برا  یتمام تالش ها  افغانستان
 متحده،   االتیاز جمله در چهارچوب مذاکرات چهار جانبه )ا  -به افغانستان انجام داد  زمیجنگ و ترور 

 .پاکستان( افغانستان ، ،  یر  چ

چند    کاتیبل چنان که تحر پاکستان نه تنها ادامه دارد،    یاما صدور جنگ و ترور به افغانستان از سو   و 
 می با اقدامات مستق  خواهد ی م  تی ه از وضعپاکستان  با سوواستفاد  ،   دهد یدر تورخم نشان م   بر روز اخ

 .مواجه بسازد یبا دشوار  شیاز پ شبر یافغانستان را ب بر  ن

   بر مردم افغانستان غ   یبرا  نیا
 
و به خصوص متحدان افغانستان به رغم   جهای  قابل فهم است که جامعه

افغانستان   هیه اند تا جنگ علداد نهفشار قرار  ر ی پاکستان را ز  د یتعهدات روشن شان ، هنوز چنان که با
 .را متوقف بسازد

  متوقف ساخیر  جنگ اعالم ناشده    یسازمان ملل متحد، برا  تیامن  یافغانستان متوقع اند تا شورا  مردم
 .و موثر را انجام بدهد یستان اقدامات فور افغان هیپاکستان عل 

وزارت امور خارجه آن کشور    یسخنگو   بر بداند که از نظر افغان ها اظهارات اخ  د ی با  یر  خلق چ  یجمهور 
د یو  پ مبارزه با دهشت افگت   یپاکستان برا ا یکه گو  کرده    فا ی ا مذاکرات صلح افغانستان نقش مثبتر  شبر

نزد مردم    یر  چ  ر . همچو اظهارات نه تنها بر اعتباست ین  تیاز واقع  جز چشم پویسر   یبر  چ  چیاست ، ه
 .ودبر به شمار م بر  در منطقه ن تی، بل خالف منافع صلح و امن کند یافغانستان صدمه وارد م
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 یشیسابق ، با توجه به پ  یبه مثابه وارث اتحاد شور   هی روس  ونیفدراس 
 
  ت ی مسوول  باید  نهنه چندان دور    نه

 ی شورا  یمیعضو دا  کی   ثیبه ح  هیروس  یبر را در قبال افغانستان فراموش کند. سهمگ  شیخو   اخالقر 
    ت یامن

 
جامعه اقدامات  برا  یبرا  جهای  در  پاکستان  بر  فشار  به    انیپا  یاعمال  ضد    جنگدادن  بر 

 الف رسگویسر . برخد ی در مناسبات با افغانستان کومک موثر بنما  ق یزخم عم  امیبه الت  تواند ی افغانستان، م
  ت ی در ذهن  هیسووظن ها نسبت به روس  ق یماسکو با اسالم آباد و طالبان ، سبب توسعه و تعم  یها

 
 
 عامه

 
 .خواهد شد  افغای   جامعه

    اما،  و 
 
متوقع     کا یمتحده امر   االتیو به خصوص ا   غریر   ینخست از کشورهامردم افغانستان به درجه

ات  مانیاند تا ثابت بسازند که به تعهدات خود در پ ر سبر  .کنندی با افغانستان عمل م کیبر

موقع  مردم در  ا  حساس کنوی    تی افغانستان  تا   اند  به روح  االتیمتوقع  احکام   هیمتحده  مطابق  و 
ات   سبر

 
ر مشخص موافقتنامه ص و موثر  با افغانستان عمل کرده و به اقدامات مشخ   تر یامن  مانیو پ   کیبر

پاکستان عل  انیپا  یبرا و غرب در    کا یآن اعتبار امر   بر افغانستان مبادرت ورزد. در غ  هی دادن به جنگ 
   تیذهن

 
 .با سقوط تازه مواجه خواهد شد افغای  عامه

و ی و برمال ساخیر  پ  بر افغانستان از جمله با استناد به حوادث اخ   دولت   پاکستای    یگام به گام قوا  یها  یشر
  اقدامات سنج  د یبا  ،بر اخ  ی دهه ها  به داخل قلمرو افغانستان یط  ورند یدر امتداد خط د

ً
شده    دهی فورا

   بای  یجلب پشت   یرا برا  یو موثر 
 
 از موضع برحق و صلحخواها  جهای    جامعه

 
خود و اعمال فشار بر   نه

 افغانستان، طرح و به من  هیدادن جنگ اعالم ناشده  آن عل  انیپا یپاکستان برا
 
  .اجرا بگذارد  صه

* 

 :ادداشتی

اتژ   کا یمتحده امر   االتیا افغانستان را به عنوان    انیم  کیدر موافقتنامه سبر تا  دو کشور ، متعهد شده 
اتژ د ینما  »متحد عمده خارج ناتو« تلفر   –مدت  دراز   تی امن  می بخش سوم: تحک   ،   کی. )موافقتنامه سبر

 ماده  سوم( 

 : درج اند به ارتباط تجاوز خارجر  دو کشور مواد روشت   انیم  تر یامن مانیششم  پ ماده   در 

تجاوزات کشورها .۱ دستخوش  همواره  افغانستان  متحد،  ملل  سازمان  منشور  و    گانهیب  یبرخالف 
کشور   نیا  یاز مرزها  ونبر شده است که در ب   مسلج  یهاو گروه   خارجر   یهاتوسط دولت   و بر استفاده ن 

 با هرگونه یر  قرارداد، طرف  نیاند. مطابق اها قرار داشته دولت   نیا   تیمورد حما  ا یبوده و    گاهیپا  یدارا
  ت یافغانستان، به انضمام حما   ایسیاستقالل س  ، ارض    تی تمام  هی عل  د یتهد  ا یمسلح    یو بر استفاده از ن

مسلح   یهاگروه   ا یو   کشور خارجر   کی یاز سو  حات ی تسل ا یپناهگاه و  یر  مسلح از جمله تأم یهااز گروه 
 یقو   گر،ید

ً
افغانستان در   دفاع  یهات یقابل   میک تح  نهیتا در زم  کنند توافق یم   یر  . طرفکنند مقابله یم  ا
 .کنند  یکشور، با هم همکار   نیا ایسیاستقالل س ا ی ارض   تی تمام ،میل تی حاکم هی عل داتیبرابر تهد

  ارض    تیاستقالل و تمام  ت،یحاکم  هیبه تجاوز عل  د ی تهد  ا ی  متحده هرگونه تجاوز خارجر   االتیا  .۲
باور دارد که چن  د یشد  افغانستان را موجب نگرای   پنداشته و  ک    تواند یم  یتجاوز   یر  خود  منافع مشبر

 .کند  د یرا در رابطه با ثبات افغانستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهد یر  طرف
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به منظور اتخاذ   یر  افغانستان، طرف  هی عل  یتجاوز  یر  به چن د یتهد  ا یو    یتجاوز   یر  وقوع چن در صورت   .۳
بالقوه س اقتصاد  نظایم  ک،یپلماتید  ،ایسیاقدامات  به گونه   صیتشخ  یبرا یو  باهم  مناسب،  پاسخ 
اکنند منظم مشورت یم  امشورت   نی .  با هدف  اقدامات الزم س  فهرستر   جاد یها    ک، یپلماتید  ،ایسیاز 

 .د بر گصورت یم یو اقتصاد نظایم

با توافق با   یر  افغانستان، طرف  هیعل  به تجاوز خارجر   د یتهد  ا یو    تجاوز خارجر   یر  در صورت وقوع چن .۴
 نظایم   ک،یپلماتید  ،ایسیاتخاذ و انجام واکنش مناسب عالوه بر اقدامات س  یرو   یو به گونه فور   گر ی کدی

 اسایس   یر  قوان  رجمند  یهاکه فهرست آن در بند سوم ذکر شده و مطابق به دستورالعمل  یو اقتصاد
 .پردازند یم  طرف، به مشورت 2هر 

  ب ی ترت  ،یمنظم و فور   یهامشورت   یر  جامع را به منظور تحقق مؤثر چن  ی هادستورالعمل   یر  طرف .۵
 :دهندیم

 ی متحده و سفرا  االتیخارجه و دفاع افغانستان و ا  یجامع، وزرا  یهادستورالعمل  نی: مطابق به االف
دارند تا در صورت وقوع تجاوز    فهیوظ  اصیل   یبه عنوان مجراها  یسیهر دو کشور در کابل و واشنگیر  د

دازند؛  یفور  یهابه مشورت  ،یتجاوز  یر  به چن  د ی تهد ا یو  خارجر   باهم ببی

  ی  توانا   میتواند  نهجامع    یهادستورالعمل   نیکند، ا  جابیموضوع ا  تیو فور   تیکه اهم  : در صوریر ب
 .سازد محدود و متأثر ها مبر  طرق و مکان ر یرا از سا گر یکد ی مشورت با  یبرا یر  طرف
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 2016جون   24

 ...؟!پاسخ داد د یبه پاکستان چه گونه با ورند یدر مورد د 

   یداوودز   یآقا
 
»جرگه صلح«   ابراز داشت که پاکستان از افغانستان دو   روز پنجشنبه در کابل در جلسه

 : خواست دارد

 که مورد نظر پاکستان است   یمحدود ساخیر  مناسبات افغانستان با هندوستان در حد  -۱

 مرز دو کشور  ثیبه ح  ورند یشناخیر  خط د تیبه رسم -۲

* 

آن است که پاکستان  نستان با هندوستان در واقع نشان دهنده   پاکستان در مورد مناسبات افغا  خواست
با سا  خارجر   استیبر س   خواهد یم و    د یق  نوع  جهان،  یکشورها  ر یافغانستان و مناسبات افغانستان 
د یپرسش م  ر یخواست ، استقالل افغانستان را ز   نی کند. ا  جاد یا  تی مومیق  چ یکه به ه  است  یبر  چ   نی. ابر

 تنها چست ی ن  رفتت  یپذ   بر  افغانستان ن  متحدان غریر   یبرا  نی . استین  رشیوجه قابل پذ 
ً
ها    ی  نای. احتماال

رقابت ها افغانستان  ی  به علت  مناسبات  در  رکود  از  دارند،  با هندوستان  به صورت   -که  هندوستان 
 ود بر ،  گمان نم   یر  خاص با چ  سباتبه رغم داشیر  منا   بر  ن   هی مسکوت خشنود خواهند شد. و اما، حتا روس

 . مورد با آن کشور همنوا باشد نیدر ا

** 

 جاد یا  ی هم برا  -وجود دارند  ی ادیز   پنهای    ی ها  طنتیدر خواست پاکستان  ش  ورند،یمورد خط د  در 
 ب  یافغان ها و هم برا  انیتفرقه م

 
  ن ی. در مورد االملیل  یر  موجه جلوه دادن موضع آن کشور در صحنه

 احساسایر  یمساله ، واکنش ها
ً
ا  . اند دهی و ناسنج  کیپلوماتی دبر غ،  افغان ها اکب 

 نیکه تبعات ا  پرسش منطفر   نی، به ا  کنند یجانبه را مطرح م  ک یو    یشناخیر  فور   تیکه به رسم  آنای  
  یبر  چ  مدت و دراز مدت از آن جی   انیخواهد بود و افغانستان در کوتاه مدت ، م  شناخیر  جی   تیبه رسم

  ه یارا  ت  یچ تضمیه  بر  را از دست خواهد داد، عاجز اند و ن  ی  هابر  چ  را به دست خواهد آورد و جی   ی  ها
ات  توانند ی کرده نه م ر که پس از آن پاکستان از جنگ اعالم ناشده و طرح عمق سبر ل در واقع مبد  ا یو    کی بر

 ششم  دست بردارد
 
 .ساخیر  افغانستان به صوبه

شناخیر   خط    تیبه رسم  ی، برا  آن گروه و جناح افغای    ا ی  نیا  یکردن فشار بر حکومت از سو   وارد 
ا  ثی ورند به حید   ی ا یبا منافع و مصالح عل  ر ی است مغا  ، عمیل  ط و زمان کنوی  یرسحد با پاکستان ، در رسر

دارد ، روشن است . در گام نخست افغان ها   آگایه  کیم  ایسیکه از امور س  آن بر هر کیس  ل یو دل  میل
 : متحدانه از پاکستان بخواهند تا د یبا

  ه یدهد و پا  انیافغانستان پا  افغانستان و مداخله در امور داخیل  هی پاکستان به جنگ اعالم ناشده عل  -
 و به طور کامل برچ نیا ی ها گاهیها و پا

ً
 ؛  ند یمداخالت را عمال
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ه ی افغانستان را ارا  افغانستان و مداخله در امور داخیل  هید ضمانت عدم تکرار تجاوز عل یپاکستان با  -
 د؛ ینما

 ؛  د ینما تیو رعا یر  را تضم بندرکراجی  ق یرا از طر  آزاد اموال افغای   تی د حق ترانز یپاکستان با  -

 .کند   یر  به هندوستان را تضم آزاد اموال افغای   ت یحق ترانز  د ی پاکستان با -

 ی مرحله ، زم  نیتحقق ا  با 
 
 مف  یها  یاعتماد متقابل فراهم خواهد شد و با رشد همکار   نه

ً
در    د یمتقابال

   یاقتصاد  یعرصه ها
 

ش و عمق ب  نهی زم  نی، ا  ایسیو س   ، فرهنگ . به دنبال آن   افتیخواهد    شبر یگسبر

  یقضا  یرو   اتمناسب مذاکر   یخواهند توانست در فضا  یر  ع در افغانستان ، طرفشدن اوضا   یو با عاد
 ا  اثبر بغرنج م

ً
د که  یجه خواهد رسی به نت  ت زمای  ین مذاکرات در نهایدوره  استعمار را آغاز کنند . طبعا

  ی نده برای که در مذاکرات آ  دارد  نهوجود    و انعطاف نشان بدهند. شگ  ت  ی هر دو طرف از خود واقعب
ر خواهد  یاجتناب ناپذ   حتر   و متقابل و داد و ستدها محتمل    یه گذشت ها و انعطاف های ن قضیحل ا

کند ، بدون آن که حد اقل   ش افغانستان را خلع سالح یمیشاپیک جانبه ، پی طرح انرصاف    بود ، ول
ا طرح به رسمیممکن را از طرف د

ّ
توسط    ورند یطرفه د  ک یشناخیر     تیگر به دست آورده باشد. حت

منشعب کردن افغان ها و انداخیر  آن    یبرا  ا د پاکستان ر ی، ام  ا آن گروه افغای  ین و  یا  یافغانستان از سو 
 .دهد ش یمیه ، افزاین قضیا یگر رو یها بر رس و گردن همد

  و بر حق باشد که مقامات رسیم   منطفر   تواند یموضع به صورت کامل م  نیاز نظر منافع افغانستان ا  پس
 د  یآغاز مذاکرات برا   ک،یپلوماتید  بر گفیر  برهنه و غ  ی    یافغانستان به جا

 
را منوط به    ورند یحل مساله

و عمیل ترک عمیل   قطع  کامل   و  ناشده  اعالم  ات   استیس  جنگ  ر »عمق سبر قبال    ستانپاک  ک«ی بر در 
نقشه    کی  الملیل  یر  ب  یبه پاکستان و جامعه    د یو با  تواند یارتباط م  نیافغانستان  بسازند. افغانستان در ا

 راه  با  نیآغاز ا  یکند. نقطه    شنهاد یراه  پ  ی
 
 ح، یبه شمول آموزش ، تسل   -قطع  هرگونه  کومک   د ینقشه

 در واقع انجام عمیل  ا ی به افغانستان  و      یگر و قطع صدور شورش  انیبه شورش   -و دادن پناهگاه  بر  تجه
 اعالم  

ً
 نها   جهای    یپاکستان در برابر جامعه    شده  تعهدات رسما

 
آن همانا مذاکرات    ی  باشد و مرحله

استعمار باشد و نه برعکس   مانده از دوره   اثبر به م ده  ی چیپ لیحل مسا یافغانستان و پاکستان برا انیم
ان داشته باشد. حل ا  قابلبر غ  یامدهایو پ  جینتا  تواند ی مآن. رفیر  در راه معکوس    ک یبه    لیمسا  نیجبر

را به    شیطرف مواضع و خواسته ها  کیکه    ستین  نیدارد. همچنان حل ا  از یاعتماد متقابل ن  یفضا
  .کند   کتهی د گر ی طرف د

در مورد مساله شود    اجماع میل  کیمنجر به    تواند یاست که م  نیراه در ا  ینقشه    ک ی  هیطرح و ارا  خویر 
را ناکام بسازد. به   حساس کنوی    یبزرگ در افغانستان در مرحله    یتفرقه    جاد یا  یو تالش پاکستان برا
 راه ا  یر  عالوه داشیر  چن 

 
  ک یابر پاکستان از  بر   ر تا موقف افغانستان د  سازد یفرصت را فراهم م  نینقشه

است    نیراه در ا  ینقشه    یر  چن  گر ید   برخوردار شود و  نه برعکس آن. خویر   الملیل  یر  ب  عی وس  بای  یپشت
قول   چیتا کنون پاکستان ه  را یز   د؛بر مجدد و مکرر پاکستان را بگ   و عهدشکت    یبکار یجلو فر    تواند یکه م

   بر  ن  زمینه کرده است و در امر مبارزه با ترور   و قرار و قرارداد با افغانستان را عمیل
 
پاکستان در برابر جامعه

 نموده  که در  یبکار یفر   وستهیپ جهای  
 
 .دولت دروغگو را کسب کرده است کیآن شهرت  نتیجه

است    ورند«یاز »قرارداد د  خیطت،    دهد ی است که آن چه پاکستان به طور روزمره انجام م  نیا  تیواقع
   .وجود دارند  مورد اسناد و مدارک کاق   نیو  در ا
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 ۲۰۱۶سپتمبر  ۲۲

 چند نکته در مورد توافقنامه صلح میان دولت و حزب اسالیم 

و   دولت  میان  صلح  توافقنامه  آیا 
حزب اسالیم که امروز در کابل امضا  

یا  شد،   شد  خواهد  تطبیق   
ً
واقعا

پیشاپیش     پرسیسر است کهاین    -خبر 
 پاسخ قطیع داد.   به آن نیم توان

یم   هر دو طرف خواهان تطبیق  گبر
عمیل این توافقنامه باشند، باز هم نه 
غبر ممکن است و نه هم غبر محتمل 
 های  

 
که فراز و نشیب ها و پیچیده یك

 پیش بیایند. 

   و اما،
ً
و توافق    نمونه و تجربه ی  شود برای مذاکره ه  میتواند مبدل ب  تطبیق شود،   اگر این توافقنامه عمال

 با طالبان.  مشابه 

* 

 یک مساله دیگر رسنوشت خود حزب اسالیم است. 

 در نظام کنوی  از همان اول حضور داشته اند. مهره های 
ً
شاخه های »جداگانه« ی  از حزب اسالیم عمال

دست   مهیم  های  به کریس  دولت  در  اسالیم  ، یافتند.  مهم حزب  ارغندیوال  ،    هادی  وردک  فاروق 
کرزی در پست های مهیم ایفای وظیفه میکردند. عبدهللا عبدهللا   کریم خرم در دوره   عمرداوود زی و  

معاون اول خود معرق  کرد که   انجینبر محمد خان را به حیث   ریاست جمهوری،   در انتخابات اخبر  
ت میل است. در انتخابات گذشته ، حزب اسالیم حکمتیار حاال معاول اول رییس اجرای  حکومت وحد

 از نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری   گرچه قطب الدین هالل را نامزد خود نخواند ،
ً
ول رسما

 پشتیبای  کرد. 

 محتمل است که با تطبیق توافقنامه صلح و آمدن رسیم گلبدین حکمتیار ،
ً
آن شاخه ها و مهره    این کامال
  های حز 

ً
 وارد یک تشکیالت واحد شوند.  در درون نظام حضور   ب اسالیم که قبال

ً
داشتند ، دوباره رسما

 های دورنتر نبر  پیش بیایند. و اما این چبر  عجیتر   پیچیده البته در این روند ممکن است  
 

  خواهد  نهیك
 ه کنگره  توانست نه  دروی  است که هنوز زیرا همیر  اکنون جمعیت اسالیم نبر  دچار مسایل پیچیده   بود، 

  خود را دایر کند. 

** 
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یك گونه  چه  دیگر  مهم  مساله 
و   رقبا  با  اسالیم  حزب  روابط 

 دشمنان دیروزی اش است. 

همه  با  بیش  و  اسالیم کم  حزب 
جهادی   های  تنظیم  و  احزاب 
های   ایتالف  نبر   و  جنگیده 
حاال  است.  داشته  ناپایداری 
آیا  که  است  این  در  سووال 

و رقبا و دشمنان   ر  گلبدین حکمتیا
جهادی اش از تجربه های ناکام و  
های   درس  گذشته  آور  فاجعه 

 الزم را گرفته اند و یا خبر ... 

*** 

 
 
  خواهد  نهسیایس افغانستان یر اثر    به هر رو ، آمدن گلبدین حکمتیار بر تناسب موجود قوا در صحنه

بدیل  جهادی  های  تنظیم  و  احزاب  شد.  خواهد  جهادی« کاملبر  حکمتیار» کلکسیون  آمدن  با  بود. 
 رقیب هم در اسالمگرای  و کسب قدرت.  -رقیب همدیگر اند همدیگر نیستند. این احزاب و تنظیم ها 

ی علیه گلبدین حکمتیار مطرح اند که    و جنایات ضد بشر
 

 اتهامات سنگیت  در مورد جنایات جنگ
ً
  طبعا

   -او نبر  مانند متهمان دیگر آن را از بیخ و بنیاد رد میکند
 
ی نبوده  برنامه »عدالت انتقال« تا کنون چبر 

ی.   و جنایات ضد بشر
 

 است جز پوشش برای امتناع از بازخواست قانوی  از متهمان ارتکاب جنایات جنگ

نظام و  اسایس  قانون  پذیرش  معنای  به  در عمل  امضا شده   
 
توسط گلبدین   توافقنامه موجود سیایس 

ی نیست جز به معنای باطل دانسیر   علیه آن عمال ً نظایم که او    -حکمتیار است  در جنگ بود؛ و این چبر 
ش  و اما، این جنگ.  ود که آقای حکمتیار حاض  باشد خطا های پانزده سال اخبر به هیچ وجه گمان نمبر

اف کند  نکردند.  نبر  این کار را   ادی دیگراحزاب و تنظیم های جه همان گونه که -را اعبر

سفانه دیموکرایس در افغانستان ضعیف تر از آن است که بتواند گلبدین حکمتیار را در خود جذب 
 
متا

ام عمیل در برابر قانون بسازد.   کند و دولت نبر  ضعیف تر از آن که زورمندان را     ناگزیر از رعایت اصل البر 

نبر  کند،  حتا اگر حزب اسالیم قانون اسایس   باز هم شگ نیست که از اصول و ارزش های  را رعایت 
ی که کم و بیش شبیه به تعببر جمعیت اسالیم    -مندرج در آن تعببر خاص خودش را خواهد داشت تعببر

 و اتحاد اسالیم و تابع پیشوندها و پسوندهای اسالیم است... 

ومن  میتوان نهبه هر رو ، با رس و صدا   حضور نبر
د تر حزب اسالیم را بر »روند دیموکرایس« اثرات منف 

 در معنای واقیع اش وجود داشته باشد( ، 
ً
ی اصال  خنثا کرد.  )اگر چنیر  چبر 
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وی تو   توانند  نهاگر هواداران تجدد ، ترقر و دیموکرایس   تبارز کنند، حتا    نا و بدیل واقیعابه حیث یک نبر
« به یک دیموکرایس واقیع  بدون حکمتیار نبر  آخرین چانس ها برای مبدل ساخیر  »د یموکرایس پاراشویر

 دیر یا زود از میان خواهد رفت.  و پایدار 
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 ۲۰۱۶اکتوبر  ۲۷

  یچند  نکته در مورد گپها
ٔ
 ب  « اخ »دولت نامدارانه

 

 یینه تنها آ ،  یجمهور  استیدوستم معاون اول ر  د یعبدالرش یآقا بر اخ یها گفته
 
چه  یتمام نما نه

 
 

نوع و  بر  بل واکنش ها به آن ندر افغانستان است،   «ی»دولت نامدار  ا یو  یدولتمدار  تیوضع گونه یك
  -گذاردی م شیدر افغانستان به نما کنوی    ایسیسطح تفکر و فرهنگ س

 
که به   تر اسیس تفکر و فرهنگ

 .شده است انهیحد خطرناک قومگرا 

مهم اختالف  لیسلسله مسا  کیحتا  ا یآن مساله و  ا ی نیدر مورد ا دولتر  مقامات عال انیکه م  نیا
اختالف از   نیاست که ا نیا ی. و اما، مساله رو ست ین بیو غر  بیامر عج نظر وجود داشته باشد، 

 .شوند ی م انیب چه نوع اند و چه گونه ، در کجا و به چه هدق  

  انیدر مالقات ها مو معضالت ،  لیحل مسا یگوناگون برا  یراه ها هینظرات گوناگون و ارا طرح
و   نظام مبتت   کیدر  کالن دولتر   یها یبر مگیتصم صالحیذ ی و در درون ارگان ها دولتر  مقامات عال
 .است یامر عاد کی مکرایسیمتعهد به د 

 یقوا جمهور و رسقومندان اعیل سییدر محرص  عام بر ر  یجمهور  استیمعاون اول ر  یاما، آقا و 
را وارد کرد؛ قابل توجه  ت  یسنگ کشور اتهامایر   تر یو امن ، نظایم ایسیو مسووالن طراز اول س مسلح، 

از   خارجکه نه تنها   عمیل  -گفت  انیو در حضور نظام سخنان را در لباس نظایم نیا نیاست که او ا
 یو ب پا کردن علت   ر یبل ز ،   ود بر به شمار م یفرهنگ دولتمدار  نیمواز 

 
نافذه در  یر  احکام قوان باکانه

 قانوی   گرد ی خالف قانون شناخته شده و مستلزم پ عمیل یر  چن یگر یافغانستان است. در هر کشور د
 .است 

و  ستیاست که در ب ف  یها و وظا تی صالح یکشور دارا  جمهور افغانستان در قانون اسایس سییر 
 ( مهیبند گنجانده شده است. )مراجعه شود به ضم کی
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  استیو همچنان معاون دوم ر  یجمهور   استیمعاون اول ر  قانوی   یها تی که به صالح   ی  اما، تا جا و 
  یبرا تر یصالح چیه یدر حاالت عاد است که در قانون اسایس نیا تی واقع گردد،ی بر م یجمهور 

آمده است   است. تنها در ماده  شصتم قانون اسایس شده نهدر نظر گرفته  یجمهور  استیمعاونان ر 
س جمهور، مطابق به احکام  یا وفات رئیاب، استعفأ و یس جمهور در حالت غیاول رئ »معاونکه 

 .کند  ، عمل یمن قانون اسایسیمندرج ا

 عمل یم قانون اسایسن یس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج ایاب معاون اول رئیغ در 
 .( مهی کند«)مراجعه شود به ضم

ف معاون اول توسط یوظا س جمهور،یاب رئیماده  شصت و هفتم آمده است : »در صورت غ در 
 ( مهی گردد«. )مراجعه شود به ضم   یمییر  س جمهور تعیرئ

وط و محدود د ی در ماده  شصت و هفتم با ق همچنان ها آمده است که » در صورت استعفا،  تیرسر
س یفه شود، معاون اول رئی صعب العالج که مانع اجراء وظ یص  یا مر یس جمهور و یا وفات رئیعزل 

 ( مهید «. )مراجعه شود به ضمبر گ  س جمهور را به عهده یمیف رئیتها و وظایجمهور صالح

شخص دوم  فاتیجمهور گرچه از نظر تشر  سییمعاون اول ر  یکه در حاالت عاد  مین یبیم بی ترت نیا به
. به عالوه در ماده  هفتاد و دارد  نه ی  اجرا تینوع صالح چیه از نظر قانوی    ول شود،ی کشور حساب م

 یاس جمهور اجر یاست رئیآمده است : »حکومت متشکل است از وزرا که تحت ر  کم قانون اسایسی
 ( مهیگردد.«)مراجعه شود به ضم  م یمیتوسط قانون تنظف شان یند. تعداد وزرا و وظاینما فه یمیوظ

 شیجمهور کم و ب سییمعاون ر  بر  ن استر ینظام ر  یدارا گر ید یدر افغانستان نه که در کشورها تنها 
 .نقش را دارند  یر  هم

نافذه  یر  و قوان یبا فرهنگ دولتمدار  ا یدوستم  د ی عبدالرش یگفت که آقا  توانیتوجه به مراتب باال م با 
 .ستندین لیقا تر یبه قانون اهم ا یندارند و  ی  در کشور آشنا

* 

هم که از نقش  کسای    بر  دوستم استقبال کرده اند و ن یاز سخنان آقا ار یکه با شوق و ذوق بس  کسای  
ال عبدالرش    یشورا  لیتشک بر  هللا و ن بی دوستم در سقوط حکومت داکبر نج د یبارز جب 

 
 یبرا هماهنگ

حوادث به چه   نفراموش نکنند که آ  بر  را ن نی ا د یکرده اند، با  یادآور ی حکومت استاد ربای   یبرانداز 
بحث گرچه درازدامن است ،  نی ا -فراموش کرد باید  نه بر  . صد البته که علل را ندند ی انجام ی  فاجعه ها

ار شوند... و همه آن تکر  باید  نهاست: آن حوادث  ایر یح ار یروشن و بسآن کوتاه ،   درس اصیل ول
منجر به   توانند ی م ندهیدر آ ا یو  لحا ا یکه در گذشته منجر به بروز فاجعه شده اند و   ی  ها نهیعلل و زم

شده و  دهیو در چهارچوب قانون برچ  کیموکراتی و به شکل معقول و د ی  شناسا د ی بروز فاجعه گردند با
 .رفع گردند 

را جستجو کرد و  یاز بحران جار  کیموکراتیو د دار یپا است که راه برونرفت سالم ،  نیا اصیل گپ
 .فاجعه سوق داد بر که آن را در مس  نینه ا د،یتحقق بخش
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ش ، تعم  ق یتنها از طر  ما    موکرایسید  میو تحک ق یگسبر
 

بر   می توانیم اجتماع ، عدالت و همبسته یك
 .ی  آور فرقه گرا ینابود یمار یب د ی نه با تشد ، میی بهبر را بگشا یفاجعه غلبه کرده و راه فردا 

** 

 :مهیضم

 سوم قانون اسایس  فصل»

 جمهور  سیرئ

 :شصتم ۀماد

خود را در عرصه   یت هایصالح افغانستان قرار داشته،  اسالیم یجمهور در راس دولت جمهور  سیرئ
 .کند  ، اعما ل یمن قانون اسایسیه، مطابق به احکام ایقضائه و ینیه، تقنیاجرائ یها

 .باشد دو معاون اول و دوم، یم  یجمهوردارا سیرئ

 .داردی د شدن خود به ملت اعالم می نام هر دو معاون را همزمان با کاند یاست جمهور یر  د ی کاند

ن یمطابق به احکام مندرج اس جمهور، یا وفات رئیاب، استعفأ و یس جمهور در حالت غیاول رئ معاون
 .کند   ، عمل یمقانون اسایس

 .کند   عمل یم ن قانون اسایسیس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج ایاب معاون اول رئیغ در 

... 

 :شصت و چهارم ۀماد

 :باشد ل یمیف ذیتها و وظای صالح یجمهور دارا سیرئ

 .قانون اسایس یمراقبت ازاجرا . 1
 .میل یب شورای است کشور به تصو یس  خطوط اسایسییر  تع . 2
 .مسلح افغانستان  یقوا یادت اعالیق . 3
 .میل ید شوار ی اعالن حرب و متارکه به تائ . 4
 .و حفظ استقالل  ت ارض  یم الزم در حالت دفاع از تمامیاتخاذ تصم . 5
 .میل ید شوراییمسلح به خارج افغانستان به تا  یفرستادن قطعات قوا . 6
 .ن قانون اسایسیشصت و نهم ا ۀحالت مندرج ماد  یه جرگه به استثنای ر نمودن لو یدا . 7
 .و خاتمه دادن به آن  میل ید شورایی اعالن حالت اضطرار به تا . 8
 .ه جرگهیو لو   میل یافتتاح اجالس شورا . 9
 .ی است جمهور ی ر یر  معاون یقبول استعفا . 10
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 د یی اشت به تایس رسه میو رئ ت میلیس امنی، رئیس بانک مرکز یل، رئ ارنوا څ ی وزرا، لو ییر  تع . 11
 .آنها یجرگه و عزل و قبول استعفا ولیس

ه محکم ه به تائ  یس و اعضای رئییر  تع  ۱۲ . 12  .جرگه د ولیسیس بر
ت  یس و امنی مسلح، پول ی، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قواییر  تع . 13

 .رتبه مطابق به احکام قانون ن عالیو مامور  میل
 ی رسان نماییر  تع . 14

 
 . الملیلیر  و مؤسسات ب  افغانستان نزد دول خارجر  ایسیس یها ندیك

 .در افغانستان خارجر  ایسیندگان سینما یقبول اعتماد نامه ها . 15
 .ت  ی  تقنیر   و فرامیر  ح قوانی توش . 16
 . الدول مطابق به احکام قانون یر  اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات ب یاعطا . 17
 .ف و عفو مجازات مطابق به احکام قانونیتخف  . 18
 .مطابق به احکام قانون ینشانها و القاب افتخار  ها،م   دال یاعطا . 19
 .کشور مطابق به احکام قانون  ۀون ها به منظور بهبود ادار یسیس کمیتأس . 20
 .ن قانون اسایسیف مندرج ایتها و وظایر صالحیسا . 21

... 

 :شصت و هفتم ۀماد

فه شود، ی صعب العالج که مانع اجراء وظ یص  یا مر یس جمهور و یا وفات رئیصورت استعفا، عزل  در 
 .د بر گ  س جمهور را به عهده یمیف رئیتها و وظایس جمهور صالحیمعاون اول رئ

 به شورا یجمهور استعفا سیرئ
ً
 .د ینما اعالم یم میل یخود را شخصا

ه محکمه تعی با صالح ئت طتر یصعب العالج توسط ه یص  یمر   تیتثب گردد ی  مییر  ت که از طرف سبر
 .د بر گی صورت م

شصت   ۀد طبق مادیس جمهور جدی رئییر  ن حاالت در خالل مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیا در 
 .گرددیبرگزار م ن قانون اسایسیکم ایو 

ل را انجام داده یس جمهور موقت امور ذی ث رئی به ح یس جمهور در زمان تصدیاول رئ معاون
 :دمیتوان ن

 .ل قانون اسایسیتعد . 1
 .عزل وزرا  . 2
 .عامه یمراجعه به آرا . 3

د  یکاند  یاست جمهور یخود را به ر  ن قانون اسایسیند مطابق به احکام امیتوانس جمهور یرئ یر  معاون
 .ند ینما

 .گردد    یمییر  س جمهور تعیف معاون اول توسط رئیوظا س جمهور،یاب رئیصورت غ در 
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 :شصت و هشتم ۀماد

س ی توسط رئ یگر ی شخص د ید عوض و یا وفات نمایس جمهور استعفاء و ی رئیر  از معاون گی هرگاه
 .گردد ی  مییر  جرگه تع د ولیسییجمهور به تأ

تیس جمهور و معاون اول و یصورت وفات همزمان رئ در  انو جرگه، یب معاون دوم، رئی، بالبر س مشر
ن قانون یش صت و هفتم ا ۀمطابق به حکم مندرج ماد   یگر ی بعد د گیر خارجه یجرگ  ه و وز  س ولیسیرئ

 .دبر گی س جمور را به عده میف رئ یوظ ا اسایس

... 

 چهارم فصل

 حکومت 

 کم یهفتاد و  ۀماد

ند. تعداد وزرا و  ینما  فه یمیوظ  یس جمهور اجرایاست رئیمتشکل است از وزرا که تحت ر   حکومت
 گردد.»   م یمیف شان توسط قانون تنظیوظا
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 ۲۰۱۶نوامبر  ۲

 از کسایی که ترامپ را »ترمپانیدند« تا  

 کسایی که ترامپ آنان را »ترمپانید« 

آنای  که دونالد ترامپ را بر شانه برداشتند و نخست وی را بر حزب جمهوریخواه تحمیل کردند و 
وزی اش تا رسیدن به مقام ریاست جمهوری امریکا سهم  بیشبر  داشتند، سپس در سازماندیه مارش پبر

 کسای  اند که هنوز رویای گذشته را در رس دارند: 

 که دوران آقای  را فراموش نه کرده و انتخاب اولیر  رییس جمهور                       -۱
سفید پوستای 

 
 
 ؛ )ارقام و حقایق( زنگ خطر تلفر کردند سیاهپوست امریکا را به مثابه

ش و ارتقای نقش زنان و احتمال رسیدن یک زن به مقام ریاست  آنای  که                       -۲ گسبر
 شان را جریحه دار کرده و نمیخواستند یک زن را در مقام ر  جمهوری، احساس مردانه
 

یاست  یك
  ؛ )ارقام و حقایق(جمهوری ببینند

۳-                       
 
ش ارزش های مدرن در جامعه )ارقام و  امریکا اند بنیادگرایای  که مخالف گسبر

 .  حقایق(

و روش خود ادامه خواهند   و با ترامپ و یا یر ترامپ به راه  گروه های باال آگاهانه ترامپ را برکشیدند
 و پر از تعصب ترامپ نه تنها عیب نیست که  داد. برای اینان دیدگاه ها

 
انه ی نژادپرستانه و بیگانه ستبر 

 حتا کمال مطلوب نبر  است. 

م شدند و فریب ترامپ را    صاف و ساده  گان ناراض، دهنده و اما ، گروه های وسیع رای شکار پوپولبر 
 خوردند. 

 راه های حل ساده ،  تحریک احساسات ، تحمیق و وعده های میان خال و ا دروغ ، تحریف ، 
 
رایه

 ابزار اصیل ترامپ بودند.   سطج و اما غبر عمیل برای حل مسایل پیچیده

این ادعا که ترامپ یک »شومن« قوی بود و این او را برنده ساخت، یک توضیح ساده و سطج  
.  دهنده مگر این که انتخابات امریکا تنها یک »شو« باشد و رای  -است  گان تماشاجی

ده و صادقانه در مورد مسایل و دشواری  صورت وجود  آیا در  - بحث های خردورزانه و انتقادی گسبر
 که امریکا و امریکاییان با آن ها مواجه اند ترامپ میتوانست به قدرت برسد؟!    های واقعتر 
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ی و یا کم از کم یک رقیب توانا و دارای پیشینه و سیمای قابل اعتماد برا  در صورت وجود رقبا آیا  -
م و نتایج و پیامدهای به قدرت رسیدنش را چنان که باید افشا میکرد ترامپ   مردم که ترامپ و ترامپبر 

 میتوانست به قدرت برسد؟! 

دشواری های موجود باک  روشن ساخیر  علل بروز مسایل و  آیا اگر رقیب ترامپ کیس میبود که از  -
مسایل و رفع دشواری ها را چنان که باید ارایه   راه حل های واقعبینانه و عمیل برای حل  نیم داشت و 

 ترامپ میتوانست به قدرت برسد؟!  میداد ، 

در هر دو صورت یک قطار پرسش باال مثبت باشند و یا منف  ،  اگر پاسخ به پرسش های به هم مرتبط 
.   -های دیگر به میان میایند   پرسش های چقرتر و کالنبر

امریکای  و با خوشحال و خوشبیت  نسبت به ُبرد ترامپ میگویند او کم نیستند کسای  که از موضع ضد 
ول نه به آن   -شاید درست باشد تشت دیموکرایس امریکای  را از بام انداخت. افتادن این تشت از بام ،

دلییل که این شادیگران خوشبیر  ترامپ میگویند؛ بل بیشبر به این دلیل که ترامپ با وجود داشیر  افکار 
« بودن توانست  نگ ، ، فره « و تا حدی نبر  به خاطر »آنچنای 

دیدگاه ها ، کرکبر و کردارهای »آنچنای 
د. ُبرد او در واقع باخت و کالن ترین اهانت به ارزش های  است که امریکا تا  ی بیاورد و انتخابات را ُببر

 
را

 ایندم به داشیر  شان افتخار میکرد. 

 نبر  شاید به این علت که گویا 
گویا با   ترامپ در برابر اسالمیست ها سخنان تندی بیان کرده،  کسای 

گویا اینان   نسبت به او ابراز خوشبیت  میکنند. و اما،  دندان سگ«،استناد به زبانزد »گوشت خر، 
 دوره  جورج بوش کوچک را فراموش کرده اند که تمام ماشیر  نظایم و استخبارایر امریکا را برای 

 
تجربه

   ترامپ به حرکت انداخت.  ریزم« »جنگ با ترو 
 
ناکام گوی  هیچ دریس نگرفته است. در  از این تجربه

باید ریشه ها و    در حال که  استفاده از قدرت نظایم تنها یک ُبعد بوده میتواند. علیه تروریزم ،   مبارزه
 و خشک گردند.   شناسای  ، برچیده  این پدیده  زمینه های بروز

 صد البته که از رو 
 
   ی تجربه

ً
همای     عمویم یم توان گفت ممکن رییس جمهور دونالد ترامپ هم دیگر کامال

نه اجازه دهد که جریان های   مبارزات او ولو مانند دوره   و اما،   مبارزات انتخابایر بود.  نماند که در دوره  
مپاند«  مپاند« ،تندور حایم اش وی را »ببر ی ک   و نه هم خود مردم را »ببر کرد همانا   خواهد  نهه تغبر  چبر 

بکوشد  های  هم بر رو بکشد و به حیث »شومن«   حتا اگر نقاب -اعتقادات و کرکبر دونالد ترامپ است
 سیمای دیگری از خود به نمایش بگذارد. 

    اگر در
ً
ی خویر جستجو کرد،   تراژیدی انتخاب ترامپ حتما

شاید این باشد که امریکا از این ماجرا    چبر 
ده بر ضد انتخاب ترامپ، شاید یک آغاز احساسایر در راه تکان بخور  د و به خود بیاید. تظاهرات گسبر

یت مردم انتخاب   ی اکب 
 
بل در کالج انتخابایر ،    شده نهاین بیداری باشد. باید توجه کرد که ترامپ با را

آورد یت  و حقایق(اکب  ی   )ارقام 
 
را او  به  یت جوانان  اکب  است  توجه  قابل  به خصوص  میان  این  در   .

امریکای  های دارای تحصیالت عال به ترامپ   . همچنان نزدیک به دو ثلث   )ارقام و حقایق(ندداد نه
ی نداند

 
ا )ارقام و حقایق(را ست که دیر یا زود پاسخ های خردورزانه و . از میان همیر  دو گروه اخبر 

 بدیل های واقیع و توانا میتوانند بروز کنند و فردای امریکا را رقم بزنند. 

http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai%202016/Amarican%20Election-2.htm
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai%202016/Amarican%20Election-2.htm
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai%202016/Amarican%20Election-2.htm


 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
301 

 
 

تضعیف امریکا و تضعیف دیموکرایس در امریکا به نفع صلح و امنیت جهای  نیست. بلوغ امریکا به نفع  
 در جامعه  حقوق بشر و     بلوع  که  - صلح و امنیت جهای  است 

 
امریکا  دیموکرایس را در همه ابعاد زنده یك

میر  کند و این ارزشها را به قطب نمای سیاست خارجر آن نبر  مبدل بسازد. 
 
 تا
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 ۲۰۱۷جنوری  ۴

 عطا محمد نور  یآقا ب  نکته در مورد اظهارات اخ  چند 

 به عبارت د یآقا اظهارات
 
داشته   را در یی  مختلف   یواکنش ها  ،یس یر  یر  گر ی عطا محمد نور در برنامه

 .بر  افغانستان ن اسالیم تی حتا در دورن جمع -است

به مذاکره و تفاهم   جمهور غت    سییعطا محمد نور، با ر   یسبب شده تا آقا  یبر  که چه چ  نیمورد ا  در 
دازد، ن  .مطرح شده اند گوناگوی    یادعاها بر  ببی

بود.  با به   اسالیم تیاز جمع بخیسر   یتنها از نظر ظاهر   بر  نظار از همان اول ن یکه شورا  ستین پنهان
 ن یشخص  استاد برهان الد  انیو م   تی دو بخش جمع  انیدر کابل، اختالفات م   نیمجاهد   دنی قدرت رس

پس از شهادت    تانافغانس  اسالیم  تی جمع. بحران در  د یگرد   شبر یب  بر  و قومندان احمد شاه مسعود ن   ربای  
ده تر گرد  ق یعم   ربای    نیاستاد برهان الد در    گر ید  بر  نظار ن  یشورا  بیترت  یر  است. به هم  دهی تر و گسبر

 .دارد نه گروه متشکل وجود خارجر   کی ثی عمل به ح

و مبدل ساخیر     اسالیم  تیجمع  کنگره    یبرگزار   یبرا   بر است که کوشش ها در پنج سال اخ  نیا  تیواقع
  ت ی است.  جمع  دهینرس   جهیواحد به نت  ی برنامه، سازمان و رهبر   ی دارا  ایسیحزب واحد س  کیآن به  
ا  یر  »جمع پراگنده« است. در چن  یگر یاز هر زمان د  شی ، اکنون ب  اسالیم  ت یجمع  ولو کنگره    یطی رسر
 .منتج گردد و حتا انشعابایر ها  یبر وجود دارد تا به جبهه گ ار یبرگزار شده بتواند، احتمال بس اسالیم

ث  یهواداران و   انیو نفوذش م  تی عطا محمد نور بر موقع  یآقا   د ی که موقف جد  نیا
 
بر جا   یبر چه تا

 .توان به آن پاسخ داد اکنون نیم یر  است که از هم پرسیسر  بر  خواهد نهاد، ن

 ت یاز جمع  ونبر در درون و ب  ی هوادار و   یعطا محمد نور و مهره ها  یممکن و محتمل است تا آقا  نیا
 همه پارچه ها  نیا  بر کنند  و از خ  ر یرا دا  تیجمع  بکوشند تا باالخره  کنگره    ،اسالیم

ً
و مهره   یکه حتما

اک ورزند بگذرند  نیا یها  .جمع پراگنده در کنگره اشبر

برنامه، سازمان    یحزب متحد و دارا  کی  تی رهبر با صالح  کیدر نقش    تواند   نهعطا محمد نور    یآقا  اگر 
اش    از مشکل شخیص  جمهور ولو گریه  سییبا ر  یشود، توافقات و   یباز   دانیو ساختار منسجم  وارد م

 شی نه به نفع خود او تمام خواهد شد  و نه هم به خصوص  به نفع افزا  ایسیاز نظر س ول د،یرا بگشا
برا  ی  توانا ها  یحکومت  چالش  با  آقا  یمقابله  نه  حاض   حال  در     یموجود. 

 
منازعه بدون  رهبر   نور 

حتا    ا یو    ایسیحزب س  کی  مشخصات حد اقیل  ی دارا  اسالیم  تی است و نه هم جمع  اسالیم  تیجمع
  کی

 
 ...ایس یمنسجم س جبهه
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 ۲۰۱۷جنوری  ۲۲

ی رییس جمهور امریکا ۴۵ مورد در   می 

 کارشناسان اروپای غریر در  
نکات ماهوی نظریات اکب 

ده   فشر چنیر   میتوان  را  ترامپ  جمهور  رییس  مورد 
  ساخت: 

توان داشته برای اندوخیر   میلیاردری که هر چه در -
انداخته،  به کار  را    ثروت  اشتباهش  هیچ  هیچگاه 
گفتار و کردارش نبر  عناض آن    نپذیرفته و در افکار ،

نند م موج مبر  م و ناسیونالبر   و از جمله پوپلبر 
 ...  چنای 

اداره    - کلیدی  های  پست  نامزدان  از   بسیاری 
های   وی   ال  جب  و  یت  سبر وال  بازیگران  و  میلیاردر 

 ... اند کار محافظه سخت  متقاعد

میان کارزار   میگفتند  و سیاست کسای  که  انتخابایر 
باید  خواهد گرفت  پیش  در  ترامپ  اداره   عملتر که 

شد،   قایل  ای     شایدتفکیک  سخب  مراسم    در  در 
یافته  مورد  این  در  ی  کمبر های  نشانه   ، تحلیف 

 باشند... 

ان کشورهای متحد امریکا کم و بیش همه نگران اند. در این مورد ارساییل از شمار استثنا های محدود  رهبر
 است 

 
 نبر  چنان به نظر یم رسد که نگرای  های جدی در مورد سیاست های   . در ذهنیت عامه

جهای 
ان خوشبیت  در روسیه    از خوشبیت  باشد. البته در این میان مبر 

داخیل و خارجر ترامپ به مراتب بیشبر
  و میان اکب  روسوفیل ها باز هم 

 
 است. یک استثنا

ره بود و کم و بیش همه پیشبیت  های قبیل را نادرست ثابت ساخت.  به هر رو ، انتخاب ترامپ غبر منتظ
 پیشبیت  همه نتایج و پیامدهای انتخاب دونالد ترامپ نبر  برای امریکا و جهان شاید هنوز دشوار باشد. 

م« سنجید. و شاید معقول تر آن باشد تا ترامپ را نه با معیار های شناخته شده ،   بل با معیار »ترامپبر 
م« روشن نیست. اما،   »ترامپبر 

 مشکل در این است که تا هنوز الیه های دوری 

ر   این ض  از  بدبینانه و  کرد    خواهد  نههیچ کس  پیشبیت  ها  ثابت بسازد که  و  بدهد  اگر تجربه نشان 
و وی بسیار بهبر از   حکومت وی واقعبینانه نبوده اند    در مورد رییس جمهور ترامپ و دوره   آخرالزمای   
یت هنگام آغاز دوره    آن است  ریاست جمهوری اش تصور میکردند.  که اکب 
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تجربه نشان داد که خوشبیت  های جهانیان نسبت به انتخاب بارک اوباما در هشت سال پیش داشتند، 
این که    -چندان واقعبیانه نبودند ،   نه  یا رییس جمهور خوب  اوباما انسان خوب  سیاستمدار خوی و 
شایه مطلقه نبود تا    زمامدار مطلق العنان نبود و نظام سیایس امریکا نبر   که او  نبود، بل به این علت  

اوباما هر چه بخواهد بکند. اوباما همای  را کرد که در چهارچوب نظام امریکا میتوانست بکند. این که 
یست که هنوز    رییس جمهور ترامپ بیشبر بر نظام امریکا بسیار    اثر خواهد گذاشت و یا نظام بر وی، چبر 

بتواند همه خواسته هایش را بدون چون    زود است تا در موردش سخن گفت. و اما، گمان نیم رود که او
 بقبوالند.  و چرا، بر کانگرس امریکا و حتا همه جمهوریخواهان امریکا ،

 یر گمان نقش خود را دارند. تظاهرات دیروزی
امپ  در برابر تر  میلیون ها تن رسانه ها و ذهنیت عامه نبر 

یر اثر باشد. بر اساس اغلب  ول در درازمدت نیم تواند، در امریکا و جهان ، ولو اثر فوری نداشته باشد،  
اک ورزیدند که این   تخمیر  ها تنها در واشنگیر  بیش از نیم میلیون تن بر ضد ترامپ در تظاهرات اشبر

اک کننده گان در همایش مراسم تحلیف ترامپ بود. تظاهر  شهر دیگر   ۳۰۰ات مشابه در  بیشبر از اشبر
اک کننده  یت امریکای  ها با آنان است نه با   امریکا نبر  برگزار شد. اشبر گان تظاهرات مدع بودند که اکب 

گان با  برجسته کردن مسایل زنان بود که به عقیده برگزارکننده ترامپ. هدف اصیل همایش های دیروز 
   . ه استریاست جمهوری دونالد ترامپ به مخاطره افتاد 

هزار نفر در نخستیر  مراسم تحلیف باراک اوباما در  ۸۰۰ بر اساس آمار رسیم بیش از یک میلیون و
این رقم در مراسم تحلیف آقای ترامپ    حضور داشتند. در حال که بر اساس برج  از گزارش ۲۰۰۹ سال

 نبر  دروغ میداند. هزار نفر نرسید. . البته که سخنگوی ترامپ این را  ۵۰۰ در روز جمعه به

* 

اداره   ترامپ در مورد افغانستان و منطقه ما چه سیاستر را در پیش خواهد گرفت نبر  چندان    این که 
صحبت  رییس جمهور ترامپ از جمله اولیر  کارهای که پس از مراسم تحلیف انجام داد     روشن نیست. 

در این ویدیو کنفرانس به رسبازان   . وی  رسبازان امریکای  در افغانستان بود  از طریق ویدیو کنفرانس با  
کنم شما مردم عال هستید،  " من از همه شما تشکر یم :امریکای  گفت که در جنگ برنده خواهند شد

ین کار را انجام یم وز خواهیم دهید، مبارزه را ادامه یمهزار فیصد با شما هستیم، شما بهبر دهید و ما پبر
 شد." 

قومندان اعیل قوای مسلح امریکا به رسبازان کشورش در افغانستان به  البته صحبت ترامپ به حیث رس 
وز   معنای توجه و روحیه دادن به آنان است و نه اعالم خط میسر سیایس وی در مورد افغانستان. »ما پبر

وی در خطاب به نظامیان امریکا در افغانستان ، نبر  تا اهداف اداره ترامپ در مورد افغانستان     میشویم«
 ، حاوی پیام خاض بوده نیم تواند. باشد  نه روشن

در این مرد کمبر میتوان شک کرد که رییس جمهور ترامپ سیاست امریکا در مورد افغانستان را بازبیت   
خواهد کرد. این تصور که وی در مورد کومک های امریکا به افغانستان سختگبر تر از روسای جمهور 

مهمبر این است که افغانستان در سیاست اداره ترامپ چه  اما،   پیشیر  امریکا باشد غبر منطفر نیست. و 
و جایگایه داشت      خواهد 

 
ریکارانه بازی   ، طالبان  مورد  در  در  امریکا  رقبای  های  مداخله  و  پاکستان 

 گرفته خواهد شد.  افغانستان چه رویسر را در پیش 
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 ۲۰۱۷مارچ  ۲۸

  –کنفرانس تاشکند 
ی
 مجمع حراق

 برای صلح و همکاری؟و یا دستاورد 

ه  ها در مورد کومک روسیه و ایران به طالبان و نبر  به تشدید تبر  در مناسبات   برج  ناظران با توجه به خبر
 

یك
 روابط ایاالت متحده و ایران، برگزاری کنفرانس تاشکند را یر  روسیه و غرب و نبر  چه 

 
اهمیت و حتا   گونه یك

اما،   و  اند.  ارزیایر کرده  پوچ   
حراق   یک 

 
اعالمیه میر   به  توجه  جانبه    با  سه  پیشنهاد  ارایه  نبر   و  ک 

مشبر
 افغانستان، 

 
روسیه و استقبال رییس جمهور غت  از این طرح، میتوان    امریکا و روسیه از سوی وزیر خارجه

تاری    خ مناسبات روسیه  به  ناظران  این      گفت که ممکن است 
 
آنان در زمینه د    و غرب و تجاریر که  پیشبر

  دعوا و دیپلومایس« دارند، کم توجیه کرده باشند. همزمان »

 روسیه در مورد برگزاری نشست  
 
 الوروف وزیر خارجه

 
اهمیت مالقات و توافق رییس جمهور غت  و رسیك

به اندازه  نتایج کنفرانس تاشکند مهم     و امریکا، چنان است که میتوان آن را   روسیهسه جانبه افغانستان ، 
 میکرد.  ارزیایر بدبینانه در مورد نتایج کنفرانس تاشکند واقعبینانه تر جلوه بدون این رویداد، دانست. شاید  

به رابطه  در  است که  افغانستان طرح  گفتت   حکومت  پیشنهادی  صلح  شده    روند  بیان   
ً
رسما موقف  در 

 الوروف در مالقات با رییس جمهور  
 

،  روسیه و امریکا همسوی  های  را میتوان یافت. رسیك از پروسه   غت 
 
 
ی و مالکیت افغانستان ابراز حمایت کرد . معاون وزیر خارجه امریکا نبر  یط مالقات جداگانه  صلح تحت رهبر
 کنفرانس تاشکند از تعهد کشورش به خاطر تطب 

 
اتیبا رییس جمهور غت  در حاشیه ر ق سبر نان  ی ی متذکره اطمبر

ی و ی داد و گفت که امر   د. یت همه جانبه یم نمایت افغانستان حمای مالککا از پروسه صلح تحت رهبر

 به معنای آن نیست که روسیه خواهان به قدرت    این که روسیه به طلبان کومک تسلیحایر میکند ، 
ً
الزما

مذاکرات سه   همزمان با آن ارایه پیشنهاد  رسیدن طالبان باشد. روسیه با دادن کومک به طالبان از یک سو و 
و    حکومات امریکا و افغانستان نشان بدهد که توان ایجاد مزاحمت جدی را دارد، میخواهد به     شاید  جانبه

ایط معیت  حاض  است تا در رابطه به افغانستان با امریکا همکاری کند. در عیر    اما در عیر  زمان تحت رسر
  
ً
ن نیست  به معنای آ زمان سخن گفیر  نظامیان ارشد امریکا در مورد کومک نظایم روسیه به طالبان، الزما

با توجه به پیچیده که امریکا خواهان همکاری روسیه در مورد افغانستان نه  های  که   باشد. برخالف، 
 

یك
ی میتواند توجیه  گر توافق   حکومت ترامپ در رابطه به مناسبات با کرملیر  با آن مواجه است، چنیر  چبر 

 حکومت امریکا در مورد مذاکرات سه جانبه پیشنهادی باشد. 

وسیه در گذشته نبر  نشان داده اند که به رغم اختالفات عمیق در مسایل دیگر، میتوانند روی  امریکا و ر 
 روی همکاری به توافق برسند.  مساییل که به نفع هر دو جانب باشد، 

اک کننده گان بتوانند در آن به توافقایر   اگر نشست سه جانبه افغانستان ، امریکا و روسیه برگزار شود و اشبر
در این صورت این نتنها برای افغانستان و منطقه، بل در سطح به مراتب وسیعبر از آن حایز    ، دست یابند 

 که تحقق آن تدببر و جسارت سیایس میخواهد.    -اهمیت خواهد بود. البته این یک امکان بالقوه است 
امکای 
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امریکا و افغانستان   فع  دور از احتمال نیست که پیشنهاد الوروف یک مانور ظاهری سیایس باشد. و اما، به ن
   است  

 
ند و به بته میتواند متوجه افغانستان و   آزمون بگذارند. این آزمون هیچ زیای  را نهتا آن را جدی بگبر

 بسازد.  امریکا  یا هم 
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 ۲۰۱۷اپریل  ۳۰

ایی آقای حکمتیار در لغمان   در مورد سخبی

آقای  داشت که  انتظار  اگر کیس 
از اسالم سیایس  گلبدین حکمتیار 
بیانیه   از  پس  د،  ببر  گری 

اخوای  و 
باشد  فهمیده  باید  لغمان  در  وی 
راشد  تفکر  سطح  از  وی  که 
غنویسر تونیس بسیار فاصله دارد 

فاصله ی  که نه تنها بقیه عمرش    –
، بل حتا شاید یک عمر دوباره نبر  

 .باشد  نهبرای رفع آن کاق  

از  که  هنگایم  غنویسر  راشد 
سال  ۲۲ پس شش  تبعید  سال 

پیش به تونس برگشت ، نه تنها در حرف ، بل همچنان در عمل نشان داد که با اخوای  گری بریده است. 
« در تونس خزان زده و جهنیم نشد   .به همیر  علت نبر  است که »بهار عریر

کید ورزید : 
 
، چه با ما  ونه محدودیتر یم »دموکرایس را بدون هیچگ  غنویسر تا پذیریم و تصمیم مردم را نبر 

 .در عمل نبر  وی این کار را کرد -کنیم«موافق باشند و چه مخالف، قبول یم

ی راشد غنویسر سال گذشته در کنگره  اش با پذیرش تفیک  حزب اسالم  گرای "نهضت" تونس تحت رهبر
 اخوای  خودش تصفیه حساب کرداز بیخ و ریش میان دین و دولت و حتا دین و سیاست ، 

 
 . ه با پیشینه

جامعه  ما  »خواست   : ی  گفت  مصاحبه  در  سال گذشته   
غنویسر راستا  همیر   آن  در  در  است که  ی  

مذهب گروگان   ، نبر  و  نکنند؛  ابزاری  استفاده  خود،  اهداف  به  رسیدن  برای  مذهب  از  سیاستمداران 
 .»وواستفاده نکنند و گرویه از آن برای اهداف سیایس، س باشد  نهسیاست 

* 

حتا شیک   –و اما در افغانستان نه تنها گلبدین حکمتیار ، بل هیچیک از احزاب و تنظیم های جهادی
تا به حال به سطح راشد غنویسر و نهضت تونس نرسیده تا دیموکرایس    -پوش ترین نکتای  پوشان شان

، قانون اسایس اسالیم ، سیاست و حقوق بشر را بدون چون و چرا بپذیرد و خیال وایه دولت اسالیم  
 .اسالیم ، اقتصاد اسالیم و نصوار و چلم و سیگار و سگرت اسالیم ... را ترک بگویند

** 
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ای  را آقای حکمتیار در سال ایراد میکرد، باید آن را نه تنها برای خودش و   ۱۹۹۲  یا ۱۹۹۱ اگر این سخب 
تحول بزرگ فکری و سیایس ارزیایر نمود.    یک بل در مقیاس احزاب و تنظیم های جهادی هم  حزبش، 

ای  را در سال  کید ورزید  ۲۰۰۱ و اگر این سخب 
 
و    .ایراد میکرد باز هم میشد بر جنبه های مثبتش بیشبر تا

    اگر قرار باشداما، امروز  
 
 نکته

ً
 اخبر آقای حکمتیار در لغمان جستجو   باشد حتما

ای  مثبتر را در سخب 
 کرد، آن را میتوان در م

 
    حکمتیار با حکمتیار در گذشته و امروز یافت.   قایسه

 
  همچنان میتوان این نکته

 
 
 حکمتیار امروز با طالبان و داعش یافت.  مثبت را در مقایسه
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 ۲۰۱۷اول جون 

 به ارتباط انفجار دیروز در قلب کابل 

 آقای رییس جمهور ، 

شما گفته اید : »امروز فرصت فیصلۀ مهم ملت ما رسیده است. من یکبار دیگر برای فیصله ها و بسیج میل، رجوع به  

 ».ملت را الزم میدانم

ې پرېکړې وخت را رسېدل دی، زه یو ځل بیا میل تاسو وییل :   بسیج او پرېکړو لپاره ملت ته رجوع الزمه    »نن د یوې سبر

 ».بولم

 مهیم را که شما وعده داده اید ، باید سنجیده ، 
 
روشن باشد. این تصمیم باید طوری اتخاذ و  موثر ، قاطع و    این فیصله

ین پشتیبای  اجرا گردد که همه توانای  های میل را به صور    ت موثر بسیج کند و بیشبر
 
جهای  از افغانستان برای دفع   جامعه

میر  نماید
 
ان آن را تا  .و طرد جنگ اعالم ناشده  پاکستان و رسکوب اجبر

 دیگر چه باید بشود تا شما حالت اضطرار را اعالن کنید؟!...  –حالت کنوی  به هیچ وجه حالت عادی نیست 

و احکام   - به خصوص فقره  هشتم این ماده – شصت و چهارم  اب میکند تا مطابق به ماده  وضعیت کنوی  افغانستان ایج

 اعالن حالت اضطراری را هر چه زودتر مورد غور قرار دهید
 
 .فصل نهم قانون اسایس، مساله

 
 
« و غبر موثر باشد، آن وقت دیگر اوضاع میتواند   اگر این فیصله ول    مهیم را که شما وعده داده اید »آبگیر   از کنبر

ً
کامال

 ...خارج شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afghanasamai.com/AS-Homme/Sukhan.htm
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   ۲۰۱۷جون ۳

 
ٔ
 کنویی   چند نکته در مورد وضع حساس و شکننده

و حوادث  زنبق  ی دشمن در چهاررایه  جنایت ضد بشر
    پس از آن

 
اندوه ، خشم غم،     افغانستان را در  کابل و همه

 و نگرای  فرو برده است. 

خشمگیر  شویم حق ما این که از اعمال دشمنان ددمنش 
 .است 

این که دشمنان ددمنش و پیشتیبانان و همکاران شان را  
 .محکوم کنیم حق ما است

 .حق ما است این که از کاستر های نظام و مسووالن نظام در مبارزه با دشمنان افغانستان انتقاد کنیم ، 

 ا است. این که برای مهارکردن و برون رفت از بحران طرح های  ارایه کنیم حق م

 :  که فراموش کنیم باید  نه و اما ، برای اجتناب از خطا این نکات را در هیچ حالتر  

 یک جنگ اعالم ناشده  تمام عیار علیه افغانستان جریان دارد؛ -

 ترور بخیسر از این جنگ اعالم ناشده  ضد افغای  است؛  -

 بخیسر از این جنگ اعالم ناشده است؛  جنگ روای   -

 براندازی دولت و نظام است.   هدف اصیل دشمن -

برایندهای احتمال جنگ جاری را میتوان چنیر  برشمرد : سقوط به گذشته های فاجعه بار طالتر و یا  
؛  تنظیم ساالری با عواقب و نتایج به مراتب فاجعه بار تر از گذشته ؛ سقوط در دوزخ نابودی آور داعیسر

 . راه به سوی آینده  مطلوب ممکن یا دفع و رفع مخاطرات ، غلبه بر بحران و گشایش

ی خطرناکبر از افتادن در دام جنگ روای  دشمن و دست زدن به اعمال  در چنیر  اوضاع و احوال هیچ چبر 
ایط را برای دستیایر دشمن به اهدافش مساعد بسازد. 

 نیست که رسر

 
 
 . دارد  نهجادوی  برای برونرفت یک شبه از وضعیت بحرای  کنوی  وجود  هیچ نسخه
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ی به مراتب بدتر از    نسخه های جادوی  ارایه میکنند یا خام فکران ماجراجو اند و یا چبر 
 که چنیر 

کسای 
 آن . 

خواست استعفای رییس جمهور و رییس اجراییه و ایجاد حکومت انتقال و یا شورای انتقال و امثالهم 
برای تشدید بحران و افتادن در  بل راه را    نبر  با توجه به واقعیت های موجود نه تنها راه حل نیست ، 

اهداف   تحقق  برای  را  ایط  واقع رسر در  این گونه خواسته ها  میکند.  باز  فاجعه  دشمن مساعد   پرتگاه 
  –میسازد 

 
 نابودی. برای فروپایسر و سقوط نظام و افتادن افغانستان در قعر فاجعه

بر بحران و گشایش راه به عقل بسیار به کار نیست تا دانست که دفع و رفع مخاطرات موجود، غلبه  
یگانه رایه که به نفع تمام مردم افغانستان است   –یگانه راه معقول و مطلوب است    سوی آینده  بهبر ،

ط آن که همه عناض، دازانه نیست. این یک مطلوب ممکن است؛ به رسر گروهها   . این یک ارمان خیالبی
وهای  که خواهان رفیر  در این راه اند ضف نظر   از هرگونه تفاوت و اختالفات و حتا هرگونه دشمت  و نبر

ند و این صف به روی همه آنای  هم که   های گذشته ،  ک در کنار هم قرار گبر
برای تحقق این ارمان مشبر
ند،   آن یی میبر

 .باز باشد  امروز و یا فردا به درستر

امن و گشایش راه برای نجات کشتر رسنوشت جامعه و وطن از توفان ویرانگر و رسانیدن آن به ساحل  
ک افغای  ما باشد ک همه کسای  که آرزومند بقای افغانستان   -فردای بهبر باید هدف مشبر هدف مشبر

برخورد ما نسبت به دولت ،     سیاست ها و کارکردهای حکومت و   اند . تحلیل و ارزیایر ما از اوضاع و
    دولتمداران

 
باید    نبر     تعریف ما از دوست و دشمن   ت وقدر مرکب    و همه عناض موثر شامل در معادله

ک افغای  باشد.   از موضع همیر  هدف مشبر

راه نجات را باید پیوسته در تعامل دیموکراتیک برای توانا سازی نظام و دولت در همه عرصه ها و به  
میر  صلح و  

 
 مبارزه  موثر با ترویزم و دفع و طرد جنگ اعالم ناشده ، تا

 
امنیت ، برقراری خصوص در زمینه

 مردم،   حاکمیت قانون ، بهبود وضع زنده
 

 یك
 
ش تفکر و فرهنگ معاض سیایس    مدی  ،قوام جامعه گسبر

 اجتماع
 

 جستجو کرد.   و بهبود سایر زمینه های زنده یك
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 ۲۰۱۷جوالی  ۱۹

 به توطیه گران فرصت ندهیم تا گذشته را تکرار کنند 

 

میتوان گفت که اگر باز دچار خطا شویم ممکن و محتمل    احوال کنوی  کشور ،با توجه به اوضاع و  
 ما به پرتگایه سقوط کند که نه تنها همه دستاوردهای دوره  

 
پسا طالبای  را نابود    است تا کشور و جامعه

 
 
 را با فاجعه

 
  بسازد، بل ممکن و محتمل است کشور و جامعه

 
 .سازدگذشته مواجه ب  بزرگبر از هر فاجعه

   به همیر  جهت این بسیار مهم است تا هر یک ما نفس عمیق بکشیم ؛ 
ً
احساسات و هیجانات را کامال

دورنگرانه و مسووالنه فکر کنیم. بسیار مهم    کنار بگذاریم ؛ و با خونشدی تمام عاقالنه، همه جانبه ،
وها در تداوم و تشدید ب حران ذینفع اند و کدام عناض،  است تا دریابیم که کدام عناض ، گروه ها و نبر

وها در مهار کردن بحران و باز کردن راه برونرفت از وضعیت کنوی  و رفیر  به وضعیت  گروه ها و نبر
 در خور توجه را میتوان چنیر  نشای  کرد

 
 :مطلوب ممکن ذینفع اند. چند نکته

 دارد  نهچون شگ وجود    -ش کرد در برابر طالب و داع    بایداز نظام کنوی  با وجود همه کاستر هایش،   - 
 که طالب و داعش و امثال شان افغانستان را به گودال تبایه سوق خواهند داد؛ 

 از این کاستر ها و کجر ها نایسر    -
 

روشن است که حکومت کاستر های بسیار دارد. و اما، بخیسر بزریك
،  از حضور تنظیم ساالران ، جنگ ساالران ، تباری  عناض مافیای  و فاسد در درون نظام  تیکه داران 

وع و ضد مردیم منافع و اغراض غبر م  است. به همیر  جهت این مسووالنه و عاقالنه است تا ماهیت ،  شر
، توطیه گران و ماجراجویان و از جمله تنظیم ساالران و جنگ ساالرای  را که  عناض و گروه های مافیای 

اجازه داد تا این عناض مخرب با عوامفریتر   باید  نهاز گذشته درس های الزم را نگرفته اند باید افشا کرد .  
ازند. به همیر  جهت از حکومت با وصف همه کاستر  و توطیه گری اوضاع را بدتر از آن چه که است بس

هایش باید در برابر ماجراجویای  که در این روزها با دست زدن به هر اقدایم در صدد رسنگوی  آن اند،  
 .دفاع کرد

تناک تجاربدرس های  -   فراموش کرد. نخستیر  درس همانا    باید  نهک پلک  برای ی  را حتا تلخ گذشته    عبر
 بر کابل و کابلیان و بر  مبارزه در برابر  

ً
هر گونه خطر تکرار خطاهای گذشته است ؛ اگر آن چه را که مثال

 بتوان »خطا« نامید  دوره  کل افغانستان در 
ً
 .تنظیم ساالری و جنگ ساالری گذشت اصال

* 
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ی  است که باید  مساله  این که کاستر های موجود در نظام و حکومت را چه گونه میتوان اصالح کرد، 
اما، به   و  پرداخت.  اند    آن  مرض  موجب  خود  اصل  در  فریبکارای  که  در   باید  نهبه  تا  داد  فرصت 

 .ناجر مردم را فریب دهند سیمای

** 

ت گرفیر    ما در گذشته بار بار با عجله و نادرست گز کرده ایم و یا حتا گز ناکرده بریده ایم ؛ این بار با عبر
یم. گز کردن پس از بریدن کار یر فایده   از گذشته بهبر است تا صد بار چه که هزار  بار گز کنیم و سپس ببر

 .و در این مورد خاص فاجعه آور است
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 ۲۰۱۷اگست  ۱۸

داد استقالل و مبارزه برای فردای بهبی   روز اسبی

 

 

داد استقالل  مصادف است با نود و هشتمیر  سالروز   (۲۰۱۶ اگست ۱۹ برابر با  )۱۳۹۶ اسد سال  ۲۸ اسبر
 .افغانستان

با نهضت دوره    داد استقالل و آغاز کوشش برای    امای   گ اسبر دو آرمان به هم مرتبط و دو رسبلندی سبر
  
 
فت، نوسازی معاض و بهروزی افغانستان و جامعه   چ سند و مدریك یه  .است افغای  در تاری    خ ثبت شده  پیشر

وطه  ی ات ن یست كه ن ی در دست ن ر  یخواهان و شخص شاه امان هللا را برای تحقق این آرمان ها ز ك مشر
د.   پرسش ببر

اشتباه نگردند   نبودند که مرتکب  انسان  امای  مافوق  امان هللا و یارانش در نهضت  بیل در جریان    – شاه 
حات  تحقق اصال   بل در شیوه    اصالحات نهضت امای  دچار اشتباهایر شد. و اما، این اشتباه در اهداف نبود، 

ین چانس تاری    خ ما در قرن بیستم  و دستیایر به اهداف بود. به رغم همه اشتباهات، نهضت دوره   امای  بزرگبر
 چانیس که با درد و دری    غ بسیار آن را از دست دادیم.  -بود

میخواست افغانستان مستقل و موفق به رسمشق   ه که استعمار ن  دارد  نه در این نبر  شک و تردیدی وجود  
ر تحت استعمار مبدل شود و به همیر  جهت از هیچ کار ممکت  برای ناکام ساخیر  نهضت امای   مردمان دیگ
 تکفبر و نفاق افگت  سالح اصیل برای رسکوب این نهضت بود.  .دری    غ نورزید 
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 و دیری نگذشته بود که مردم دریافتند چه اشتبایه را مرتکب گردیده اند... 

ابر همان وظایف  قرار داریم که شاه امان هللا مطرح کرد و در راه انجام  بیست و یکم نبر  ما در بر   امروز در سده  
ی است که   آن ها گام نهاد. امروز نبر  یگانه رایه که میتواند ما را به آینده  بهبر برساند از نظر ماهیت مسبر

ایسه  اخبر قابل مق  شاه امان هللا پیش پای ما نهاد. به همیر  جهت است که هیچ شخصیت دیگر یک سده  
 با شاه امان هللا نیست. 

با   مطرح کرد،  امای   نهضت   که 
 

بزریك های  آرمان  از  بزرگداشت  با  را  افغانستان  استقالل  سالروز  بیایید 
و   ها کردند  آرمان  این  وقف  را  شان   

 
زنده یك رسبازان گمنایم که  و  نامدار  های  شخصیت  از  بزرگداشت 

 .است تجلیل کنیم  بزرگداشت از شاه امان هللا که نماد این آرمان ها 

بیایید تا در این روز تاریج  در مورد گشایش راه برای برون رفت از بحران جاری و گشایش راه برای فردای  
 که نهضت امای  مطرح کرد قطب نمای این فردای بهبر است –بهبر فکر کنیم 

 
یك  .آرمان های سبر

 اخبر و گرفیر  درس
با روشنگری و ایجاد    های الزم از آن ،   بیایید تا با تحلیل تمام حجم تجارب یک سده 

 را برای تحقق  
 

 ، زمینه ها و توانای  های الزم فکری و فرهنگ
گفتمان معاض در مورد این آرمان های تاریج 

 این آرمان ها ایجاد نماییم. 

 بیاید تا: 

یم  ترقر و بهروزی    نوسازی معاض ،   آزادی ،   مبارزان راه استقالل ،   از همت و اراده    -  و افغانستان الهام بگبر
 به نفس را در خود اعاده نماییم ؛   اطمینان

یم  افغای  و ترکیب بیر  االفغای    خصلت  و از ماهیت   - وطیت الهام بگبر و بر گفتارها قومگرایانه    جنبش مشر
 و بحران عدم اعتماد غلبه کنیم ؛ 

یم و از سطح دانش و    - فهم امروزی یک »آرمان قابل تحقق  از تجربه های گذشته درس های الزم را بگبر
« را مطرح کرده و برای عمیل ساخیر  آن مبارزه بکنیم.   افغای 

 در برابر تاری    خ و نسل های آینده مسوول خواهیم بود.  اگر چنیر  نه کنیم ، 
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 ۲۰۱۷نومبر  ۴

 دعوا بر رس هیچ –تاجییک   فاریس ، دری ،

 !یک از سه زبان سخن گفته است ؟

سه نام ، سه لهجه و یک زبان است و نه چبر   گپ روی  
به جای کشیدن    -بیشبر  ها  بسیاری  نکته  این  به  توجه  با 

 ...پشت پیشک دویده اند  دست بر روی مبارک خود شان ، 

 به حیث یک گویشور این زبان به سه دلیل نام 
ً
من شخصا

 : دری را ترجیع میدهم

خاض نسبت این نام همسان با خود این زبان نه با تبار   - ۱
 دارد و نه هم با منطقه و یا کشور خاض؛ 

زبان گفتاری ادیر دری نسبت به لهجه فاریس و تاجیگ   -۲
 با زبان نوشتاری ادیر نزدیک ترین است؛ 

( ساسای   )پهلوی «پاریس میانه» و یا «پاریس باستان» اگر کیس ادعا دارد که زبان دری فرزند زبان  -۳
 .اثبات کنداست، بیاید و آن را 

زادگاه و مهد پرورش زبان دری نبر  آن کشوری نیست که امروز خود را مالک انحصاری و یا کم از کم دارای  
اث ادبیات کالسیک آن میداند  ین حق تملک این زبان و مبر  .بیشبر

تند.  در افغانستان نبر  تبار و یا تبارهای خاض و یا باشنده گان مناطق خاض مالک انحصاری این زبان نیس
 .دری زبان همه کسای  است که آن را زبان خود میدانند و به آن سخن میگویند

بیشبر کسای  که در این دو روز به صورت افرایط به »زبانبازی« پرداختند، کارشناس و یا هم کم از کم 
کارشناس صاحب صالحیت این عرصه نیستند. و صد البته که یک عده نبر  گپ را به جاهای  کشانیده 

د که هیچ ربیط به مساله نه دارد. کسای  نخست ادعا میکنند که گویا کیس گفته دری، تاجیگ و فاریس  ان
 .سه زبان است و سپس رفته اند و کج بحت  های دیگر را راه انداخته اند

درستر و یا   –این که کدام شاعر و کدام مورخ و کدام سیاستمدار در مورد نام زبان جی گفته و نه گفته  
تا   ستر این یا آن نام را ثابت نه میسازد. این هم که حتا یک زبان شناس چه فرضیه ی  را ارایه کرده ،نادر 

 ...فرضیه اش را به صورت غبر قابل رد به اثبات نه رساند ، سخنش تنها در حد یک فرضیه باقر میماند 
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»داالن را دولون،    شد؛ و اما،به هر رو ، من با هیچ کیس در مورد زبان وارد مناظره و مناقشه نه خواهم 
 وجود نه دارد تا لهجه ام را تغبر    -دوکان را دوکون و زبان را زبون« نه خواهم گفت  

هیچ دلیل منطفر
بدهم؛ همچنان کمپیوتر را رایانه و فیسبوک را رخنما نه خواهم گفت؛ کوریا را هم کره و کیبل را هم کابل  

 زمیر  میپذیرم، نادای  و خایم خوایه بود تا با   نه خواهم گفت؛ اگر این یا آن اصطالح را 
از آن سوی کره 

برای   یا هم  و  دارند   
 

فرهنگ ثبت  و  رفته و ضبط  به کار  ادبیات کالسیک دری  در  های  که  واژه  کاربرد 
پاسخگوی  به نیازمندی های نو توسط همزبانان ایرای  و یا تاجیکستای  به صورت به هنجار ساخته شده  

 .ل برای آن نه داریم ، مخالفت کنم. من هم مخالف افراط ام و هم مخالف تفریط اند و ما معاد

من به حیث یک افغان دری زبان و تنها در همیر  حد به خود حق دادم تا از هموطنانم بخواهم بیجا 
 
 
تاجیگ و فاریس به حیث سه هیچ کس از دری ،  - خیال دعوا نه کنند    مساله خلق نه کنند و روی مساله

 .همه بحث ها در این ارتباط نبر  در واقع بحث های بیجا و انحراق  اند  -بان سخن نه گفته استز 

ور نیست تا جنجال  له مهم واقیع داریم و بیجا ض 
 
و از همه جدی تر این که در کشور هزار و یک مسا

 . مصنوع خلق کنیم

ی  را منتشر ساختیم که یک  ما در آسمای  سال ها پیش در مشوره با همکاران صاحب صالحیت فراخوا
با و عمیل  برخورد سازنده   

 
و چه گونه یك زبان  به  آن    بخش 

 
مرحله در  لینک  آن  داشت.  ارتباط  کنوی  

 :فراخوان یاد شده را برای عالقه مندان این جا میگذارم 

 کنی»فراخوان: گفتمان های سازنده را جاگز   -
ی
ن یچشم انداز های میل را جاگز   -م ین گفتمان انحراق

   م «یچشم انداز های فرقه گرا بساز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afghanasamai.com/Hamid-Obaidi/redakteurswort-n/guftman-hae-enherafi.htm
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 ۲۰۱۷دسمبر ۲۴

 عریض  
ٔ
 آقای عطا محمد نور علیه خودش  ه

 اخبر خود، اتهامات زیادی را علیه  
ای  داکبر عبدهللا عبدهللا مطرح ساخت  آقای عطا محمد نور در سخب 

 .و نبر  وی را شخصیت پر از کاستر ها معرق  کرد 

ان طراز اول جمعیت و شورای نظار مخالف نامزدی آقای عبدهللا عبدهللا  آقای نور مدع شد گویا رهبر
و اما  ... ۲۰۱۴ و هم در انتخابات سال ۲۰۰۹ هم در انتخابات سال -برای مقام ریاست جمهوری بودند

گویا این آقای عطا محمد نور بود که از داکبر عبدهللا عبدهللا خواسته تا خود را نامزد انتخابات بسازد . 
ان جمعیت و شورای نظار را متقاعد ساخته تا  همچنان گویا این خود آقای عطا محمد نور بود که رهبر

به گفته آقای نور ، این داکبر عبدهللا    و اما، امروز باز هم  از نامزدی داکبر عبدهللا عبدهللا پشتیبای  کنند. 
 .عبدهللا است که مسوولیت ناکایم ها را بر عهده دارد

اگر بالفرض آقای نور راست و درست میگوید که وی جمعیت اسالیم و شورای نظار را وادار ساخته تا 
 کند، نتیجه این میشود که همه تقصبر ها بر میگردد به  

تصمیم نادرست  از یک نامزد نامناسب پشتیبای 
ی جمعیت اسالیم اگر منافع جمعیت را نسبت به منافع  در این صورت خود آقای عطا محمد نور.  رهبر

ی جمعیت برکنار  شخص آقای عطا محمد نور برتر میداند ، باید وی را هم از پست کنوی  اش در رهبر
د. و اگر بالفرض آن چه که آقای   کند و هم اعالمیه اخبر خود به ارتباط تعییر  وال جدید بلخ را پس بگبر

ی جمعیت   باشد  نهباط داکبر عبدهللا عبدهللا گفته ، راست و درست  عطا محمد نور به ارت ، باز هم رهبر
ی جمعیت برکنار کند و اعالمیه اخبر خود به  اسالیم به خاطر آن باید وی را از پست کنوی  اش در رهبر

د  .ارتباط تعییر  وال جدید بلخ را نبر  پس بگبر

 اخبر آقای عطا محمد نور ن
ای   هوشیاری و درایت وی نه ،کوتاه این که سخب 

 
بل در واقع خالف    شانه

 ...آن را ثابت میسازد؛ زیرا آقای عطا محمد نور در واقع خود علیه خودش عریضه کرده است

آقای عطا محمد نور همچنان گفت که مساله اتخاذ تصمیم در مورد بودن و رفیر  خود را از پست والیت 
ی جمعیت و شخص آقای صالح ال د  بلخ به رهبر دین ربای  محول کرده است و هر تصمییم که وی بگبر

از آن متابعت خواهد کرد. این در واقع نهادن صابون زیر پای صالح الدین ربای  است. به این معنا که 
 بر گردن آقای صالح الدین ربای  انداخته 

 
هرگونه ناکایم و نتایج و پیامدهای منف  تصمیم به ساده یك

 هر 
ً
 .کامیایر احتمال را آقای نور میتواند دستاورد خود معرق  کند  شده میتواند و طبعا

ی در مورد وی نه دارد ؛ زیرا این خود   آقای عطا محمد نور همچنان گفت که رییس جمهور هیچ تقصبر
گایه   –او بوده که پیوسته در حرف و عمل از رییس جمهور انتقاد کرده و با وی مخالفت ورزیده است  

ی ی که گفت، حتا با تندی و تبر  در واقع چون از کسب   . به این ترتیب آقای نور به رغم کلمات تند و تبر 
اطمینان نه دارد، لذا با گفیر  این سخنان به نشای  رییس جمهور به عمیل پشتیبای  های مورد ادعایش  
  را برای آشتر با رییس جمهور باز گذاشته است. همچنان باید گفت که اصطالع عوام »راه کنجشکگ«  

عبدهللا  داکبر  میدهند،  نشان  اخبر  های  ی  موضعگبر و  اظهارات  چنان که   ، نور  آقای  برخالف گفته 
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عبدهللا نبر  در جمعیت اسالیم و به خصوص در حوزه نفوذ شورای نظار آن چنان یر پایه و یر پشتوانه  
 لزویم در این صدر غبر آن اگر چنان که آقای نور ادعا کرده عبدهللا یک هیچ میبود،  -نیست

ً
ورت اصال

 نه داشت تا وی را این چنیر  مورد تاخت و تاز قرار بدهد. 
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 ۲۰۱۸اپریل  ۲۱ 

و   چند نکته در مورد اهمیت انتخابات پیشر

 

و از چند جهت حایز اهمیت زیاد است  : انتخابات پیشر

جرگه برای تعدیل قانون اسایس برگزار شود،  احتمال دارد تا لویه میدانیم که پس از این انتخابات،  - ۱
انو جرگه( و  و میدانیم که لویه جرگه مرکب است از اعضای شواری میل ) اعضای ولیس جرگه و مشر

 روسای شوراهای والیتر و روسای شورای ولسوال ها ؛ 

 ؛ این انتخابات تجربه ی  خواهد شد برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده  -۲

ده   - ۳ و با مشارکت گسبر  انتخابات پیشر
 
مردم و تقویت مواضع حلقات و گروه های  برگزاری موفقانه

 :سالم و خواهان فردای بهبر در شورای میل و شوراهای محیل میتواند

زمینه را برای استقرار حاکمیت قانون و برنامه ریزی و تحقق اصالحات در مسبر تقویت و تحکیم    -
فت و ترقر جامعه فراهم بسازد؛ دیموکرایس و   پیشر

-   
 
  جامعه

 
کومک های شان در تمام عرصه ها به جهای  و به خصوص متحدان افغانستان را به ادامه

 افغانستان تشویق کند؛ 

 موضع افغانستان را در مذاکرات با پاکستان تقویت نماید؛  -

-   
 
 شان برای دامن زدن به تشنج در افغانستان های احتمالروسیه و ایران را وادار بسازد تا روی برنامه

 و مبدل ساخیر  آن به میدان گرم جنگ رسد منرصف بسازد ؛ 



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
321 

 
 

فشار بر طالبان را برای دست کشیدن از جنگ و رو کردن به مذاکره برای حل اختالفات شان با   -
 .حکومت افزایش بدهد 

امون  لذا این یک انتخابات معمول نیست، بل نتایج آن بر مسبر انکشا ف اوضاع در افغانستان و پبر
 .افغانستان اثر گذار خواهد بود

 
 
وهای خواهان فردای   با توجه به مراتب باال، در مرحله کنوی  بر همه عناض، حلقات ، گروه ها و نبر

 :بهبر افغانستان است تا به ارتباط انتخابات به طور عاجل روی نکات آیر توجه شان را متمرکز بسازند

 ساخیر  ذهنیت عامه در مورد اهمیت انتخابات روشن   -۱

۲ -  
 
اک در مرحله  رایدیه تشویق مردم جهت ثبت نام برای انتخابات و اشبر

معرق  معیارهای روشن تا مردم بتوانند به واسطه آن ها نامزدان شایسته و ناشایسته را از هم    -۳
 تکفیک نمایند 

، عدالت و معرق  نامزدان شایسته و متعهد به   -۴ منافع و مصالح میل و هوادار دیموکرایس، ترقر
 اجتماع و پشتیبای  از آنان

 
 همبسته یك

وز شوند  - ۵  تنگ ساخیر  میدان برای عناضی که میخواهند از طریق عوامفریتر در انتخابات پبر

ی از هرنوع تخلف و تقلب و میدان  - ۶ ن به  داد  نهنظارت مردیم بر جریان انتخابات برای جلوگبر
 قهرمانان قالیر مبارزه با تخلف و تقلب 
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 ۲۰۱۸جون  ۱۲

 چه گونه مینویسم   چه مینویسم ، چرا و

  و از همسخنانم چه چشمداشتی دارم

 

گتی که ذهنم عقالی  بودنش را تصدیق کند؛ وجدانم از    -من وقتر مینویسم که گتی برای گفیر  داشته باشم 
چنیر  گتی را حتا اگر بدانم که شمار   -باشد؛ شم سیایس ام بیان آن را الزیم بداند درستر و حقانیتش مطمیر   

ی مخالف آن اند،     باز هم خواهم نوشت. کثبر

و   بخوانند  میسازم  منتشر  را که   همسخنان مطلتر 
بیشبر میشوم که شمار هر چه   خوشحال 

ً
خوب طبعا
این را میدانم که حتا دو انسان آزاد و دارای توان  دروغ میبود اگر خالفش را ادعا میکردم. و اما،    -بپسندند
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 مردم در   -تفکر مستقل نبر  نیم توانند در همه موارد توافق نظر کامل داشته باشند  
 
چه رسد به این که همه

 موارد توافق نظر و آن هم توافق نظر کامل داشته باشند. 
 
 همه

ام متقابل روی مسایل  م با هر هموطنم در فضای احبر ک ما و جهان ما بحث    من حاض  جامعه و وطن مشبر
اک   و تبادل نظر کنم. بحث و تبادل نظر وقتر معنای مییابد که در آن دارنده گان دیدگاه های گوناگون اشبر

  نمایند. 
این نبر  روشن است که گفت و شنود متمدن مستلزم رعایت یک سلسله اصول قواعد و ارزش های بنیادی  

. از جمله منطفر سخن گفیر   -است    در موضوع سخن گفیر  و مودبانه سخن گفیر 

آزادی،  را دارم. من هوادار  اجتماع و دیدگاه های خودم  ، آرمان های   من جهانبیت  
ً
برابری،   خوب طبعا

 و عدالت اجتماع هستم. از این نظر با شماری از هموطنان همسوی   
 

دیموکرایس ، ترقر ، رفاه، همبسته یك
م از حیثیت و کرامت انسای  و حقوق  های  دارم و یا هم با آنا ن تفاوت و اختالف های  دارم. و اما، من حاض 

 دگراندیشان و از جمله مخالفان اندیشه ی  و سیایس ام همان گونه پشتیبای  کنم که از حقوق  
انسای  و قانوی 

 که با من همسوی  دارند
 .خودم و کسای 

ن به نوع ایدز ذهت  مبدل شد و پای نوشته های من نبر   در مورد دو گرایش که در این روز ها در افغانستا
 سبب بحث های انحراق  میشوند دید خود را به صورت مفصل تر مینویسم 

ً
ا   :اکب 

ی دین - ۱ ی سیاست و سیایس ساخیی   دیتی ساخیی

ی و رویکرد تبارگرایانه  تبارگرای  ،   -۲ ی   تبارستب 

  در مورد دین

سیاست و سیایس ساخیر  دین بوده ام و آن را آشکارا بیان کرده ام. این  من همیشه مخالف دیت  ساخیر   
تاری    خ نشان داده است که سیایس ساخیر  دین و دیت  ساخیر    استوار نیست.  ی  موضع من بر دین ستبر 

تجارب تلخ دوره  تنظییم و طالتر هم این حقیقت را به روشت  نشان    -سیاست به چه ها و کجاها یم انجامد 
تجارب همه کشورهای دیگر اسالیم و همچنان تجربه قرون وسطای  اروپا نبر  گواه این واقعیت  داده است. 

قابل انکار است   . غبر

ی ثابت ساخته اند که دیت  ساخیر  سیاست و سیایس ساخیر  دین ،  هم دامن دین را   تمام این تجارب بشر
به صورت شنیع لکه دار میسازد، هم سیاست را با ناکایم مواجه میکند و هم باعث بدبختر جامعه میشود.  

با توجه به همیر  تجارب میتوان گفت که با خوانش و تجربه فاجعه بار جهادی ،   به    میتوان  نهاز جمله 
 
 
این خوانش ها و تجربه های ناکام گذشته نیم توان  فاجعه بار طالتر رفت و نبر  با  مبارزه با خوانش و تجربه

 . با ورژن های دیگر و از جمله ورژن داعیسر مبارزه کرد 

 
 
پشتوانه میتواند  زمای   سیایس  اسالم  با  مخالفت  من  باور  به   به  رحمای   اسالم  مردیم کسب کند که 

 
 
اث پرپشتوانه و عمیق تاریج  افغانستان دوباره و آن ه  مثابه م در مطابقت با ایجابات و نیازمندی  عقیده و مبر

 . های زمان حاض  احیا گردد
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 اخبر نظام شایه روند اصالحات تدریجر ارتقای   
 
طوری که میدانیم از برکت اسالم رحمای  افغای  در دو دهه

 و سیایس توسط عموم مردم افغانستان پذیرفته شد و حتا مورد  
 

فت اجتماع، اقتصادی ، فرهنگ و پیشر
ده   وان اسالم سیایس   استقبال گسبر ند مردم را در سمت مخالفت  توانست نه مردم قرار گرفت . در آن زمان پبر

 
 
رابطه این روند قطع نیم شد، میتوانست  اگر  بکشانند. شگ نیست که  این اصالحات  ،   با  ، دولت  دین 

ی گرانبهای این تجربه میتواند  سیاست و فرهنگ را در چهارچوب عقالی  قرار داده و نهادینه سازد. درس ها 
 . در یافیر  راه مهار و نف  بحران بسیار کومک کننده باشد

ی ی   در مورد تبار گرای  و تبارستب 

ت را یم توان با  ین واقعی ا   -  دارد  نه   یر   و دوربیر  از به ذره بیگ در افغانستان ن ی ع تنوع اتن یف وس یدن طید
مشکل آفرین نیست. این تنوع زمای  به مشکل مبدل میگردد  د. این تنوع به خودی خود  یچشم ساده هم د
  که از آن استفاده  

 
القویم ، به خصوص اگر این جامعه مانند جامعه د. در یک جامعه کثبر ما   ابزاری صورت بگبر
 میتوانند رنگ و رخ قویم کسب کنند. و اما، 

 
از   عقبمانده ، جنگ زده و بحران زده باشد، مسایل به ساده یك

وهای هوادار بهروزی مقابله با همچو گرایش های مخرب  نظر    روشنفکران و همه عناض و نبر
 
من وظیفه

 
 
  -نه چندان دور  است و نه همصدای  با آن. تجارب دردناک گذشته

 
: فاجعه

ً
بزرگ تبدیل کابل به ویرانه   مثال

 شدن ده ها هزار از شهریان کابل و نبر  تجارب تلخ دیگر در م 
 سوخته و قربای 

 
نود   ناطق دیگر کشور در دهه

 رویکردهای  فاجعه آور اند و از آن هیچ قویم سودی    -
  خواهد  نه نشان داده و ثابت ساخته اند، که چنیر 

 . برد

باشد. عناض و گروه های  که    باید  نهبه باور من، هیچ قویم از اقوام افغانستان دشمن هیچ قویم نیست و  
نه منافع قویم را که   در واقع به این وسیله منافع آزمندانه خود را حفظ کنند، با کارت قویم بازی میکنند 

،  خود را نماینده      اوزبیگ، تاجیگ،  آن وانمود میسازند. »تیکه داران« و »مافیا« های قویم )پشتوی 
 

هزاره یك
ند و با هر حرکتر سبب تقویه  به رغم رویاروی   و ... (    ها با همدیگر در واقع از وجود همدیگر سود میبر

همدیگر میشوند. آنان هر یگ در واقع هم دشمن قوم خود و هم دشمن اقوام دیگر و در مجموع دشمنان  
 .منافع همه گای  مردم افغانستان اند 

ه نه تنها نه میتوان مسایل موجود در جامعه  با آنچه گفته آمد میخواستم بگویم که با رویکردهای تبارگرایان
را حل کرد و موفق به برونرفت از بحران و حرکت به سوی مسبر فردای بهبر شد، بل رویکردها و گفتارها و  

 
 
کنوی  به یگ از عوامل مهم تداوم و تشدید بحران و خطر افتادن در پرتگاه یک   کردارهای تبارگرایانه در برهه

 نابودی آور 
 
 . مبدل گردیده است فاجعه

ی در واقع به یک نوع ایدز ذهت  مبدل گردیده است  بیماری  که مانع از بسیج توانای     - تبارگرای  و تبارستبر 
های ما برای مقابله با خطر میشود و این توانای  ها را روزتاروز کاهش میدهد. از نظر من، مبارزه با این عامل  

 
 
 . و دارای احساس مسوولیت استدورنگر   هر هموطن آگاه، خطر وظیفه

این را هم میدانم که ما در مناسبات بیر  االفغای  از جمله در رابطه با نابرابری های اجتماع مسایل زیادی  
 . داریم که باید آن ها را به طور بنیادی و سازنده حل کنیم

ک ) منافع و  این روشن است که در هر جامعه ی  گروه های اجتماع گوناگون در کنار   منافع و مصالح مشبر
،) منافع گرویه خاص خود را نبر  دارند. مطرح کردن این منافع با حفظ ارجحیت منافع و   مصالح همه گای 
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وع است. و اما، مطرح کردن این منافع و خواسته ها به شکیل که در تقابل با   مصالح همه گای  یک امر مشر
د، عم  قرار بگبر

 .یل است غبر مسووالنه منافع و مصالح همه گای 

دن و دامن زدن به  ی چسپبر بهبر وطن و هموطنان ما ، از مس  ه  ندی به هر رو ، روشن است که راه به سوی آ
  یر  چنان که تجربه های تلخ ، خون-   ، مذهتر ، زبای  و سمتر ی  له  یتعصبات و اختالفات و منازعات قویم ، قب

 نه چندان دور بار دیو جنا
 
  .نیم گذرد  -اثبات نمود  گر ی تبار گذشته

  داد . از گذشته تنها یم توان آموخت . نادرست است اگر به خاطر گذشتبر گذشته ها را نیم توان تغ
 
تلخ    ه

نده در برابر ما قرار دارد و ما حق انتخاب  ینده را فدا کرد. آ ی ، به هر نام و عنوای  که باشد، امروز و آ یر  و خون 
 د منطفر ، معقول ، ممکن و به نفع وطن و همی ب ما بان انتخا ی م. ا ینده را دار ین آیا 

 
 .هموطنان ما باشد  ه

* 
آن چه در باال آمد دید من در مورد برج  مسایل بود. دید شما روی مسایل مذکور   خوب همسخنان گرایم ،

ممکن است همسان، همسو ، متفاوت و یا هم متقابل با دید من باشد. واقعیت و به خصوص واقعیت های  
ماع همیشه ابعاد گوناگون دارند و برای یک انسان دشوار است تا با یک نگاه و حتا با مطالعه و تجسس  اجت

 
 
ابعاد را چنان که هستند دریابد. در بحث و تبادل نظر سازنده و منطفر میان دارنده گان   بتواند همه این 

 .دیدگاه های گوناگون است که میتوان این واقعیت ها را کاملبر شناخت

و با ورود به بحث در مورد   من از این متشکرم که در این صفحه حضور دارید، نوشته های مرا میخوانید، 
آن ها مرا متوجه ابعاد دیگر مسایل مطروحه و نبر  متوجه کاستر ها و اشتباهات در نوشته های من میسازید.  

  - گاه های شان مخالف هستیدحتا آنای  که با دید   –همچنان متشکرم که به همسخنان تان در این صفحه  
 . با رعایت معیارها و موازین متمدن برخورد مینمایید 

 که همسخنان گرایم در مورد مسایل مطروحه و نبر  دید من در مورد مسایل دیگر جامعه و وطن  
در صوریر

ک ما افغانستان پرسش های داشته باشند، من در خدمت خواهم بود. من ادعا ندارم که برای حل   مشبر
 هم

 
 نسخه ی  داشته   ه مسایل جامعه و کشور نسخه

آماده دارم. هیچ کس جامع الکماالت نیست تا چنیر 
م و بنیادی امروز   باشد. و اما، بر این باور هستم که گفت و شنودهای سازنده میان هموطنان روی مسایل مبر

 .و فردای جامعه و کشور میتواند در این راستا سودمند باشد

** 
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 ۲۰۱۸اکتوبر  ۴

ی داد
ٔ
ی داد و به کدام ها نه باید را

ٔ
 به کدام نامزدها باید را

البته هر کیس خودش این حق را دارد تا تشخیص بدهد به چه کیس  
ی نه دهد

 
ی بدهد و به چه کیس را

 
 .را

تشخییص   چنیر   برای  را  خودم  موازین  و  معیارها  من  جا  این  در 
میشود در    همسخنان دلچستی داشتند،مینویسم. صد البته که اگر  

 .مورد آن ها بحث کرد

و، شمار بیشبر نامزدان جوان و از  من امیدوارم که در انتخابات پیشر
جمله زنان جوان به پارلمان راه بیابند. از جوانان منظورم فرزندان و  
ادامه بحران و  یا در  و  اند  نیست که عامل فاجعه ها  آنای   وارثان 

استوار برای  وجدان بیدار و اراده   منظور من جوانان پاکدل و پاکدست ، دارای دانش ، جنگ ذینفع اند. 
 جوانان پاکنفس و متعهد به منافع و مصالح همه گای  و دارای تفکر ،   -خدمت به جامعه و کشور است 

مت و  باورمند  جوانان  مصالح کومک کند؛  و  منافع  این  میر  
 
تا به  بتواند  ی  که  برنامه  و  به بینش  عهد 

باورمند و متعهد به   ، سمتر ، مذهتر و جنسیتر و 
تباری، زبای  دیموکرایس؛ جوانان عاری از تعصب 

 اجتماع. البته اگر نامزدان میان 
 

 و اتحاد میل و خواهان ترقر ، عدالت و همبسته یك
 

تفاهم ، همبسته یك
 .شده باشند سال و کهنسال هم به پارلمان راه مییابند، امیدوارم دارای صفات یاد 

من همچنان امیدوارم از میان وکالی کنوی  تنها آنای  دوباره انتخاب شوند که مشخصات یاد شده در 
 متبارز ساخته باشند  باال را داشته و آن را در دوره  

ً
 .گذشته عمال

و هم    ۲۵۰یافیر    انتخابات هم ممکن است  نامزد  ن  میان هزارا  در  یاد شده  دارای مشخصات  نامزد 
 را میشناسم و شما هم به یقیر  که چنیر  کسای  را میشناسید. و در نهایت کم    محتمل. 

من چنیر  کسای 
ی داد

 
 .از کم میتوان تشخیص داد که به چه کسای  نه باید را

 امیدوارم این نامزدها به پارلمان راه نیابند
ً
 :من شخصا

وه های مافیای  و شبه مافیای  و چور ساالران و رسان گر   طالبان، تنظیم ساالران ، جنگ ساالران ،  -
 فرزندان، وابسته گان و هواداران آنان؛ 

؛ اشخاص دارای تعصبات تباری،   - ، سمتر و مذهتر
 زبای 

 به کشورهای همسایه و دیگر   -
 

 و دلبسته یك
 

اشخاض که در مورد آنان شک جاسویس ، وابسته یك
 دشمنان افغانستان وجود دارد؛
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 بدزبان ، بدفکر و بدنیت؛ اشخاص تندزبان ،   -

 اشخاص دروغگو و دورو و عوامفریب؛   -

اشخاض که به کریس پارلمان به حیث دکان کسب منفعت شخیص و یا هم موضع دستیایر به اغراض   -
 .سوو و ضد میل دیگر مینگرند

د؛ زیرا روشن نباید به پارلمان راه داهمچنان من بر این باورم که »خرپول ها« را از هر جنیس که باشند، 
است که اینان از این طریق در صدد خواهند شد تا روند قانونگذاری و طرح و تطبیق سیاست را در  
مسبر منافع آزمندانه خود شان سوق دهند و نه در مسبر منافع توده های میلیوی  مردم . این به معنای 

گذاری نیست. برخالف من مخالفت با فراهم ساخیر  میدان و فرصت برای »خرپول ها« برای رسمایه  
طرفدار آن هستم تا میدان و فرصت را چنان فراهم ساخت تا»خرپول ها« ثروت های شان را در داخل  

و اما طوری که هم خود از آن به صورت عادالنه   -افغانستان برای رشد اقتصاد کشور رسمایه گذاری کنند  
ند و هم جامعه   .سود ببر
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 ۲۰۱۸اکتوبر  ۱۴

ی داد؟! به  
ٔ
 یک باید را

بر اساس کدام معیارهای میتوان نامزد وکیل شایسته را تشخیص کرد تا به وی در   از دوستر پرسیدم : 

ی داد؟ 
 
 انتخابات پارلمای  را

 :پاسخش چنیر  بود

 .»من برای این کار چند معیار ساده دارم

 .باشد شده نه. یعت  از راه سیاست و کار در دولت پولدار باشد  نهدزد   .۱

 .باشد  نهجهادی و اسالمگرا   .۲

ون شود   .منظور از اسالمگرا کیس است که یم خواهد نظام سیایس در افغانستان از درون دین ببر

 و تنوعش مشکل نداشته باشد. افغانستان را برای همه بخواهد   .۳
 

و به    با افغانستان جدید و رنگارنگ

 .برابری همه در پیشگاه قانون باور داشته باشد

 .با سواد باشد و با دنیای مدرن و مدرن شدن افغانستان مشکل نداشته باشد

 .باشد  نهالاقل به صورت علت  نوکر بیگانه و مخصوصا همسایه ها   .۴

 « .ادیده گرفتبه نظرم اگر همیر  موارد را یک شخص دارا باشد، بقیه مسایل را یم شود کم و بیش ن

ش کنم. دوستم پاسخ   از این دوستم خواستم تا همیر  نکات را در یک کلیپ بگویید تا همیر  گونه منتشر

ی از   ی نشر کند و یا چبر   نمیخواهد شخصا چبر 
ً
داد که از مدیر از دنیای مجازی فاصله گرفته و عجالتا

را زیر عنوان صحبت با یک دوست   نام او منتشر شود. و در ادامه نوشت : »شما یم توانید این دیالوگ

ید لطفا  ».نشر کنید. یعت  از من نام نبر

یید کردم 
 
نه به خاطر تعارف و یا خوش    -من یکایک این چهار نکته را که وی ابراز داشت، به تمام معنا تا

این بل چون در واقع نبر  آن چه او گفت گوی  بیان نظر من بوده باشد. اگر کیس از من هم    ساخیر  وی ،

 از جمله همیر  معیارها را نبر  میگفتم 
ً
و جمالت دیگری.    خوب شاید به کلمات –پرسش را میکرد ماهیتا

 این را به وی هم گفتم . او پاسخ داد : » خوب، چون اساس نگاه ما و شما به مسایل یگ است.« 
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 : نوشتم  این دوستم  ب   به  را  تعداد آن  بگویم یک  را  این گپ ها  اگر من  ا حس نظر خواهند »میدانید 

اگر شما بگویید تعداد دیگری از آن را با حسن نظر خواهند دید. و اما، اگر شما بگویید و من  . نگریست

ش کنم چانس آن وجود دارد تا شمار به مراتب بیشبر با حسن نظر آن را مورد توجه قرار بدهند.  از   نشر

ش کنم. دوستم پاسخ داد همیر  نکات را در یک کلیپ بگویید ت آن دوستم خواستم تا   ا همیر  گونه منتشر

ی از نام او   ی نشر کند و یا چبر   از دنیای مجازی فاصله گرفته و نمیخواهد شخصا چبر 
 از مدیر

ً
که فعال

منتشر شود. و در ادامه نوشت : »شما یم توانید این دیالوگ را زیر عنوان صحبت با یک دوست نشر 

ید لطفا.«   کنید. یعت  از من نام نبر

رعایت    ، شود  نهناگزیر حق این دوستم را در مورد این که سخن نگوید و گتی هم با درج نام وی منتشر    من

م نگویم که حیف است که چنیر  هموطنای  وارد بحث علت  در مورد مسایل  میتوان  نهاین جا    کنم. و اما،

م  سیدم. چون این دوستم مبر انسان فهمیده و  جامعه و کشور نشوند. خوب من علت سکوت وی را نبی

  عاقیل است، 
ً
 علت معقول هم برای سکوت موقتر اش دارد.  حتما

خوب عیر  پرسش را با یک تعداد از هموطنان دیگر هم مطرح کرده ام که خوشبختانه شماری از آنان 

به زودی منتشر خواهم کرد را  این ویدیو کلیپ ها  اند.  پاسخ گفته  به آن  با   -یط ویدیو کلیپ ها  ولو 

 ای ارایه شده در آن ها موافق باشم و یا نه باشم. نظره

 های  دارید میتوانید در پای این مطلب بنویسید و یا هم    شما نبر  اگر به ارتباط پرسش مطروحه
گفتت 

سخنان تان را در ویدیو کلیپ های کوتاه بیان کرده و از طریق پیامگبر برایم بفرستید تا در بحث مورد 

 نظر درج شوند. 
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 ۲۰۱۸دسمبر  ۲۱

 وگوی صلح لبیک میگویند؟آیا طالبان به گفت

ری ی  باعث یسهیال اصغری : چه ناگز 
زده  یم طالبان کنار  با  جنگ  تا  شود 

پیش گرفته شود؟  آشتی  راه  و  شود 
ناممکن ممکن  و  باب  ها  این  در  ها 

 چیست؟ 

 حمید عبیدی: 

مسالمت حل  که  این  آمبر   نخست 
در   باید  همیشه  سیاست  مسایل 

 ارجحیت داشته باشد و نه توسل به زور. 

د و یك بار مصایب آن را بر دوش میکشد نبر   دوم، دیدن این که از جنگ جاری و تداوم آن یك سود میبر
 چندان دشوار نیست. 

ی سقوط طالبان و سالیان  که در آستانه  نتر ی  و جهاسوم، دیدن این نبر  دشوار نیست که اجماع منطقه 
ی نظام نو در افغانستان،  شکلنخست پس از   امون افغانستان شکل گرفته بود، برهم خورده است. گبر  پبر

عیار و مخرب  اکنون این خطر با چشم ساده قابل دید است که افغانستان دوباره به میدان رقابت تمام 
 نابود بسازد. سال اخبر را  ۱۷ رقابتر که میتواند همه دستاوردهای دیموکراتیک -الملیل مبدل گردد بیر  

 خوب بهبر از این نیم 
ً
ند  میتوانست نهرس بلند کرده    بود اگر طالبان پس از سقوط امارت شان دیگر اصال

ساالران و بود اگر تنظیمخوردند و هنوز بهبر یمو یا هم در جریان جنگ تضعیف گردیده و شکست یم
سفانه اوضاع بودند و بسا آرزوهای  ساالران نبر  به حاشیه رانده شده یم جنگ

 
نیک دیگر ... و اما، متا

له اصیل این است که چه 
 
توان به مصالحه و صلج گونه یماکنون چنان است که میدانیم. حال مسا
 ... باشد  نهتر از تداوم و تشدید جنگ و بحران رسید که بهای آن برای افغانستان بیش 

باور من اگر حکومت،  به   یهای سیایس و جامعه احزاب و گروه   به  با طالبان  مدی  در مورد مذاکرات 
یند، بهای مصالحه و صلح باال خواهد رفت. برخالف  رسند و در یک صف قرار نه    تفاهم و توافق نه  گبر

ان هم  ده هرقدر که در این زمینه در جامعه مبر  تر باشد و هر قدر که توانای  های قوای سوی  و اتحاد گسبر
ان پشتر مسلح افغانستان باال تر باشد و ه الملیل از حکومت افغانستان ی بیر  بای  جامعه ر قدر که مبر 

ی  شان افزون خواهد گردید تا از موضع بیشبر باشد، به همان اندازه فشار بر طالبان و حامیان منطقه 
 تر با مسایل برخورد کنند. بینانه واقع 
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  سهیال اصغری : اگر طرح

ی
ها کدام  ها و ناشدیی کنیم، شدیی های آغازین دولت و طالبان را کالبد شگاق

 اند؟ 

. و اما پایان دادن جنگ و حل مسالمت آمبر   دارد  نه جنگ و ادامه آن نیاز به عقل زیادی   حمید عبیدی : 

منازعه نه تنها به عقل بل همراه با آن به احساس مسوولیت در برابر رسنوشت کشور و جامعه، نیت و  
 راستیر  و همچنان شهامت و 

 .تدببر نیاز دارداراده 

حتا آن چه که در ظاهر ناشدی   اگر عناضی که بر شمردم بالفرض در هر دو طرف وجود داشته باشد، 
سد،  میتواند شدی  گردد. البته که حتا در این صورت نبر  پایان جنگ از طریق دستیبایر به    به نظر مبر

 حل مسالمت آمبر  منازعه و تحقق این توافقنامه کا
 
 .بود خواهد  نهر ساده و آسای  توافقنامه

 پیشنهاد طرف دولت است. چنان که میدانیم فراخوان حل مسالمت آمبر  منازعه ، 

 بر اخ  جمهور غت    سییر 
ً
  کرده است     هیمورد ارا  نیرا ا  پالن مشخیص  ا

ً
برخورداراز که به باور من اصوال

 .جوهر عناضی یاد شده است

  
 
طالبان در کنفرانس ماسکو گفت قضاوت بکنیم، میتوان گفت  آن چه که نماینده   برخالف اگر بر پایه

 طرح طالبان فاقد بسیاری از عناض یاد شده است. 

 برخورد طالبان با آن ها میتواند ن
 

یت و اراده   به باور من چند معیار اصول وجود دارد که چه گونه یك
 :واقیع طالبان را روشن بسازد

، حل و فصل مسالمت آمبر  مسایل شود  نهاگر تحریک طالبان حاض  به مذاکره با دولت افغانستان   .۱
 .گپ هوای  خواهد ماند

 برخورد با قانون اسایس افغانستان و نظام مبتت  بر آن .۲
 

 .چه گونه یك

؟ آیا تحریک طالبان حاض  خواهد شد تا به  ام عمیل نسبت به قانون اسایس ابراز تعهد کنند و یا خبر  البر 

ام   البته که طالبان و هر حزب و گروه سیایس و هر شهروند افغانستان حق دارد تا همزمان با تعهد به البر 
م پیشبیت   عمیل به قانون اسایس نسبت به آن مالحظات نظری خود را داشته باشد و مطابق به میکانبر 

 .اسایس خواهان تعدیالت در آن گردد شده در قانون

؟  .۳ وی نظایم را بپذیرد یا خبر  آیا تحریک طالبان حاض  خواهد شد تا اصل انحصار دولت بر نبر

  
ً
انتظار داشت که طالبان یک شبه به یک حرکت و یا حزب سیایس مبدل شود؛ بل مساله    میتوان نهطبعا

زمان پیشبیت  شده در توافق تکمیل گردد؛ زیرا اگر  روی این است که این گذار در یک مرحله آغاز و در  
وی نظایم انحصار نداشته باشد،   دصلح پایدار شکل نیم دولت بر نبر  .گبر

https://president.gov.af/fa/Document/6789
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ی )ارجمله حقوق زنان( ، حقوق شهروندی و دیموکرایس. روشن  . ۴  برخورد با حقوق بشر
 

چه گونه یك
غو گردند، نه تواففر برای صلح واقیع است که اگر تحریک طالبان بخواهد این ارزش ها و دستاورد ها ل

به میان آمده میتواند و نه هم صلح واقیع و پایدار. مردم افغانستان حاض  نیستند به دوره های فاجعه  
 های »امارت اسالیم« و یا هم »تنظیم ساالری« و یا هم حالت شبیه به آن برگردانیده شوند. 

ض  شدن به مبر  مذاکرات بیر  االفغای  و پایان جنگ طالبان نبر  باید از خطای مجاهدین که به جای حا
از طریق مصالحه میل، خواستند از طریق معامله با روسیه در افغانستان به قدرت برسند، بیاموزند.  

 اقدامات توطیه آمبر  برای تحقق  
 
و    آن معامله فروپایسر دستگاه دولت و قوای مسلح افغانستاننتیجه

نگ ها میان احزاب و تنظیم های مجاهدین و جنگساالران متحد آنان  حاکم شدن هرج و مرج کامل و ج
هرج و مرج و جنگ های  که نتایج و پیامد های  فاجعه آور آن را میدانیم. و میدانیم که آن هرج و    -بود

 ...مرج زمینه آن را فراهم ساخت تا به میدان آورده شوند و بقیه ماجرا را نبر  میدانیم

 اجازه بدهیم.   باید  نهاز آن فاجعه ها درس های الزم را گرفته باشیم و تکرار آن ها را   ما افغان ها نبر  باید 

 های صلح چیست؟ وگو گان در پیوند با گفت سهیال اصغری : عامل جهایی و نیت همسایه 

امریکا پایان جنگ از طریق مذاکرات صلح است.  زلیم خلیلزاد گفت هدف ایاالت متحده    حمید عبیدی : 
 میخواهد:   گفت امریکاوی  

 شد.   خواهد  نهتروریزم مبدل   به منبع خطر   مطمیر  شود که افغانستان دوباره         -

بیر            - توافق  و  و طالبان  افغانستان  میان حکومت  از طریق مذاکرات  افغانستان  داخیل  مسایل 
 االفغای  حل و فصل شود. 

 روند صلح زمای  موفق شده میتواند که ابعاد منطقه
ً
ی  جنگ نبر  با توافق طرف   ی  و فرامنطقه طبعا

های ذیدخل و ذینفع حل و فصل شود. این کار تنها در صوریر امکان پذیر است که طرف های خارجر 
 کرد.   ند خواه نهتوافق کنند که اختالفات میان شان روی مسایل دیگر را در میدان افغای  منتقل 

  
 
رقابت ها و رویاروی  های آنان  قدرت های بزرگ و به خصوص امریکا و روسیه از آن چه که در نتیجه

افغانستان تحمیل شد بر       در دوران جنگ رسد 
 
از خطاهای  که در آغاز دهه  

نبر  افغانستان  و  نود در 
ند و بار دیگر زمان اگر امریکا خردورزانه و مرتکب خطا نشوند. در آن     مرتکب شدند، باید درس بگبر

دورنگرانه عمل میکرد و اگر روسیه تحت فشار حالت اضطراری داخیل شتاب زده و کوتاه اندیشانه عمل  
 
 
تحقق مییافت، افغانستان دچار فاجعه های بعدی نمیگردید و به   میل در افغانستاننمیکرد و مصالحه

 ... ومنبع خطر تروریزم و افراطگرای  نبر  مبدل نیم شد 

   ،   برخالف آن زمان
 
وع میدانند و   جهای  امروز همه اعضای جامعه بارها     دولت افغانستان را دولت مشر

کید به عمل آمده
 
    بر این واقعیت تا

 
یاست. همچنان جامعه  رهبر

افغانستان بر روند     و مالکیت   جهای 
 صلح را پذیرفته است. وساطت و مساعدت کشورهای دیگر برای آغاز و پ

 
فت موفقانه روند صلح در یشر

طوری باشد که این دو اصل را مخدوش بسازد. هر خطای که موجب   باید  نه افغانستان، به هیچ وجه  
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دستاوردهای رفیر   میان  آورد  ۱۷ از  فاجعه  افغانستان  مردم  برای  تنها  نه  افغانستان گردد  اخبر  سال 
 نود نشان داد ، در  خواهد بود، بل چنان که تجربه   

 
    نهایت امنیتدهه

 
 را نبر  با مخاطرات  جامعه

جهای 
  جدی مواجه خواهد ساخت. 

 صلح با طالبان چه 
ٔ
 گونه خواهد بود؟سهیال اصغری : نقش پاکستان در پروسه

 گذشته پیوسته مرصوف جنگ اعالم ناشده علیه افغانستان   حمید عبیدی : 
 
پاکستان در طول چهار دهه

این جنگ نیابتر پاکستان را ایفا کردند و  قع نقش ابزارهای عمده   بوده است. در گذشته مجاهدین در وا
 اکنون طالبان این نقش را ایفا میکنند. 

 کنوی  کنوی  روشن نیست که آیا پاکستان تنها جهت کاهش فشار امریکا به همکاری برای پایان 
 
در مرحله

تظاهر میکند و یا این که تغبر  جنگ از طریق مسالمت آمبر  و مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان  
 بر این باورم که 

ً
واقعتر در سیاست پاکستان در قبال افغانستان در حال رونما شدن است. من شخصا

نظامیان پاکستای  از سیاست مزورانه و بازی دوگانه خود دست برنداشته اند. من بر این باورم که تنها 
پاکست میتواند  چیر   و  روسیه  امریکا،  میان  ناشده  توافق  اعالم  جنگ  به  تا  سازد  وادار  را  علیه   ان  اش 

چیر  در این مورد در صوریر امریکا را همرایه خواهند  و  روشن است روسیهافغانستان تن دهد. خوب ،  
امون افغانستان در نظر گرفته شود.   کرد که منافع خود شان نبر  هم در مسایل پبر

 * 
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 ۲۰۱۸دسمبر  ۲۷

 نیمو شپو وی د پردی کټ تر  

 ما ز »آنان«* چشم یاری داشتیم 

 خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم 

وهای امریکای  از افغانستان،   پس از نشست ابوظتر و اعالم تصمیم دونالد ترامپ در باره خروج نصف نبر
امون   این که امریکا و روسیه و چیر  و پاکستان و ایران و سعودی و  گپ های بسیاری در رسانه ها پبر

کجا و کجا چه میکنند و چه نیم کنند و به ارتباط افغانستان چه سیاستر دارند و ندارند، گفته    میدانم نه
 شد. 

ها   افغان  ما  است که  روشن  این  هیچ  میتوان نهخوب  از  تعیر  کنیم.  را  دیگر  های  سیاست کشور  یم 
وطن ما را آباد توقع داشت تا به جای ما از منافع میل ما و از وطن ما پاسداری کند،  میتوان نهی   بیگانه

 ما را به رفاه برساند
 
چه کشور همسایه  چه این بیگانه ابر قدرت نزدیک باشد و یا دور ، -بسازد و جامعه

 غبر اسالیم...  و یا   کشور اسالیم باشد چه  باشد و یا کشور دیگر ، 

کت بیگانه تا نیم شب است( یک متل پشتو   است که میگوید : »د پردی کټ تر نیمو شپو وی« )چبی

وزمندانه عبور کرده اگر بخواهیم از جنگ و بحران جاری  به باور من ، بهبر برسیم پس   و به آینده   پبر
  باید: 

 در خویش احیا کنیم  و باور و اتکا بر خود را به حیث یک کشور و یک ملت عزت نفس  -۱

ک، به تفاهم، بر مخاصمت و تفرقه غلبه نموده     -۲  منافع و مصالح مشبر
 
 و اتحاد  و بر پایه

 
همبسته یك

 میل برسیم 

یک ،   -۳ ر اتبر
یک باید دارای تفکر سبر ر اتبر

 درک کنیم که برای دستیایر به اهداف سبر
 
یک،برنامه ر اتبر

  دید سبر
یک باشیم.  ر اتبر

یک و حوصله سبر ر اتبر
 سبر

کار ساده ی  نیست.   مطلوب ممکن موانع و دشواری های موجود و رسیدن به آینده   البته که غلبه بر 
با تمام توان در این راه بکوشیم   اگر چنان که باید اراده نماییم و خردورزانه دور نگرانه ، مدبرانه و   و اما

ل مقصود نزدیکبر خواهیم شد.   در این صورت گام به گام به رسمب  

 در یم کنند اهل همت رخنه در سد سکن

 این سبک دستان، کلید فتح را دندانه اند 
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 »صایب« 

 هرکه را یک ذره همت داد دست 

 کرد او خورشید را زان ذره پست 

 »عطار« 

+ 

ت حافظ به خاطر دستکاری در شعرش و تعویض »یاران« با »آنان«   *  با معذرت از حرص 
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 ۲۰۱۸دسمبر  ۲۲

 تکرار شوند  باید  نهاشتباهات و خطاهای گذشته 

 

  
 
رقابت ها و رویاروی  های آنان  قدرت های بزرگ و به خصوص امریکا و روسیه از آن چه که در نتیجه

  
 
 از خطاهای  که در آغاز دهه

نود در افغانستان مرتکب  در دوران جنگ رسد بر افغانستان تحمیل شد و نبر 
ند و بار دیگر مرتکب خطا نشوند. در آن زمان اگر امریکا خردورزانه و دورنگرانه  شدند، باید درس   بگبر

عمل میکرد و اگر روسیه تحت فشار حالت اضطراری داخیل شتاب زده و کوتاه اندیشانه عمل نمیکرد  
 
 
میل در افغانستان تحقق مییافت، افغانستان دچار فاجعه های بعدی نمیگردید و به »منبع و مصالحه

« نبر  مبدل نیم شد و  ... خطر تروریزم و افراطگرای 

امریکا به هیچ وجه در حالت اضطراری  که روسیه بالفاصله پس از    این روشن است که ایاالت متحده  
فروپایسر شوری با آن مواجه بود، مواجه نیست. امریکا هنوز از هر جهتر ابر قدرت اول جهان است. 

 ایاالت متحده امریکا بر اساس پی
 
یک و موافقتنامه ر اتبر

امنیتر و نبر  در چهارچوب کنفرانس های    مان سبر
چنان که بسیاری از   -بیر  الملیل در برابر افغانستان تعهدایر را متقبل شده است. عدول از این تعهدات  

وهای سیاستمداران و از جمله شخصیت های برازنده   جمهوری خواه نبر  در ارتباط به احتمال کاهش نبر
 .به نفع خود امریکا نبر  نیست  -آن کشور در افغانستان توسط رییس جمهور ترامپ ، گفتندنظایم 

   زمان ، .  همچنان برخالف آن
 
وع میدانند امروز همه اعضای جامعه جهای  دولت افغانستان را دولت مشر

 
 
کید به عمل آمده است. همچنان جامعه

 
ی و مالکیت او بارها بر این واقعیت تا  رهبر

فغانستان بر  جهای 
 
 
فت موفقانه روند روند صلح را پذیرفته است. وساطت و مساعدت کشورهای دیگر برای آغاز و پیشر

طوری باشد که این دو اصل را مخدوش بسازد. هر خطای که    باید  نهصلح در افغانستان، به هیچ وجه 
سال اخبر افغانستان گردد نه تنها برای مردم افغانستان فاجعه    ۱۷موجب از میان رفیر  دستاوردهای  

تجربه    چنان که  بل  بود،  خواهد   آورد 
 
جامعه امنیت  نهایت  در   ، داد  نشان  نود   

 
با دهه نبر   را   

جهای 
 . خواهد ساخت  مخاطرات جدی مواجه

غای  و پایان جنگ طالبان نبر  باید از خطای مجاهدین که به جای حاض  شدن به مبر  مذاکرات بیر  االف
از طریق مصالحه میل، خواستند از طریق معامله با روسیه در افغانستان به قدرت برسند، بیاموزند.  
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 اقدامات توطیه آمبر  برای تحقق  
 
آن معامله فروپایسر دستگاه دولت و قوای مسلح افغانستان و نتیجه

اهدین و جنگساالران متحد آنان  حاکم شدن هرج و مرج کامل و جنگ ها میان احزاب و تنظیم های مج
هرج و مرج و جنگ های  که نتایج و پیامد های  فاجعه آور آن را میدانیم. و میدانیم که آن هرج و    -بود

 ...مرج زمینه آن را فراهم ساخت تا طالبان به میدان آورده شوند و بقیه ماجرا را نبر  میدانیم 

اجازه  باید  نههای الزم را گرفته باشیم و تکرار آن ها را  ما افغان ها در مجموع باید از آن فاجعه ها درس
ت گرفته باشیم، در بدهیم.  اییط     ما اگر از این تجربه های تلخ درس عبر آن صورت تحت هرگونه رسر

را  بهبر  فردای  به سوی  راه  با رسبلندی  و  وزمندانه  پبر و  غلبه کرده  جاری  بحران  بر  قادر خواهیم شد 
 بگشاییم. 

ت که حکومت دکتور نجیب هللا پس از خروج قوای شوروی توانست شکست های واقعیت این اس 
 
 
قبیل شاهد سختر را بر مخالفیر  مسلح وارد بسازد. امروز نبر  قوای مسلح افغانستان چنان که در مرحله

آن بودیم، توانای  پاسداری از افغانستان و نظام موجود را دارد . از این منظر کاهش و حتا خروج کامل  
شد. امریکا اگر بر   خواهد  نهسبب تغیبر تناسب قوا در صحنه جنگ    امیان امریکای  به خودی خود، نظ

یک چهارم مصارف قوای کنوی  اش را در   سایر تعهداتش در قابل افغانستان استوار بماند و به عالوه  
قوای   از حضور  بیشبر  مراتب  به  آن حتا  موثریت  بیفزاید  افغانستان  به  بودیجه کومک  بر  افغانستان 

 امریکای  شده میتواند. 

 باز هم در قبال افغانستان غبر مسووالنه عمل کنند، در این  و اما اگر امریکا و سایر قدرت های جها
ی 

ند و صورت باید مسوولیت نتایج و پیامدهای آن را هم   خطاهای خود   فردا باز تقصبر     بر دوش بگبر
 شان را مانند گذشته بر دوش افغانستان و افغان ها حواله نکنند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
338 

 
 

 ۲۰۱۹جنوری  ۲

 یک برنده خواهد بود:  

 ...رییس جمهور غتی و یا مخالفانش؟

 چانس واقیع   ۲۰۱۹ نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۸ از میان
ً
، بیشبر شان کسای  اند که اصال

 .برای برد را ندارند. نامزدای  که چانس دریافت آرای بلند را دارند کمبر از انگشتان یک دست اند 

اینبار به   ند با هم یک تیم واحد بسازند. جمعیت اسالیم ،توانست نهمخالفان عمده  رییس جمهور غت   
ان رسشناس آن در چند تیم در رویاروی  آشکارا با هم قرار  روشت  به جمعیت پراکنده مبدل شده و رهبر

اتمر حلقه بسته آقای  به دور  ی جمعیت  از رهبر اند. یک بخش  اتمر  همان های     -گرفته  آقای  بر  که 
  
 
،  اتهامات بسیار سنگیر  وارد میکردند. دسته ان جمعیت به ریاست آقای صالح الدین ربای  دیگری از رهبر

از آقای عبدهللا عبدهللا اعالم پشتبای  کرده اند. و اما، آقای عبدهللا عبدهللا در طول مدت ایفای وظیفه 
ی آور باشد. از به حیث رییس اجراییه مصدر هیچ کار و ابتکاری مه

 
یم نه شده است که بتواند برایش را

 نبر  وضعیت بهبر از خود آقای عبدهللا  
. یک بخش دارد  نهاین منظر حایم وی آقای صالح الدین ربای 

آن هم تنها به خاطر   - آرای هواداران پایدار جمعیت ممکن است نصیب آقای احمد ول مسعود شود 
 مسعود. و اما 

 
با اتکا بر    ، به دشواری میتوان تصور کرد که آقای احمد ول مسعود، داشیر  نام خانواده یك
یک میدانند،   این یگانه »رسمایه«  بتواند روی   که چند نامزد دیگر نبر  خود را در آن از نظر سیایس رسر
وزی حساب نماید   .پبر
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متحدی آقای گلبدین حکمتیار است که هیچ  میان  این  در  نامزد  ترین  و جالب  ترین   ،دارد  نه  جنجال 
ان واقیع پشتیبای  از او را روشن خواهد ساخت   میتوان  نهو اما، با هیچ محاسبه ی   -انتخابات آینده مبر 

د  .تصور کرد که او میان نامزدان پیشتاز قرار بگبر

 پاییر  آمده 
ً
ی« نبر  شدیدا

 
سد که رسمایه و سود اجتماع و اعتبار سیایس »بانک های را چنان به نظر مبر

 .است 

یدهنده گان را تشکیل میدهد   ل جوای  که دوره  نس
 
  - پسا طالتر رسبلند کرده است اینبار بخش بزرگ را

و   درسخوانده  های گذشته  نسل  از  بیش  نسیل که  ؛  دارد  عالقه  آینده  به  از گذشته  بیشبر  نسیل که 
نسل به  تحصلیکرده دارد و آشنای  آن با جهان و ارزش های مدرن بیشبر است. میتوان گفت که این  

صورت بالقوه ظرفیت آن را دارد تا مستقالنه فکر کند، مستقالنه روی مسایل داوری نموده و مستقالنه  
د و نه برای کدام گذشته ،  د بل برای نف  گذشته و برای رسیدن به آینده   تصمیم بگبر  تصمیم بگبر

 .بهبر

ی دهنبا آن چه گفته آمد، 
 
ده گای  که میتوانند به جای اطاعت از  میتوان پیشبیت  کرد که اینبار شمار را

ند به حد قابل مالحظه ی  باالتر  ی شان تصمیم بگبر
 
«، خود شان مستقالنه در مورد را این یا آن »رهبر

 .از گذشته باشد

وزی رییس جمهور غت    چانس پبر

 
 
 و فقدان فکر و برنامه

 
 و پراکنده یك

 
یک میان اپوزسیون، رسوای  های مهره  آشفته یك ر اتبر

های قبیل    سبر
یدهنده گان مستقل، بیش از همه به 

 
ی« و ازدیاد کتله ی  شمار را

 
قدرت، سقوط اعتبار »بانک های را

وزی خود به خودی رییس جمهور در  نفع رییس جمهور غت  تمام خواهد شد. و اما،   این به معنای پبر
 .نیست   برابر نامزدان دیگر

سد که آقای غت    اینبار با اطمینان به نفس بیشبر از انتخابات قبیل وارد میدان شده  چنان به نظر مبر
 
 
ریاست جمهوری اش از اقبال   دوره    است. شاید او روی این حساب میکند که این بار به خاطر کارنامه

ی میان مردم برخوردار است. و اما،   به علل متعدد دوره ی  نبود   بیشبر
دوره  ریاست جمهوری آقای غت 

با دستاوردهای مثبت نشای  شده بتواند. چالش های عمده ی  را که در این دوره فراراه آقای غت     که تنها 
 :قرار داشتند میتوان چنیر  بر شمرد

 چالش های امنیتر   -

 چالش های اقتصادی  - 

 سستر ها و کاستر ها در کار حکومت  - 

 :بروز این چالش ها را چنیر  میتوان برشمرد و اما، علل عمده  

وهای افغان  - وی ایتالف بیر  الملیل و انتقال وظایف امنیتر به نبر  خروج بیش از یک صدهزار نبر
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 نوسانات در سیاست ایاالت متحده به ارتباط افغانستان  - 

 کاهش کومک های بیر  الملیل  -

که اعمال صالحیت های مشکالت و موانع دست و پاگبر نایسر از »موافقتنامه حکومت وحدت میل«    -
 قانوی  رییس جمهور را با محدودیت ها و دشواری های بزرگ مواجه ساخته بود 

ات آن بر سیاست های برج  قدرت های جهای  و    - ثبر
 
تا و  تشدید تشنجات میان قدرت های بزرگ 

 .منطقه ی  در مورد افغانستان

    و اما،
 
یدهنده گان رابطه پیچیده  پرسش این است که آیا کتله

 
و معلول ها را درک خواهد علت ها  اصیل را

. این تا اندازه ی  مربوط میشود به این   ی های الزم را کرده خواهد توانست و یا خبر کرد و از آن نتیجه گبر
که تیم آقای غت  چه گونه و تا چه حدی خواهد توانست مسایل مذکور یط کارزار انتخابایر به مردم  

 
 
 .عدی برای مردم جذاب و پذیرفتت  خواهد بودوی برای دور ب توضیح دهد و تا چه حدی برنامه

 .عامل موثر دیگر انکشاف اوضاع تا روز انتخابات است

وزی دوباره   ول آقای غت  تا حدی فراهم است،    به همیر  جهت با آن که از بسا جهات مقدمات برای پبر
وزی آقای غت    شد.  خواهد  نهاین به صورت خودکار باعث پبر

ثبر  با   آقای غت  
 
آوردن آقای امرهللا صالح به حیث نامزد معاون اول ریاست جمهوری، یک »توس« پر تا

را به میدان آورد، و اما دشوار است تصور کرد که وی تنها با همیر  یک »توس« برنده شود. او به »توس«  
وزی اش را قطیع بسازد ها و »قطعه«های برنده   ورت دارد تا پبر  .دیگری هم ض 

 اخبر  ب  در پایان
 
ی خیسر از نوشته ر اتبر

 آقای غت  بود و سبر
 

آقای سخیدادهاتف را که از مخالفان همیشه یك
های موجود  ی تیم » من از همهاش این بود تا با استفاده از هر امکای  غت  را بکوبد، این جا یم آورم : 

ف غت  کمبر یم یم اف یمترسم. اما از تیم ارسر دن مدیترسم. اعبر ریت مملکت به دست تیم  کنم که با سبی
یم  احساس  ی  بیشبر آرامش  و  اطمینان  غت   ف  بدیارسر تمام  با   ، غت  ف  ارسر یمکنم.  فهمد که هایش، 

حکومت چیست و توسعه و برنامه چیست. رسور دانش یک دولتمرد متیر  و تواناست و ظرفیت قوی 
الح، آدیم خالق و اندیشمند  کردن و استوار کردن بوروکرایس الزم در حاکمیت قانون را دارد. امرهللا ص

 .و کارشناس است 

از   یا  پهناور  از یک دشت خشک و  امتحان(  برای  را)  نامزدهای ریاست جمهوری  این  از  شما هر یک 
ف غت  است که آن دشت و آن کوه را دامنه  ی کویه بلند عبور بدهید. در میان این همه نامزد، تنها ارسر
 .دد گر بیند و در ذهنش سوال یا طرج یمیم

 شان به حکومت ترسم. از نگاه یکشه ایدئولوژیکهای دیگر یم من از تیم 
 

شان با علم و با داری، از بیگانگ
 ترسم. «های گذشته یمهای شان با زورمندیتوسعه، از هیجان حزیر و از پیوند 
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 ۲۰۱۹جنوری  ۲۱

 استعماری »رند«  
ٔ
  نسخه

   صلح  افغایی  طرح  و

اش در بارۀ پیامد  نهاد امریکای  »رند« در برریس تازه  نیوز، بر طبق خبر طلوع  
وهای امریکای  از افغانستان پرداخته است: »بربنیاد این   کاهش احتمال نبر
بار دیگر   این کشور  افغانستان،  از  امریکای   وهای  نبر ون شدن  ببر با  برریس، 

 ها خواهد شد. گواه جنگ داخیل و افزایش مهاجرت 

ه است که این احتمال نبر  وجود دارد که در صورت نبود  در این برریس آمد 
مرکز گروه  به  دیگر  بار  افغانستان   ، امریکای  وهای  به  نبر تندرو  شمول های 

 القاعده و داعش مبدل شود و امنیت ایاالت متحده امریکا را تهدید کند.« 

 
 
»توافقنامه برای  »رند«  طرح  واقع  در  اما،  «و  صلح  م   احتمال  میکانبر  و 

منتشر  دس پیش  تلویزیون طلوع چندی  را همیر   اش  ده  آن که فشر به  تیایر 
انجامید.   خواهد  نهنبر  به چبر  بهبر از آن چه که »رند« در برریس تازه اش در مورد هوشدار داده    ساخت، 

 »رند« خواهم پرداخت و سپس 
 
ده به ارزیایر این نسخه

به همیر  جهت نخست به صورت بسیار فشر
 خطوط اصیل یک طرح افغای  را ارایه خواهم کرد. 

»رند«   
 
    نسخه

 
نسخه  ( 

 
»توافقنامه  : « »رند«  یک   احتمال صلح  واقع  در  آن(  به  دستیایر  م 

میکانبر  و 
 گستاج  اهانت آمبر  در براب

 
آشکار در امور    ر افغانستان و مردم افغانستان است؛ زیرا نخست مداخله

داخیل افغانستان است و دوم این در آن تنها نقیسر که برای افغان ها مدنظر گرفته شده این است که 
یک عده عناض و گروه ها به ساز این نسخه برقصند و مردم افغانستان نقش تماشاجی مطیع را ایفا  

  های سازنده وه این طرح هیچ نقیسر برای ظرفیتکنند. به عال 
 
پسا طالتر در افغانستان   ی  که یط مرحله

   –رسبلند کرده و رشد نموده اند  
 
مدی  و به خصوص نهادهای زنان و جوانان و  از جمله نهادهای جامعه

،   نهادها و سایر گروههای هوادار آزادی، دیموکرایس، پیشبیت     -و ارزش های مدرن دیگر    حقوق بشر
ی است که ایاالت    است. نادیده گرفیر  این ظرفیت ها و ارزش ها در نسخه »رند«،  شده نه خالف چبر 

 امریکا خود را در سطح داخیل و جهای  به آن متعهد میداند. متحده   

  طرح »حکومت انتقال« 
 
کشور و قانون اسایس نافذه     »رند« در واقع کشیدن خط بطالن بر در نسخه

 نظام  
 
صفری  است که از آن جا درب  سیایس و دولت برخاسته از آن و برگردانیدن افغانستان به نقطه

 افتادن به پرتگاه بحران عمیقبر و خطرناکبر باز شده میتواند. 

در واقع حکومتر که خالف قانون اسایس تشکیل شود و تعهدی نسبت به قانون اسایس نداشته باشد، 
ی نیست جز کودتا علیه قان ون اسایس. کودتا علیه نظام قانون اسایس در یک کشور چه این کودتا چبر 
وزی داشته  نظایم باشد و چه »غبر نظایم«،  ی واحد و مقتدر، میتواند چانس پبر   رهبر

در صورت داشیر
»کودتای  اما  و  دیگر.  هم کشورهای  و  بوده  ها  چنیر  کودتا  شاهد  در گذشته  افغانستان  هم  باشد. 
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ایط موجود در افغانستان و   چنیر  خصوصیتر میباشد    پیشنهادی رند«، فاقد  و باز به خصوص در رسر
وزی است.  امون آن فاقد هرگونه چانیس برای پبر  پبر

نسخه »رند« و نسخه های شبیه به آن اگر به سیاست رسیم ایاالت متحده  امریکا مبدل شوند، خوایه  
دو   روابط  بر  پیشبیت   قابل  غبر خسارات  تنها  نه   نخوایه 

 
توافقنامه اساس  بر  های  کشور که  همکاری 

یک و پیمان امنیتر ،  ر اتبر
وند،  سبر بل همچنان بر منافع خود ایاالت متحده   متحدان همدیگر به شمار مبر

، ک امنیت جهای   میتواند وارد بکند.  و امر مشبر

افغان از  امریکای   قوای  و شتابزده  ناسنجیده  مورد خروج  اخبر »رند« در  تا حدی البته هوشدار  ستان 
منطفر است. و اما، خروج سنجیده شده قسیم و حتا کیل قوای امریکای  از افغانستان همراه با تداببر 

ایط معیر  ،    نظرممعیر  و تحت رسر
ً
تحقق  آن قدر خطرناک نیست که   را در مورد نوشته ام  که من قبال

 
 
 خود »رند«.  نسخه

متعلق  اموری که  برای  نسخه  به جای صدور  »رند«  ها     اگر  افغان  تنها خود  و  است  ها  افغان  خود 
ند، به اشتباهات و خطاهای خود ایاالت  دازند و در مورد شان تصمیم بگبر صالحیت و حق دارند به آن ببی

ی های الزم را میکرد و بر اساس آن  ا  متحده   نتیجه گبر از آن  داخت و  ارتباط افغانستان میبی به  مریکا 
پیشنهادایر برای یک سیاست معقول در قبال افغانستان را به حکومت امریکا ارایه میکرد، برای رفع آن  

 در واقع از آمخاطرایر که »رند« از آن ها هوشدار داده،  
ً
ن مبالغ نجومتر که  موثر تر واقع میشد. مثال

ادعا میشود امریکا ضف جنگ افغانستان کرده است، اگر یک درصد کوچکش به صورت درست در امر 
ومند برای افغانستان ضف میشد،    -انکشاف اقتصادی اجتماع افغانستان و پایه گذاری قوای مسلح نبر

 رسکوب میشدند. دوم ند و اگر هم رس بلند میکردن میتوانست نهطالبان دوباره رس بلند کرده  
 

د، به ساده یك
یک سیاست معقول در مورد درپیش  اگر پس از سقوط رژیم طالبای  به جای راندن طالبان به پاکستان،  

 
 
 و خرابکارانه

 
به جای شاخه بری طالبان ،   گرفته میشد و باز اگر پس از آغاز دوباره  فعالیت های جنگ

تمویل و پناهگاه های آنان در پاکستان هدف قرار داده    یح ، آن در افغانستان، پایگاه های آموزش، تسل
 
 
چنان که باید اقدام   پاکستان به جای پرداخت بسته های بزرگ کومک،  میشدند و در برابر بازی دوگانه

سید که امروز شاهد آن هستیم. و هزار و یک گپ دیگر میشد،   از شتاب ناسنجیده    -کار به جای  نمبر
 اخبر رییس جمهور دونالد ترامپ... اوباما تا سخنان 

امون آن  نگایه به واقعیت افغانستان و پب 

  افغانستان
 
جهای  است. قانون اسایس افغانستان و نظام سیایس برخاسته از   عضو تام الحقوق جامعه

حکومت افغانستان هم بر اساس همه معیارهای بنیادی     آن نایسر از اراده  آزاد مردم افغانستان بوده و
 ،     حقوقر

 
وع افغانستان است. همه کشورهای جهان بال استثنا در این مورد متفق حکومت قانوی  و مشر

دولت افغانستان را به رسمیت میشناسند. حکومت افغانستان بر اساس هیچ مجوز حقوقر  القول اند و  
را   میتواند  نه انتقال  برای تشکیل حکومت موقت  قانون اسایس گذاشته و طرح کودتای  »رند«  بر  پا 

ی را بر افغانستان   نبر  حق تحمیل چنیر  چبر 
 . دارد  نهبپذیرد و هیچ مرجع غبر افغای 

طالبا از  بالعموم  تعریف  جهان  در  میورزد«  ن  مبادرت  تروریستر  اعمال  به  »گروه شورشتر که   میان 
،   » «، در نوسان است. هیچ کشوری و هیچ نهاد معتبر  »گروه تروریستر و یا هم »گروه شبه تروریستر

 غبر از این از طالبان ارایه نکرده است. طالبان با آن که خود را »امارت  
 تعریف 

ً
اسالیم  بیر  الملیل رسما

https://www.facebook.com/Afghanasamai/photos/a.406672706063250/2242524609144708/?type=3&theater
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میخوانند و اما هیچ کشور و هیچ نهاد معتبر بیر  الملیل این امارت را به رسمیت نه شناخته  افغانستان« 
 و با آن روابط رسیم سیایس برقرار نه کرده است. 

نادرست  ادعای  دارند،  ول  زیر کنبر را  افغانستان  قلمرو  پنجاه درصد  ادعاها که گویا طالبان حدود  این 
این معنا  به  دارای   است.  یا هم  و   غبر مسکون 

افغانستان مناطق کوهستای  قلمرو  ثلث  که حدود دو 
ول  درصد بسیار اندک نفوس است. واقعیت این است که دولت افغانستان برای تمام قلمرو کشور کنبر
ول ثابت دولت مسکون   یت قاطع نفوس افغانستان در مناطق تحت کنبر یک دارد. به عالوه اکب  ر اتبر

سبر
 اند. 

ان این   دقیق درصد پشتیبای  و هواخوایه از طالبان، در میان مردم افغانستان در دست نیست. و اما،   مبر 
 ناگزیر اند تا به خاطر حفظ امنیت جای  شان از مخالفت 

ً
ا روشن است که مردم در مناطق ناامن اکب 

مراتب به  دولت  از  مردم  پشتیبای   ان  مبر  مقابل  در  نمایند.  خودداری  طالبان  با  ان    علت   مبر  از  بلندتر 
ول دولت،    -پشتیبای  از طالبان است  امن تحت کنبر

ً
بر گرچه ابراز مخالفت با دولت حتا در مناطق کامال

 . دارد  نهمبنای حق آزادی اندیشه و بیان هیچ خطری برای این مخالفان 

مراتب پاییر  تر  شمار دقیق افراد مسلح طالبان در دست نیست؛ و اما حتا باالترین تخمیر  ها نبر  رقم به 
 از شمار قوای مسلح افغانستان است. 

مطرح وی  نبر یک  حیث  به  دوباره  توانستند  طالبان  چرا  بحث  -نظایم   این که  بلند کنند،  سیایس رس 
ده  ی  است.  گسبر

چه نقیسر دارد دیگر   طالبان برای تداوم و تشدید جنگ،   این که پاکستان در ظهور دوباره و توانبخیسر 
نیست. همچنان این که در حال حاض  روسیه و ایران در این بازی چه نقیسر ایفا    بر هیچکیس پنهان

میکنند نبر  کم و بیش روشن است. اکنون این خطر با چشم ساده قابل دید است که افغانستان دوباره  
تمام رقابت  میدان  بیر  به  مخرب  و  مبدل گرددعیار  دستاوردهای    -الملیل  همه  میتواند  رقابتر که 

 را نابود بسازد.  پساطالتر  دوره   یکدیموکرات 

ان تلفات انسای  و خسارات مادی فزاینده   تروریستان   سوواستفاده    جنگ ،  به هر رو ، با توجه به مبر 
با توجه به خطر     الملیل و شبکه های جنایتکار اقتصادی از وضعیت در افغانستان و به خصوص بیر  

پایان هرچه زودتر   الملیل، و رویاروی  های مخرب بیر   میدان منازعهافغانستان به    مبدل شدن دوباره  
م حیایر مبدل شده است.  له مبر

 
 منازعه از طرق مسالمت آمبر  از منظر افغای  به یک مسا

امریکا و متحدان دیگر افغانستان نبر  تمایل دارند تا منازعه هرچه زودتر  دالیل این که چرا ایاالت متحده  
 آمبر  حل گردد، نبر  قابل درک است. از طرق مسالمت 

ابراز پشتیبای  نموده    سایر کشورهای ذیدخل و ذینفع نبر  در مورد پایان منازعه از طریق مسالمت آمبر  
هنوز جای شک و     -به خصوص پاکستان -در این میان در مورد نیات واقیع برج  کشورها    اند. و اما،

 تردید بسیار وجود دارد. 
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 طرح افغایی صلح 

عد است: 
ُ
له جنگ و صلح در افغانستان دارای سه ب

ٔ
 مسا

عد جهایی        -۱
ُ
 ب

عد منطقه ی             -۲
ُ
 ب

عد داخیل           -۳
ُ
 ب

 
 
وری است تا این گره های درهم    این سه ُبعد در یک شبکه پیچیده درهم تنیده اند. به همیر  جهت ض 

 تنیده به طور همزمان باز گردند: 

   اعضای       -الف 
 
فدارسیون روسیه    امریکا ،نخست ایاالت متحده     داییم شورای امنیت و به درجه

  
 
 خواستار اعاده  صلح و امنیت پایدار در افغانستان اند، باید زمینه

ً
و جمهوری خلق چیر  اگر واقعا

 آن را فراهم بسازند تا اجماع جهای  به ارتباط افغانستان دوباره اعاده گردد: 

آنان توافق نمایند که اختالفات و رقابت های خود را در مسایل دیگر بیر  الملیل به میدان           -
 افغای  منتقل نمیسازند؛ 

بازیگران منطقه ی  و از جمله ایران و عربستان سعودی را تشویق نموده و در صورت لزوم           -
 را به میدان افغای  منتقل نسازند؛ اختالفات و رقابت های خود  وادار بسازند تا آنان نبر  

پاکستان را وادار بسازند تا از بازی دوگانه دراز مدت خود به ارتباط افغانستان دست برداشته           -
داخیل   امورد  در  مداخله  برای  دیگر  تالش  هر گونه  و  طالبان  از  پشتیبای   هرگونه  از  و 

 افغانستان دست بردارد. 

بدون هرگونه  حکومت افغانستان و طالبان،     عد داخیل از طریق مذاکره و توافق میانب                        -ب
 
 
 خارجر حل و فصل گردد.  مداخله

 روی حل مسایل مربوط به ُبعد داخیل کوتاه مکث مینماییم.   در این جا به صورت کوتاه

ج  مذاکره   رییس  است.  االفغای   بیر    
 
له
 
مسا یک  طالبان  با  افغانستان  صلح  حکومت  پالن  غت   مهور 

 
 
پیشنهادات و مساع قبیل اش با   حکومت افغانستان را ارایه کرده است. حکومت افغانستان به ادامه

 کرده  طالبان را به حیث یک طرف مذاکره پذیرفته و برای آغاز این مذاکره اعالم آماده  اعالم این پالن،
 

یك
 است. 

مت  خود گام  جانب  از  تا  است  طالبان  نوبت  امروز اکنون  های  واقعیت  به  توجه  با  را  الزم  قابل 
فصل گردد،    افغانستان و  حل  مذاکره  طریق  از  مسایل  میخواهند   

ً
واقعا اگر  طالبان  به    بردارند.  باید 

، دارد  نهپالن ارایه شده از سوی حکومت را قبول   پیشنهاد حکومت پاسخ روشن ارایه کنند. طالبان اگر  
لبته این به آن معنا نیست که پالن طالبان باید پذیرفته شود؛ اما، اگر طالبان باید پالن خود را ارایه کنند. ا
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ک و یافیر  حل برای نکات اختالق  و ترتیب پالی     چنیر  پالی  را ارایه کنند،  در آن صورت یافیر  نکات مشبر
 که مورد توافق هر دو طرف قرار گرفته بتواند ممکن خواهد شد. 

 از  
ً
باید اصل اتکا به زور را در حل مسایل تجربه های ناکام گذشته درس گرفته باشند،  طالبان اگر واقعا

ام به نظر   ترک کنند، اصل رجحان منافع و مصالح میل را نسبت به منافع حزیر بپذیرند و به اصل احبر
ام بگذارند.  ی مردم احبر

 
 و را

  
 
ان مداخله برای   -و ریاکاری های آن کشور را ببینند  پاکستانطالبان بیشبر از هر کیس میتوانند نیات و مبر 

این کار تنها الزم است تا چشم شان را باز کنند و بخواهند این حقایق را ببینند. طالبان باید از رسنوشت  
 برخورد پاکستان  مال عبیدهللا و مال برادر و نبر  از خاطرات مال عبدالسالم ضعیف 

 
در مورد چه گونه یك

ند.   با وی درس بگبر

ان ، حاض  بود تا    رهبر طالبان این را نبر  میدانند که چه گونه مال محمد عمر پس از سقوط امارت طالتر
ایط برای    در بدل ی عمیل نشد. اکنون رسر  امن به »حامد کرزی« بیعت کند و چرا چنیر  چبر 

 
حق زنده یك

 :در برابر ترک جنگ و پیوسیر  به صلح حق داشته باشند تا  آن فراهم شده است تا طالبان

تضمیر      طالبان        - شهروندان  برای  اسایس  قانون  حقوقر که  از  افغانستان  شهروندان  حیث  به 
 برابر با هر هم طن دیگر برخوردار باشند؛   کرده،

ام عمیل در برابر قانون اسایس           - تحریک طالبان مثل هر حزب و سازمان سیایس دیگر با پذیرش البر 
دازد؛در چهارچوب قانون به فعال   یت مسالمت آمبر  سیایس ببی

داشته باشند و اگر  /البته که طالبان میتوانند مالحظات نظری خود را در در مورد قانون اسایس نافذ
م پیشبیت  شده در قانون اسایس عمل   خواهان تعدیالت در قانون اسایس باشند، مطابق به میکانبر 

  کنند؛

 جستجو شود که طرفیر  در مورد آن به توافق رسیده بتوانند. مورد زندانیان طالبان راه حیل   -

در این صورت هم اجندا و  بل در واقع خواستار راه حل مسالمت آمبر  باشند،   اگر طالبان نه در حرف،
مذاکرات بیر  االفغای  طوری تنظیم شده میتواند که از یک سو حرمت قانون اسایس    هم شکل و شیوه  

،  و نظام برخاسته از   بل به خاطر منافع و مصالح علیای میل حفظ آن نه به حیث یک موضوع حیثیتر
نبر  پذیرفتت  شود. برای این کار هم فورمات های مناسب و تجربه   برای طالبان     گردد و در عیر  زمان

  مدرن و هم میتوان ترکیب کارآ از هر دو فورمات   شده  افغای  وجود دارند و هم فورمات های تجربه شده  
ت معنای نهفته در این پیشنهاد را میدانند.   را شکل داد.    باور دارم اهل خبر
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وری  ۳  ۲۰۱۹فبر

 »بازی سیاه روسیه از طریق سواری بر »رو سیه هان

 و واکنسر که ما میتوانیم و باید نشان بدهیم 

نه  دست  مورد  در  روسیه  حکومت  مقامات  ادعای 
ماسکو،   نشست  دعوت  در  شعور  داشیر   بر  تمسخر 

 .مردم افغانستان است 

اک اگر در کابل همسان نشست ماسکو،   نشستر با اشبر
نماینده گان یک گروه شوریسر مسلح فعال در فدراسیون 
چه گونه  واکنش کرملیر   آن گاه  شود،  برگزار  روسیه 

 خواهد بود؟!... 

و   افغانستان قدرت جهای   این روشن است که  خوب، 
قادر به معامله بالمثل نیست.  حتا منطقه ی  نمیباشد و 

. این تنها دارد  نهروسیه هم در وضعیت افغانستان قرار 

به خاطر آن گفته شد تا روشن گردد که رابطه میان زور  
بیر  الملیل از نظر قدرت و اصول و موازین شناخته شده  

امنیت  شورای  داییم  اعضای  هم  آن  و  بزرگ  های 
 .چه گونه است  سازمان ملل متحد، 

 :اما، واکنیسر که ما باید و میتوانیم نشان بدهیمو 

اک کنند معنا، نتایج و پیامدهای عمل غبر مسووالنه  -۱
به سیاسیوی  که قرار است در این نشست اشبر

 شان را خاطر نشان بسازیم و روشن کنیم که ارزیایر ما در مورد آنان چه گونه خواهد بود؛

ازیم تا گروه ها و عناضی که منافع خود را باالتر از منافع  ذهنیت عامه را روشن ساخته و بسیج بس -۲
  و مصالح همه گای  قرار میدهند،

 
 مردم با مجازات تجرید مواجه گردند؛ با واکنش آگاهانه

به کشورهای  که با زیر پا کردن اصول و موازین بیر  الملیل در برابر کشور ما عمل میکنند، نشان بدهیم   -۳
 که داوری ذهنیت عا 

 
 .مردم افغانستان در برابر این اعمال شان چیست مه

منازعات و جنگ های نیابتر در    چنیر  واکنیسر از سوی ما دارای اهمیت بنیادی است ؛ زیرا بازی ها،
از میان افغان ها برای اهداف ضد   توانند  نهمیدان افغای  زمای  پایان یافته میتوانند که بیگانه گان دیگر  

 افغای  شان و یا اه
 
ی کنند و عناض و  داق  که در نتیجه آن افغان ها و افغانستان قربای  شوند، رسبازگبر

 .گروه های افغانتر که ابزار این بازی ها و جنگ ها اند، با تجرید سیایس و اجتماع محکوم گردند 
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و قدرت رو سیه هان« را از به هر نام و هر جنیس که باشند و خر خود فروخته و یا هم کرای  هر کشور  »
 .خارجتر که باشند، باید تجرید کرد 

 : هدف واقیع و پشت پرده  نشست ماسکو و نتایج و پیامدهای آن

وعیت بیر  الملیل  -  تالیسر است برای به حاشیه راند دولت افغانستان و تضعیف مشر
ً
این نشست عمال

 آن؛ 

 اقدایم است برای تشویق طالبان برای اتخاذ موضع رسسخت -
ً
از این نشست عمال امتناع  انه تر برای 

 مذاکرات با حکومت افغانستان؛

 در راستای زمینه سازی برای ایجاد یک ایتالف سیایس به نفع طالبان است  -
ً
 . این نشست عمال

 
ً
اک عناض و گروه های شامل در نظام سیایس در این نشست، عمال پشت پا زدن آنان به قانون   اشبر

 آن است. اسایس و نظام و دولت برخاسته از 

  
 
ثور درب دوزخ را بر روی   ۹ثور را دوباره تکرار کند و با خلق    ۸فاجعه آور  نه باید اجازه داد تا کیس تجربه

 ما بکشاید. 
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وری  ۷  ۲۰۱۹فبر

 چند نکته مهم در مورد نشست ماسکو 

شبر محمد عباس ستانکزی رییس هیات  
طالبان در همایش ماسکو روشن ساخت  

طالبان قانون اسایس و نظام و دولت  که  
 .برخاسته از آن را قبول ندارند

این موضع طالبان تنها نایسر از آن نیست  
وع میدانند   که گویا آنان جنگ خود را مشر
معنای   به  حکومت  با  شان  مذاکره   و 
وعیت حکومت و پذیرش   اف به مشر اعبر
علیه   شان  جنگ  وعیت  مشر عدم 
مهمبر   تلفر خواهد شد. جهت  حکومت 
له این است که طالبان تعدیل قانون  

 
مسا

این  اسایس و تغبر نظام سیایس   از طریق 
یافت. طالبان در تالش    خواهند  نه تعدیل را نمیپذیرند؛ زیرا میدانند که از این طریق به اهداف شان دست  

وعیت میل و بیر  الملیل نظام از میان برود. طالبان   اییط ایجاد شود که قانون اسایس منسوخ و مشر اند تا رسر
رت میتوانند قانون اسایس و نظام مورد نظر خود  تصور میکنند که اگر به این هدف خود برسند، در این صو 

ی طالبان و قانون اساستر که تیه از ارزش ها و موازین شناخته شده  حقوق    -را تحمیل کنند  نظام تحت رهبر
 گذشته نشان داده است که این حاکمیت  

 
بشر و دیموکرایس و متضمن احیا و تداوم حاکمیت آنان باشد. تجربه

 .چه گونه خواهد بود

حرف تبلیغایر برای پرده انداخیر  بر هدف    ین که طالبان قانون اسایس را تحمییل و غبر اسالیم میخوانند، ا 
اگر چنیر  نیست،  باید نشان بدهند که کجای قانون اسایس غبر اسالیم    اصیل طالبان است.  پس طالبان 

 ...!است؟

ف غت  رییس جمهور است.  همچنان امتناع طالبان از مذاکره با حکومت، به خاطر آن نیست که   گویا ارسر
ضف نظر از این که رییس حکومت چه    -طالبان در اصل نمیخواهند با حکومت افغانستان مذاکره کنند

نفع خود   به  را  قانوی  و میل،  وعیت  فاقد هر گونه مشر پراکنده  با یک جمع  مذاکره  است. طالبان  کیس 
قرار خواهند گرفت؛ در حال که در مذاکره با حکومت  زیرا در این صورت آنان در موضع طرف برتر  میدانند، 

 میل و بیر  الملیل برخوردار است، طالبان باید به حیث یک گروه شوریسر مطالبات  
وعیت قانوی  که از مشر
 .خود را مطرح بسازند

و اشارات و گپ های دوپ  هلوی    پیشنهاد آقای عطا محمد نور در این همایش برای تشکیل »حکومت موقت« 
به نحوی مخالفت وی را با حکومت متبارز میساخت، ضف نظر از این که نیت وی چه بوده باشد،   او که

بیشبر   تضعیف  و  با حکومت  مذاکرات  از  امتناع  برای  طالبان  اشتهای  تبر  کردن  نبود جز  ی  عمل چبر  در 
قانوی  نشان داد  آقای    حکومت از طریق دامن زدن اختالفات با آن از درون نظام. در مقایسه با آقای نور، 

که سیاستمدار پخته تر از وی است. آقای کرزی خواست چنان نشان بدهد که گویا حکومت یک طرف،  
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اک کننده گان نشست نماینده   این یک ادعای    -مردم افغانستان اند   طالبان طرف دیگر و وی و سایر اشبر
 غلط است. آقای کرزی و گروه افراد مورد نظر وی تنها از خو 

ً
 کرده میتوانستند،  مطالقا

 
نه از  د نماینده یك

 میکند در قانون اسایس افغانستان روشن  
 

مردم افغانستان. این که کدام مرجع از مردم افغانستان نماینده یك
است. این قانون اسایس در زمان زمامداری آقای کرزی تدوین و توسط لویه جرگه تصویب و با امضای آقای  

، و سایر وزرای اسبق و    نافذ شده است. آقای کرزی ، کرزی به حیث رییس جمهور وقت،   آقای قانوی 
اک   مقامات پیشیر  به قانون اسایس سوگند یاد کرده اند. آن نامزدان ریاست جمهوری که در این نشست اشبر

 آنان  
ًٔ
ام عمیل کرده اند. بنا   د دار  نهند و حق  میتوان نه داشتند، همه در عمل در برابر قانون اسایس اعالم البر 

 از مردم افغانستان را کنند. در واقع آقای حامد کرزی طوری سخن گفت که چانس نشسیر   
 

ادعای نماینده یك
نه این که آن را تضعیف  دوباره اش در کریس قدرت را از طریق تشکیل »حکومت موقت« بیشبر بسازد،  

و هم ترکیب هیات  را مطرح نکرد و اما هم سخنان وی    گرچه وی خود پیشنهاد »حکومت موقت« - نماید
 .همراهانش این عزم او را برمال میسازد

»حکومت موقت« آن طور که آقای نور آن را پیشنهاد کرد، میتواند افتادن در پرتگایه دانست که از آن جا  
 
ً
و یا به    درب دوزخ باز میشود. حکومت موقتر که خالف قانون اسایس تشکیل گردد، قانون اسایس رسما

د، آن گاه همه چبر  موکول میشود به نیت و اراده  افراد تشکیل دهنده  حکومت. و  صورت مسکوت لغو شو 
 همیر  آقای عطا محمد نور چند بار و چه گونه از تعهدات خود عدول کرده است و حتا از آن  

ً
دیدیم که مثال

ین همه تضادها  سوی بام افتاده و حتا همپیمانان حزیر خود را چه گونه و با چه کلمایر تهدید کرده است. با ا 
و اختالفایر که در درون اپوزسیون سیایس حکومت و باز میان طرف های جنگ جاری وجود دارد، هیچ  

وجود   پس    خواهد  نهضمانتر  مجاهدین   حکومت 
 
تجربه موقت  نامتجانس حکومت  اعضای  داشت که 

 ...!کرد؟  خواهند  نهثور را تکرار   ۸ از

اجازه بدهیم تا باز از عیر  غار و آن هم توسط عیر  مارها گزیده شویم، در  آزموده را آزمودن خطاست اگر ما  
 ...این صورت خود ما مقرص خواهیم بود و نه مار ها

به معنای مخالفت با حل و فصل مسالمت آمبر  مساییل که موجب بروز و تداوم بحران  آن چه در باال آمد،  
 نظرم را بی

ً
 .ان کرده امو جنگ شده نیست. من در این مورد قبال

دولت و حکومت برخاسته از قانون اسایس افغانستان و برای احیای »امارت  طالبان برای رسنگوی  نظام ،  
ولو از نظر شکلیات این حاکمیت شان متفاوت از گذشته باشد. راه حل صلح آمبر    - اسالیم« خود میجنگند

طالبان در یی فریبکاری نیستند، پس باید با  مورد نظر آنان نبر  عیر  هدف را دنبال میکند. اگر چنیر  نیست و 
 .حکومت افغانستان به حیث طرف اصیل وارد مذاکره شوند 

وع و قانوی    صلح پایدار و مطابق به منافع و مصالح میل زمای  میتواند تحقق یابد که طالبان با حکومت مشر
 
 
ک گروه شوریسر مسلح به یک حرکت  واقعبینانه، از ی   افغانستان وارد مذاکره شده و بر اساس یک توافقنامه

ام عمیل نسبت قانون اسایس ، وارد صحنه شده و برای   و یا حزب سیایس با ترک خشونت و جنگ و با البر 
 .قانوی  مسالمت آمبر  رو کنند دستیایر به اهداف خود به مبارزه  

و گروه های  که در  ما به حیث شهروندان آگاه و مسوول میتوانیم با اعمال فشار تا رسحد تجرید عناض  
ی روند صلح پایدار و   همدستر با طالبان در تالش دور زدن و تضعیف دولت اند، نقش موثری در شکلگبر

 ایفا کنیم. حفظ دستآوردهای افغانستان ، 
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 ۲۰۱۹مارچ  ۲۸

 پیام به آقای سفب  زلیم خلیل زاد 

 
ٔ
 سفرش به افغانستان  در آستانه

 اخبر تان با یر یر آقای خلیل زاد، شما در  
 
مصاحبه

تعریف  وطندوست  شخص  یک  را  برادر  مال  یس، 
کردید. دلیلش را این گفتید که وی سالیان زیادی را 
ی کرد. خوب بگذریم از این   در زندان پاکستان سبی
که به خاطر گل روی آی اس آی شما این حقیقت  
را با زبان بسیار پوشیده بیان کردید. باز هم قبول که  

وی نکرد   پاکستان هر طالتر را که از آی اس آی پبر
یا مانند مال عبیداله کشت و یا مانند مالبرادر زندای  
کرد. حال پرسش من این است که دولت متبوع شما 

  
 
این قدر دیر متوجه باز چرا چرا  این مطلب شد و 

  ،   امارت طالتر
ند در بدل امنیت  در حال که حاض  بوداینان را دیده به دانسته پس از رسنگون ساخیر

 ...!ناگزیر از فرار به پاکستان ساخت و هزار و یک گپ دیگر ؟ جان شان، نظام نو را بپذیرند،

آیا پاسخ جناب شما این است که هر کیس در یک مرحله ی  بتواند در سمت تحقق سیاست های امریکا  
 ...؟!نقیسر بازی کند وطندوست است و هر یك خالف آن کرد، وطندوست نیست

 
 
   بگذریم از این گفته

 
امریکا در مورد    سیاست ایاالت متحده    تان و هزار و یک گپ دیگر در مورد گذشته

دازیم به نقش کنوی  جنابعال و فرموده های دیگر  افغانستان که شما خوب از آن ها باخبر هستید و ببی
 .تان در مصاحبه اخبر با یر یر یس

 به منافع و سیاست   امریکا،  خوب روشن است که شما به حیث سفبر 
ً
 میکنید و طبعا

 
از امریکا نماینده یك

امریکا و اهداف آن متعهد هستید. پس در همیر  نقش و چهارچوب اگر عمل کنید و اصول و موازین  
یک و پیمان امنیتر میان کشور متبوع تان   ر اتبر

 سبر
 
حقوق بیر  الدول و اصول و موازین مندرج در موافقتانه

ید،  و افغانستان    به نفع خود شما،   را مدنظر بگبر
ً
به نفع کشور متبوع تان و به نفع وظیفه ی  که رسما

 .برعهده دارید، خواهد بود 

امریکا مذاکرات  روند  بگذاریم،  را که یک سو  میپلومایس  نوع   -دیپلومایس  واقع  در  در دوحه  طالبان 
یک کلمه اهانت به کلیت افغانستان به  نظام، دولت و حکومت افغانستان و در    اهانت علت  به مردم ، 

 و حقوق بنیادی و غبر قابل انکار و غبر قابل انرصاف آن است.  
 جهای 

 
حیث عضو تام الحقوق جامعه

 اصول و موازین 
 
جناب شما به حیث نماینده  دستگاه دیپلومایس امریکا، تا کنون بر خالف نص و روحیه

اهداف، و  الدول  بیر   ،  حقوق  همکاری  موازین    اصول  موافقتنامه  در  مندرج  تعهدات  و  ها  ارزش   ،
یک و پیمان امنیتر میان دو کشور،  ر اتبر

 .با سبک نظری با افغانستان برخورد کرده اید سبر
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تان با یر یر یس در واقع تالیسر است برای پرده انداخیر  بر این سبک اخبر    جناب خلیل زاد، مصاحبه

ب و  آن  ان  جبر برای  هم  شاید  یا  و   نظری 
 
آستانه در  عمویم  فضای  ساخیر   مساعد  به   رای  تان  سفر 

در  امریکا  سفبر  بس  جان  آقای  اخبر  اظهارات  همچنان  و  مصاحبه  این  هم  آن  با  اما  و  افغانستان. 
« و ارایه تعببر خاص از آن، 

 »مذاکرات بیر  االفغای 
افغانستان، نشان میدهد که شما هنوز هم زیر پرده 

 .سایه قرار دادن دولت افغانستان در مذاکرات دست برنداشته اید   از تالش برای دور زدن و در 

حال پرسش من از جنابعال این است که بر اساس چه مجوزی و بر مبنای کدام حفر شما در مورد ترکیب  
قابل  هیات افغانستان برای مذاکرات با طالبان، و سایر مساییل که تصمیم در مورد آن ها از حقوق غبر

قا   .بل انرصاف افغانستان است، فرمایش صادر میفرمایید انتقال و غبر

 آقای خلیل زاد،

میر  صلح پایدار پشتیبای  میکنند. و اما، 
 
به دالییل که گفته آمدیم،   افغان ها در مجموع از پایان جنگ و تا

له ناراض اند
 
 .از شیوه  برخورد شما به این مسا

 تان را کنار بگذارید. افغانستان  قرار نداریم. پس بهبر است تا  ۲۰۰۱ ما دیگر در سال
 
عادت های گذشته

 
 
به نفع   جهای  است. تکرار میکنم که به نفع خود شما،  کشور آزاد و مستقل و عضو تام الحقوق جامعه

 برعهده دارید، خواهد بود، تا به افغانستان به همیر  چشم 
ً
کشور متبوع تان و به نفع وظیفه ی  که رسما

 .یر  اصل عمل کنید بنگرید و با رعایت هم

 زیر 
ً
افغان ها و حتا آدم های بیسواد هم میدانند که امریکا یک ابر قدرت است و دست ما هم عجالتا

سنگ آن. و اما، اگر تصور فرموده باشید که به خاطر این نیازمندی افغان ها و افغانستان باید فرمایشات  
قابل انرصاف خود افغان  شما را حتا در اموری که اتخاذ تصمیم در مورد آن حقوق غ قابل انتقال و غبر بر

ها است، بپذیرند، سخت به خطا رفته اید. البته هستند یک مشت عناض نوکرمنیسر که حاض  اند به 
میر  منافع شخیص خود شان برقصند. و اما، اینان، به هیچ وجه از روحیه و اراده   

 
هر ساز شما به خاطر تا

 کرده واقیع 
 

 .ند میتوان نهافغان ها نماینده یك
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 ۲۰۱۹اپریل  ۲

 یک چه میخواهد    یک کیست و

 ...میگویند طالبان حاض  نیستند با حکومت مذاکره کنند پس باید چنیر  و چنان شود 

 ...میگویند امریکا چنیر  میخواهد و باید چنیر  و چنان شود

میر  صلح میگویند و میگویند
 
 ... و زیر شعار پایان جنگ و تا

کسای  که زیر نام سیاستمدار، تحلیلگر و مبرص و مفش سخن میگویند و از رسانه های  که شیپورتبلیغ  از  
 این گپ ها و روایت ها اند، باید پرسید: 

 !...با وطن اید و یا برخالف آن؟              -

میر  شود و یا امیخواهید صلح پایدار بر بنیاد                -
 
فغانستان گوسفند قربای  منافع و مصالح میل تا

 ...؟ !گردد کمپاین انتخابایر و یا منافع این یا آن کشور بیگانه  

یا میخواهید دیگران بر اساس               - و  افغان ها مالک کشور و رسنوشت خود باشند  میخواهید 
 منافع خود رسنوشت ما را رقم بزنند؟!... 

 ...؟ !داریدبه نظام وفادارید و یا با دشمنان نظام همدل               -

فردی متعهدید و به   « و به رجحان منافع و مصالح جمیع بر هرگونه منافع »گرویه«،»حزیر               -
 ...؟ !آنعکس 

 ...؟ !راحاکمیت قانون را میخواهید و یا هرج و مرج و قانون جنگل               -

 ...؟ !استبدادمردمساالری میخواهید و یا               -

ب صفر                -  ...؟ !گردندمیخواهید دستاوردها حفظ شوند و یا میخواهید همه چبر  را ض 

میخواهید راه به سوی آینده بهبر باز شود و یا میخواهید افغانستان به گذشته های فاجعه                -
 ...؟ !برگرددآور 

 .میتوان دریافت که یك کیست و چه میخواهد  با در نظر گرفیر  نکات باال به باور من ،
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 جنگ تحمییل ضد   میتواند  نههیچ افغان وطندوست و دارای تعقل و احساس مسوولیت  
 
هوادار ادامه

اجازه بدهد تا منافع و مصالح افغانستان در پای منافع دیگران   میتواند  نهافغای  باشد؛ همان سان که  

اییط تحمیل و وضعیتر در کشور حاکم گردد که بهای آن باالتر از بهای   قربای  شود و به نام »صلح«، رسر

 جنگ باشد. 

نقش ها ، خطاها    و نیات ، وره های فاجعه بار طالتر و تنظییمجنایات هولناک و وحشت و دهشت د
فراموش کرد و نه باید اجازه    باید  نهو اشتباهات قدرت های ذیدخل جهای  و همسایه های ذیدخل را  

 خوش خط و خال  -داد تا بار دیگر مارها
ً
از عیر  سوراخ ها و یا هم سوراخ   -چه بدرنگ و چه هم ظاهرا

 ار دیگر بگزند ... ما را ب -های مشابه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
354 

 
 

 ۲۰۱۹یم  ۳۰

 ماسکو  دوم چند نکته در مورد نشست

۱- ، اصیل    سناریست  بازیگر  و  کارگردان 
و  علت   صورت  به  بار  این  ماسکو  نشست 
رسیم روسیه بود و افغان ها )از آقای کرزی و  
تحت  طالبان  هیات  تا  گرفته  همراهانش 

ی مال عبدالغت    برادر( بازیچه ها در بازی رهبر
منافع   میر  

 
تا برای  افغانستان  قبال  در  روسیه 

 روسیه؛ 

روابط  -۲ سال  صدمیر   نام  زیر  نشست 
برگزار  روسیه  و  افغانستان  میان  دیپلماتیک 
شده بود؛ و اما روشن است که این مناسبت  

 تنها یک بهانه بود؛ 

دیپلوماتیک   مناسبات  سال  صدمیر   برگزاری 
روسیه یه این شکل، خالف    میان افغانستان و 

اهانت  یک  و  الملیل  بیر   مناسبات  اصول 
 نسبت به افغانستان بود؛ 

 منافع آن کشور را   -۳
ً
سیاست کنوی  روسیه در قبال افغانستان ممکن است تا در کوتاه مدت ظاهرا

میر  کند. و اما چنان که تجربه نشان داده است ، نتایج و پیامدهای مبدل ساخیر  افغانستان 
 
به میدان  تا

بازی میان قدرت های بزرگ در نهایت برای خود این قدرت ها نبر  تا رسحد فاجعه آور گران تمام شده  
 است؛ 

عاقبت آن گروه ها ی سیایس و سیاسیون افغان هم که گمان میکردند به این یا آن گونه میتوانند با  -۴
تیبای  این یا آن حایم خارجر عمل میکردند بازیگران بازی بزرگ بازی کنند و یا هم با دلگریم و باور به پش

یر است که   آن ها را فراموش کرد؛  باید  نهنبر  درس عبر

واقعیت این است که نشست اول و دوم ماسکو و نبر  نشست های دوحه تا حال بیشبر از آن که به   -۵
این مذاکرات  در عمل سبب امتناع طالبان از    مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان کومک کند، 

 .شده است

   و اما اگر روسیه و موسیه و امریکا و اروپا و چیر  و ماچیر   
ً
  و عرب و عجم و همسایه ها و یر سایه ها واقعا
افغانستان   با  و  نرسانند  از کم رسر  این صورت کم  افغانستان کومک کنند در  و  افغان ها  به  میخواهند 

شده   شناخته  موازین  و  اصول  به  ب   مطابق    روابط 
ً
قبال مورد  این  در  و  کنند.  برخورد  الدول  یر  

 میخواهند خبر برسانند چه باید بکنند.  بودیم نوشته
ً
 که اگر آنان اگر واقعا
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 ۲۰۱۹جوالی  ۱۱

امون »کنفرانس دوحه«   چند نکته پب 

»کنفرانس بیر  االفغای  صلح در دوحه« نشان 
ات نستر به   داد که در طرز برخورد طالبان تغبر

آمده است و اما نه در طرز تفکر و مرام وجود  
اند   شان  مخالف  آنای  که  با  طالبان   : شان 
طالبان  اما  و  کردند؛  صحبت  و  نشستند 
و   پیشوند  با  را  یا  به  تا  الف  از  کوشیدند که 

البته اسالیم مطابق   -پسوند اسالیم گره بزنند
 .به خوانش طالتر 

طالبان از تعهد به ارزش ها و موازین مندرج در 
اعالمیه جهای  حقوق بشر و کنوانسیون های متمم آن، از پذیرش اصل جمهوریت و مردمساالری و از  

 .پذیرش زنان به حیث شهروندان برابر و تام الحقوق امتناع ورزیدند

یم توقع داشته باشیم که طالبان مانند ما فکر کنند. طالبان نبر  این حق را ندارند تا از  میتوان نهخوب ما  
 طرز تفکر  دیگران ب 

ً
موضوع مذاکرات صلح باشد. و اما    میتواند  نهخواهند تا مانند آنان فکر کنند. اصال

د، گپ دیگری است  .این که در این گونه موارد با طالبان بحث و گفت و شنود صورت بگبر

  ، ی  اندیشه  مسایل  روی  شان  اختالفات  ها  طرف  تا  نیست  این  صلح  مذاکرات  در  محوری  موضوع 
 را حل و فصل بکنندسیایس، اقتص

 
 .ادی، اجتماع و فرهنگ

خشونت و زور برای رسیدن   موضوع اصیل و محوری در مذاکرات صلح این است که طالبان از جنگ، 
به قدرت و تحقق قهری برنامه های شان دست برداشته و در بدل حق داشته باشند مانند احزاب و  

وی سیایس جهت تحقق برنامه های   گروه های سیایس دیگر از طریق مسالمت آمبر  به حیث یک نبر
شان مبارزه کنند. موافقتنامه صلح در حقیقت جوانب و مسایل گوناگون مربوط به رسیدن به همیر  

   -مرحله را باید احتوا کند
 
ی شبیه به موافقتنامه ی  یعت  کم و بیش چبر  حکومت با حزب اسالیم به رهبر

 .گلبدین حکمتیار 

تا به طالبان در بدل    دارد  نهچ مرجیع به شمول رییس جمهور این حق را  از نظر قانوی  هیچ کس و هی
 .صلح تعهدی بسپارد که خالف قانون باشد

 اندیشه ی  و سیایس از اصول وجودی دیموکرایس است و به همیر  جهت  
گپ اسایس این است که تکب 

ام عمیل   شان به قانون اسایس، به نظام سیایس کنوی  این ظرفیت را دارد تا به طالبان هم در صورت البر 
وی سیایس زمینه حضور و مبارزه مسالمت آمبر  برای تحقق اهداف شان را فراهم بسازد؛  حیث یک نبر

 این ظرفیت را    و اما،
ً
در واقع هیچ نظام غبر دیموکراتیک این   -  دارد  نهو    داشت نهامارت طالتر اساسا
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در افغانستان گذشته از  -جمهوریت و دیموکرایس  -. به همیر  جهت بقای نظام کنوی  دارد  نهظرفیت را 
دالیل دیگر به این دلیل نبر  یک امر حیایر است که چنیر  نظایم ضامن بقا و آن هم بقای مثمر افغانستان  

بل    است. به همیر  جهت دفاع از قانون اسایس و نظام و دولت مبتت  آن یک موضوع حیثیتر نیست، 
 .یک موضوع حیایر است

است تا به این پرسش پاسخ قاطع و اطمینای  داد که طالبان از نشست های  مانند کنفرانس هنوز زود  
تنها استفاده     به حل و فصل مسالمت آمبر  مسایل دوحه میخواهند 

ً
این که واقعا یا  تبلیغایر بکنند و 

عیار اصول متمایل شده اند. از خوشبیت  و بدبیت  ها و حدس و گمان ها که بگذریم، به باور من چند م
 برخورد طالبان با آن ها میتواند نیت و اراده  واقیع طالبان را روشن بسازد

 
 :وجود دارد که چه گونه یك

، حل و فصل مسالمت آمبر  مسایل  شود  نهاگر تحریک طالبان حاض  به مذاکره با حکومت افغانستان   .۱
 .گپ هوای  خواهد ماند

 برخورد با قانون اسایس افغ .۲
 

 .انستان و نظام مبتت  بر آنچه گونه یك

؟  ام عمیل نسبت به قانون اسایس ابراز تعهد کنند و یا خبر  آیا تحریک طالبان حاض  خواهد شد تا به البر 

؟  .۳ وی نظایم را بپذیرد یا خبر  آیا تحریک طالبان حاض  خواهد شد تا اصل انحصار دولت بر نبر

  
ً
یک حرکت و یا حزب سیایس مبدل شود؛ بل مساله  انتظار داشت که طالبان یک شبه به    میتوان نهطبعا

روی این است که این گذار در یک مرحله آغاز و در زمان پیشبیت  شده در توافق تکمیل گردد؛ زیرا اگر  
وی نظایم انحصار نداشته باشد،   دصلح پایدار شکل نیم دولت بر نبر  .گبر

ی )از جمله حقوق زنان( ، .۴  برخورد با حقوق بشر
 

حقوق شهروندی و دیموکرایس. روشن   چه گونه یك
 
 
توافقنامه تحریک طالبان  اگر  و است که  ارزش ها  این  و حتا محدود ساخیر   لغو  به  وط  را مشر صلح 

پایدار. مردم  و  نه هم صلح واقیع  به میان آمده میتواند و  برای صلح  تواففر  نه  دستاورد ها بسازند، 
امارت اسالیم« و یا هم »تنظیم ساالری« و یا هم  افغانستان حاض  نیستند به دوره های فاجعه های »

بل  حالت شبیه به آن برگردانیده شوند. برگردانیدن افغانستان به این گذشته ها، نه تنها برای افغانستان، 
 .برای منطقه و جهان نبر  در نهایت نتایج و پیامدهای فاجعه آوری به بار خواهد آورد
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 ۲۰۱۹اگست  ۱۸

داد استقالل ی سال اسبی  صدمی 

 
ٔ
م میل ما در مرحله  کنویی و وظایف مبر

 شان را بیایید صدمیر  سالروز استقالل افغانستان را با 
 

بزرگداشت از مبارزان نامدار و گمنایم که زنده یك
 تجلیل نماییم. استقالل و رسبلندی افغانستان کردند،  وقف آزادی ،

 
 
د   بیایید آن اطمینان به نفس و روحیه اتحاد میل را که مردم افغانستان را قادر ساخت تا در سه نبر

وز شوند،  و، برای غلبه بر دش تاریج  بر استعمار پبر    دوباره احیا نماییم. واری ها و خطرات پیشر

داد استقالل افغانستان،  در مورد گشایش راه برون رفت سالم از بحران  بیایید تا در صدمیر  سال اسبر
 که نهضت امای  برای آزادی، –جاری و رسیدن به فردای بهبر فکر کنیم 

 
یك استقالل  آرمان های سبر

فت معاض افغانست ان و بهروزی جامعه افغای  مطرح کرد، قطب نمای این فردای بهبر ،نوسازی و پیشر
 .است 

ت های الزم از آن ،   درس ها و عبر
 اخبر و گرفیر

با   بیایید تا با تحلیل تمام حجم تجارب یک سده 
 را برای تحقق آرمان  

 
روشنگری و ایجاد گفتمان معاض ، زمینه ها و توانای  های الزم فکری و فرهنگ

گ غ فت، های سبر   لبه بر عقلمای  قرون و رسیدن به پیشر
 
   افغای  ایجاد نماییم. ترقر و بهروزی جامعه

استحکام و سال اخبر و حفظ زمینه ها و امکانات برای تعمیق،  ۱۸ و بیایید تا برای حفظ دستاوردهای
ش این دستاوردها در یک صف متحد از وطن و نظام جمهوری در برابر مخاطرات موجود دف اع  گسبر

 کنیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai%202019/100%20years%20National%20independence-RW.htm
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 ۲۰۱۹سپتمبر  ۲۰

و یمضاعف انتخابات  پ تیاهم   ما  فیوظا  و  شر

و ی که در انتخابات پ  نیا له است و رخ د  کی  شود یکدام نامزد برنده م    شر
 
   نیا  گرش ی رخ مسا

 
  دهنده یکه هر را

   که به یك  نیضف نظر از ا
 
اک در انتخابات در واقع به  ه  ن   ا یبدهد و    یرا و    ینظام جمهور دهد، با اشبر

    یبه مردم ساالر 
 
فاجعه آور، ابراز خواهد    یخواهد داد و مخالفت اش را با برگشت به گذشته ها  یرا

   کرد. 

ده تر و  روند انتخابات سالم و بدون کاستر  اک مردم در انتخابات گسبر  باشد:  هر قدر اشبر

 خواهد شد؛   شبر یچانس انتخاب درست ب مانهیبه همان پ         -

ومند   یبه فردا  دنیبرونرفت سالم از بحران و رس   یجامعه برا  همانقدر توان         -  نبر
 و خطر تر    بهبر

 ؛ افتیخواهد  آور کاهشفاجعه  یبرگشت به گذشته ها

انبه          -  تر خواهد شد؛  ومند بر افغانستان در مذاکرات صلح ن یموضع جمهور  همان مبر 

  یجمهور به همان اندازه موضع          -
 
 افت؛ یاستحکام خواهد  الملیل یر  بافغانستان در عرصه

سی  تیهمانقدر   روا         -
 
   چاره یو ب  ا

 
به خود در ما به   نانیو عزت نفس و اطم  ختیفروخواهد ر   یك

 .د یخواهد گرد  ا یملت اح کیکشور و   کی ثیح

و یجهت، انتخابات پ   یر  هم  به  ت ی است و آن هم اهم  تیاهم  یدر گذشته دارا  نسبت به هر انتخابایر   شر
 .مضاعف 

سی  تیکه روا  کسای    به
 
   چارهیو ب  ا

 
ما را    رسنوشت میل  کنند یکه تصور م  و به کسای    کنند یم  جی    را ترو   یك

که تالش    خورند یآب م  ها از همان منابیع  تیگونه روا  نیباور کرد. ا  د یرقم بزنند، نه با  توانند ی م  گرانید
و    قانون اسایس  هیعل  ایسیس   یبه هدف کودتا  و جی   و جی   حکومت موقت و انتقال  جاد یا  یشان برا

 .مواجه شد  نظام برخاسته از آن با ناکایم

 افغای    تیروا  کیبودن انتخابات    ر ی ناپذ  اجتناب
 
 ت ی در عمل بر روا  تی روا  نیبود و ا  معقول و مسووالنه

ل مقصود رسان وزمندانهبر پ د یرا با تیروا نیغلبه کرد.  حال ا آنچنای   یها  .دی به رس مب  

 
ً
اک نما  شوند یمردم به رغم وجود مخاطرات حاض  م  وقتر   طبعا انتظار دارند تا    ند،یتا در انتخابات اشبر
 
 
 شفاف و عار   عت  ی  -دبر کامل برخورد صورت بگ  یآنان با امانتدار   یبا را

ً
نه تقلب  از هر گو   یانتخابات کامال

مستقل   ونیسیو  کم  نتخابات مستقل ا  ونیسیکم   قانوی    یها  تیو مکلف  فیارتباط  وظا  نیباشد. به ا
    ناظران انتخابایر   ،   انتخابایر   اتیشکا

ً
   یروشن است. همچنان نهادهاو همچنان خود نامزدان کامال

 
جامعه

   کیعامه و هر    تیرسانه ها ، ذهن،    مدی  
 
در    نقش مثبت و فعال  توانند یگان و شهروندان، م  دهندهیاز را

 .کنند  فا یا از هر گونه تقلب،  یار و ع انتخابات سالم، بدون کاستر  یبرگزار 
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 ارجح  خواستند ی را که م  کسای  
 
ورت تشک  تیتا به بهانه حکومت موقت و   لی صلح بر انتخابات و ض 

 یو امثالهم، زم  انتقال
 
 . آنای    می شناسیرا فراهم بسازند، همه م  نظام قانون اسایس  هیعل  ایسیس  یکودتا  نه

اک در انتخابات از م  یکه خود چانس شان را برا  می شناسیرا هم م تا به    خواهند ی اکنون م  و بردند    انیاشبر
   .که ممکن باشد آب را گل آلود بسازند  هر صوریر 

هم مواجه    در صدد اند تا ولو در انتخابات با شکست سخت و روشت    که کسای    می دانیرا هم م  نیا
  ق یتوانند از طر  ممکنه را کسب کنند و آن چه را که نه از ی، حد اکب   امت متیشوند، باز هم به هر ق

 
 ی را

 .اورندیو شورش به دست ب یبه آشوبگر   د یتوسل به تهد  ق یاز طر  اورند،یمردم  به دست ب

انتخابات،  یآن که خواسته ها  با  قانون  ارتباط  به  انیانتخاب کم  نامزدان  مستقل    یها  ونیسیکم   شب 
 ی بر آورده شده است، و اما هنوز هم شمار   کیومبر ی ب  لیو  استفاده از وسا  انتخابایر   اتیو شکا   انتخابایر 

  یر  به هم .  ند ی گو ی سخن م  اتانتخاب  جینتا  رفیر  یانتخابات و  احتمال نه پذ  احتمال  میاز نامزدان از تحر 
  سالم و برخورد اصول  یداور   یعامه برا  تیاکنون با کار  موثر ذهن  یر  مهم است تا از هم  ار یجهت بس
ام عمیل  یبورزند تا  از تعهد برا  ا یو   ورزند یکه  تالش م   با آنای    کیموکراتیو د  قانوی   در برابر قانون ،   البر 
کنند، آماده ساخته شود.   مردم شانه خالو اراده     یساالر مردم  شناخته شده    نیاصول و مواز    تیرعا
 ی  ، زورگو   یز ی آن را با توسل به قانونگر   جیانتخابات و نتا  ی  بهانه    چیو به ه  کیس  چیباید اجازه داد تا  ه نه

داز   .دبر به گروگان بگ  یو دروغبی

آن    یایو حقوق بشر  باورمند و به  افغانستان و منافع و مصالح عل  موکرایسید  ت،یکه به جمهور   آنای  
 یادیاصل بن  کی  ثیرا به ح   گر یبر هر گونه منافع و مصالح د  منافع و مصالح میل  تیمتعهد اند  و  ارجح

م یکه برا   دانند ی و م  رند یپذیم
 
  د یفاجعه بار چه با یها  گذشتهبه    دنیاز لغز  یبر بهبر و  جلوگ یفردا یر  تا

   یکنند و به و   بای  یپشت  ی که از و   نامزد مناستر   افیر  یکرد، بدون شک در  
 
خواهند  نه  مشکیل  بر  بدهند ن  ی را

 .داشت 
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 ۲۰۱۹سپتمبر  ۲۹

 نگایه به روند انتخابات و وظایف بعدی ما  

 گان و بازنده گان انتخابات  برنده

 داشت: انتخابات ریاست جمهوری دو برنده  

 جمهوریت و مردمساالری          -۱

میر     -۲
 
وهای امنیتر که امنیت انتخابات را تا نبر

ند تا طالبان انتخابات را  داد نهکردند و اجازه  
 به حمام خون مبدل بسازند. 

بیخی   
ٔ
بازنده دو  جمهوری  ریاست  انتخابات 

 داشت:   روشن

 امارت طالتر    -۱

نگ تحمیل حکومت آنای  که      -۲ میخواستند با نبر
علیه   سیایس   کودتای 

 
زمینه انتقال  و  موقت 

قانون   از  برخاسته  نظام  و  اسایس  قانون 
و   اسایس   ساخته  فراهم  منافع   را  برخالف 

 مطالح علیای مردم افغانستان عمل کنند.  و

ان مشارکت  ی  مب 

البته که برج  عوامل سبب شدند تا در این انتخابات  
مشار  ان  قبیلبا   برابر کتمبر  های  وجه    انتخابات  هیچ  به  قانوی   و  حقوقر  نظر  از  این  واما  ؛  نباشد 

وعیت انتخابات و نتایج آن را زیر پرسش نیم برد.   مشر

یل سطح مشارکت گردیدند،  چنیر  برشمرد:  میتوان  برج  عوامیل را که سبب تب  

امون   تجارب تلخ جنجال های  که در   -۱ انتخابات قبیل ریاست جمهوری و انتخابات اخبر پارلمای  پبر
 به راه افتاد؛ 

ه و کم مایه بودن کارزار های انتخابایر بیشبر نامزدان؛  -۲  رسد بودن ، محدود بودن گسبر
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تا به جای تشویق و بسیج  -۳ امون انتخابات که سبب شد   نامزدان پبر
تبلیغات منف  شمار بیشبر
اک در انت   خابات،مردم برای اشبر

ً
 احساس معکوس گردد؛  سبب تلقیر    عمال

از جمله زمینه دادن به نامزدان به   کاستر ها در کار رسانه های بزرگ و به خصوص تلویزیون ها   -۴
  طرح 

 
 آزمای  ادعای مطروحه

 آن؛   ادعاهای یر پایه و عدم توجه به راستر

گان: به این معنا   های رایدهنده دشواری های متعدد تخنیگ ؛ از جمله وجود کاستر در فهرست -۵
یدهنده

 
به رغم ثبت نام و داشیر  ستیکر بر تذکره های شان، در فهرست   گان   که نام شماری از را

 بود؛  شده نهها درج 

ط عکس برداری از چهره   -۶ سبب شد تا شماری از زنان به خصوص در مناطق   رای دهنده،   تزیید رسر
محافظه اقشار  میان  حتا  و  دست  شهری   دور  مناطق  در  تر  انتخابات    توانند  نه کار  این  در 

اک ورزند؛   اشبر

دست به تهدید و ارعاب   این که مراکز انتخابایر را هدف حمالت قرار خواهند داد،   طالبان با اعالم    -۷
اک مردم در انتخابات   ی کنند.  مردم زدند تا از اشبر  جلوگبر

وهای امنیتر توانستند تا از این   گرچه   ی    که طالبان بتوانند تهدیدات خود را عمیل بسازند،نبر پیشگبر
گان از ترس جان از   کنند و اما خوایه نخوایه تهدید طالبان سبب شد تا شمار قابل توجیه از رایدهنده

اک در انتخابات خودداری ورزند.   اشبر

ی به دور دوم وجود دارد؟حآیا ا  تمال رفیی

ی میان   شماری از ناظران بر این نظر اند که با توجه به تفاوت  
 
نامزد اول و دوم دارای   دو   چشمگبر را
برنده    نامزدان دیگر،  ارای  ناچبر   ان  از یک سو و مبر   

 
آرا ین  اول مشخص  بیشبر انتخابات در همیر  دور 

 ماند.  خواهد  نهخواهد شد و نیازی برای رفیر  به دور دوم باقر 

   نظر قانوی     و اما، از 
 
 به شکایات باید تکمیل گردید تا  و رسیده  مراحل قانوی  جمعآوری و شمارش آرا

 
یك

یاد شده تا یط شدن مراحل   اعالم کند. 
ً
نهای  را رسما بتواند نتایج  انتخابات  به    میتوان نه   کمیسیون 

یت پنجاه فیصد   صورت قطیع گفت که آیا   جمع یک را برده و  در همیر  دور نخست یگ از نامزدها اکب 
 یا این که انتخابات به دور دوم خواهد رفت. 

 
ی
اف به شکست ...شهامت اخالق  و...  اعبی

مردمساالری تا کنون در افغانستان تبارز نکرده    میدانیم که قبول شکست به حیث بخیسر از فرهنگ
ل گردید و  است. واقعیت این است که هم قانون انتخابات مطابق به خواست اپوزسیون سیایس تعدی

های کمیسیون ها ی خود نامزدان برگزیده شدند. به این ترتیب با آن که     کمیشب 
 
تداببر ممکنه برای  با را

ی از تقلب در نظر گرفته شده است، و اما از دیدگاه ها و   گفته های بیشبر نامزدان در جریان   جلوگبر
 و نخستیر  واکنش های آنان پس از پایان رایگ

ی، چنان بر نیم آید که بازندهکارزار انتخابایر گان بدون   بر
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یک بگویند. به همیر  جهت   دعوا و جنجال شکست خود را بپذیرند و حاض  شوند تا برد را به برنده تبر
موثر ذهنیت عامه برای داوری سالم و برخورد اصول قانوی  و دیموکراتیک با    بسیار مهم است تا با کار

ام عمیل در برابر قانون ، رعایت  زند تاتالش میورزند و یا بور   آنای  که اصول و موازین    از تعهد برای البر 
هیچ     اجازه داد تا  باید  نهمردمساالری و اراده  مردم شانه خال کنند، آماده ساخته شود.    شناخته شده  

دازی به گروگان  کیس و به هیچ بهانه ی  انتخابات و نتایج آن را با توسل به قانونگریزی ، زورگوی  و دروغبی
د.   بگبر

منطق و شم سیایس خود در مورد این که به بدون شک و تردید هر کیس حق دارد تا با رجوع به عقل،  
ی میدهد و یا نیم دهد تصمیم اتخاذ کن

 
د و در برابر محکمه وجدان خود مسوولیت آن را بر گردن یك را
د.   بگبر

  و اما،
 
ی میدهیم و یا نیم دهیم، بر اساس مهم این است تا همه

 
ما ضف نظر از این که به کدام نامزد را

یت را   :  بازی با هم توافق داشته باشیم منافع و مصالح همه گای  در مورد قاعده   ی اکبر
ٔ
هر کس که را

چه به او  همو رییس جمهور ما خواهد بود؛ چه ما طرفدار او بوده باشیم و چه هم مخالفش،  برد، 
ی داده باشیم و یا هم 

ٔ
   تنها در این صورت است که انتخابات .ه باشیمداد نه را

 
راه مسالمت  به مثابه

له قدرت معنا مییابد.   آمبر  
 
  حل مسا

 در جامعه استقطاب های  را به میان یم آورد. و اما،
ً
جامعه باید بتواند پس از   کارزارهای انتخابایر طبعا

انتخابات و روشن شدن نتایج انتخابات بر این استقطاب ها فایق آید. در نظام های مردم ساالر 
اف به آن و به رسمیت شناخیر  برنده، نق  ش مهیم در این راه ایفا  نامزدان بازنده با قبول باخت و اعبر

میکنند. ذهنیت عامه نبر  با روشن ساخیر  این که انحراف و تخیط از قواعد بازی را به هیچ کیس اجازه 
بازی را رعایت کرده و ارجحیت منافع و مصالح نیم دهد، نامزدهای بازنده را وادار میسازد تا قاعده  
امید آن که به این سطح از درک و فرهنگ   همه گای  را بر منافع و مصالح شخیص را بپذیرند. به

 باشیم.   دیموکرایس رسیده
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 ۲۰۱۹دسمبر  ۵

وع نسخه استعماری »  رند« فرزندان نامشر

 

 
با تالش برای تحقق طرح »حکومت موقت« و   انتخابات بودند و  میدانیم که یك ها مخالف برگزاری 

کودتای سیایس علیه قانون اسایس و نظام برخاسته از »حکومت انتقال« و جی و جی در واقع در صدد  
  .آن و الغای عمیل قانون اسایس بودند 

با مشارکت طالبان و سیاسیون و انرصاف   ،طرح آقای رحمت هللا نبیل برای تشکیل »حکومت مصالحه« 
ی نیست جز تجدید تالش ها برای کودتای سیایس علیه   ...قانون اسایساز نتایج انتخابات در واقع چبر 

 : بودم  نوشته  انتخابات  برگزاری  از  پیش  بر من  ارجحیت صلح   
 
بهانه به  تا  میخواستند  را که  » کسای  

 کودتای سیایس علیه نظام قانون 
 
ورت تشکیل حکومت موقت و انتقال و امثالهم، زمینه انتخابات و ض 

 [...]اسایس را فراهم بسازند، همه میشناسیم
با شکست سخت و روشت  هم مواجه    که کسای  این را هم میدانیم   انتخابات  تا ولو در  اند  در صدد 

ی    توانند  نه شوند، باز هم به هر قیمت ، حد اکب  امتیاز ممکنه را کسب کنند و آن چه را که  
 
از طریق را

 «.مردم به دست بیاورند، از طریق توسل به تهدید به آشوبگری و شورش به دست بیاورند
»حکومت مصالحه« که امروز توسط توسط آقای نبیل ارایه گردید و نبر  طرح های مشابه به آن طرح  

    از سوی عده  
 
دیگری از سیاستبازان که افغانستان را به نقط صفری بربگرداند، در واقع نه تنها با نسخه

»رند«،  دارند،   استعماری  نه  ماهوی  ا  تفاویر  اند.  آن  وع  نامشر فرزندان  واقع  در  به  بل  های  ین طرح 
 صفری درب افتادن به پرتگاه بحران عمیقبر و خطرناکبر باز  

 
خاطری غبر قابل پذیرش اند که از نقطه

میتواند و   -شده  بنیادبرانداز  های  فاجعه  تجارب  از  را  آن  است که  حیاتتر  و  اسایس  ت  عبر این درس 
  .رانه سوخته ، آموخته ایم استخوانسوز گذشته های نه چندان دور و از جمله مبدل شدن کابل به وی

  
ً
 استعماری »رند« و طرح افغای  صلح قبال

 
نوشته بودم که آن را میتوانید همراه با نقد ها در مورد نسخه

 . د یبخوان  ی  آسما  در ،روی آن

 

 

 

 

http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai%202019/RANDCO-1.htm?fbclid=IwAR3My70rtI59the60JjcyT3ioX1tivBEjruBWcKJSERiLGOz_5MczApFVwY
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai%202019/RANDCO-1.htm?fbclid=IwAR3My70rtI59the60JjcyT3ioX1tivBEjruBWcKJSERiLGOz_5MczApFVwY
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 ۲۰۱۹دسمبر  ۱۰

 گفت و شنود به ارتباط

 گفته های اخب  آقای حلیم تنویر 

د. شما یده ای نار ارایه کرد، شنیمیک سیر را که در  ی م تنو ی آقای حلبر سیهال اصغری : مطمینا سخنان اخ
 وی را چه گونه ارزیایر میکنید؟ گفته های 

ین کلمات ارزیایر کنم در این صورت باید بگویم که او در کمال نابخردی 
حمید عبیدی : اگر آن را با نرمبر

 .به خصوص در آن بخش که در این دو روز نقل زبان ها شده است -سخن گفته است

له تنها روی گزینش و چیدمان کلمات نیست
 
ل  -در آن بخش، مسا

 
 ه روی یک طرز تفکر بسیار بدوی، مسا

ی است. مهم نیست که کیس بگوید : اگر من قدرت داشته  خشن و ضد همه اصول و موازین حقوق بشر
ان قوم الف را به قوم یر خواهم داد  ان   باشم همه دخبر و یا بگوید اگر من قدرت داشته باشم همه دخبر

له آن است که در این طرز  قوم یر و یا جیم و یا... را به قوم الف یا قوم ت  
 
و یا ... خواهم داد. اصل مسا

د و به هر قیمتر به هدف خود   تفکر کیس که قدرت دارد مختار است تا از هر شیوه و ابزاری کار بگبر
ی و با زیرپا کردن   -دست یابد   ولو این که خالف حیثیت و کرامت انسای  و حقوق و آزادی های بشر

هم باشد. خوب فهمیدن این که زن در این گفته ها در حد وسیله و حتا  خشن و حتا ضد انسای  آن ها  
 .یسر تقلیل یافته نبر  چندان دشوار نیست 

تواند نظر ی عضویت حزب اسالیم را دارد، یمسیهال اصغری : سخنان اخبر آقای حلیم تنویر که سابقه 
 ی ما باشد؟اندیشمندان پشتون جامعه 

سیدحمید عبیدی : در این مورد باید ا  .ز خود اندیشمندان پشتون ببی

 خود را از نظر هویتر انسان زاده شده در افغانستان و لذا افغان و شهروند افغانستان تعریف 
ً
من شخصا

 .میکنم 

 مطلتر در پشتیبای  از این گفته های آقای تنویر نه  
و اما، من در هیچ جای  از هیچ هموطن پشتو زبای 

 .دیده و نه خوانده ام

ی نه شده است؟ ی پشتونساز موج تازه سیهال اصغری : آیا سخنان اخبر آقای حلیم تنویر زمینه  ستبر 

 وی را   که آقای حلیم تنویر گرچه خود روشن نوشته که پشتون نیست و اما یک عده میکوشند
ً
حتما

  .بدهنددستاویزی برای حمله و اهانت به پشتون ها قرار   پشتون معرق  کنند تا سخنان وی را
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مسوولیت این  -از نظر من این که آقای حلیم تنویر به کدام تبار تعلق دارد و یا نه دارد هیچ مهم نیست
خود آن فرد است و نه تباری که وی از آن برخاسته و یا هم  که کیس چه میگوید و چه میکند، بر عهده  

 .به آن منسوب است

 از چنیر  گفتت  
رسد و زیان کنند و سود آن به یك یم نظر شما استفاده یم   ها بهسیهال اصغری : چه کسای 

 آن چیست؟ 

ایط پیچیده و متشنج کنوی  مثل آتش و باروت  حمید عبیدی : چنیر  افکار و گفته های نابخردانه در رسر
ین و بم است برای تخریب روندهای سازنده و امید بخش و برای خلق تشنج و ستبر  و نفرت تباری  و بب  

 .ش های مخربو تقویت گرای 

 های  را ایجاد 
چنیر  افکار و گفته های نابخردانه میتواند در برابر روند دولتسازی و ملت گرای  بدگمای 

 .کنند 

در این میان باید گفت که ملت سازی یک نیاز حیایر تاریج  است. و اما ملت سازی قوم محور از طریق 
تباری واحد، گرچه در قرون گذشت با ادغام همه در یک هویت  اروپا و جاهای دیگر  ه در مواردی در 

نه مفید   در جهان معاض دست زدن به چنیر  رویسر نه مجاز است،   سبعیت تمام عمیل شده است و اما، 
 و نه هم ممکن. حتا در آن کشورهای اروپای  که ملت سازی بر پایه همگون سازی صورت گرفته است، 

  امروز ناهمگوی  های تباری،
 

 .به علل متعدد دوباره متبارز میشوندزبای  و فرهنگ

 
 
جامعه ی    –شهروند محور است    امروز وقتر سخن از ملت مدرن به میان یم آید بیشبر منظور جامعه

،  زبای  ، که شهروندانش ضف نظر از تعلقات تباری ،
 

، فرهنگ اعضای برابر  جنسیتر و جنیس، عقیدیر
وند   .و تام الحقوق جامعه به شمارمبر

نان مفکوره  دولتسازی مدرن با طرز تفکر عقبمانده و استبدادی آقای حلیم تنویر هیچ مناسبتر نه همچ
دارد. دولت توانا در مفهوم امروزی آن نه دولت همه کاره است و نه هم دولت تحمیلگر اراده  زمامدار 

میر  کننده  
 
پاسدار منافع همه گای  و  حاکمیت قانون،  بر مردم. دولت توانا در مفهوم امروزی آن دولت تا

وری و مورد نیاز و مطالبه جامعه است   .ارایه کننده خدمات ض 

سفانه    بخردانه سخن میگفتند. و اما،  ایکاش همه کسای  که سخنان آقای حلیم تنویر را انتقاد میکنند، 
 
متا

سوواستفاد  مرصوف  نابخردی  در کمال  تنویر  حلیم  آقای  خود  همانند  عده  یک  و  نیست  از چنیر   ه 
 .نابخردی آقای تنویر اند 

 
 
 برای افغانستان و جامعه

 
 هیچ گونه افکار و گفته های نابخردانه

ً
افغای  جز چنیر  افکار و گفته ها و اصال

  .ضف نظر از این که یك آن را بگوید -زیان هیچ سودی نه دارد
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 *ها«ها و چالشنو: شانس  ی»گذار به دولت دار سیمینار 

ای      «تواففر  پندار »دموکرایس ینهییدر آ «»حکومت وحدت میل :  عنوان راجع شده سخب 

ا «تواففر  »دموکرایس یناسازگار  )برریس و  «»حکومت وحدت میل یافغانستان در تجربه  طیدر رسر

 در کشور(  تیقانون شدننه ینهاد یناگوار آن برا یآمدهایکشور و پ  دورزدن از عقب قانون اسایس

+ 

ای    ی دیعب د یحم میر  سخب 

م سیمینار اک کننده گان محبر   اشبر

م،   خانم ها و آقایان محبر

از  بان سیمینار  به خاطر  دعوت  از  مبر  امتنان  نه به حیث    با  تا  ای  ، اجازه میخواهم  من برای سخب 

ان،   م در میان بگذارمبل به حیث همسخن نکایر را با سخب    .شما حضار محبر

 پندار »دیموکرایس  
 
دوم این که  از من خواسته شده تا در مورد تجربه »حکومت وحدت میل« در آیینه

  » تریس هم ندارم تا   سخن بگویم؛ یعت  من خودم موضوع صحبت را انتخاب نه کرده ام. و اما،  تواففر

  .ضع جنجال  بیان کنم نظرم را روشن و یر پرده  در رابطه به این مو 

«  -یک   در باره  »دیموکرایس تواففر

»    تراشیدن    در واقع  در افغانستان     ( ۱) نظریه »دیموکرایس تواففر
ً
 غبر نام مستعار  زیبا و  اما ماهیتا

توسط عناض  انحصار قدرت  برای   در     و حلقات خاض  دیموکراتیک   
ً
بحران    دوراناست که عمدتا

رسبلند کرده  و صاحب ثروت های قاروی  و آرگاه ها و بارگاه های فرعوی  شده اند. اینان میکوشند تا به  

 هر قیمتر نه تنها این »غنایم« را حفظ کنند،  
ً
هم در قدرت حضور »شاهانه«    بل ازدیاد ببخشند و رسما

  . داشته باشند

« در واقع   کارتیل که  در  کنفرانس اول بن در    -است ( ۲) ل قدرت«نام مستعار »کارت»دیموکرایس تواففر

به این یا آن شکل و تا این یا آن حد  تا پایان دوره  ریاست جمهوری آقای حامد   شکل گرفت و  ۲۰۰۱سال  

  .کرزی تداوم یافت 

اما، با   و  « برای حفظ منافع »کارتل قدرت«  وعیت بخشیدن به »دیموکرایس تواففر تالش برای مشر

در واقع یک کج بحت  کالن است. موافقتنامه های یاد شده برای یک   موافقتنامه های بن ،   استناد به

وعیت نظام کنوی  قانون اسایس و اراده  مردم  مرحله موقت ال انفاذ قانون اسایس بود و بس . منبع مشر

  .است و نه نشست بن 

وعیت بخیسر به نظریه »دیم  ایهمچنان تالش بر  « با استناد به معقول جلوه دادن و مشر وکرایس تواففر

،  تنوع اتنیگ،   و مذهتر    زبای 
 

ی نماینده گان این گروه ها در قدرت  فرهنگ نبر  فریبکارانه و  و گویا سهمگبر

خود را  با زور به حیث تیکه داران    مذکور،  نخست برای این که عناض و حلقات  غبر معقول است. 
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 برگزیده شده باشند؛ دوم، چون   برای چنیر  نمایندهو نه این که   حقوق این گروه ها جا زده اند
 

این   یك

 نظر  اصل برابری حقوق شهروندان ضف    نظریه نه بر 
 
هم بر نه    و  استوار است  اجتماع آنان    از منشا

میر  عدالت  
 
   و همبستهاصل تا

 
 سال اخبر دیدیم،   ۱۸اجتماع.  برخالف این نظریه طوری که در تجربه  یك

 مقام اول از نماینده  این قوم ،  -ب قویم را ایجاد میکندبه نوع سلسله مرات 
ً
مقام دوم از نماینده  آن  مثال

. لبنان نمونه کالسیک چنیر  سیستیم  قوم ، و مقام سوم و چهارم و چندم و چندم از  این و آن قوم دیگر 

در آن کشور از  بروز  بحران های و جنگ های داخیل    توانست نهاست و طوری که میدانیم این سیستم  

ی کند.    جلوگبر

«  پافشاری بر    ساخیر  و شکیل نف  حق حاکمیت مردم و یر معنا  تالش برای  در واقع  ،  »دیموکرایس تواففر

اسایس   قانون  انتقال«  استساخیر   عمل  . همان گونه که »عدالت  میر    در 
 
تا   برای   معافیت  به چبر 

،
 

ی و جنایت جنگ  محاکمه و مجازات قانوی    بازپرس، از پیگرد،    متهمان بزرگ ارتکاب جنایات ضد بشر

 .  مبدل ساخته شده است

از عوامل عمده     شمار قابل توجیه از آنان    اعضای »کارتل قدرت« خود را باالتر از قانون دانسته و  

، تروی    ج اقتصاد جریم ، ش فساد، تعرض بر حقوق شهر   قانون شکت  ناتوای  دولت و ضعف    وندان،  گسبر

وند. و این ها از جانب خود از عوامل مهم بروز  نارضایتر اجتماع و بروز     حاکمیت قانون  به شمار مبر

  .بحران و  فعال شدن دوباره  چرخ باطل گردیددوباره  

« و »ع نه تنها به   دالت انتقال« به این ترتیب برخالف ادعای مبلغان این  نظریه، »دیموکرایس تواففر

  ت. میق یر ثبایر و  بحران گردیده اسبل سبب بروز دوباره و تشدید و تعحفظ ثبات کومک نکرده،  

قانوی  معادن    از مافیای مواد مخدر گرفته ،   –همچنان گروه های گوناگون مافیای    تا مافیای استخراج غبر

ده با اعضای-و امثالهم   ول شده  بحران،    -»کارتل قدرت« اند  که دارای پیوند های گسبر نبر  تداوم کنبر

ط بقای خود میدانند   .ناتوای  دولت و ضعف حاکمیت قانون را پیش رسر

 »حکومت وحدت میل« -دو

  
 
چه باشد، باز   ۲۰۱۴انتخابات سال  اعضای »کارتل قدرت« مصمم بودند تا ضف نظر از این که نتیجه

   به هر قیمتر که شده در مرکز قدرتهم  
 

حضور داشته باشند.  برای متهمان بزرگ ارتکاب جنایات جنگ

  ، ی و برای دارنده گان دارای  های قاروی  و آرگاه ها و بارگاه های فرعوی 
حضور در و جنایات ضد بشر

 
 
ود قدرت یک نوع بیمه  به شمار مبر

 
.  و این از  بازخواست و  بیمه برای معافیت از  -زنده یك پیگرد قانوی 

 .مل عمده ی  است که منجر به تحمیل »حکومت وحدت میل« شد شمار عوا

 .و اما  آنچه که برشمردیم  یگانه عامل ایجاد ناگزیری برای تشکیل »وحدت میل« به شمار نیم رود

وهای سیایس توانا، باورمند و متعهد به دیموکرایس، فقدان فهم و فرهنگ دیموکرایس میان توده   نبود نبر

سمتر  و ناتوای  دولت و ضعف حاکمیت وواستفاده از احساسات قویم، زبای  و  تحریک و س  های مردم،

وند قانون،    .از شمار عوامل دیگر به شمار مبر

سد که ایاالت متحده     همچنان با توجه به برج  شواهد ،  به نظر مبر
امریکا نبر  با این  گمانه هم منطفر

حام آقای  جمهوری  ریاست  اخبر  دور   
 
تجربه به  چنان  توجه  با  باز  آینده  در  باشد  نخواسته  د کرزی، 
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 مناستر برای  مقابله با چنیر  احتمال وضعیتر مواجه شود و تشکیل »حکومت وحدت میل«  
 
را گزینه

  .یافته باشد 

له تقلبات انتخابایر و جزییات اتهامات و ارایه اسناد و شواهد به این ارتباط و چند  
 
من در این جا به  مسا

ی ها پاک و ناپاک و مساییل از این و چون این اس
 
ناد و شواهد و  همچنان به تالش ها برای تصفیه را

با استفاده   کارشناسان بیطرف بیر  الملیل    به کومک    سازمان ملل متحد . زیرا اگر مساع  دست نیم پردازم

برای امکانات  تمام وسایل و  ناپاک در ذهن کسای  که چشم بسته  تفکیک    از  و  پاک  ی های 
 
عاشق را

ی را تغبر    ، کم اثر و حتا یر اثر بود   ند، احقیقت مطلوب ذهن خود شان    خواهد  نهپرداخت من نبر  چبر 

 داد. 

هم بر عالقه وافر مردم به انتخابات    داده شد،ذهنیت عامه    به خورد  در مورد انتخابات  که  ، روایتر    و اما 

  .هم به باور آنان به دیموکرایس نوپا صدمه جدی وارد کرد، 

کنار هم  بگذاریم و تنها به موثریت عمیل تجربه کار حکومت وحدت میل به  بیج   را  اگر قانون اسایس  

 مثبت  بنگریم، 
 
ی از   ایجاد حکومت وحدتبارز  در این صورت میتوان گفت که یگانه نتیجه میل جلوگبر

، احتمال شعله ور شدن جنگ در درون نظام بود.   ی  ریاست اجراییه جز تورم تشکیالیر   جبر
 
 و اما تعبیه

ی و در پاره    ی از اتخاذ تصامیم مهم و به موقع، حاصل مثبت  کند سازی مراحل تصمیمگبر موارد جلوگبر

 دیگری نداشته است. 

« و تالش های رسر  -سه   (۳)  مفرانیس»دیموکرایس تواففر

ها دادند،ی  چنان که کنفرانس  نشان  و الهور  ،  ماسکو   قدرت«  »کارتل  توان    اعضای  تمام  تالش  با 

تا با طالبان و  حامیان آن ها  وارد سازش و معامله شوند. خوب روشن است که برای اعضای   ورزیدند 

ع همه گای  است؛ به همیر  جهت  کارتل منافع خود شان برتر از هر گونه منفعت دیگر و حتا برتر از مناف

آزادی  و  نه حقوق    نه قانون اسایس،  طوری که دیدیم برای اعضای کارتل نه جمهوریت خط رسخ است،

ی و نه  هم منافع و مصالح علیای میل،   بل یگانه خط رسخ برای آنان حفظ منافع خود شان  های بشر

  همیر  عناض و حلقات  تا با  تمایل کرده اند  به همیر  جهت طالبان  به صورت آشکارا  ابراز  است و بس.  

دازند؛ زیرا  تنها از این طریق میتوانند  قانون اسایس و ارزش   به معامله ببی
زیر نام مذاکرات بیر  االفغای 

 پساطالتر را ملغا بسازند
 
 .های مندرج در آن ، نظام برخاسته از قانون اسایس  و دستآوردهای مرحله

« ، »کارتل قدرت« »دیموکرایس توا -چهار  و ففر  و انتخابات پیشر

مفرانسیان»  طوری که دیدیم و شاهد بودیم   ارجحیت صلح بر انتخابات و   «رسر
 
میخواستند به بهانه

 کودتای سیایس علیه نظام قانون اسایس  
 
ورت تشکیل حکومت موقت و انتقال و امثالهم، زمینه را ض 

اک در انتخابات از میان بردند،    شماری که از بس تفرقه خود چانسفراهم بسازند.   شان را برای اشبر

 هنوز هم بر  این طبل میان تیه میکوبند.  

در صدد اند تا ولو در انتخابات با شکست سخت و روشت   هم مواجه   نامزدان،  و اما، شمار دیگری از 

ی  انند تو  نهکه را  شوند، باز هم به هر قیمت ، حد اکب   امتیاز ممکنه را کسب کنند و آن چه 
 
از طریق را

  .گری و شورش به دست بیاورندب مردم  به دست بیاورند، از طریق  توسل به تهدید به آشو 
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ان   این نامزدان با آن که کم و بیش همه خواسته های شان به ارتباط قانون انتخابات،  انتخاب کمیشب 

یک بر آورده شده اس ت، و اما با آن هم از تحریم  کمیسیون های انتخابایر و  استفاده از وسایل بیومبر

  نتایج انتخابات سخن میگویند. به همیر  جهت این بسیار مهم  
احتمال انتخابات و  احتمال نه پذیرفیر

است تا از همیر  اکنون با کار  موثر ذهنیت عامه برای داوری سالم و برخورد اصول و دیموکراتیک با 

 که از همیر   
ام عمیل در برابر قانون شانه خال کنند، آماده تالش میورزند تا  از تعه  حاال آنای  د برای البر 

 .ساخته شود 

 برخورد با عناض و حلقایر که بقای خود را در  
 

در این میان همچنان الزم است تا در مورد چه گونه یك

 به خاطر  اتهامات سنگیر  ارتکاب جنایات  
  تضمیر  معافیت از پیگرد قانوی 

ابقای »کارتل قدرت« و داشیر

، ضد  
 

ی و جنایات جنگ دست داشیر  در  قاچاق مواد مخدر و عرصه   چور و چپاول دارای  های عامه،   بشر

اقتصاد جریم، دیگر  یک    های  میکنند،  روشن،جستجو  باشد   سیاست  موجود  عمیل  و  این   .معقول 

رویکرد این یا آن  اساس الویت منافع و مصالح میل افغانستان استوار باشد و نه تابع    باید  بر   سیاست

سازمان و نهاد و کشور خارجر و یا هم رویکرد رسانه های قدرتمندی که تا حال چند بار به اقتضای منافع 

و در این اواخر هم شاهد روند   ند معیر  به تقدیس و تکفبر و باز تطهبر دوباره  این متهمان دست زده ا

 تطهبر طالبان توسط آنان بودیم. 

در بازار گرم مبارزات انتخابایر  در پایان هم این الزم است تا در  برابر رساب های فریبنده ی  که  این روزها   

ارایه شود. ارایه    یک ویزیون واقعبینانه برای آینده  مطلوب ممکن  ،میگردد ارایه    توسط برج  سیاستبازان

 با زبان  و رسانیدن آن    همچو ویزیون  
ً
یک امر حیایر به شمار   و  دلپذیر برای مردم  قابل فهمساده،   کامال

ود.    مبر

و مبدل میشود.  و اگر این    کنیم نهفراموش   که وقتر یک مفکوره در ذهن و قلب مردم جا پیدا کند به نبر

باز کند، برابر جامعه  آینده به آن تعلق   مفکوره واقعبینانه و عمیل باشد و بتواند مسبر بهروزی را در 

  .خواهد داشت

 سخنان گرایم، هم

سال اخبر در   ۱۸افغانستان امروز با افغانستان گذشته از بسا جهات قابل مقایسه نیست. دستاوردهای  

  میتواند  نهکه هیچ انسان منطفر و واقعبیت     دستآوردها   این  من بهبسیاری عرصه ها چشمگبر اند. و اما  

داختم.  آن ها را انکار کند،  نبی

 من در این جا به طالبان که 
ً
داختم.  علنا  آن اند، نبر  نبی

 دشمن نظام  و خواهان رسنگوی 

 چبر  بایدن ، چودری گوبایدن ، 
شیخ جاهل و آخوند تقیه و  گوزپدین چتور اوف،من به گفته های مسبر

داختم.   بقیه در آن سو و یا  این سوی اقیانوس ها و گفته ها و کرده های سفبر وایشا مزاج  هم نبی

تنها   و  تنها  مخریر که من  های  و گرایش  ها  پدیده  بروز   داخیل   
ً
ظاهرا عوامل  و  ها  زمینه  برج    به 

به آن    -پرداختم   دستآوردهای دوران پسا طالتر را از »درون نظام« با تهدیدات جدی مواجه ساخته اند،

 چه که دولت را از درون ناتوان ساخته و مانع استقرار حاکمیت قانون میگردد.  

و  استقرار حاکمیت قانون  برای  حفظ و استحکام  دستآوردها و همزمان با آن گشایش    توانا سازی دولت

 ساز  استفاده از تمام توانای   برای 
 
راه برای برونرفت سالم از بحران و رسیدن به صلح پایداری  که زمینه
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   رسیدن به فردای بهبر باشد،
 
ود. بدون دولت توانا  وظیفه م و کلیدی به شمار مبر  مبر

 
م و  هیچ وظیفه مبر

 بنیادی دیگری   را نخواهیم توانست حل کنیم.  

کامل و به هیچ وجه    و نظام برخاسته از آن را    من قانون اسایس   میخواهم روشن بسازم که    در پایان

. و اما، من بر این باورم که ما تنها از طریق اصالحات تدریجر و ارتقای  سنجیده  میدانم  نه    بدون کاستر 

ل مقصودی برسیم که یک سده است در یی آن رسگردانیم.    شده و موثر میتوانیم  به رس مب  

 .از توجه شما تشکر 

+ 

ای  وقت تقریتر  مورد نیاز برای  –کلمه   ۱۹۴۱)   دقیقه(  ۲۰حداکب   ایراد سخب 

++ 

 توضیح: چند 

« در افغانستان نخستیر  مقاله توسط آقای جواد رها،   (１)
ارتباط »دیموکرایس تواففر به 

گویا با اتکا به آثار برج    « چندپارچه و پس از جنگ  یو کشورها  تواففر   دموکرایس  تحت عنوان » 

 آقای جواد رها، نظریه پردازان خارجر نوشته شده است
 
له در مقاله

 
  . و اما پرداخت به این مسا

در ستون »تریبون    ۲۰۱۲دارای کاستر های بسیار است. این مقاله برای نخستیر  بار در سال  

نتر دیگر افغانستان آزاد« آسمای  منتشر شده است. این مقاله سپس در رسانه های چایی   و انبر

  نبر  منتشر شده است. 

برای  (２)  ، بن  اک کننده گان کنفرانس نخست  اشبر ارتباط  به  را  اصطالح »کارتل قدرت« 

در مصاحبه با آسمای  به کار برده است. این    ۲۰۰۶نخستیر  بار آقای داکبر رسول رحیم در سال  

 در  آسمای  منتشر شده است. « کرروشنف دولت تا ناتوای   یاز ناهنجار مصاحبه زیر عنوان  »

 

»کنفرانس  (３) ارتباط  به  صالح  امرهللا  آقای  بار  نخستیر   برای  را  مفرانس«  »رسر واژه  

 به کار برده است.  ماسکو« 

 

* 

ای    نیا میر     که نه شد.   -شد یم  ر یدر کابل دا  ۲۰۱۹در سال    د ی بودکه با  دهیثبت گرد   ینار یمیس  یبرا  سخب 
ای  را میتوانید  از روی نوار  ض  حا در کانال آسمای  در   ویدیوی  پیاده گردیده است: کلیپ ویدیوی  سخب 

  یوتیوب ببینید . 

 

 

 

https://youtu.be/wL6qNGmrMRg
https://youtu.be/wL6qNGmrMRg
https://youtu.be/wL6qNGmrMRg
https://youtu.be/wL6qNGmrMRg
https://youtu.be/wL6qNGmrMRg
https://youtu.be/wL6qNGmrMRg
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 ۲۰۱۹دسمبر  ۱۲

 تیدوران جاهل  یبه وکال

در   ظیو غل د یشد  ار یبس ار یبس  تیاسالم و آخرت و مدع ا یو دن نیاز د خبر یب یخدمت اعضا به
خود را به اسالم منسوب نه   عقیل و یر  اطالع معلومات را بخوانند و یر  نیتا ا شود ی م دهیپارلمان، رسان

 .سازند 

 : اسالیم ی اقل سن ازدواج در کشور ها حد 

-  ۱۸ 
 

ان در ا یهم برا ساله یك اردن؛ عراق؛ امارات متحده  : اسالیم یکشورها  نیپشان و هم دخبر
؛   کستانی تاج ستان؛بر  قرق  ؛بروی   ا؛یتانزان ا؛یجر ی؛ نا ا یتانی عمان؛ تونس ؛ مراکش؛ مور   ه؛یسور   ؛عریر 
 و؛ یمالد

 ؛۱۹ -ری؛ الجزا۲۰-ایبی؛  ل۲۱-ایبر  ؛ مال ۲۱ -است : مرص ۱۸کشورها سن ازدواج باالتر از   نیدر ا    -

ان :  یسن متفاوت برا    - ان  یبرا پشان،  یبرا۲۱ -بنگالدش پشان و دخبر  -ایبر  اندون ؛ ۱۸دخبر
ان  یپشان ، برا یبرا۱۹ ان  یپشان ، برا یبرا۱۸ -؛ قزاقستان ۱۶دخبر پشان  یبرا۱۸-؛ لبنان۱۷دخبر
ان  ی، برا ان  یپشان ، برا یبرا۱۸ -؛  پاکستان۱۷دخبر پشان ،   یبرا۱۸ - ل؛ ما۱۸سند التیا ۱۶دخبر
ان  یبرا ان   یپشان ، برا یبرا۱۸ -قطر ؛۱۶دخبر ان  یپشان ، برا یبرا۱۸ -گالی؛ سن۱۶دخبر ؛ ۱۶دخبر

ان  یپشان ، برا  یبرا۱۸ ا یسومال   ؛۱۶دخبر

ان یپشان، برا یبرا۱۷ -ت ی؛ کو ۱۷ کستانیاوزب:   ۱۸سن کمبر از    -  یبرا۱۶ -یر  فلسط ؛ ۱۵دخبر
ان  یپشان ، برا ان  یپشان ، برا یبرا۱۵-رانی؛ ا۱۵منی؛ ۱۵دخبر  ؛۱۳دخبر

  ۱۸ اسالیم یکشورها  تی در اکب   که سن ازدواج و سن قانوی    نیا جهینت
 

 کیاست. تنها در  ساله یك
ان   یو برا ۱۸پشان  ی سن برا نیتعداد کشورها ا  انیسن م نیدو کشور ا گیاست. در  ۱۶ ا یو  ۱۷دخبر

  ۱۳هم سن ازدواج کمبر از  یکشور   چیاست. در ه ۱۳و   ۱۶
 

  .وجود نه دارد ساله یك

ع یبر  چ جهینت مسلمانان و  تیاکب   رش ی ازدواج که حد اقل مورد پذ یبرا اسالیم به نام حداقل سن رسر
 .وجود نه دارد باشد،  اسالیم تیروحان

    یبرااسالم«   که »احکام اجتماع  نیا گر ید
ً
ا تمام زمان ها و مکان ها نه بوده است. آن احکام که اکب 

و به خصوص نه   گر ی د یمردمان کشورها یاعراب آن زمان بوده و نه برا جی اصالح رسوم و عنعنات را
. و به ا یبرا وجود  ت  ید بر  و ن منطفر  اد یز  ار یبس لیارتباط دال  نیمسلمانان هزار و چهارصد سال  پسانبر

  .دارند

 همانا سن قانوی   حد 
ً
ا به  از یکه فرد پس از آن از صغارت و ن  شود یمحسوب م بر  ن اقل سن ازدواج اکب 

شمرده    مستقل  مستحق برخوردار شدن از همه حقوق قانوی   تی شخص ثی برون شده و به ح میق
  .شود یم
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وجود   و اثبات علیم لیجهان دل کیهم  و روای   و بلوغ عقیل زمان بلوغ جنیس انیمورد تفاوت م در 
  .دارد

 بر از قانون دفاع از حقوق کودکان که اخ  بای  ی در پشت  د ی و همه عناض آگاه جامعه با  روشنفکران
ً
 در ولیس    ا

راه   اهیس  تیذهن  یخود را با تمام قوت بلند کنند و نه گذارند تا عناض دارا  ی شده صدا  بی جرگه تصو 
 سن باز کنند.  ر یز  یساخیر  ازدواج ها آن و قانوی   مصادره   یرا برا

     لینک در فیسبوک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Hamidulla.Obaidi.HH/videos/2457037697948539/
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وی  ۲۵  ۲۰۲۰فبر

 و قانون اسایس  تی در دفاع از جمهور 

 

طرح حکومت    هیها با ارا  که یك  میدانیرا م  نیا
انتقال و  عبور   موقت  جی   یو  جی   و  همه    ،و 

  ی تالش ها را  کردند تا با لغو انتخابات، کودتا
  ده، ی را تحقق بخش  قانون اسایس  هیعل  ایسیس

صفر  نقطه  به  را  و   دهی برگردان  یافغانستان 
برا  نهیزم مساعد    یرا  رند«  »نسخه  تحقق 

   .بسازند

 .انتخابات خنثا ساخته شد  ی با برگزار  هیتوط نیا اما ، و 

که    ی  ها همه تالش ها را به عمل آوردند تا شمارش آرا را تا جا  که پس از انتخابات یك  م یدان یرا هم م  نیا
  .انتخابات را به چالش بکشند  جینتا تیممکن باشد کشاله دار بسازند  و در نها

ب صفر ساخته، همان    گر یزدند تا بار د یباز   یمواز   کیدست به تحر   جیاز اعالم نتا  پس انتخابات را ض 
نام »حکومت    ر یشده اند ز   هیارا  ی  طرح ها  گر یراستا بار د  یر  بسازند. در هم  از انتخابات را عمیل  شیپ  اتین

    همه شمول«، 
 
اجما   «»حکومت مشارکت میل  «، میل»حکومت مصالحه      عو »حکومت 

 
و مصالحه

  .است و قانون اسایس ینظام جمهور  یطرح ها در واقع کندن قبر برا نی. ا«میل

نه  خوایه  ،یباز  یمواز  یو تالش ها برا یجمهور  استیانتخابات ر  ی  نها جینتا  رشیامتناع از پذ هرگونه
کن ها  یهمکار  خوایه  .است نظام و قانون اسایس یبا قبر

 نان یاش در انتخابات اطم  قبیل  یمله رقباخود و از ج  ایسیجمهور منتخب به مخالفان س  سییکه ر   نیا
  ه یقض  گر ی است. جهت د  هیجهت قض  کیخواهد شد    تیرعا  ایسیس   ونیاپوزس  بدهد که حقوق قانوی  
نسبت   منافع و مصالح همه گای    تیاز لجاجت دست برداشته و به ارجح   بر  ن   گر ی آن است که طرف د

 .تن بدهد  و گرویه به منافع شخیص

    نیدر ا  د ی شهروندان آگاه  با  ثی ما به ح  باور من ،   به
 
حساس و رسنوشت ساز در موضع دفاع از لحظه

  .ابند یشوم شان دست    اتیتا قبر کن ها به ن  میو اجازه نه ده  میبر قرار بگ  و قانون اسایس  ینظام جمهور 

 یکه دچار احساسات شد  گپ من به مزاج آنای    نیا  دانمیم
ً
خواهانه شده اند، خوش نه خواهد   یمواز   دا

اما، ام تا در   یآنان رو   دوارمی خورد. و  با  ابند یآن چه گفتم تعمق ورزند  پا  د ی که نه   یخود به سو   یبا 
 ...می سقوط برو  بیرساش
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 ت یبه صلح و امن  ایر یدادن به جنگ و دست  انیپا   ی مخالفت با کوشش ها برا  یچه گفتم به معنا  آن
 استدالل کرده ام که چرا جمهور   نی. در است ین

ً
م   تیمورد قبال

 
را دارد و امارت    یصلح و بهروز   یر  توان تا

 ا
ً
 به تفصرا نه دارد. در مورد نسخه »رند«  تی طرف نیاصال

ً
 نوشته ام.  لیهم قبال
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ور  ۲۸  ۲۰۲۰ یفبر

 گپ ها  کی
ٔ
 روزها نی جنگ و صلح در ا  ینکته در باره

 

چ  نیا چه  و   خویر   یبر  صلح  است  بوده 
  - می دانستینه م  چ یجنگ چه قدر بد و ما ه

 ن یرا که ا  خارجر   یبدهد رسانه ها  بر خدا خ
 یصلح را برا  د یجنگ و فوا  یها  انیروزها ز 
  ...فهمانندیما م

 ن ی که ا  ماند یم  پرسش باقر   کی انیم  نیا  در 
عز  آن کارمندان  و  ها  به    ز یرسانه  شان که 

  ست، یچرا ب  ند ی فرمایما سخن م  یزبان ها
 ...!خورد؟ی رس نه م ج  یامروز شان ب یکه با گپ ها  گفتند یم ی  گپ ها  شیچهل سال پ ،یس

گفت    د یما سخن گفت پس با  یها  بتیدر مص  غات یتبل  نیزبان اگر در باره نقش ا  نیبه نرم تر   :   جهینت
 .امروز شان یو به پوست پاک بود و نه گپ ها غرضانهیشان ب یکه نه آن گپ ها

وجه    چیو نه از منظر منافع ما. به ه  نگرند یم  لیکه  آن ها از منظر منافع خود شان به مسا  نیا   کوتاه
بل از منظر منافع ما به    نه از منظر منافع خود،   گرانیتا د  میمعقول نه خواهد بود اگر انتظار داشته باش

و بر اساس منافع    میبنگر   لیبه مسا   خود تا از منظر منافع    میابیرا ب  ی  توانا  نیود اخ  د یبنگرند؛ ما با  لیمسا
  ت یخواهد بود در راه تقو   گام فراج     میدرست درک کن  د ینکته را چنان که با  نیاگر ا  -  میخود عمل کن
 ... غایر ی تبل یما در برابر هرگونه کرونا تیتوان معاف 
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وری  ۲۹  ۲۰۲۰فبر

م     ،طالبانصلح با   ی  صلح با طالبانب 
 یی

طالبان حق دارند خوانش خود از دین را داشته باشند ؛ حق دارند خوانش خود از سیاست و امور دیگر 
وی کنند  خود را داشته باشند و از آن پبر

 
همان سای  که گروه    - را داشته باشند؛ حق دارند روش زنده یك

  .چهارچوب قانون استفاده میورزندهای دیگر از این حقوق خود در 

و اما طالبان و هیچ فرد و گروه دیگری حق نه دارد خوانش و روش خود را بر دیگران و آن هم با استفاده 
از زور و تهدید استفاده از زور تحمیل کند. صلح با طالبان زمای  ممکن است که آنان این اصول و موازین  

ر بالفرض در نتیجه انتخابات هم به قدرت برسند، باز هم به این  را بپذیرند و متعهد شوند که حتا اگ
  .اصول و موازین متعهد مانده و در چهارچوب قانون عمل کنند 

ام عمیل به قانون اسایس میتوان به  کوتاه این که به باور من تنها بر اساس تداوم نظام جمهوری و البر 
 ...صلح رسید و نه با زیر پا کردن و انرصاف از آن ها

 و قوت و همصدای  این پیام را پخش کنیم همان قدر زمینه و فضا را 
 

ده یك ما هر قدر که بتوانیم با گسبر
 .برای تحقق آن در عمل مساعد خواهیم ساخت 

 ...تا نظر شما چه باشد
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 ۲۰۲۰مارچ  ۳

 « »روشنکفرانه غاتیتبل

 

 ...«اشتباه نه شده است که نوشته ام »روشنکفرانه« و نه »روشنفکرانه  ،ی  

که   ند یگو ی م ی  هابر  نام »روشنفکر« چ ر یکه ز   گمراه کننده  کسای    غاتی نوشتم تا توجه تان را به تبل یر  چن
  .جلب کنم کرد،   فی تعر  یگر ی طور د یجز کفر روشنفکر  توانیآن را نه م

ر جمهور  غایر ییر  تبلدسته همانا به راه انداخ  نیا کفر  و منافع و مصالح همه   یاست که در عمل به ض 
  ...شودیتمام م مردم افغانستان و به نفع طالبان و امارت طالتر  یامروز و فردا گای  

به علت   کیس  ،نادای   ی از رو  کیس  -کنندیم فا یدر واقع  نقش »ستون پنجم طالبان« را ا روشنکفران«»
  ا یعقده و  یاز رو  کیس  ،یقومکور 

 
  هم به علت دلبسته یك

 
م شان آنچنای   یها ها و وابسته یك ... رسر

 !باد

 
 
تا  کوشند یاست که م  »روشنکفران« درست متوجه  کسای   نیا غایر یحمالت تبل غیت یر  و زهرآگ بر  ت لبه
و   قانون اسایس کیموکراتید یو ارزش ها یو دشوار از نظام جمهور  دهیچیاوضاع پ نیدر ا

 ...دفاع کنند دوران پساطالتر  ارزنده   یدستاوردها

گونه    نیا اصیل ی»روشنکفرانه« و بلندگوها غاتیتبل نیا تیبدون هراس ماه د یما با باور من،  به
 .میرا برمال بساز  غاتیتبل

پ  گیبار   ت، یانکار از حساس  یبه معنا  نیا    دهیچیو 
 

   یك
 
ابهامات و مخاطرات موجود در برهه اوضاع و 

سخن    دهیسنج    ار یبس  د ی با  لحظایر   یر  است که درست در چن   نی بل عطف توجه به ا  ست؛ین  ،یجار 
 گفت... 
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 ۲۰۲۰مارچ  ۴

 و دوحه  و یژن یموافقتنامه ها یشباهت ها و تفاوت ها

  وی ژن یها موافقتنامه

   یوزرا
 
   ندهیافغانستان و پاکستان به نما  خارجه

 
را در سال    و یموافقتانه ژنشان    یاز حکومات کشورها  یك

   ی امضا کردند و وزرا۱۹۸۸
 
امر   ی شورو   خارجه پا  یر  دو کشور تضم  ثیبه ح  بر  ن   کا یو   ن یا  یکننده در 
  .سازمان ملل متحد،  امضا کردند  توافقنامه ها در حضور رسمنیسر 

 بود. و اما،  یافغانستان و اتحاد شورو   یجمهور   یبزرگ برا   یوز بر پ  کیدر ظاهر    و یژن  یها  موافقتنامه
ا عمل  امر   یاز یامت  نیدر  و   کا یبود که  تا  داد  قوا  یبه گرباچف  برانگ  یشورو   یبتواند  بدون    خیر  ی را 
 ماده    کیاز افغانستان خارج کند. در عمل تنها    یشورو   و نظایم   ایسیها در درون دستگاه س  تی حساس

  .بود یشورو  نظایم یشد که همانا خروج قوا موافقتنامه عمیل نیا

نه بود. آن نظام در اثر قطع    نیمجاهد  نظایم   یوز بر از پ  افغانستان نایسر   یاما سقوط نظام جمهور   و 
دولت و در اثر   وملیك  دستگاه نظایم  ایر یمصارف ح  لیجهت تمو   لیمنابع بد  افیر  ین  ه،یروس  یکومک ها

در عمل  اما،    و مواجه به سقوط شد.     یو سعود  رانیاماسکو در تفاهم با پاکستان ،   «»پالن یر   یاجرا
قدرت در آن روز   دیه  میتسل  -نه بود  به دست آوردند قدرت دولتر   نیثور آن چه که مجاهد  ۸پس از  

دولت در واقع در  عمل     دستگاه ملیك  بر  مسلح افغانستان و ن  یبود. قوا  ایسیس   شینما  کی  نیبه مجاهد 
 شه یفرماندهان مل  بر  و ن  می تنظ  کیقومندان و    کی پارچه پارچه شده و هر پارچه در هر محل به دست  

  ش ی شاپیاز امکانات پ  ی  بخش قابل مالحظه    ماسکو « همان »پالن یر   یها افتاده بود. البته که در راستا
دهان باز    ی  ثور چه فاجعه    ۸که پس از    نیقرار داده شده بود.  ا  گروه ها و فرماندهان خاض  ار یدر اخت

  .م یدانیکرد، همه م

 
ٔ
 دوحه   توافقنامه

   بر سف  لزاد یخل  و طالبان را زلیم  کا یامر   توافقنامه
 
 ی و مال برادر معاون شورا  کا یامر   خاص وزارت امور خارجه

   ر یکه وز   طالبان در حال  کیتحر   ی رهبر 
 
گان    ندهیحضور داشت، امضا کردند. نما  بر  ن  کا یامر امور خارجه

ن  یشمار  ا  ثیبه ح  بر  از کشورها  ن  ن یمهمان در  از  ن   پروتوکول  ظر محفل حضور داشتند.  از نظر   بر  و 
 نی وجود نه دارد. البته ا  جنگ جلوه دهد،   وز بر که طالبان را در موقف پ  یبر  در آن چ  مفردات توافقنامه، 

با طالبان و امضا  کا یکه امر  به معنا  یحاض  به مذاکره  با آن ها شد،    ت ی موجود  رشیپذ  یتوافقنامه 
که پس از سقوط به هر   شوند یشمرده م  وز بر پ  یاست. و طالبان تا حد  تی واقع  کی  ثیطالبان به ح

که در    نیکردند. حال ا  بتیوجود خود را تثب  و بر ن  کی  ثیکه بود دوباره قد راست کردند و به ح  تر یترت
را مرتکب شدند و چرا   و افغانستان چه اشتباهایر   کا یکرده است و امر   فا یا  روند پاکمستان چه نقیسر   نیا

  ...است یگر ی گپ دشد،   یر  چن

 افغانستان  اسالیم یاز جمهور  تی حما اعالم
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و   کا یدفاع امر   ر یو ناتو با حضور وز   کا یمتحده  امر   االتیتوافقنامه در دوحه، ا  یبا مراسم امنضا  همزمان
 گانهی  ثی افغانستان را همانند گدذشته به ح  اسالیم  یناتو در کابل ، اعالم داشتند که جمهور   رسمنیسر 

وع افغانستان به رسم   .خواهند کرد  ملو به تعهدات خود در قبال آن ع شناسند یم تیدولت مشر

   بستهشود،یکه فردا چه م  نیا
 

.  توانمیدر مورد آن سخن گفته نه م  یر  قیبه عوامل متعدد دارد و  من به    یك

به رغم هر گونه تفاوت و   ،پسا طالتر   دوره    یو حفظ دستاوردها  یبه باور من اگر هواداران نظام جمهور 
تعهدات شان    بر  ن  نستانارزش ها  هم صف و همسو شوند و متحدان افغا  نی در حفظ ا  ،اختالف دروی  
 عمیل

ً
تن دهند. با استقرار صلح ، طالبان ولو   تیخواهند شد تا به واقع  ر یبسازند، طالبان ناگز   را واقعا

محافظه کارانه تر بسازند، باز هم در دراز مدت اگر دچار استحاله   یرا تا حد  ایسیس  یدر کوتاه مدت فضا
ا  یها  از یبا ن یدر همساز   .زوال قرار خواهند گرفت  بینه شوند، در آن صورت در رساش طیزمان و رسر

 شمند یاکرم اند  یآقا  یدر موارد  بر  عمر و ن  د یوح  یا آن چه که آقاب  یادیگپ ها من تا حد ز   هی مورد بق  در 
آصف معروف ابراز داشته اند موافقم.   ی آقا  یدر پاسخ به پرسش ها  یس   یر   شان در یر   یدر بحث امروز 

 . گردد ی م می تقد مهیمباحثه به ضم  نیا پیکل
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 ۲۰۲۰مارچ  ۱۰

 امروز و فردا  یمهم برا  تیمسوول کی

چه    بر چهار دهه اخ  یبحران ها  بدانند که افغانستان در یط  د یبا  ندهیآ  یو نسل ها  جوان کنوی    نسل
ها زم  ی  فاجعه  و  است  شده  متحمل  ن  نهیرا  و  بروز  عوامل  و  پ   جینتا  بر  ها  و    تبایه  یامدهایو  آور 

ت را فرابگ یاستخوانسوز آن ها را به تمام معنا بشناسند و از آنها درس ها   .ند بر عبر

 نیو تجارب خود را در ا  دها ی با صداقت تمام چشمد  د یبافاجعه ها بوده اند،    نیا  ت  یکه شاهد ع  نسیل
  .سندیمورد بنو 

 یر  دروغ  یافسانه ها  هیرا با ارا  یبعد  یو نسل ها  تا نسل جوان کنوی    می اجازه بده  د ینه با   کیس  چیبه ه  ما 
له تنها و تنها برا  نیبدهد. توجه به ا  بیفر    خی    و جعل تار 

 
م  یمسا

 
از   شبر یبل ب  -ستیعدالت مهم ن  یر  تا

برا حا  یبر شگیپ  یهمه  اشتباهات  تکرار  منتیه   توانند ی مکه    اشتباهایر   -است  تیاهم  ز یاز  فاجعه   به 
     .شوند

سفانه مص  اما،  و 
 
 بر بخش قابل توجه »روشنفکران« نسل شاهد، در مس  کیاست که    نیدر ا  بتیمتا

  .معکوس در حرکت است 

 ب ی و تجربه نه کرده و فر   دهی که مراحل گذشته بحران را نه د  جوای    ا یو    ا یاز دن  خبر یآدم ب   کیاگر   خوب
آنچنای   از عناض  را خورده،  م  ی و   کند،   بای  یشان پشت  آنچنای    ی و کارها  افسانه ها  نه   ار یبس  توانیرا 

  .مالمت کرد

  ی و شاهد جنگ ها  داند یم  و جی   و جی   موکرایسیکه خود را روشنفکر، روشنگر و هوادار د   اما، اگر کیس  و 
ب  داخیل  ، بوده  ب  د ی ایهم  آنچنای    بای  یپشت  قبر و  به   آنچنای    یو کردارها  از عناض  بلند کند و  را  شان 

س میدار   ق آن گاه ح د،ینما غیتبل یعناض  یر  به نفع چن می مستق بر غ ا یو  میصورت مستق   م ی تا از آنان ببی
 !...استوار است؟ ت  یو مواز  ارها یشان بر چه مع یبر موضعگ نیکه ا

 بر  وجود دارند که انگ  کسای    انیم  نیا  در 
  کوشند ی م  یگر ی. کسان دکنند ی شان را چندان پنهان نم  یتبار   ه 

 بر  انگ
 .و حتا پنهان کنند زبانبازانه ماستمال یشان را با هب  ها ه 

 آنای    خوب
ً
  ی دشوار است تا از راه بحث و جدل فکر   دانند ی رسه م  یرا که خود را از جمع عقال  طبعا

دورنگر  و  تعقل  به  ا  کرد.   یدعوت  اما،  م  نیو  آقا  توانیرا   : آنان گفت  تان   یبر موضعگ  نی ا  انیبه  ها 
حق   گر یبسازد ، د  هراه جامعه را باز با فاجعه مواج  ن یو فردا که ا  سازد یرا متوجه تان م  ی  ها  تی مسوول
 ...دی کن  تان در خلق فاجعه شانه خال تینقش و مسول رشیداشت تا از پذ د ینه خواه

   -به جهنم برود    ی  به تنها  خواهد یبشنود و م   خواهد ی نه م  گرانیاز د   چیه  اگر کیس  خوب
 
عوام:   به گفته

کوره  بحران    یکشور را  سو   کیجامعه و    کیبخواهد با گفتار و کردارش    اگر کیس. و اما،سکلش یدلش با
 . ستاد یدر برابرش ا د ی آنگاه با سوق دهد،  جهنیم
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 ۲۰۲۰مارچ  ۱۱

   میعلف بخور   میحاضی هست ا یآ

 ...؟!میطالبان را رها نه کن  انیو... اما زندان

 

گفت : ... اگر الزم شود علف    ۱۹۶۵بوتو نوشتم که در سال    کالم  ذولفقار عیل  یگپ را به فحوا  نیا
 ...ساخت میخود را خواه اما بم اتیم خورد،  میخواه

 ا یو  معال جامعه مدی   ا یو کدام فعال و   گپ را گفت کدام روشنفکر و آفتابفکر پاکستای    نیبوتو ا وقتر 
 هم چنان شد و پاکستان صاحب بم اتیم  تی. در نهاستاد یپاکستان در برابرش نه ا  زدی  

ً
.  د یگرد  واقعا

 گر ینه بود که امروز افغانستان به آن وابسته است و د  کا یالبته پاکستان آن چنان وابسته به کومک امر 
 ... و   د یواکنش در برابر آن به  پاکستان اتکا ورز   یبرا   کا یکرد که امر   بر که اوضاع در افغانستان چنان س  نیا

+ 

 طالبان، را رد کند؟ پنجهزار زندای   ی  در مورد رها کا یممکن بود  تا حکومت افغانستان خواست امر  ا یآ

 : کرد  هیگوناگون ارا  یپاسخ ها توانیسش م پر  نیا به

ا  پاسخ و  است  مستقل  و  آزاد  افغانستان کشور  امر   االتینخست:  دولت   کا یمتحده   تا  دارد  نه  حق 
  .آن خواست آن کشور تن بدهد  ا ی نیبه ا الملیل  یر  ب نیافغانستان را وادار بسازد تا خالف اصول و مواز 

آزاد و مستقل است،   پاسخ از نظر فورمال کشور  افغانستان گرچه  از آن جا  دوم:  اما  ا   ی  و    االت یکه 
 یاز بود  ی  بخش عمده    بر  و ن  بودجه نظایم  کننده گان عمده    لیمتحده از تمو 

 
افغانستان    نظایم  بر غ  جه

هم به  م  یر  است،  نه  افغانستان  حکومت  ا  توانستیجهت  م   االتیخواست  در  را    ی  رها  ورد متحده 
موجود    یها  تیکه حکومت افغانستان با توجه به واقع  یبگذارد. حد اکب  کار   دهی طالبان ناد  انیزندان
وط  و موثر برا  جر یروش معقول تدر   کی  انیزندان  ی  رها  یبود تا برا  نیا  بکند،   توانستیم   دن یرس  یو مشر

م  انیرا که  پا ی  به هدف نها
 
 ...صلح است، مطرح بسازد یر  جنگ و  تا

ها در   و چنان که پاکستای    میشل و پل مان را محکم ببند   یتا کمربندها  می سوم:  اگر ما حاض  شو  پاسخ
دست    گر یصورت د  نیدر ا  مینه کش  یو اما خوار   می کردند، حتا اگر الزم شود علف بخور   رابط به بم اتیم

 ...نه خواهد بود  گرانیسنگ د  ر یقدر ز  نیمان ا
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از منظر   گر ی پاسخ د  کیهم    ا یهر سه پاسخ  و    اسایس  یپاسخ مرکب از عناض و اجزا  کی:    چهارم
به آن و صد البته   هیشب  یبر  چ  ا یبر احساسات وطندوستانه و    هم از موضع متگ  ا یو    ایسیس  ت  یواقعب
 ... ختیو شهد هم ر  بر ش ا یمقدار مرچ و نمک و رسکه و  کی  بر هر پاسج   توانی که م

و   بود ی م  گر ی طور د  ج  ی موجود ب  تیکه اوضاع و واقع  بود یم  نیالبته و صد البته که بهبر از همه ا  خوب
اخ ب  بر چهل سال  به گونه  افغانستان  م  بر س   گر ی د  ج  ی در      آن چنای  -بودی کرده 

 
آن راض  که همه از   ما 

اما،می داشتیم  یرسبلند  ینکته برا  کیو هزار و    میبود یم سفانه اوضاع چ   . و 
 
است که است و    نانمتا

  م یو گز کن   میش یندیدگرگون کرد. پس بهبر است تا صد بار ب  میتوان نه  یموجود را تنها با زبانباز   تیواقع
ر نه کن  ر ایکم از کم بس   می که اگر برد کالن نه داشته باش  یآن هم طور  - میبار ببر  کیو سپس   ... م یض 
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 ۲۰۲۰مارچ ۲۵

  یکی چنان با ن
ی
 عمر رس کن که بعد از مردنت عرق

 و هندو بسوزاند  د یبه زمزم شو  مسلمانت 

 

است که که چون گورو بابا نانک مرد، مسلمانان و هندوها به نزاع برخاستند چون هر آمده   اتیروا  در 
جسد او را به خاک بسپارند. هندوها    خواستند مسلمانان یم  دانست؛جسد نانک را از آن خود یم  کی
هندوها در    ،اورند یب  ا هکرد و گفت هر دو گروه گل  ی داور   انیم  نیدر ا  ی  او را بسوزانند. دانا  خواستند یم

که تازه مانده   هر گرویه  یگل ها  گر یسمت راست و مسلمانان در سمت چپ جسد بگذارند و روز د
ها در هر دو سو تازه و شکفته بود  چون بازآمدند، کفن گشودند، گل  گر،یبود، جسد از آن باشد. روز د

 .گشته بود   د یجسد گورو بابا نانک ناپد ول

در افغانستان چنان عمر رس کرده اند    شهیباروان افغان در مجموع همها و هندو   کیکه س   تیو به واقع 
  
 
 کمال حماقت و وحشت است. ا  نیمثال بوده اند. حمله بر اکه نمونه

 
  ن یهموطنان ما در واقع نشانه

  تیحمله بر کل
 
 .افغان ها است افغانستان و حمله بر همه

  نیشان را در اثر ا زانی که عز   آن هموطنای   یخود را در درد و عزا من
 
  از دست داده اند، انهیوحشحمله

 .کنمیعاجل و کامل آرزو م ها تندرستر  زخیم  یو برا دانمی م کیرسر 

* 

   و 
 

  را یم   و هندو در گذشته ها مطالتر   کیهموطنان مسلمان، س  انیمناسبات م  در ادامه از چه گونه یك
  .مناسبات چه گونه بود نیدر گذشته ها ا جوان ما بدانند که از برکت اسالم رحمای   یآورم تا نسل ها

+ 
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پس از سقوط    زمان خودش بود و از هواداران شاه امان هللا، وقتر   ت  یمعروف د  یبزرگم که از علما  جد 
شاه امان هللا، با    «بر »تکف  یصدور فتوا  یبرا  هللا کلکای    بیحب  بر به خاطر عدم اطاعت از ام  نظام امای  
ن  گرد یخطر پ باغبای    در کابل مخف    تا مدیر   د یگرد   ر ی اگز و آزار موجه شد،  به  برود.   شود و سپس هم 
 جد بزرگم در کابل ،  گاهیمخف

 
که به ذهن   ی  جا  -از دوستان هندوباورش در هندوگذر کابل بود  گی  خانه

 .آن جا پنهان شود  ت  یعالم د کیتا  د یرس کننده گانش هم نیم  بی تعق

++ 

  م ی مسلمانان و هندوان در ن  انیم  یز ی قاره هند و جنگ و خونر   مین   میکه هنگام تقس   کند ی قصه م  پدرم
 ی ها  کیهندوان و س  ، احتمال  عیاز وقا  یبر جلوگ  یگرفت تا برا  ز یتجو حکومت وقت افغانستان    قاره،

حکم  نیبا ا  دند،یرا شن  نیمردم محل ا رسخرود به شهر جالل آباد بروند. وقتر  ساکن در دهات ولسوال
کردند که خود    یر  ها هموطنان ما اند و تضم کیحکومت مخالفت کردند و گفتند هندوان و س ز یو تجو 
م  نیا  تی مصوون

 
آنان شوند. هموطنان هندو    و رسگردای    شیکرده و مانع تشو   یر  و تضم  یر  هموطنان را تا

را قبول کردند و در دهات    گپ  نیداشتند ا  نانیمحل اطم  گر ی هم که بر حسن روابط با مردمان د  کیو س
 بد  چیخود ماندند و نه تنها ه  ستیو محالت ز 

 
 بر  بل مناسبات متقابل از گذشته ن ، داد  نهرخ    بر  ن  ی حادثه

   کیکه هموطنان هندو و س  بر  ن  یگر ی. در مناطق دد یبهبر گرد 
 

شکل    یر  به ع  تیوضع  بر  ن  کردند، یم  زنده یك
 .بود

+++ 

 .کردمیم یسبی  ام باغبای   ی  آبا که متعلم مکتب بودم، زمستان ها را با خانواده در دهکده    زمای   در 

مجاور و  یدهکده ها  از اهال یشمار  بر  و ن  دهکده باغبای   . اهالبود ی پر جمع و جوش م  در باغبای   د یع
 .آمدند به نزد پدرکالنم یم د یع  گی تبر  یاز مناطق دور تر برا شاوندانیاز خو  برج   بر  ن

آمدند. با آمدن    به نزد پدر کالنم یم  د یع  گیتبر   یبرا   بر  ساکن در منطقه ن  کیهموطنان هندو و س  بزرگان
خانه رفته و م   بودند ی از مهمانان م  ی  رایکه مسوول پذ   کسای    هموطنان ،   نیا رسدار   ی: چا  گفتند یبه آشبی 

 ... یر  کن  ار یصاحبا ره ت

 .بود یم گر ی تر از مهمانان د یر  شان رنگ یچا میاز »رسدار صاحب ها« گرمبر و ضما ی  رای پذ

++++ 

 در مورد مناسبات خانواده    اورمیرا هم م  گر ی قصه د  کیجا    نیا  تا«یمناسبات »اوغا  یدرک فضا  یبرا  و 
 .کیبا هموطنان هندوباور و س «ول بار بر »پ

ننگرهار است.    تیرسخرود وال   مجاور آن در ولسوال  یمردم باالباغ و دهکده ها  ارتگاهیز   «ول  بار بر پ»
قاسم    د یس  وقتر   شود ی قاسم آغا از سادات معروف و فرزندانش مدفون اند. گفته م  د ی محل س  نیدر ا

  باالباغ ولسوال   یه  یقر   یخانواده باشنده    نیرفت«. ا  راه یم  شیپا  ر یز   وار یآمد »د  بر یم   یوار یآغا بر د
  ننگرهار بود و زمای   تیرسخرود وال 

 
ارها  بر  بازار باالباغ ، حمام و ن یاز دکان ها بخش بزریك محل  یکشبر 

 .خانواده تعلق داشت  نیبه ا
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و    نگیباالباغ را که تاراس  ک یس  قاسم آغا ، دو تن از اهال  نوه    آغا ،  فیرسر   د یصفورا دخبر بزرگ س  یر   یر 
دو هموطن   نیخردسالبر خانواده به ا  یتمام اعضا  جهینام داشتند، برادر خوانده بود و در نت  نگیس  ارا یپ

 .نند ک  یم اد ینام از آنان   یر  گفتند و تا هنوز هم به هم  سکه ، ماما یم

  یآغا به و   فیرسر   د یس  شکار به منطقه آمده بود، ول  یشکار بود، برا  ظاهر شاه که شوقر   یبار   ند یگو   یم
اجازه نه داده بود    یحساب به و   نیو به ا  ستیروا ن  ،رسگریم  یگناه برا  یر   واناتی کشیر  حگفته بود که  

دازد و شاه هم از شکار در آن منطقه منرصف شده بود. ا آوردم    یرا به خاطر   نی در آن منطقه به شکار ببی
 .خانواده را روشن بسازم نیا اعتبار و مقام روحای   انبر  تا م

نواده     د یس آغا  د یس  گر یدقباد شاه خان  ن  وار ی »د  یقاسم    ی  در شهر قندهار فرزندخوانده    بر  سوار« 
نام بود. جک   یر  به هم  ی  که عکاس مشهور شهر قندهار و صاحب عکاسخانه    ش،یداشت به نام جک د

 یخانواده بر رس سفره    یاعضا  ر یخان رفت و آمد داشت و مانند سا  دقبادشاهیآزادانه به خانه س   شید
 
 

 خود اتاق مخصوض  شیخورد. جک د  جا غذا یم  کینشست و با آنان    یم  خانواده یك
 
 ی برا  در خانه

گفت پدر جان باور کن من در    یم  شوج    ی از رو   ی داشت و به و   دشینماز پدرخوانده  مسلمان و س  یادا
وام و پدر خوانده اش هم با خو   اوردهیگاه »بت« را ن  چیاتاق ه  نیا خود   نیمن به د  داد   جواب یم  ی  رسر

پشخوانده اش   یبا کمال رغبت با خانواده    بر  خودت مومن باش. پدر خوانده ن   نی مومن هستم و تو به د
 .کرد  جا غذا ضف یم کینشست و با آنان  سفره یم کیبر رس 

ام داشتند که اگر با   تشیروشنفکر و آزاده چنان به شخص  د ی س  نی ا  انیآشنا بودند   سوار یم  سکلیاحبر
نزد   دنیهنگام رس و   گیبه  ل  با  یمب   از  قندهار  آن که مقطع   یم  ادهیپ  سکلیدر شهر  از  و پس  شدند 

و یپ ل مذکور را پ یشر  .شدند خود یم سکلیکردند دوباره سوار با  یم یط ادهیمب  
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  ۲۰۲۰مارچ  ۲۸

 خان در کاکتوس  لیتورن اسماع

 

 .است کا یخواند که در اشغال  امر  یخان افغانستان را کشور  لیاسماع

هرات از دست طالبان در نوامبر   یدر مورد آزادساز  ی  افسانه  یاما، او با تمام افتخار و الف گزاف ها و 
  نیا ی  او خود قهرمان اسطوره  ی  چنان وانمود ساخت که گو  لیسخن گفت. تورن اسماع ۲۰۰۱سال 

د بوده است    .نبر

 متحده، یط االتیا یقوا متکاثف و طوالی    یاست که طالبان پس از بمباران ها نیا تیاما واقع و 
ک و هماهنگ  قوا اتیعمل ال تایم یتحت رهبر  ی  کایخاص امر  یمشبر و  یتانو یبر  ی فرانک  و قوا جب 
نه  اتیعمل نیوجه طراح و فرمانده ا چیخان به ه لیرانده شدند. اسماع ونبر از شهر هرات ب رای  یا

تحت   رانی ا قدس سپاه پاسداران انقالب اسالیم یو بر ن یبود و بس. واحدها انیاز مجر  گیبود. او تنها 
  فا یا نقش مهیم اتیعمل نیدر ا مای  یو رسلشکر قاسم سل یصفو م یرح تر حی  د یرسلشکر س یرهبر 

اک کننده  خود در ا ینام واحد ها  ا یتانیکردند. بر    مخف   بر  را تا کنون ن   آنو فرماندهان  اتیعمل نی اشبر
  .نگهداشته است 

خان در سال   لیصورت اسماع نیاست، در ا کا یاگر افغانستان کشور اشغال شده  توسط امر هر رو،  به
حکومت دست   ر یو وز    اشغالگر عمل کرده است. سپس هم او وال یقوا  اده  یرسباز پ ثیبه ح ۲۰۰۱

و   قاروی   یاشغالگر او صاحب ثروت ها یقوا یر  بوده است.   و در پناه هم  ی  کاینشانده  اشغالگران امر 
 ...شده است  آرگاه و بارگاه فرعوی  

 ... کوتاه است  ار یو بس چویر  ج  ی خان ب لیدروغ اسماع یپا
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خان آن را  لیطالبان از هرات چنان که در باال آمد نه بوده باشد، بگذار اسماعخارج کردن  تیواقع اگر 
  یها  ی  و از دارا د ی ایهللا کرده، پس ب لیسب جهاد ق   کند یخان چنان که ادعا م لیرد کند. و اگر اسماع

 ...!همه ثروت را از کجا کرده است؟ نیمنقول خود حساب بدهد که ا بر منقول و غ

   یاگر مجر  و 
 
خان را نه داشت، کم از کم نه  لیدشوار از تورن اسمع یکاکتوس شهامت پرسش هابرنامه

شاخ  یالف و گراف ها یدادن برا نهیو زم یو   آنچنای   یپرده انداخیر  بر کرده ها یبرا ی   لهیوس د یبا
 ...شدیم یدار و 

 تورن اسماع  ی  تا جا و 
 
  د ینکته را با کی گردد،ی هللا بر م بی جمهور نج سییخان در مورد ر  لیکه به گفته

 گفت: تجربه نشان داد که فراخوان ر 
ً
  آشتر  یهللا  برا بیجمهور نج سییحتما

 
و   میل و مصالحه

  در مورد خطرات ادامه جنگ درست بود. اگر فراخوان آشتر  یو  یهوشدارها
 
  در آن میل و مصالحه

ثور« رخ داد ۸که پس از »  ی  جلو فاجعه ها شد،ی م رفتهیپذ یجهاد یها میاحزاب و تنظ یزمان از سو 
  ...شد یگرفته م

 مص ۸و  ۷که   نیمورد ا در 
 
 نوشته ام  شوند یدر افغانستان شمرده م بتیثور چرا دو رخ سکه

ً
حاال  -قبال

  کیثور ما را به گودال  ۹  لیتا با تحم میوجه اجازه نه ده چیبر ما است تا به ه
 
پرتاب  قبر یعمفاجعه

 .کنند 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afghanasamai.com/Hami.../Naweshtar/27-28-Aprl.htm
http://www.afghanasamai.com/Hami.../Naweshtar/27-28-Aprl.htm
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 ۲۰۲۰یم  ۱۳

 !طالبوف؟  ا ی کابولوف 

نماکبولوف  بر ضم   س ییر   ژهیو   ندهی ، 
روس حمالت    ه،یجمهور  به  ارتباط  در 

که    یروز ید  ستر یترور  است  گفته 
منطفر  چن  یبرا  »طالبان    یر  انجام 
ترور  صدا"    ستر یحمالت  و  "پررس 
گروه داعش است که    نیندارند، بلکه  ا

 تیخواهد وضع  ممکن یم   ق یاز هر طر 
 «.ثبات کند در افغانستان را یر 

مورد    کبولوف  در  نظر  اظهار  ضمن 
رو   سییر   میتصم اتخاذ  افغانستان  در خصوص  ن   تهاجیم  کرد یجمهور  افغانستان،   تر یامن  یها  و بر به 

 «.ها خواهد شدافغان   انینشست م  یکرده و مانع برگزار   د یتوافقنامه صلح را تهد  کرد،یرو   نی گفت که »ا

 « .حمالت را رد كردند  نیخاطرنشان ساخته كه »طالبان دخالت خود در ا کبولوف

   کی سپوتن تیبر گرفته از سا 

+  

 یجنا  ستر یاز حمالت ترور   پس
 
از جمله گفت:    وی  یز یتلو   ام یپ  کی  یط  جمهور غت    سییر   ،  یروز ید  تکارانه

 و دفاع  تر یامن  یوهابر و رسکوب آنها، به ن   ستر یترور   یهاطالبان و گروه  یدهای دفع حمالت و تهد  ی"برا
شان را بر ضد    اتیعمل  و کنند    ار یرا اخت  دو باره حالت تعرض    حالت دفاع  یجاکه به   دهمدستور یم 

 ".ندیدشمن آغاز نما

  تهاجیم   اتیعمل  کا،یامر متحده    االتیو طالبان ، در اثر فشار ا  کا یامر   انینامه مموافقت   یاز امضا  پس
 ان یاز زندان  یتا شمار   د یگرد  ر یفشار حکومت ناگز   یر  طالبان متوقف ساخته شد. همچنان در اثر هم  هیعل

  .بل بر شمار آن افزودند د طالبان نه تنها به حمالت خود ادامه دادن  رها کند. و اما، بر  طالبان را ن

ها«  افغان   یر  که »مذاکرات ب  حمله نه کنند و زمای    خارجر   یوهابر گفته اند که متعهد اند تا تنها بر ن  طالبان
  یر  در ع افغانستان بحث خواهند کرد. و اما،    تر یامن  یوهابر بس با ن آتش   یمذاکره رو   انیآغاز شد، در جر 

 از آغاز مذاکرات با ه
ً
 .اند  دهیورز  ی خوددار  نستانافغا اسالیم یجمهور  اتیزمان طالبان عمال

++ 

 ن ی اصول و مواز   شیحکومت افغانستان مدت ها پ  یکابولوف  با کاربرد واژه  »اداره کابل« به جا  یآقا
به   د یی مراجعه بفرما  لی تفص  ی. براد ی گو ی پا نهاده و جانبدارنه به نفع طالبان سخن م  ر یرا ز   کیپولوماتید

 
 
  . در قبال افغانستان«  هیروس استیمخرب در س التی»تما من تحت عنوای  نوشته

https://baztab.news/article
https://baztab.news/article
http://www.afghanasamai.com/.../Russia-USA-Afghanistan.htm
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 ۲۰۲۰یم    ۱۹

 یو بهروز  یما و بدروز 

 

 ی ها  ملت کاستر   کی  ث یکه ما به ح   تواند یشده م   ش یم  زمای    یبهروز   یو حرکت به سو   یاز بدروز   ی  رها
 . می و آن ها را اصالح کن میابیخود را در 

چنان که تا به حال کرده    -ما به سود خود استفاده خواهند کرد  یها  از کاستر   و خارجر   داخیل  گرگان«»
  .میبه آن ها باور کن د یو نه با می »گرگان« گوش بده نیا یها تیبه روا د یاند. ما نه با

هم  میاور یب  اد ی  به  
ً
مثال »تقد  ن«ی»مجاهد   یر  که  بار  چند  شان  متحد  ساالران«  »جنگ  هم    س« ی و 

 »تطه  م،ینیبیکه م   ی شدند  و حاال هم طور   «بر و سپس »تطه  «بر و»تکف
 
  « بر »طالبان«  را در چرخه

  ی رو   از   کیس  –اند    دهیرقص  به هر دهیل  دانیم  نیما که در ا  انیاز م  کسای    ستند یانداخته اند. و کم ن
 
 

 .سوداگرانه  هم با خودفرویسر  و کیس ساده یك

* 

  بر و در مس  می را خود رقم بزن  شی تا رسنوشت خو   می کسب کن  بر  توان را ن   نیا  د یو با  میحق را دار   نیا  ما 
 . م یرقم بزن یبهروز 
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 ۲۰۲۰جون  ۳

 صالح   ینادرست در گفته آقا مهی درست و ن مه ین

»طالب  یآقا  : است  نوشته  صالح  ها  امرهللا 
ا  ند میتوان نه از  را  خود  جمله  دو  نوشیر     ن یبا 
و    تیجنا ع  مخبر طالب  دهند.  برائت  ترور  و 

آغازگر عمل زشت انفجار در مسجد، قتل عام 
ب   نید  یعلما درس   ونبر که  پاکستان  از 

علخوانده  انتحار   ،قویم  یهات یشخص  هیاند، 
 «.در کشور است  و علیم ایسیس

نه   ن یا  خوب دوجمله  نوشیر   با  طالبان  که 
...   ت  ید  یدرست است. و اما،  ترور »علما   ج  ی برائت حاصل کنند گپ ب  تیاز ترور و جنا  توانند یم

در مناطق مزدحم و ... توسط سلف طالبان    یها  یو بم گذار   « و علیم  ایسیس  ،قویم  یهات ی شخص
است. طالبان به    یافزودند همانا حمالت انتحار   لبانرسم  آن چه که طا  نیبر ا  -دی آغاز گرد  ( نی)مجاهد
 .را هم بر بام آنان انداخت نیتا برف بام مجاهد ستین از یدارند و ن ایهیروس  حد کاق  

و از    ند یتر سخن بگو   دهیجمهور سنج  سییون اول ر معا  امرهللا صالح از کریس  یآن است تا  آقا  بهبر 
 . ند ینما یگفیر  سخنان خالف واقع خوددار 
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 ۲۰۲۰جون  ۴

 « ترور »علیم

به    سبوکیدر ف  ی  در نوشته    حامد علیم  یآقا
مولو   همه کسای   ترور  از  ا  یکه    از یمحمد 

دشنام نثار کرده و آنان   ستند ی سوگوار ن  یاز ین
ف باخته و روستی   ستیرا »کمون بدنام«،   رسر

 .خوانده است

اگر    نیا را  احساسایر   کیگپ  کم    نوجوان 
 ی آقابود؛ و اما،    یگر ی گپ د  نوشتی سواد، م

علیم معرق    یطور   حامد  در  در   که  خود 
پژوهشگر،    سنده،ی »نو   ا ینوشته گو   سبوکیف

نگار اسبق«  .دارند فیتشر  استاد دانشگاه، خبر

باشد و آن هم مرگ در اثر ترور و آن هم ترور در مسجد. مرگ    موضوع خویسر  د ی نه با انسای   چیه مرگ
هم به صورت کل مخالف خوانش   ا یو    شیها  یبر ها و موضعگ  دگاهید  ولو مخالف برج    بر  ن  یاز ین  یمولو 

ام به هر آدم موضوع خویسر  د ینه با م، ی باش تیو معنو  نیاز د یو   .نگهداشت  د یرا با ی   ادهبر  باشد. احبر

با  و  سف 
 
و   عال  التیتحص  یدارا  یمال  ا یگرچه گو   یاز ین  از یمحمد ا  یگفت که مولو   د ی اما، با کمال تا

   گر،ید  یاز مالها  یار یمانند بس   بر  همو ن  ول  استاد دانشگاه بود، 
 

 ی را برا  یحقوق بشر   ر ی و سا  حق زنده یك
 جمیع  مورد زجرکیسر   ر را د  ی اظهارات و   -اش قبول نه داشت   شهیو اند  دهیهر انسان ضف نظر از عق

 .میدار  اد یفرخنده همه به  وعلت  

   ار یمع  وقتر 
 

زنده یك ا  ده«ی عق  جامعه همانا »درستر   کیدر    حق  از  هم   ا یو    دهی عق  نیباشد و خروج 
   گر یخوانش »نادرست« از آن مستوجب مرگ دانسته شود، د

 
از افراد آن جامعه از   ی فرد  چیه  زنده یك

  درست و خوانش خودش را    دهیعق   تواند یم  که هر کیس  لیدل  نیبه ا  -خطر مرگ در امان نه خواهد بود
روشن است... و   بر  ن بر تکف  امد یو پ جهیکند و نت  بر را نادرست دانسته و تکف  گر ی د یو خوانش ها د یو عقا

  
 
 یآدمخور   یو اشتها  چرخد یو م  چرخد یو م  چرخد یبکش بکش م   نیباطل اچهار دهه است که چرخه

 ...اش هنوز هم فروکش نه کرده است

  ی از ین  از یا  یو افکار مرحوم مولو   تی شخص  سمیرا بنو   ادداشتی  نیکه مرا واداشت تا ا  ی  هر رو، نکته    به
  سنده، ی»نو   ثی به ح  علیم  یاستاد دانشگاه است . جناب آقا  کیبل سطح تفکر و فرهنگ    ست؛ین

نگار اسبق«، به جا خشونت    جی    آن گروه و ترو   ا ی  نینثار کردن دشنام به ا  یپژوهشگر، استاد دانشگاه، خبر
دشنام   یبرا ی  که چرا واکنش آنان نادرست است. نه در دانش و پژوهش جا  دادند ی م حیتوض  د یبا ،زبای  

 به چه حسایر   حامد علیم  ی دانشگاه. و باز آقا  یو استاد  مبر  وجود دارد و نه هم در ژونال  و خشونت زبای  
 ! قت؟ی حق جعمر  نیکل ملت تصور کرده اند و آخر   لیبالتوک لیخود شان را وک
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 ۲۰۲۰جون  ۸

  ا یآ
 
 !دارد؟ تی یخود ما ارزش و اهم یما افغان ها برا  زنده یک

 

۱ 

  یل ییهزاران ارسا بیتل اب در 
 

 با شعار »زندیك
طرح الحاق     هیمهم است«، عل  ها ت  یفلسط

دست    ل،ییرود اردن  به ارسا  یکرانه باخبر 
  ...به تظاهرات زندند 

۲ 

« 
 

اض در برابر خشونت پول  اصیل  یاز شعار ها  گیمهم است«،    پوستاناه یس  زندیك در   سیجنبش اعبر
در   سیپول  کی  یزانو   ر ی در ز   د یشدن جورج فلو   اثر کشتهبار در    نیکه ا  جنبیسر   -متحده است   االتیا

 شاهد تظاهرات  بر  جهان ن  گر یعمده  د  یاز شهرها  یشمار   بر  و ن  ی  اروپاعمده    یبروز کرد.  شهرها  ،امریکا 
ده      گسبر

 
ضان در ا همبسته یك  .بود کا یمتحده   امر  االتیعدالتخواهان با معبر

   نیا   نیا  ب،یموارد مانند تظاهرات در تل اب  برج    در 
 

  م بر  راس  انیقربان  گر یبا د  شعار الهامبخش همبسته یك
   .شد  بر  ن عدالتر  و یر 

۳ 

و نه صد و نه هزار  و    ست ینه ده و ب  -شوندیگوناگون کشته م  یسال است که افغان ها به نام ها  چهل
هدف شده   هدفمند و یر   یترورها  جنگ ها و   ها افغان قربای    ونیل یبل به صدهاهزار و به م  هزاران،    ا ی

 ا یو    نظایم  انیقربان  نی مطلق ا  تیو دار و نه دار خود را از دست داده اند. اکب    سالمتر   ا یاند و جان و  
  .و زن و کودک بوده اند مرد بر پ بوده اند ، افراد ملیك -محارب نه بوده اند

ب  نیا  تیواقع به  شبر یاست  م  افغان ها  افغان ها کشته شده و  به دست روس ها،   -شوندیدست   نه 
 ...هم عرب ها  ا یها و  رای  یاها،  پاکستای  ها،  ی  کایامر 

 !است؟ ر یتوقف ناپذ یر  ماش نیا ا یو  می کشتار افغان ها را متوقف بساز   یر  ماش می توانیما م ا یآ

یط  میرا متوقف بساز   یر  ماش  ن یا  میتوان یباور من، ما م  به    به رسر
 

را   یحقوق بشر   ر یو سا  که حق زنده یك
 اجتماع  یبرا

 
  ، ی    شهیاند  ، دیر ی و تفاوت ها و اختالفات عق  هر  هموطن و هر انسان ضف نظر از منشا

   اجتماع  ،ایسیس
 

همه   یحق و از عدالت برا  نیو از ا  می ر یبپذ   گر یو تفاوت ها و اختالفات د   و فرهنگ
  .م یکنیکار را م  نیخود ا یبرا  می گان بدون چون و چرا چنان دفاع کن
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یط  میرا متوقف بساز   یر  ماش  نیا  می توانیما م  بیل ملت    کی  ثی رسنوشت  ما به ح  مییکه درک نما  به رسر
ک است و  ارجح  و گرویه  یرا نسبت به هر گونه منافع و مصالح فرد  منافع و مصالح همه گای    تی مشبر

وط د می ر یبپذ   .ست یممکن ن بر کدام شان غ   چیکه پوره کردن ه  یگر ی... و  رسر

چه   ها با چه اهداق    و یك   مودهیرا پ  که بحران و جنگ چه گونه بروز کرد و چه مراحیل  نیمن به ا  خوب
دارند، نه پرداختم.    ا یداشته اند و    چه  سهیم  بتیمص  نیو در ا  کنند یم  ا یکردند و    فا یمنازعه ا  نیدر ا  نقیسر 

له را با دقت و به صورت تمام حجم مطالع  نیا  خی    و اما اگر ما تار 
 
الزم را    ی و از آن درس ها  می کن  همسا

 نه تنها برا م،یبر بگ
ً
به ما کومک خواهد کرد، بل کومک خواهد کرد   یجار  بتیدادن به مص انیپا  یطبعا

   .می گذشته را دوباره تکرار نه کن  یاشتباهات و خطاها بر  ن ندهیآ یل ها تا ما و نس

یط  میرا متوقف بساز   یر  ماش  نیا  می توانیما م  بیل کار سهم خود را داشته    نیکه هر کدام ما در ا  به رسر
  .می باش

   نی. اگر هر کدام ما در مورد  است ین  ی  مایو راهپ  شیکدام هما  یفراخوان برا  نیا
 

هر افغان    که زنده یك
  م ی فکر بکن  م،یکشتار را در کشور خود متوقف بساز   یر  ماش  میتوانیکه چه گونه م  نیارزش دارد و در مورد ا

  .بود  می کرده خواه  کالی    ار یبس کار م، ی بهره ببر  افغای   سبوکیف وی  یلیتفکر در شهر دو م نیا جیو از نتا

 ...نظر شما چه باشد تا 

+ 
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 ۲۰۲۰جون ۱۴

 استعفا
ٔ
 ی تکرار  لمیهللا و ف  بیداکبی نج یدر باره

 نیکه »ما ا  نیهللا  و گفیر  ا  بیداکبر نج  یبه استعفا  جمهور غت    سییباور من منظور از اشاره کوتاه ر   به
است که    ی  و ی"؛ در مجموع مخالفت با هرگونه سنار مینیتکرار آن را بب  میخواهیمه  ن   م،یدی د  کبار یرا    لمیف

خبر بوده باشد که    ماجرا، یر   یلاص  انیاز جر   یتصور کرد که و   د یآن با  بر ثور« گردد. در غ۹به »  منتیه
 .دی بگو  یر  چن

از    نایسر   -از کدام اشتباه نه بود   هللا در آن هنگام، نایسر   بیداکبر نج  یاست که استعفا  نیا  اصیل  گپ
 :بود یر ی ناگز 

آن را فراهم    نه یزم  د،ی مظهر آن گرد  یکه و   استر ی آمدن گرباچف و نگرش و س   کار یکه رو   ستین  شگ -
  بر  آن ها ن  بر  و حل مسالمت آم  ی  نگرش تازه نسبت به منازعات منطقه    یساخت تا امکانات بالقوه برا

 ا  نی . در اد ی ایب  د ی پد
 
شدت کم«،   زعات»منا  بر  در مورد راه حل مسالمت آم   ماکوفیپر   فگت  یرابط مقاله

»جهان سوم« به    یدر کشور ها   ی  نگرش تازه را در مورد منازعات منطقه    نیا  کیور یت  مبای    یر  نخست 
 
 
اف تلو   کرد. کاربرد اصطالح »منازعات شدت کم«،   هیارا  علت  گونه ابر   ی  ارویبه نقش رو   جیدر واقع اعبر

 احتمال   ی  ارو یشدت نابود کننده   رو   به  همنازعات بود.  »شدت کم« با توج  نی قدرت ها در بروز و تداوم ا
ها انسان کشته    ونیلی »منازعات شدت کم« م  نی گرچه در ا  -ابرقدرت ها به کار برده شده بود  ار یتمام ع
  .شده و دار و نه دار خود را از دست دادند  و زخیم

  .اعالم کردرا  «مصالحه میل استیو امکان تازه »س نهیزم یر  هللا با توجه به هم بی نج داکبر 

   استیبا توجه با آن چه که تجربه نشان داد و ثابت ساخت، س -
 
اعالم شده توسط داکبر    میل  مصالحه

ا استر یس گانهیهللا  بی نج  بر  مسالمت آم  ق یبه فاجعه جنگ از طر  توانستیآن زمان م طیبود که در رسر
   کیداده و از سقوط افغانستان به گودال    انیپا

 
 خواست یکه م  کا یامر کند. و اما،    یبر بزرگبر جلوگ  فاجعه

بگ   تنامیانتقام و  ات  استیو پاکستان که  س  د بر را  ر عمق سبر پا  کرد،ی را دنبال م  کیبر از   انیطرفدار  جنگ 
م  ق یطر 

 
 .در افغانستان نه بودند  مصالحه میل یر  تا

  گر ی د  ا یدر تمام ابعاد با بحران مواجه بود،    یکه به مثابه وارث شورو   هیوس، ر   یشورو   پس از فروپایسر  -
کومک دولت افغانستان  در   ن یافغانستان کومک کند. بدون ا  به دولت  توانستینه م   ا یو    خواستی نه م

 افالس اقتصاد
 
 چ ی.  افغانستان هشت مسلح افغانستان قرار دا  یقوا   می عظ  یر  و فلج شدن ماش   یآستانه
ان قطع کومک روس یبرا یلیمنبع بد   .نه داشت ار یدر کوتاه مدت در اخت هیجبر

م  یبرا  هیروس -
 
 -بود  افتهیبه مراتب ارزانبر را    لیدر افغانستان به گمان خودش بد  شیاتیمنافع ح  یر  تا

به ماسکو در واقع     نیمجاهد   اتیشده بود. سفر ه  ت  یچ  نهی تحقق آن زم  یکه از مدت ها قبل برا   یلیبد
 .ماسکو در مورد افغانستان تحقق پالن یر  یبود برا روپویسر 

 در ا  ماسکو 
ً
  ن یجلب کرده بود. گرچه در ا  بر  را ن  یپاکستان و عربستان سعود  ران، یا  ی  مورد همسو   نیقبال

  .کردیخاص خود را دنبال م اتیاز طرف ها ن کیهر  ی  همسو 
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 ق یبل از طر   به ماسکو بسنده نه کرد،  نی مجاهد  اتیتنها به قطع کامل کومک ها و دعوت ه  هیروس -
کرد که به خلع    جاد یرا ا  تر یوضع  مسلح ،   یقوا  وابسته به خودش در درون حزب و   یعناض و گروه ها
 با ناکایم  هیتوط  نیاز ا  یبر جلوگ  یهللا برا  بی شد. اقدامات داکبر نج  هللا منتیه  بیقدرت از داکبر نج

بدون    -مسلح بود  یقوا  جمهور و قومندان اعیل  سییآخر تنها به نام ر   یموجه ساخته شد. او در روزها
 .اش قانوی   یها تی امکان اعمال صالح

 باقر   نهیگز   کیهللا تنها    بی داکبر نج  یشد، برا  می آن ترس  که در باال خطوط اصیل  تر یتوجه به وضع  با 
که    یطور   بر  طرح ن  نیو انتقال قدرت  مطابق به طرح ملل متحد. و ا  استعفا   یمانده بود : توافق برا

 .ماسکو« به مرحله تازه، سبوتاژ شد با ورود »پالن یر  مید ید

   بی داکبر نج  حزیر   ه یو مخالفان بلند پا  بانیرق  اران،ی
ً
ا اند در   دهیکوش  ا ی  ت،یگفیر  واقع   یبه جاهللا، اکب 

 نایسر   ۸به »  مورد آن چه که منتیه
 
پنهان کردن    یهم برا  ا یسکوت کنند،    د، یاز آن گرد  ثور« و فاجعه

هم   ا یو  ند ینما ج ی    خلق و ترو  را  یر  شده و حتا دروغ فیتحر  اتیماجرا روا نی خود شان  در ا نقش واقیع
  .ندازندیب گر ی را بر گردن کسان د بر تقص 

قاتل   بر روزنامه مشهور چاپ کابل،  تقص  کی  بونیبا استفاده از تر   دزاده«،یحم  بی هم چون »حب  کسای  
بر گردن قربای   برا  را هم    « که در تحقق »پالن یر   آنای    تیو مسوول  ما یپنهان ساخیر  س   یانداخته و 
بر   ثور«   ۸پس از »فاجعه    اتیجنا   تیانداخیر  بار مسوول  یداشتند و برا  ی دیماسکو نقش فعال و کل

  شود، از نظر اخالقر  یبر شگیپ ی  که هر آن چه را که در توان داشت کرد تا از همچو فاجعه    گردن کیس
اتهامات سنگ   یها  هیکه دوس   کسای    کی رسر   –  سازد یم   جرم متهمان اصیل  کیخودش را رسر   یر  قطور 
  اتیو جنا میارتکاب جرا

 
  .در مورد شان وجود دارد یو ضد بشر  جنگ

مصالحه   استیبه خاطر اعالم س  یکه از و   کسای    ستند یهللا کم ن  بی داکبر نج  روز یمخالفان د  انیم  در 
  .کنندی م اد ی گیتحقق آن به ن یو کوشش ها برا میل

 سیی ر   بر اند که در رابطه به تذکر اخ  کسای    بر  ن  دانند، ی هللا م  بی داکبر نج  و بر که خود را پ   آنای    انیم  در 
  .نشان دادند  منف   واکنش احساسایر   جمهور غت  

، بل  مینینه ب یرا تکرار  لم«یاست که نه تنها »آن ف نینکته ا نیمهمبر  م، یکه بگذر   اتییهر رو، از جز  به
رسنوشت    یر  چن   کیس  میو اجازه نه ده  مین یمشابه را نه ب  یامدهایو پ  انیو پا  و یسنار   یدارا  لمیف  چیه

 کند.   لیبر ما تحم  گر یرا بار د  شویم

 کلیپ گفت و شنود با رییس جمهور غت  

 

 

 

  

https://www.facebook.com/Hamidulla.Obaidi.HH/videos/273352880440374
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 ۲۰۲۰اگست  ۱۳

و  با طالبان سه نکته در مورد مذاکرات پیشر

وعیت  هیات   -۱ جمهور اسالیم افغانستان باید بر بنیاد این اصل که هیات یک نظام موجود و دارای مشر
هیات نظام در این مورد باید وفاق داشته باشد    میل و بیر  الملیل است با هیات طالبان مذاکره کند. 

ین تعریف یک گروه شوریسر مسلح ضد دولتر است و نه بیش از آن  .که طالبان در نرمبر

داده شود تا مانند سایر      سالح و خشونت ، باید این حقبه طالبان در برابر کنار گذاشیر  جنگ،    -۲
دازد. در این رابطه میتوان   گروه های سیایس در تحت چبر نظام به فعالیت سیایس مسالمت آمبر  ببی

 .روند پیوسیر  حزب اسالیم آقای گلبدین حکمتیار را مثال آورد

 قانون اسایس در مورد    -۳

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

ام عمیل نسبت به قانون اسایس را بپذیرند  .طالبان باید البر 

به    - ری اسالیم افغانستان باید بر این موضع اصول استوار بماند، که هیچ کس ب . هیات جمهو 
حق نه دارد قانون اسایس را خالف اصول و شیوه پیشبیت  شده در قانون    - شمول رییس جمهور

 تعدیل کند. اسایس،  

وجه نه میتواند  به هیچ  قانون اسایس و نظام برخاسته از آن     به این ترتیب، الغای رسیم و علت  و یا مسکوت 
 از جمهوری افغانستان وارد چنیر  بحت     -موضع مذاکره باشد 

 
 هیچ کیس حق نه دارد به نماینده یك

ً
اصوال

  
ً
شود. همچنان حقوق و آزادی های شهروندان و از جمله زنان مندرج در فصل دوم قانون اسایس، اصوال

 غبر قابل کش و کاهش است. 

 باید همانا پایان منازعه و جنگ از طریق مسالمت آمبر  و سیایس و  موضوع محوری مذاکره با طالبان، اصو 
ً
ال

فراهم ساخیر  زمینه برای فعالیت     فراهم ساخیر  زمینه برای آتشبس داییم قطع جنگ و استقرار صالح با
 .  باشد  سیایس مسالمت آمبر  طالبان به حیث یک گروه سیایس در تحت چبر نظام 

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

 .  خواهند پذیرفت و یا خبر

ده تر و محکم تر  اصل ی این نکته روشن است که هر قدر پشتیبای  ذهنیت عامه از سه  و اما،   اد شده گسبر
باشد، همان قدر چانس رعایت و تحقق آن بیشبر خواهد شد. و این به دست خود ما است که تا چه حدی  

 چنیر  پشتیبانتر را بیان میکنیم. 
 و با چه قویر
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 ۲۰۲۰اگست  ۲۳

 جهل مقدس»
ٔ
 « فاجعه

 .ستی خطرناک تر از »جهل مقدس« ن بتر یبال و مص  چیه

  .پنداشتندیم  نیکه جهل خود شان را د  آنای    -کشتند  ندارها یکافران نه کشتند؛ د  را در کربال،  یر  حس  امام

  ...آدم نه کشته باشند ن،یبه اندازه   خوانش جاهالنه از د د یامراض شا نی خطرناکبر 

ای    نیتا ا  کنمی دوستان سفارش م  به محقق داماد را بشنوند.    مصطف    د ی هللا« دوکتور س  تی»آ   یآقا  سخب 
ا ای    نیاو  معرق    سخب  محفل  در  ز   را  اش که  تازه  شده    ر یکتاب  منتشر  مقدس«  جهل   

 
»فاجعه نام 

  .انجام داده استاست، 

   -یفکر   از نظر خط میسر   رای  یا  روحای    نیا
 

محبوب اصالح طلبان   یهات یها و شخصاز چهره   فرهنگ
  .ود بر به شمار م رانیا

حقوق و   ی تا سطح اجتهاد ، در دانشگاه تهران در رشته ها  ت  ید  عال  التیبه عالوه تحص  مصطف    د یس
 اسالیم

 
 حقوق ب  لیتحص  سانسیتا درجه فوق ل  فلسفه

 
   المللیر  کرده  و از فرانسه در رشته

 
دکتورا را درجه

  .کسب کرده است 

اما،  کرده؛    فهیوظ  یفای ا  مهیم  یدر  پست ها  رانیا  میدر رژ   مصطف    د یس بو    یبه کارها  شبر یاکنون 
  .به شکل کتاب و مقاله منتشر شده اند ی ادیمرصوف است.  از او آثار ز  و دانشگایه پژوهیسر 

+ 

 
ً
چه    و طالتر   یساالر   میتنظ  که در دوره    د یبر در نظر بگ   د؛یفکر کن  در مورد کیم  د؛ینخست بشنو   لطفا

و  سپس اگر   کنند یچه ها م  نیگروه ها به نام د  نی و حاال  هم ا  کنند یو امثالهم  چه م  انیداعشگذشت، 
 ... د ی سینظر تان را بنو  د ی خواست

 این جا بشنوید را میتوانید با کلیک  مصطف  سخنان سید  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Hamidulla.Obaidi.HH/videos/2651992218346514
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 ۲۰۲۰ست گا  ۲۶

 ...ماجرا  هیدر باب کربال و عاشورا و بق 

هموطنان در مورد حادثه کربال و مراسم عاشورا چه نوشته اند. نخست از   نمی که بب  سبوکیبه ف رفتم
  .دارمی م می را به خدمت تقد ی  آن چه خواندم بخش ها انیم

  :نوشته دادهاتفی سخ

 :. فرمودنددمیالسالم را در خواب د  هیعل  یر  امام حس شبید‘‘ 

 .«؟یمدرن ارتباط دار  یهاطلبه  نیبا ا تو »

 :گفتم

 .«اندگروه   یر  دوستانم از هم اکب  »

 :فرمودند

 ‘‘.«خود بنده هم اطالع نداشتم   د،یهمه درس و معنا که شما از کربال استخراج کرد   نیآنان بگو از ا  به»

  :اسد بودا نوشته 

سوه  انتحارگران  ؛یر  حس»
ُ
 ا

بر رس تاج و   لهیدو قب  انیم  ایسیاست که جنگ  س   یاج  یمحرم، بدعت  تار   یو مراسم  عزادار   عاشورا 
 کنند اند و تصور یمگرد  کوِچ ماه محرم شده که گوساله   ای  ی. روشنفکران و دانشگاهکند یم   سیتخت را تقد

لشکِر  ایهیس دهند،یم  نروشنگرانه و مصلحانه به خورد مخاطبا ی  هابا استفاده از محرم سخن  شود یم
و به لجن   کنند را مردار یم  یسر یاندو روشن   ی  شان نوگرا  یااکارانه یر   کرد یرو   نیاند و با اکاروان  ضاللت

خودکش بود و    کی  عیل  بنیر  که حس   فهمند آشناست یم  علوم  اجتماع  ِی باکه با الف  . کسای  کشند یم
سوه   لهیو در دفاع از ننگ  قب  ینژاد-خوی    ِی خاطر توهم  برتر به 

ُ
  م، یکن   ترایسر کشته شد. اگر قرار باشد ا

را تا    ِی او فرقه   از او، منازعات  داخیل  یبر و الگوگ  گراستله یانتحارگران و رجزخوانان  قب  یاسوه   یر  حس
خودکیسر  و  انتحار  استفاده   سطح  ش  نظایم  یو  طفل   و  ردسال 

ُ
خ ان  دخبر یم  خوار بر از  . بخشد عمق 

 حسستند ین  یر  حس   واقیع  و بر طالبان پ   یاندازهبه    یاایس یس  گروهچیه
 
 یهابر ارزش   و مبتت    ت  ی. جامعه

 « .خواهد بود طالبای   یاجامعه  م،ی کربال را از هر منظر نگاه کن

Aisan Masiha نوشته: 

زور را  قدرت جنگ کردند و در فرجام زوردار کم  هم احراز کریس   ا یو    نامویس  ینفر بر رس مسئله   دو »
 زنند، یم   شاننهی" گفته بر رس و سنمی"من سگ  حس  ز یعز   انیعیکه ش  شود کشت، حاال چهارده قرن یم

را بکشد    یگر ی د  گی  د،که رس من جنگ کنن   تانیر  . نبود دونفر در بدرند یم  بانیو گر   کنند یم   شانیپر   یمو 
 « !زنده بماند؟ گر ی شان تا چهارده قرن د و نام
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+ 

 : نوشته شمند یاکرام اند محمد 

و    شهیر   ارانشیو    یر  در شهادت حس  یو قمه به نام عزادار   بر از خود با زنج  و خون کیسر   خود زی  ...»
با خون  بود که وقتر   یصفو  لیشاه اسماع ژهیو به و  یشاهان صفو  نی. ادارد  نهو  داشت نه  ت  ید ۀبر  انگ

 یر  امام حس ام را به ن یشدن ساخت، رسم و راه عزادار  عهیرا وادار به ش رانی ا ا یو خشونت کشور فارس 
اتور   و مذهتر   ت  ید  ۀ)رض(براه انداخت تا به سلطنت خود پشتوان  که در   عثمای    یبدهد و در برابر امبی

 یبرد توان ا رقابت و جنگ به رس یم
 

 « .ابد یب ستادیك

   نهیبه پس زم شمند یاند یالبته که آقا 
 
 . پرداخته اند  بر  کربال ن  و علل وقوع حادثه

  ن یهاتف، قر  داد ی سخ  یکه گپ آقا  افتم یو معتبر مراجعه کردم، در  یبه منابع جد  وقتر  بر  خودم ن   خوب
را   مراسیم  یر  چن  کیبود که    یصفو   لیها و به خصوص شاه اسماع  یاست. از زمان صفو   قتی به حق

  ی د یتوحبر غ  انیاد  برج    انیم  هشیاست که البته شب   تیاز مسح   د یتقل  مراسم هم نوع  نیساختند؛ و ا
  .وجود دارد بر  ن

 یصفو   عیبا تش  ی  اروپا  تی حی مس  میبه رابطه مستق  «یصفو   عیو تش  یعلو   عی در کتاب »تش  عتر یرسر   عیل
یم عثمای    کند اشاره  حکومت  با  رقابت  در     ها ت یشخص  مذهب،ست    که 

 
فرهنگ عناض    مذهتر   و 

  د ی گو کتاب یم  نیدر ا  عتر ی. رسر شود یم  رانیوقت ا  عهیحکومت ش  مذهتر   –   یفکر   وارد مبای    تیح یمس
است، وارد مراسم   آن خودزی    نیتر عناض که مهم   نیا  مذهتر   یهاش یکربال و نما  هی بعدها در تعز   هک

سابقه داشته و نه در    رای  یشده که به طور واضح مشهود است که نه در فرهنگ ا  ها رای  یا  یسوگوار 
 .اسالم  نید

  بر زنج  –  هیامام   انیعیش  ی: »...عزادار   د ی گو ی در تهران هم م  اتیکارشناس اله  تهرای    معصویم  د ی عبدالحم
از   ادشیاند. بنکرده   اشاست که بویم   ی  قرون وسطا  تی حیبرگرفته شده از آن مس-هازدن، علم و کتل 

بهار داور   بویم  آنجاست ظاهراالمر، ول تار   یشده«.  تا  طر ن   نیا  بر  ن  اتیاله  خی    استاد  که    کند ی م  د ییرا 
 .د یبشنو  پیدر کل د یتوانیرا م یسخنان و 

++ 

   ق یاست که حقا  نیمهمبر ا  هیاما، قض  و 
 
  ی  ها  تیاز ادعاها و روا  انبویه  ر یدر ز    کربال«، مربوط به»حادثه

  رای  یا  ت  یاست. احمد قابل مجتهد و پژوهشگر د  دهیمدفون گرد   یلیتخ  یو افسانه ها  نادرست و جعیل
با استناد    بر  مرجع به دست آورده بود، ن  یر  که حکم اجتهاد را هم از هم  یمنتظر    هللات یو از شاگردان آ

   رسیم  یها  تیبه مطالعات خود نادرست بودن روا
 
 کربال را تا

 
. سخنان او را در بخش کند یم  د ییاز حادثه

 .دی بشنو   د یتوانیم مهیضم پیدوم کل

 تیکه چرا روا  نیکربال و ا  یدر مورد ماجرا گر ید یها دگاهیاز د آگایه یهم برا  و ی دیدو و  نیا دنید و 
 : جالب است بر  نادرست اند، ن غالب کنوی   یها

     را به شهادت رساندند یر  آخوندها ابا عبدهللا الحس  

https://www.facebook.com/andishma..%20البته%20که%20آقای%20اندیشمند%20به%20پس%20زمینه%20%20و%20علل%20وقوع%20حادثهٔ%20کربلا%20نیز%20پرداخته%20اند
https://www.facebook.com/andishma..%20البته%20که%20آقای%20اندیشمند%20به%20پس%20زمینه%20%20و%20علل%20وقوع%20حادثهٔ%20کربلا%20نیز%20پرداخته%20اند
https://www.facebook.com/andishma..%20البته%20که%20آقای%20اندیشمند%20به%20پس%20زمینه%20%20و%20علل%20وقوع%20حادثهٔ%20کربلا%20نیز%20پرداخته%20اند
https://www.youtube.com/watch?v=_uuJ-nzmlu8
https://www.youtube.com/watch?v=_uuJ-nzmlu8
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      یر  سه دروغ وحشتناک آخوندها درمورد امام حس 

له  هگفت   
 
   های احمد قابل در مورد مسا

 قابل بر اصل غ کیفرهنگ گفت و شنود متمدن  ت یبه رس چشم و اما به باور من رعا د یدار  ینقد خوب
 کرد.   تیرعا د یجا با نیاصل را در ا نیانرصاف  است و ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Sh6i5lL_2CE
https://youtu.be/Sh6i5lL_2CE
https://www.facebook.com/Hamidulla.Obaidi.HH/videos/332988207892461
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 ۲۰۲۰اگست   ۲۶

 ...   ا یخود استعفا بدهد و   ا ی  د یبا رحمایی  یآقا

س را    تیتابع   ۲۰۱۷، در سال    رحمای    یآقا  ره،یالجز   وی  یز یشبکه تلو   فر یگزارش تحق   کی  برطبق  قبر
 .دالر به دست آورده است ونیلیم می خود، سه دخبر و همشش در برابر پرداخت دون  یبرا

 یر  کاراب   سیو یو ن  تسیک  تیس  یکشور ها  تیاش تابعو خانواده  رحمای    یگفته شده است که آقا  همچنان
 .باشند دارا یم بر  را ن

س از م  تیهمچنان آمده است که اشخاص خواهان تابع  رهیگزارش الجز   نیا  در  و   دارانه ی رسما  انیقبر
 . جهان اند یکشورها  هیمقامات بلند پا

 ت یتابع  یشخص دارا  مهمبر از پست وزارت است. وقتر   ار یجرگه مقام باالتر و بس  ولیس  استیر   پست
 ...تواند یجرگه  هم شده نه م ولیس سییوجه ر  چیبه ه -شود  ر یوز  تواند یدوگانه نه م

+ 

له جنبه قویم  عده به کج بحت    کیدو روز گذشته    یط
 
بدهند.    و مغالطه پرداختند و خوساتند به مسا

  :گذارمی م مهیضم ثی جا به ح  نیرا که به آنان نوشته بودم ا جهت پاسج   یر  به هم

. بر خ  ا یباشد و    تهیدو تابع  تواند یپارلمان م  سییاست که ر   ن یا  یرو   هیقض  ست،یشخص ن  ک ی  یرو   هیقض

پارلمان که مقامش باالتر   سییصورت ر   نیدر ا  نه باشند،   تهینظر است که وزرا دو تابع   نیاگر پارلمان بر ا
  !باشد؟ تهیدو تابع تواند یاست چه گونه م ر یاز وز 

 .اصول است یرو ، ست یفرد ن یجا گپ رو  نیا

 ی که اگر ثابت شود که آقا  میبگو   د یبا  غت    یبه آقا  رحمای    یداران آقاطرف  دوم به ارتباط اشاره برج   
    د یدارد ، با  بر  را ن  یگر ی کشور د  تی تابعافغانستان ،  تیاز تابع  بر به غ  جمهور غت    سییر 

ً
غزل شود و فورا

  .محاکمه گردد  یبکار ی به خاطر فر  بر  ن

 کیداشته باشند و قانون    تیاگر دو تابع  قرار دارند،  عال   یهم که در پست ها  یگر ی کسان د  همچنان
ط تصد  تهیتابع دوم خود را   تی شده تابع هیهم وزرا در اسناد ارا ا یآن مقام دانسته باشد و  یبودن را رسر

 شوند.   بر  محاکمه ن یبکار یبل به خاطر فر نه تنها برکنار شوند،  د یبا پنهان کرده باشند، 
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 ۲۰۲۰اگست  ۲۷

نتی   امونب  نکته پچند   اوباش انبی

نتر  مشخصات  :افغانستان یمجاز  یدر فضا اراذل و اوباش  انبر

 .سندینو یحتا شهامت نوشیر  با نام و نشان خود را نه دارند و با نام مستعار م بسیاری شان -

 .ستندیبرخوردار ن بر  ن  یسیشان حتا از سواد درست نو  شبر یب -

 با اصول و قواعد منطق ب توان بحث منطفر  -
ً
هم به کج بحث و  ا یاند و  گانهیرا نه دارند و اصال

دازندیمغالطه م  .بی

 .است هیپا یر  ی شان به صورت عموم دشنام ، اهانت، اتهام و ادعاها سالح اصیل -

 قویم یبر موضعگ -
ً
ا له  ،با کج بحت   کوشند یاست و م شان اکب 

 
  .بدهند جنبه قویم ی  به هر مسا

آنان را بالک   -  کنمیبحث نه م   شوند،یم  دانیاهانت و اتهام بسیر  وارد مکه با دشنام،    کسای     با   من
 کنم،ی کار را م  نی تا حساب شان بسته شود. ا  کنمیم   تی شکا  سبوکیاز موارد از آنان به ف  ی  . در پاره  کنم یم
بحث و تبادل نظر را    یضاعناض ف  نیا  میالزم را نشان نه ده  تیکه ما از خود قاطع  در صوریر   را یز 

  به اصول بن
ً
 شه یاند  یو از جمله آزاد  موکرایسید  یادیمسموم ساخته و به فرهنگ گفت و شنود و اصال

  .وارد خواهند کرد  یجد بیآس انیو ب

توانند در همه موارد توافق    نیم  بر  توان تفکر مستقل ن  یکه حتا دو انسان آزاد و دارا  دانم یرا م  نیا  خوب
 موارد توافق نظر کامل داشته باشند  نیچه رسد به ا -نظر کامل داشته باشند 

 
 مردم در همه

 
 .که همه

م با هر هموطنم در فضا  من ام متقابل رو   یحاض  ک ما و جهان ما   لیمسا  یاحبر جامعه و وطن مشبر
گوناگون   یها  دگاهیکه در آن دارنده گان د  بد اییم  یمعنا  بحث و تبادل نظر کنم. بحث و تبادل نظر وقتر 

اک نما  .ندیاشبر

  ی سلسله اصول قواعد و ارزش ها  کی  تیروشن است که گفت و شنود متمدن مستلزم رعا  بر  ن  نیا
. البته در برابر   از جمله منطفر   -است  یادیبن سخن گفیر  در موضوع سخن گفیر  و مودبانه سخن گفیر 

 . کنمی برخورد م یاند با بردبار  قتی حق  افیر  یکه در صدد   آن عده نوجوانان و جوانای  

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

 دارم«،  و از همسخنانم چه چشمداشتر   سمینو یچه گونه م، چرا و  سم ینو ی را که »چه م نیمن ا
ً
  قبال

  داده بودم  حیتوض

 

 

https://www.facebook.com/Afghanasamai/videos/
https://www.facebook.com/Afghanasamai/videos/
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 ۲۰۲۰سپتمبر  ۱۷

 افغان ها انی در مذاکرات م عدم دخالت خارچر 

ت   گزارش     مذاکرایر   یها  میشده است که کار 
 
ها  دستورالعمل   نیتدو   یرو   کنوی  در دوحه، در مرحله

  .از موضوعات مورد بحث است گی «راستا عدم دخالت »فرد خارجر  یر  متمرکز است. در هم

مطرح کرده روشن ساخته    یك  ا یرا کدام طرف و    االفغای    یر  ها در مذاکرات ب  که عدم دخالت خارجر   نیا
   را کرده باشد،   شنهاد یپ  نیکه ا  نه شده است. هر کیس

 
 م، ی دانی که م  ی. طور دانمیم  د ییمن آن را قابل تا

ت م ستی دو تا ن گی بر  ن  عالقهی و ذ نفعیذ یشمار کشورها مشکل زا باشد. از  تواند یها خود م انجر یو کب 
   مداخله کند،   نهیزم  نیر اد  «انجر ی»م  ثی که بخواهد به ح  یهر کشور   گر ید  یسو 

 
 هدفش به درجه

ً
طبعا

کشور هند   نیچه ا  -خودش و منافعش خواهد بود   یمطلوب برا  بر روند در مس  نیا  دنینخست کشان
 ...کایامر  ا یباشد و   هی؛ روس یر  چ  ا یباشد و  هی ترک ران؛یا ا یباشد و  ی سعودباشد چه پاکستان؛  

 کامل م  زمای    اما بحث عدم دخالت خارجر   و 
ً
کدام کشور    ا یقطر و    یمذاکرات  به جا  نیکه ا  شود یواقعا

که محل مذاکرات در داخل کشور   ستی ن  . البته حتیمد بر در داخل افغانستان صورت بگ   گر ید   خارجر 
  ز یدر مورد تجاو   و در افغانستان به توافق برسند    محالیر   ا یمحل و    یرو   توانند یدر کابل باشد. دو طرف م

م یبرا
 
 به توافق برسند.   بر  مذاکرات در داخل افغانستان ن  نیا تیامن یر  تا
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 ۲۰۲۰سپتمبر  ۲۳

 از طالبان ی  پرسش ها

طالبان در   یهللا مجاهد سخنگو   حیذب
اخ سخنان  به  امرهللا   یآقا  بر واکنش 
ر  اول  معاون   ی جمهور   استیصالح 

را »پروپاگند    یافغانستان،   سخنان و 
 .خوانده است  «،اسالیم ندهیمقابل »نظام آ  ی  نادرست«  و عقدگشا

بر   احکام اسالیم  ق یگفته :»تطب  امارت طالتر   تی هللا خان در مورد عملکرد طالبان در زمان حاکم  حیذب
ع تیمکلف یمبنا  .«شد انجام یم رسر

  : است نیپرسش من از طالبان ا حال

جمهور اسبق افغانستان و برادرش در روز اول ورود طالبان که بدون   سییهللا ر   بی کشیر  داکبر نج -
ع و قانون برابر بود؟  !هرگونه محاکمه انجام شد، با کدام رسر

 مذاکره با طالبان به مالقات آنان رفته بود،  یکه بدون سالح و برا  یمزار  و کشیر  عبدالعلیل یبر دستگ -
ع و قانون برابر بود؟  !با کدام رسر

 اجتماع  یها  تیو شخص  ت  یصلح و صدها عالم د  عال  یشورا  سییر   ربای    نیترور استاد برهان الد -
ع و قانون برابر بود؟ گر ید  !با کدام رسر

با آنان با کدام قانون    انهیحقوق زنان و برخورد خشن و وحش  ر یو سا  سلب کامل حق مشارکت اجتماع -
ع برابر بود؟  !و رسر

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

ع و قانون برابر بود؟ میل میموز  ج  یو آثار تار  انیبام یبودا یها کرهی پ یساز  رانیو  -  !با کدام رسر

پس از سقوط   بر  شان و ن   تی طالبان در دوران حاکم  یاز سو  گر ی د انهیوحش یسنگسارها و مجازات ها -
ول شان در سال ها تیحاکم ع و قانون برابر بود؟! ) و   بر اخ  یشان در مناطق تحت کنبر   و ی د یبا کدام رسر
دارند    وجود   بر اخ  یزنان و مردان توسط طالبان در سال ها  انهیوحش  یاز سنگسارها  یادیز   یها  پیکل

که من از گذاشیر  آن    گذارند یم شیرا به نما و ضد انسای   انهیوحش یها چنان صحنه ها پیکل  نیو اما ا
 ( دمیورز  یپست خوددار  نیا ی ها در پا

له و پرسش د کیهزار و  و 
 
 ...راستا یر  در هم گر ی مسا

ای    سییاول ر   معاون پرده   آنان را یر   یطالبان  و عملکردها  تیخود، ماه  شیدو روز پ  جمهور در سخب 
وع مذاکرات صلح،  کم از کم کاهش    ا یفراخوان آتشبس و    برمال ساخت. اگر طالبان بالفرض همزمان با رسر
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با    صلح  الملیل   یر  بدر روز    بر  جمهور ن  سییمعاون ر   د یصورت شا  نیدر ا  بودند،ی گفته م  کیخشونت را لب
که   ی  شما  . و اما،بود ی موجه م  ی آن گاه انتقاد از و   گفتیو اگر نه م  گفتیسخن م  یگر یو زبان د  هیروح

در سطح کل کشور    بلد، یدست برنداشته ا  ستر ینه تنها  از حمالت ترور   بر  مذاکرات صلح ن  انیحتا در جر 
و    ما یس  که چرا کیس  د یی تا بگو   د ینه دار   را   هیگال   نی حق ا  چیه  د، یجنگ و خشونت ها افزوده ا  انبر  بر م

 .سازدی برمال م د یو هست د یشما را چنان که بوده ا یکرده ها

 رانه یشهرکابل به و   یو جنگ ساالر   یساالر   میاز طالبان و در دوره تنظ  شیدرست است که پ   نیا   هان
 یر  سنگ  ار یبس  اتیجنا  قربای    بر  ن  گر یکشته شدند و هزاران تن  د  شصت هزار کابیل  د، ی سوخته مبدل گرد

آن در باال کوتاه اشاره    شبخ   کیکه طالبان   چه ها کردند که به    م یدانیرا هم م  نی.  و اما ادند ی گرد   گر ید
   .شد 

 ی را فراموش نه کرده اند. و همه انسان ها  بر چند دهه اخ  اتیکه وجدان و حافظه دارند جنا  کسای    همه
و به خصوص    ی  گذشته    چیکه صلح با برگشت به ه  دانند یم  تی و احساس مسوول  می عقل سل  یدارا

 مص
 
امارت    ستانگور   بر  و ن  یمی تنظ  هرج و مرج دوزج    گذشته و از جمله دوره    یر  بار و خون  بتیچهار دهه

ت از ا یربار با گرفیر  درس هاو پ دار یصلح پا -تواندیشده نه م ش یم طالتر  قابل  شبر یگذشته ها ب  نیعبر
س م  . شود یدسبر
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 ۲۰۲۰سپتمبر  ۲۸

  درواغ پاکستایی 

 

عباس دا    لید قند  یك  یس  یر   یر   په
جی  ه  د    گوایک  خبر پاکستان 

  که ړیا  هښ رسه    تنو ښافغانستان له پ
  .یدرواغ د یلو  ،یلر 

پاکستان د ضد افغای    دا   درواغ د 
د   استیس مانا  په  دوام  د    ید  نه 
 .ه ښبدلون ن هښ

ات  ا یاو     ت  ګد استعمار وارث و   انځ  تر هاغه وخته جی   پاکستان ر د سبر د    ئ،ړ ک  بی تعق  یسی پال  ېژور   کیبر
  .یبه و  منښافغانانو دو  ولو ټافغانستان او 

 .ید هښ جوته ن مت  ښو ډرسه د پاکستان د   تنو ښرسه چلند له پ ګنځ غور  ژغوری   تونښپ د 

 پاکستای   دروغ

داشته    روابط خویر   افغانستانیپاکستان با پشتون ها    ا یکه گو   یس  یر   عباس در برنامه یر   لیگفته قند   نیا
 .دروغ بزرگ است کی

  نیا
 
 دگرگوی   ضد افغای   استیسدروغ نشانه ادامه

 
 .مثبت در آن پاکستان است و نه نشانه

ات  ق یعم   استیکه س  استعمار بداند و تا زمای    اثخوار بر که خود را م  تا زمای    پاکستان ر اسبر در قبال    کیبر
 .دشمن افغانستان و تمام افغان ها خواهد بود افغانستان را دنبال کند، 

   چه
 

ن  گونه یك با جنبش نجات پشتون ها  با  پشتون ها    شانه روشن دشمت  برخورد پاکستان  پاکستان 
 است. 
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 ۲۰۲۰اوکتوبر  ۱۶

 

 !طالبان صاحبان

  دی توانیکه م   میدانیم

  تان را مخالفان

 د یینما بر تکف

 د یبزن  شالق

 د ی کن  سنگسار 

 .دی اعدام کن بر  را ن ونیز یو تلو  و یحتا راد و 

  دی توانیکه م   میدانیم

 را  ایسیس  بر غ ج  یب ی  آدم ها حتا 

  قهی خاطر اختالف سل به

  و بروت شیر    یرو 

  را یزنان عاد و 

  خاطر چادر به

 حتا برون شدن از خانه و 

 .د ی مجازات کن سخت

 د ی توانیکه م   میدانیم

  ها را ساختمان

  ها را راه

  ها و پلچک ها را پل

  برق را یها هیپا
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 را  کاتیفابر 

 حتا باغ ها و تاکستان ها را و 

 .د یبساز  نابود 

 د ی توانیکه م   میدانیم

  را مردم

 دیبساز  آواره

  دیده زجر 

 .دی بکش و 

  که در هر کجا  میدانیم

 د ی کن  بم پرای   د یتوان یم

  حتا آدم ها را به و 

ک دوپا مبدل بساز  یها بم  .دیمحبر

  که  نیا کوتاه

  میدانیم

 زجر  در 

  کشیر  

 رای  یو  و 

 .دیهست استاد 

+ 

  میدانیو م هان

 و روس رانینه تنها با ا که

 تان بودند  یروز یمخالفان د که
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 د ی ز یبر  د یتوانیم دوستر  طرح

  که آن را  کا ی، با امر  بل

 د یخواند یو اشغالگر م متجاوز 

 .دی صلح و تفاهم کن بر  ن

++ 

  ایآ اما، و 

 !د؟یافغان ها دار  یصدا دنی شن یهم برا گویسر 

 که   د یدان یم ا یآ

 !خواهند؟یافغانستان از شما چه م مردم

 تان   یزبان ما ، برا دنی فهم مگر 

  دنیتر از فهم سخت

 !است؟ یسی و انگل و اردو و رویس  عریر 

 مردم افغانستان را ایر یح از یو ن هان

 صلح و آرامش  یبرا

  و جنگ یر  از چهار دهه بحران خون پس

  ایسیس یکور و کرها  حتا 

 ...دانند یها هم م انوسیاوق یآن سو  در 

 !د؟ی دانیرا نه م از ین نیشما ا ا یآ

  که خواست مردم  نیا ا ی و 

  و 
 

  مردم حتا زنده یك

 منافع و مصالح افغانستان و 

 !نه دارد؟ تر یاهم چیتان ه یبرا
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  که  نیا ا ی

 تان دشوار تر از  یصلح با هموطن برا 

 !گان است؟  گانهیبا ب صلح

  که  نیا ا ی

 ...!شما را هک کرده اند؟  عقل

 ...که   نیا ا ی

 م ی گو ی نه م یبر  چ شبر یب نه

 :است قدر کاق   یر  هم

 در خانه کس است  اگر 

 گپ بس است   کی

+++ 

  هان

  از اسالم و مسلمای   و 

  نه گفتم یبر  چ

  رایز 

 باورم که  نیا بر 

  ت  ییو آ نید چیه

 تواند یم نه

 اعمال ضد انسای   یر  چن 

  را

 .بداند مجاز 

++++ 
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 ست یشعر  ن نی، ا ی  

 
 
 ست ین بر  ن ادیر   پارچه

 درد دل است تنها 

  دل من درد 

  درد  دل کنمی فکر م و 

 . سواد یچه با سواد و چه ب -افغان با وجدان  هر 
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 ۲۰۲۰اکتوبر  ۲۶

 « رند  یو مبلغان »نسخه استعمار  وانب  پ

 

 پس از سفر به پاکستان،   ار یحکمت  یآقا  روز ید
مطبوعایر   کیدر   خواهان    کنفرانس  در کابل 
 ... حکومت موقت شد  کلیتش

 ل یخواهان تشک  الی  یحامد گ  د یس  یآقا  امروز 
 ...رسپرست شد  اداره  

در واقع حرکت   »حکومت رسپرست«   رسپرست« و   «،»اداره  »حکومت انتقال  »حکومت موقت«،   طرح
  بر در مس

 
  خط بطالن بر  قانون اسایس دنیجز کش ستین  یبر  بوده و چ »رند«یاستعمار  تحقق  نسخه

   دنی و دولت برخاسته از آن و برگردان  ایسیکشور و نظام سنافذه   
 
که از   ستا   ی  صفرافغانستان به نقطه

 به تفص  نی. من در اتواند یو خطرناکبر باز شده م  قبر ی آن جا درب افتادن به پرتگاه بحران عم
ً
 ل یمورد قبال

  .نوشته ام

 از مساع   ار یدکتور سپنتا با سخاوت بس  یکه به گفته آقا  یحامد کرز   یآقا  یر  شیجمهور پ  سییر   حتا 
 بر اخ  بر  ن  کرد،ی م  بای  یپشتور افغانستان،  در ام   کا یوزارت امور خارجه امر   بر سف   لزاد یخل  زلیم  یآقا

ً
در برابر   ا

از   یاتحادشور   یقوا  ج پس از خرو   یکرد و آن را تکرار خطا  یبر موضعگ  »طرح صلح پاکستان محور«
 .افغانستان خواند

   چه
 

آقا  گونه یك امور    الی  یحامد گ   د یو س  ار یحکمت  انیروابط  آگاه  ناظران  از نظر  از کم  پاکستان کم  با 
  ان یخود را ب    پروپاکستای    یها  یبر خود هم چنان آشکارا موضعگ  ار یحکمت  ی . آقاست یچندان پنهان ن

به پاکستان که به    خود سفر    انیدر جر   ار یحکمت  ی. آقاگذارد ینه م  باقر   د یشک و ترد  یبرا  ی  جا  کهکند، یم
 روز ید  حکومت افغانستان اظهارات خصمانه کرد،   هیعل  افت،یآن کشور انجام    دعوت مقامات رسیم

افغانستان را در مورد به دست    تر یمقامات امن  یادعا   بر  خواهان تشکل »حکومت موقت « شد و امروز ن
  ...واند خ غرا درو  مند بر ه یجنگ ها یها دانیپاکستان در م انیآمدن اجساد نظام

بل روشن ساخیر    ست؛ین  الی  یحامد گ  د یو س  ار یحکمت  یدر مورد آقا  یجا افشاگر   نیهدف من در ا  خوب
 ...است  »حل بحران«   بکارانهیفر  یعامه در مورد  نسخه ها تیذهن

م  انیو پا  خواهند یکه مردم افغانستان صلح م  ستین  حرق    جیه  نیا  در 
 
 دار یصلح پا  یر  دادن به جنگ و  تا

  صلج   یر  مورد که چن   نیاست.  من در ا  میل  ایر یح   از ین  کیمطلوب ممکن،    نده  یآ   یراه به سو   شیو گشا
م  توانیرا چه گونه م

 
  یاستعمار  یکرد و تفاوت آن با نسخه ها  یر  تا

ً
  .تفصل نوشته ام بهچست، قبال
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   ۲۰۲۰اکتوبر   ۲۷

 آن بر افغانستان  جیو بازتاب نتا کا یانتخابات امر 

 ی جمهور   استیبه انتخابات ر   گر یروز د  پنج
ن  باقر   کا یامر  حال  تا  است. گرچه    بر  مانده 

نظرسنجر   دنی جوبا دونالد   در  به  نسبت  ها 
توحه   قابل  حد  به  و   ثابت  طور  به  ترامپ 

صد در   نانیاست؛ و اما، هنوز هم اطم  شبر یپ
هم    -شود  وز بر پ  دنیوجود نه دارد که با  یصد
عامه و   تیدر ذهن  احتمال  اتبر تغ  لیبه دل

دل به     دهیچ یپ  لیهم 
 

  انتخابایر   ستمیس  یك
  .کایامر 

را به ارتباط انتخابات    -یتا افراد عاد  لگرانیو تحل  استمداران یاز س  – از همه ذهن افغان ها    شبر یکه ب  یبر  چ
ث  کا،یامر 

 
 لیدر قبال افغانستان و مسا  کا یامر   استیانتخابات  بر س   نیا   بر به  خود مرصوف ساخته، تا

 .آن است  امونبر پ

 به چ  ار یروشن است که ترامپ بس  نیا  خوب
ً
  ابد یدست    یبر  عجله داشت تا به ارتباط افغانستان حتما

  ی استفاده کند. مذاکرات با طالبان و امضا  کارت برنده در مبارزات انتخابایر   ثیکه بتواند از آن به ح
 یسا  ر یز   یادیتا حد ز   ت« ی »موفق  نی. و اما، اافتیانجام    د یشد   اقیاشت  یر  فشار هم  ر یتوافقنامه با آنان ز 

 
 ه

فتیجنگ و خشونت و عدم پ د یاخبار تشد   .در دوحه قرار گرفت االفغای   یر  در مذاکرات ب شر

ور را با همان  مذکاش پروژه     یجمهور   استیترامپ در دوم ر   در انتخابات،   یوز بر که در صورت پ  نیا
له    بر خ  ا یادامه  ادامه خواهد داد و    قبیل  د یشد   اقیاشت

 
 نان یبا اطم  توانیاست که در مورد آن نه م  ی  مسا

 در ه  یاستمدار یدر مورد س  -سخن گفت
ً
 .سخن گفت  نانیاطم  ا ب  توانی نه م  یمورد  چیچون ترامپ اصال

توافقنامه با طالبان به  ق یدر تطب کا یدر انتخابات، روش حکومت امر  دنیجو با یوز بر در صورت پ اما، و 
آن حد به نفع حکومت افغانستان خواهد   ا ی  نیکه تا ا  یبر تغ  -خواهد کرد   یبر تغ   یر  قیبه    بیاحتمال قر 

  آغاز شد، در دوره    وباما دادن به جنگ در افغانستان که در زمان ا  انیپا  یبرا   کا یبود. البته کوشش امر 
  ل ی خل یآقا ،خارجر  استیس می ت بر که همراه با تغ  ستین شگ بر  ن نیدر ا .  افتیادامه خواهد  بر  ن دنیبا

  .کنار گذاشته خواهد شد   بر  زاد ن

برخوردار    یشبر یاز ثبات و تداوم ب  دنی حکومت جو با  یها  استیکرد که س  ت  یشبیپ  توانیمجموع م  در 
قبه کمبر خواهد بود  بر غ یخواهد بود و در آن احتمال زلزله ها    .مبر

 در محراق توجه همه جهان قرار م کا یانتخابات امر  هر 
ً
  .انتخابات ن یبه خصوص ا -دبر گ یطبعا

له    دو 
 
را به خود مرصوف ساخته است و   لگرانیانتخابات بروز کرده و ذهن اکب  تحل   نیکه  در ا  ی  مسا

 امن گیدر محراق توجه قرار دارد،  
 
له
 
   دیهیمراکز را  تی مسا

 
دهنده گان در روز سوم نوامبر است و     ی و  را

  دویم
 

 :انتخابات جیواکنش نسبت به نتا  چه گونه یك
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  ی  قا یافر    یها  تیاقل  فی به تخو   انتخابایر   یر  مع  یمسلح در حوزه ها  کالیراست راد  یکه گروه ها  نیا -
اک آنان در را یر  تبار و الت ی  ایتبار،  آس در صورت شکست  ا یشوند و   یگر یتبار دست زده و مانع از اشبر

 مطرح اند؛ یجد یها نگرای   ثی به حترامپ به شورش دست بزنند، 

  بر  تا همه چ  د یترامپ خواهد کوش یکه در صورت بازنده شدن، آقا  ن یخوب ا -
 
 ی ها یو به خصوص را

 رش یترامپ نه تنها به پذ  یکه آقا  ی  قرار داده شود، گپ روشن است. و اما، از آنجا  یر  ذره ب  ر یز   پستر 
ک  جینتا

 
نده خواهد  او باز   دهکه تنها در صورت جعل گسبر   نیبر ا  د یانتخابات متعهد نه شده است؛ بل با تا

 از پذبود،  
ً
 ن یا  کال، یراست راد   یگروه ها  د یباخت خود امتناع بورزد،  با توجه به  تهد   رش یاگر او واقعا

 ا  ت  یشبیپ  قابلبر غ  تیبا وضع  کا یامر وجود دارد که    یجد  نگرای  
ً
  و ی سنار   نیبدتر   نیمواجه گردد. و طبعا

 ...نتمام جها یبل برا  کا،یامر  ینه تنها برا -است

عمر را    کیکه    دنیبوده است. و اما، جو با  کاق    یتا حد  ترامپ شنایس  یچند سال گذشته برا  خوب
ز   اتشیخصوصکرده،   یسبی   استیدرس با  یادیتا حد  است.     دن ی شناخته شده 

ً
ترامپ    عمدتا برابر  در 

ا  شود ی شمرده م  یانتخاب بهبر  نه  تا در قطار به  تیتصور کند او  ظرف   که کیس  نیو    نیبر آن را دارد 
  .د بر قرار بگ کا یجمهور امر  یروسا

  ی و گفیر  گپ ها  و ترامپ  وجود دارد: دهان لفر   دن یبا  انیهم م  شباهتر   کیوجود همه تفاوت ها،    با 
و   گر ید  دهیناسنج  یرا با گپ ها   دهیناسنج  یاست که ترامپ گپ ها  نی. و اما، تفاوت در ادهیناسنج 
با   کند ی دنبال م  دهیناسنج  یکارها اف به اشتباه را نه دارد.  برخالف  به خطا و   ارها ب  دنیو عادت اعبر

اف کرده و رو  له تغ  کیخود را نسبت به    کرد یاشتباه خود اعبر
 
  توان ی جهت نه م  یر  داده است. به هم  بر مسا

جمهور   سیی معاون ر   ثی که در سفرش به ح   ی  بر آن جمله    هی او را در قبال افغانستان تنها با تک  استیس
 ...گفته بود، حدس زد  یجمهور کرز  سییبه کابل به ر 

+ 

ات د یبا که  افغانستان چرا  در هر صوریر   نیمورد ا در  ر سبر    یبر
ً
از  نوشته ام.  اتکا بر خود را دنبال کند قبال

 : 
ً
 یشپو و  مو یتر ن ټک  ید پردجمله مثال

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Afghanasamai/videos/741407809548533
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 ۲۰۲۰اول نومبر 

 دروغ نوکر خان 

 

شد که پاکستان بر طالبان  آلمان مدع  (DER SPIEGEL)گلیعمران خان در  مصاحبه با مجله شپ
ل   ...دارد نهکنبر

ال ض همکاران افغانستان سخن گفته   هی با افتخار از نقش پاکستان در آغاز جنگ اعالم ناشده عل  ا یجب 
  .اند

کرده    فی خدمت خودش به پاکستان تعر  نیمسلح افغانستان را بزرگبر  یقوا دنی فروپاشان فیرسر  نواز 
 .بود

اف کرد بود آوردن طالبان یر  دانیبهوتو در مورد نقش پاکستان در به م بر نظ یر   .پرده اعبر

ال ف ن  ز یپرو  جب  اف کرده بود که سازمان اطالعات نظایم بر  مشر  یبرا ۲۰۰۲از سال  (ISI) پاکستان اعبر
  .به پرورش دوباره طالبان اقدام کرد  ،ی دولت حامد کرز  فیتضع

 بر اخارجه حکومت عمران خان،  خ ر یوز  یسر ی شاه محمود قر  یر  هم حتا 
ً
 یچند بار تلو  ا

ً
اف کرده که  حا اعبر

« ساخته است  یپاکستان طالبان را برا  .انجام مذاکرات »حاض 

افغانستان چه وقت   هی که جنگ اعالم ناشده پاکستان عل  دانند یهم م ایسیس یکر و کورها  گر ید امروز 
 ...است  مودهیبه امروز کدام مراحل را پ دنیو چه گونه آغاز شده و تا رس

 با یاس آ ینوکر آ نیخوب به باور من ا 
ً
خان  یو تخلصش همه به جا داشتینام م ران یو  د یاصال

و  فیو نارسر  فیو رسر  رانیاند و  عمران و و  انیپاکستان نظام ارباب اصیل را ی ز  بود؛ینوکر خان م د یبا
 .ارباب بوده اند یر  همه  در خدمت هم بر و با نظ بر نظیب

ات به ر باور من سبر  نیا بود یکرده م  بر اگر تغ نه کرده است،  بر تغ چیپاکستان در ارتباط افغانستان ه یبر
 . گفتیدروغ راست م  یبه جا د ی نوکر خان با
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 ۲۰۲۰نومبر  ۱۳

 ترامپ با طالبان   همدستی 

دولت منتخب افغانستان همدست   هیجمهور ترامپ: ما با طالبان عل سییر  میل تی امن یر  شیپ مشاور 
 م یشد 

 نیا خارجر  استیس ناکایم نیدولت دونالد ترامپ در قبال افغانستان، بزرگبر   کرد یرو  د ی گو ماسبر یم مک
 استیس  ناکایم نیگفت:" افغانستان بزرگبر   یسیر تاک یر حکومت است. او در صحبت با برنامه هارد 

دولت منتخب   هیل که با طالبان ع  می داد تی( خروج را چنان اولو کایاداره ترامپ است. ما )امر  رجر خا
 ".می افغانستان، همدست شد

آغاز  مینیبحاال در افغانستان یم  یر  ما آنچه را هم کنم:" فکر یم د یگو یم کا یامر  میل تی امن یر  شیپ مشاور 
که طالبان و   تر یبه همان وضع میهم دوباره برگرد  د یکشور است. شا  نیدر ا فاجعه انسای   کی

ل مناطق را در دست بگ یجهاد یهاگروه  و  ند،بر بگ ستتجارت مواد مخدر را در د ند،بر دوباره کنبر
  د ی به تهد لیتبد 

 
 ".جهان شوند  هی بق یبرا بزریك

هم  نی نگران ا ستم،ی قطع تعهد ن نیخود افزود: من تنها نگران ا یهاماسبر در ادامه صحبت مک یآقا
 .را ادامه بدهد کرد یرو  یر  هم  بر  ن دن یکه مبادا اداره با  باشمیم

مذاکرات با طالبان را آغاز کرد که در   ۲۰۱۸در ماه اگست سال  لزاد یخل زلیم یبه رهبر  ی  کایامر  اتیه
ور   .و طالبان شد  کا یامر  انیتوافقنامه م یمنتج به امضا یسال جار  یماه فبر

که در آن   مذاکرایر  -مذاکرات بود  نیا وهیمخالف ش  عامه افغای   تیافغانستان و همچنان ذهن دولت
  .دولت افغانستان دور زده شده است

،مک ال ها و صاحب ماسبر که مشاور   نیاست. او قبل از ا ی  کایشناخته شده  امر  نظران نظایماز جب 
اجرا   تی در افغانستان مامور   سافیآ تی مسوول بخش شفاف ثی دونالد ترامپ شود، به ح میل  تیامن

اک در جنگ خل   .دارد بر  و جنگ عراق را ن  جیکرده بود. او همچنان سابقه اشبر

،مک ترامپ   یشد. آقا کا یامر  یجمهور  سییدونالد ترامپ، ر  میل تیمشاور امن  ۲۰۱۷در سال  ماسبر
. جان  د یسمت برگز  نیبرکنار کرد و جان بولیر  را به ا میل  تی، او را از سمت مشاور امن۲۰۱۸در سال 

 .ترامپ قرار گرفت  یسال گذشته از سمتش برکنار شد و در شمار منتقدان جد بر  بولیر  ن

+ 

ث میتوان یما م ا یخواهم پرداخت که آ  نیبه ا یپست بعد در 
 
جمهور   سییر  دنیجو با  استیبر س یبر تا

 ... بر خ ا یو  می در قبال کشور خود داشته باش  کا یامر  نده  یآ

  د ی بشنو  د ی توانیاظهارات مک ماسبر در مورد افغانستان را م هی ده و پانزده ثان قهیاز دق مهیدر نوار ضم 

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
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 ۲۰۲۰نومبر  ۱۷

 ...اما کیامرهللا صالح با   یآقا یبرا  تیموفق  یآرزو 

 

  بر  در ده شهر بزرگ و عمده افغانستان و ن  تر یامن  ثاقیم ق ینظارت از تطب تی از تجربه کابل،  مسوول پس
نه   گذاشته شده است. خوایه  یجمهور   استیاول ر   تی در کابل بر عهده معاون  یمبارزه با فساد ادار 

 هما  موفق شود،   شبر یب  فی وظا  نیا  یفایامرهللا صالح در ا  یهر قدر آقا  خوایه
ً
قدر به نفع بهبود    نطبعا

خدمت   بر در مس  فیوظا   یفایصالح در ا  ی آقا  یبرا   د یجهت با  یر  اوضاع در کل کشور خواهد بود. به هم
 
 
 .کرد   یوز بر پ یآرزو  افغای  به افغانستان و جامعه

 اما،   و 

 هر قدر م  یکار   چیکه ه  شود ی دچار اشتباه نه م  کیس  تنها 
ً
   انبر  نه کند. طبعا

 
  ان بر  و م  فیوظا  یفایا  و ساحه

و احتمال   نهیزم  بر  ن  مانهیبه همان پ  شوند،یم  شبر یب  فیوظا  نیا  یفایا  یشخص برا  کی  یها  تی صالح
  .ابندیب شیافزا  تواند یبروز اشتباهات م

نه دارد. داشیر  چشم و گوش و ذهن  باز در برابر انتقاد و نظر   مهیدر برابر اشتباه و خطا ب  انسای    چیه
به موقع آن   میاگر شد  ا یو    میتا مرتکب اشتباه و خطا  نه شو   د ی کومک نما  تواند یم  یادیمخالف تا حد ز 

  س شود یاصل شامل همه ما م  نی. امی را بشناس
ً
و به خصوص  دولتمدران که رسنوشت    استمدارانی. طبعا

که آن را   میدیو اگر د  ند بر اصل را مد نظر بگ  نیا  د یاز همه با  شبر یبکشور و جامعه در دست شان است،  
م  تی چندان رعا را وارد ک  کنند، ی نه  به خصوص می نبر آن ها فشار الزم  ما شهروندان و  . خوب خود 

  .می بر مدنظر بگ  وستهیرا پ تهنک نیا د ی با بر  ن  و فعال مدی    ستان،یژورنال لگران،یتحل

 بر امرهللا صالح اخ  یآقا
ً
خبر نادرست را به    یعمد   بر غ  ا یاشتباه کنم و   یخود نوشته است: »...اگر روز   ا

 «.دی باش یر  شما برسانم شجاعت آن را دارم که روز بعد معذرت بخواهم. مطم 

اف به اشتباه شامل تصام  یوعده آقا نیا دوارمیام   .نادرست هم بشود  یو کارها میصالح در مورد اعبر
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   یبار در مورد آقا  یر  نخست  ۲۰۱۳در سال    من
 
له
 
  نما یس  بیتخر   امرهللا صالح نوشتم. از آن زمان تا مسا

ها نوشته  همه  آقا  میپارک  مورد  دارا  ی در  مجموع  در   یروح  یصالح  
 
بود  ه د  -مثبت  خاطر  و   د یبه 

 ی و اجرا   یبر مگیتصم  وه  یپارک من از ش  نما یس  بی اش. در مورد تخر   انهیگرا یبالعموم مل  یها  یبر موضعگ
 آن، انتقاد کردم.  باز هم اگر موارد

 
 از آن انتقاد کرد،   د یکه به نظر من با   د یا یب  شیپ  یعجوالنه

ً
از    حتما

شود. از نظر    بر  صالح ن ی از هواداران  آقا  یکار سبب خشم شمار   نیحتا اگر ا  -نخواهم کرد  غی    کار در   نیا
 با  تا از سخن و کار نادرستر   ستیمسووالنه و سازنده  ن  نیمن ا

ً
  - دی چشم پوش  انتقاد شود،   د یکه حتما

را تا    یداشته و و   ت  ی خوشب   یرسزده باشد که انسان نسبت به و   یاستمدار ی کار از س  ا یسخن و    نیولو ا
  .بداند بای  یو پشت د ییقابل تا لیآن دل ا ی نیآن حد و به ا ا ی نیا

 کیتفک  د یو انتقاد و فشار بدخواهانه با  یبر اصالح و خرده گ  یانتقاد و فشار برا  انیو صد البته که م  البته
سفانه ب  لیقا

 
 ست، ین  د ی نه تنها مف نیاز نوع دوم است و ا  اجتماع  یانتقادات در شبکه ها  شبر یشد. متا

 . باشد یبل خالف آن م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
419 

 
 

 ۲۰۲۰نومبر  ۱۸

 دروغ ها -دروغ خان
ٔ
ف  فیو رسر  ا یض  یادامه  ...و مشر

مصاد   شواهد  پا  فر یو  صدد  در  پاکستان  بسازند  ثابت  عل  انیکه  اش  ناشده  اعالم  جنگ  به    ه ی دادن 
  است یتا تصور شود که س   نمیبیهم نه م   منطفر   لیوجود نه دارند. به عالوه من  دال افغانستان است،  

  .باشد  افتهیبخش تحول  د یمثبت  و ام بر پاکستان در قبال افغانستان در مس

انکارها  انکار    ی است که در دهه ها  ی  پاکستان از دست داشیر  در جنگ در افغانستان همانند همان 
پاکستان   یها  کیکه در تاکت  نی. خوب اشد یجنگ، پاکستان به آن متوسل م  نی ا  گذشته و مراحل قبیل

اتب  ایر یدر دست ر ه اهداف سبر   .ستین  رق  وارد شده است، ح   ایر یبر تغ  ی  در افغانستان در هر برهه    کشیبر

 کدام تغ   چیبه ه  بر  ن  افغانستان،  هی عل  مقامات پاکستای    بر عالوه اتهامات اخ   به
 
مثبت در    یبر وجه نشانه

  .تواندیپاکستان حساب شده نه م  استیس

 را کسب کرده باشد ،   الملیل  یر  ب  یکه شهرت دروغگو   د ی همه دروغ گفته باشد و بگو   نیکه ا  یکشور 
در عمل و به صورت قاطع و روشن   د یقابل اعتماد باشد. پاکستان با  تواند یحرف و وعده اش نه م  چیه

 در صدد پا
ً
افغانستان    هیعل  شدراز مدت  دادن به جنگ اعالم ناشده    انینشان بدهد و ثابت بسازد که واقعا
  .است الملیل یر  بشناخته شده    نیبر اساس اصول و مواز  یو برقرار مناسبات حسن همجوار 

که او به دروغ به جهان    نی جز ا  -از سفر عمران خان به کابل نه دارم  آن چه آمد  من انتظار چندای    با 
 ...کندیم ا یو کرده   یبر تغ مثبتر  بر پاکستان در قبال افغانستان در مس استینشان بدهد که س

  است و نه کاتبان ملیك  ان ینظام ت یصالح طیپاکستان در قبال افغانستان در ح استیامر س  تیواقع در 
 ...آنان

م  خوب نه  پاکستان    ،بر نه خ   ست؛ین  گونه صلج  چیکه پاکستان خواهان ه  می گو ی من  پاکستان صلح 
افغانستان   هیپاکستان عل   که اهداف جنگ اعالم ناشده    به همان صلج  ایر یدست   عت  ی  -خواهد یمحور م 
م
 
تا   رشیذ و پ  یجز تن دادن به ذلت نوکر   ستین  یبر  افغانستان چ  یبرا  صلج  یر  چن  نیکند. و ا  یر  را 
 ...است و محال  الیکه خ  -پاکستان تی مومیق

+ 

   افغانستان و خطر صوبه ششم شدن -یدیعب  د یحم

  جنگ در افغانستان ۀپشت پرد  ق ی: حقا یر  و مارک ادک وسفیمحمد  

 

 

 

http://www.afghanasamai.com/.../Pakistan-Afghanistan-27
http://www.afghanasamai.com/.../Pakistan-Afghanistan-27
http://www.afghanasamai.com/.../Afg.../The%20Bear%20Trap.pdf
http://www.afghanasamai.com/.../Afg.../The%20Bear%20Trap.pdf
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 ۲۰۲۰نومبر  ۲۱

 ها ها تا ستون پنجاهیم به ستون پنجیم  پاسخی 

 

  یعده  به جا  کیو    ند بر  دست به ترور م  دشمن
هم حتا   . کسای  کنند ی دشمن بر دولت حمله م

  .دهند ی دولت و طالبان را همدست جلوه م

 هشتاد را که مجاهد  انیپا  میاور یب  اد ی  به
 
  ن یدهه

  و شمار نه چنان اندیك   دند بر  کابل را به راکت م
عده هم    کیمردم را به راکت بزنند و    نیکه چه گونه ممکن است مجاهد  گردند ی م  الیکابل خ  انیاز شهر 

  یر  واقع آن زمان هم  در را بدنام بسازد.    نی تا مجاهد  کند یکار را م  نیدولت خود ا  ا یکه گو   کردند یم  غی تبل
کم نه بود.     بر  ن  کردند ی را باور م  غاتیگونه تبل  نیکه ا  ستون پنجم را داشتند. و  شمار کسای    تیثیها ح

  .بود تا کابل بسوزد نیپسانبر روشن شد که هدف پاکستان ا

م  ستین  چنان
 
  ن یو برخورد ما نسبت به ا  کرد ینه داشته باشد و اما رو   کاستر   تی امن  یر  که دولت در تا

که کمر    نیکمر دشمن را بشکند و نه ا  تیباشد که دولت را توانا بسازد و در نها  یطور   د یها با  کاستر 
 .دولت را بشکند و کمر دشمن را ببندد

راست و دروغ  و خوب و بد و راه و چاه  را نه    ،ییر  دوست و دشمن و خادم و خا  صی ما عقل تشخ  اگر 
 ...داشت مینه خواه یگر ی دشمن د چیبه ه از یتباه شدن ن یبرا می داشته باش

+ 

است و از  همه خطرناک تر   گر ید  ی خطرناک تر از  نادان ها  ار یباشد بس  ی  که دچار توهم دانا  نادای  
  یر  متشکل از  هم  شبر ی وجدان و خود فروخته اند . از ستون پنجم گرفته تا پنجاهم دشمن ب  یر   انیدانا

  .گونه عناض است 

++ 

   کینوشتم که طالب و دولت را در    پست  را در پاسخ به کسای    نیا
 
هم بدتر از    ا یو    گذارند ی ترازو  م  پله

 . دهند ی آن همدست جلوه م
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   ۲۰۲۰نومبر  ۲۳

 دم یو نه فهم دم یعطا محمد نور فهم یآقا یکه از گفته ها  یی نکا

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

ا را فهم  که برج    ن یراستش  و    دمیگپ ها 
که هر دو   دمیرا نه فهم  گر ی د  یهابر  چ  برج  

 .گذارم ی م  انیدر م  ز ی را با شما همسخنان عز 

آقا  دمیفهم - ۱ نه    یکه  قصد  نور حاال  
ها دندان  عبدهللا   یآقا  یدارند  داکبر 

  ا یکه آ  دمینه فهم  عبدهللا را بکشند. و اما،
د  یآقا   دن یقصد کش  چوقت یه  گر ینور 

    نیا  ا یعبدهللا را نه خواهند  کرد    یدندان آقا
ً
  ی هم آقا  ا یکار را بکنند و    ن یا  دانند یلزوم نه مکه فعال

 ...!ندارند؟  دنیدندان قابل کش گر ی عبدهللا د

چانس داکبر عبدهللا است تا   نی نبر ی آخر   نیچانس حاال ا  نیآخر   نیآخر   نینور گفت که پس از آخر   یآقا
 .نه خواهد داشت چانیس گر یدچانس،   نی نبر یآخر  نیخود را درست انجام بدهد ورنه پس از ا فیوظا

از نقش و کار    منف    کیل  ایر یدر کنار ارز   یاست. و   امرهللا صالح ناراض    ی نور از آقا  ی که  آقا  دمیفهم   -۲
انتقاد کرد که چرا آقا  نیاز ا  ، یجمهور   استیصالح معاون اول ر   یآقا صالح پشت خلع سالح   یهم 

صاحبانان   نی مجاهد  گر که ا   دمی را نه فهم  نیو قومندان صاحبان را گرفته است. و اما ا  نیکردن مجاهد 
سالح    سالح ها را از کجا کرده اند. و باز اگر کسای    نیآر شده بودند، باز ا  ید   یو قومندان صاحبانان د

 !ساخته است؟ چرا خلع سالح ساخیر  شان جناب نور را ناراض  دارند،  قانوی   بر غ یها

  ف یوظا  یفایصالح در ا  یاست. در واقع اگر آقا  یگر ید   بر  نور چ  یآقا  تر ینارضا  باور من علت اصیل  به
دستاوردها به  حوزه    یمحوله  در  تنها  نه  آنگاه  برسد،  توجه  آقا  ی  قابل  رهبر   یکه  حق    ینور  را  آن 

ث  تیشخص  کی  ثیبه ح  بر  ن  بل حتا در سطح میل  داند،یخود م  یانحصار 
 
قد    حتمالو رهبر ا  گذار بر تا

 سبب نگرای    دولت،  ی ها  ی  توانا  یبرخواهد افراشت.  همچنان ارتقا
ً
است    همه کسای    تر یو نارضا  طبعا

ند ی دولت سود م اتوای  که از ن   .بر

 یآقا  یبرکنار   میتصم  یچند پارچه شده باشد، رد کرد. و   تی را که جمع  نیا  گر یبار د  کینور    یآقا -۴
وع خواند و از و   تی جمع  استیرا از پست ر   ربای    نیصالح الد   رش یخواست با پذ  یکار درست و مشر

  .دست بردارد  شبر یب  یاکتفا کرده و از ادعاها یرهبر  یشورا  تیپست عضو 

وع  ضف وع  تینظر از مشر  ن یصالح الد  یاست که آقا  نیا  تیواقع  ، یگر ید   ی بر  و هر چ  تی و نامشر
شورا  ربای   در  اقل  یرهبر   یگرچه  بس  تیدر  شمار  و  اعضا  کیم  ار یبود  در کنارش    ی رهبر   یشورا  یاز 

  ون یسیکمرا با خود دارد.    تیبخش قابل توجه از کادرها و فعاالن و هواداران جمع   کیو اما، و    ستادند یا
  تیانسجام جمع

 
   بیترت نی خود را دارد. به اهم ساختار جداگانه

 
 ت ی واقع تی جمع کم از کم سه پارچه یك

اف کند و  یچه آقا -قابل انکار است بر غ   .بر خ ا ینور آن را اعبر
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را به    ها»گفتمان«   که غریر   افتم یجناب نور در مورد گفتمان صلح در دوحه سخن گفتند، در   وقتر   - ۵
  .داشته اند هیآن ارا ینادرست هم برا فیتعر   کیترجمه کرده و   سکورس«یاشتباه »د

سو و از طرف    کیاز    تیجمهور   فیو تعر   ینور در مورد دولت و دولتدار   یآقا  شاتیو فرما  حیبا نصا -۶
  تر انتخابات  میت  نور و باالخره فروپایسر   یآقا  تیمورد حما  انتخابایر   قبیل  یها می ت  با توجه به ناکایم گر ید

ت سعد  افتمیآن بود،  در  یر  نور خود از اراک یکه آقا   در رسودن یکه حرص 

ی کار زم   تو »  را نکو ساختی  ی 

ی با آسمان ن  که  « پرداختی  ب 

 ت ی که کار جمع  نیعطا محمد نور چوک است ، در ا  ی آقا  که کار و بار شخیص  فرموده اند. در حال  اشتباه
و موتور    شود یآن بود پنچر م  یر  نور از اراک  یکه آقا  تر انتخابات  میت  یرهایکه تا  نیا  ا یو    شود یبه سامان نه م

 ...نور چه مالمت است!؟ یآقا  ل،یقب نیاز ا یها بر  و چ گردد ی آن بچ م

+ 

همان سان که خود   –نوشتم    و شوج    ی  نور را با خوشخو   یآقا  یمن انتباهات خود از گفته ها  خوب
  .سخن گفتند ی  و خوشخو  به شوج   لیدر مورد همه مسا بر  نور ن یآقا 

++ 

 ن یبود. در مجموع ا  اض یف  بر نص  یکار آقا  وه  یو آن نقش و ش  دمیرا هم نه فهم  گر ید  بر  چ   کی  راستش
  توانم ی. خوب نه مد یسبر دو طرف به مشام م  انیم  توافق قبیل  کی  یبود که از آن بو   یمصاحبه طور 

 اض یف  یآقاکه توافق در سطح خود    دانمی نه م  بر  صورت گرفته بود و ن  توافق بر چه اسایس  نیکه ا  می بگو 
 یپا  شی شوت پ  یتوپ را برا  وستهیداده بودند تا پ  تیهدا  یبه و   انا یآر   ونیز ی باالدستانش در تلو   ا یبود و  

 مصاحبه شونده بگذارد و او را با چالش مواجه نه سازد؟!... 
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 ۲۰۲۰نومبر  ۲۵

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

پ  چند  د  کیس  شیماه  القاب    ، یر  شیپ  پلوماتیکه 
 شیپ  ایسیس  لگر یو تحل  ایسیاستاد دانشگاه و آگاه س

م قطار  گو   شوند ینامش  ها   ا یو  گل  رسسبد   یاز 
 :گفته بود  است،  خصوض یها ونی ز یتلو 

اک    شیب  وا ی اگر در کنفرانس جن - از پنج کشور اشبر
نه   ایسیس  لیبه تحل  گر یکه من د   خورمیقسم م  کرد، 

   .خواهم پرداخت

اک    وا یکه کنفرانس جن   حاال  شد    ر یکشور دا  ۷۰با اشبر
را   ندهیدالر کومک در چهار سال آ  ارد یمل  ۱۳و تعهد  
  گر یبه وعده اش وفا کند و د  لگر یتخل  نیا  د یکرد، ام

 .ها دست بردارد ونیز یدر تلو  ت  یاز الف و گزاف و فالب

 او در مورد مذاکرات دوحه    نیا  یها  ت  یکه فالب  ستیمورد ن  یر  اول  نیا
ً
آقا نادرست ثابت شده است. مثال

 : گفته بود

   افغای    یطرف ها  کا یامر   یجمهور  استیانتخابات ر   اگر ال -
 
صلح را امضا نه کنند،   در دوحه توافقنامه

هر دو طرف خواهد گذاشت و مجبور شان خواهد کرد   یرو   شیرا در چند ورق پ  ی  زاد توافقنامه    لیخل
 ...جا نشای   یر  نه شد هم یر  ن تا آن را امضا نه کند؛ اگر چ شود ینر م که یك  نمیباز بب  -تا آن را امضا کنند 

 یر  همنه شد،   یر  هم ضف نظر خواهد کرد؛ اگر چن  تیاز خط رسخ جمهور   در بازگشت از سفر قطر غت   -
 ...جا نشای  

کرده    ار یبس  نادرست ثابت شده اند،   تیکه در نها   «جا نشای    نی»ا  د یها با ق  ی  شگو یونه پگ  نیاز ا  یو 
را تعهد کرده    ایسیس  لیقسم کنار رفیر  از پرداخیر  به تحل  د یبه ق  وا،یاست. و اما، در مورد کنفرانس جن

  .بود

و سپس به دروغ آن ها را    د یگو ی را از شکم م  ی  چه گونه گپ ها  «،جا نشای    نی»ا  یکه آقا  نیمورد ا  در 
 مستند نوشته بودم  دهد،یارجاع م  الملیل  یر  آن سند معتبر ب   ا ی  نیا  آن فصل و ماده    ا ی  نیبه ا

ً
     قبال

ً
قبال

   . مستند نوشته بودم  

له    کی  دهند ی م  بونیتر   کسای    یر  به چن  چرا و به چه هدق    خصوض  یها  ونی ز یتلو که    نیا
 
جهت مسا

مل است که محصالن    بر  ن  نیو اما ا   ست؛یآن چندان دشوار ن  یامدهایو پ  جیاست که درک نتا
 
 قابل تا

ً
جدا

شده در باال،   اد یب  یمعا  که به عالوه    یاز استاد  -چه خواهند آموخت    یاستاد  یر  چن  کیدر  دانشگاه از  
   ...؟!است ی  و انشا ی  پر از اغالط امال بر  ن شیانوشته ه

https://www.facebook.com/Afghanasamai/videos/
https://www.facebook.com/Afghanasamai/videos/
https://www.facebook.com/Afghanasamai/videos/
https://www.facebook.com/Afghanasamai/videos/
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+ 

له    نیا  هدف
 
له   وا یاست که در باال آمد و نه  پرداخیر  به کنفرانس جن  ی  پست تنها پرداخیر  به مسا

 
و مسا

 
 

وط آن و    الملیل  یر  ب   یکومک ها  چه گونه یك در افغانستان  و    یدولتدار   تیوضع  هم برریس  ا یو  رسر
 امثالهم... 
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   ۲۰۲۰نومبر  ۲۶

 صالح به صالح جامعه و کشور است  یاز کوشش ها بایی یپشت

 

استقرار حاکم  یساز   توانا  و  با   تیدولت  قانون 
آگاهانه،   ده    فعال، مشارکت  گسبر و   مبتکرانه 

 به نفع و به صالح جامعه و کشور 
ً
مردم، طبعا

است که    یادیخط بن  یر  هم  یاست.  در راستا
آقا ر   یمن کار  اول  معاون  صالح   استیامرهللا 

  .دانمیم بای  یرا در خور پشت یجمهور 

  ی توانا ساز   یاز کوشش ها برا   ی  با همسو   د ییایب
  .میمبدل بساز  جنبش میل کیکرده و آن را به   بای  یفعاالنه پشت قانون،  تی ولت و استقرار حاکمد

ابراز   شیشاپیپ  آن کومک خواهند کرد،   بر و تکث  ت یدر تقو   امیپ  نیا  و  همرسای    د ییکه با تا  دوستای    از 
 .م ینمای امتنان م

+ 

 ی شیدو پ  امرهللا صالح به دو نسل متفاوت،  ی و آقا  من
 
 ایسیو تفکر س  فلسف    ت  یمتفاوت و دو جهانب  نه

از  میمتفاوت تعلق دار  ن  تیدهکده و دره و وال   کی. ما  تفاوت ها    نی. و فهرست امیستین  بر  و سمت 
چ چشمداشت ینه دارد. من  ه  ذره هم جنبه شخیص  کیصالح،    یمن از آقا  بای  یاست و پشت  طوالی  
ان دولت ن   کی  چیصالح و ه   ی از آقا  شخیص  ک ی  ثی تنها چشمداشت من به ح  - نه دارم  ،  بر  از رهبر
م  یخود را برا  فیاست تا آنان وظا  نیشهروند ا

 
در    منافع و مصالح میل  یر  خدمت به جامعه و کشور و تا

   نیا
 
، مسووالنه،   برهه

 
  ن یا  می انجام بدهند. و آرزو   ننه و با تمام تواصادقاحساس و رسنوشتساز مدبرانه

 
 
امن     یبرسد و مردم ما در فضا  دار ی و ثبات پا  تی امن  ما  هر چه زودتر به صلح،   است تا کشور و جامعه

هر افغان وطندوست    یآرزو   کنمی ضف کنند. فکر م  یتمام توان  خود را در راه بهروز   موکرایسیو د  یآزاد
 است.  یر  و مردم دوست چن 
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 ۲۰۲۰دسمبر  ۷

 دو نکته  یکی مصالحه و  عایل یشورا 

ساالران و جنگ   میاز تنظ  کی  چیبه ه  من
چویك و  چور  و   در   ساالرای    ساالران  که 

دارند،    تی عضو   مصالحه میل  عال  یشورا
  .نه دارم یاعتماد چیو ه ت  یخوشب چیه

از    اما،  و  آنان صادقانه در صف دفاع  اگر 
میل جمهور   منافع  اسایس  تیو   قانون    و 

موضع در برابر مخالفان    نیاز ا  ند،بر قرار بگ
  .خواهم کرد  بای  یافغانستان پشت منافع میل

   عال  یو صد البته که اگر در شورا  البته
 
لوتر   یر  ، نهرو، مارت  یچون گاند   ی  ها  تی شخص  میلمصالحه

  داشتند، یم  تی بلخ و امثال شان عضو   یو موالنا  نا ی، ابن س  وی  بر الب  ن،ی، چه گوارا، انشتا  ال یماند   نگ،یک
 که بس

ً
 یر  . و اما، حال که چند ید  محتا در خواب ه  شد یو از آن خوببر را نه م  شد یخوب م  ار یبس  ار یطبعا

ه توانستند به محور  ما هم نه تنها ن   موکراتیو چهار تا درسخوانده  به اصطالح روشنفکر و د  ستین
از خود نشان داده نه توانستند،   بر  را ن  گر ی در برابر همد  یر یبل حتا توان همپذ   مردم مبدل گردند،   جیبس

 !ست؟یمقرص ک

 قا ی و عربستان و  کل اروپا و افر   رانی و پاکستان و ا  س ی و انگل  یر  و ماچ  یر  و چ  هیو روس   کا یالبته که امر   خوب
خود و    یها  انگشت نهادن بر کاستر   یبه جا  دانمیمالمت اند ... و اما، نه م  ،یو مشبر   خ ی    و مر   ا یو آس

 !مدوا کند؟ تواند یچه درد ما را م گرانیرفع آن ها مالمت دانسیر  د

عناض و حلقات و گروه    ی  از دست رفته اند، و اما باز هم همسو   یار یبس  یباور من، گرچه فرصت ها  به
 ی برا  یهمکار   یرو   اجتماع  و ترقر   موکرایسید  ،ارض    تیتمام، میل  ت یحاکمهوادار صلح، استقالل،  یها

،    یفردا  یموجود و عبور به سو   تیبرونرفت از وضع  ن یا  یاگر رو   -ودبر به شمار م  ایر یامر ح  کیبهبر
ک را ا نیتا ا د ییایپس ب ،  د ینکته موافق ش ببخش  میکن  جاد یصف مشبر  . م یو گسبر
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 ۲۰۲۰دسمبر  ۱۰

 برادر  یی  یمال   به  یی   پاسخی 

برادر   د،ی هم باش  شما اگر برادر کیس جناب
 د،ی باشیما افغان ها که مرصوف کشیر  ما م

جنابعالد یستین آنای    .  نه   برادر  بوده  هم 
  .دی دهیکه آن ها را به کشیر  م  د یتوان یم

رو   یدارا  یها  آدم و  و   یرس  پشم  پر 
 نهیو راکت به دست و بم در س  نکوفیکالش

. و توانند یو کمر هم طالب العلم بوده نه م

پس آن    د،ی دانیرا طالب العلم  م   نانیاگر ا
  .ست یکردن ن  رانیبسیر  و کشیر  و انفجار و انتحار و و   یجز علم ستم و ناروا  یبر  چ  د یکه شما دار    علیم

به   ا یتان آ  هزار زندای    ۵آن  ی  رها -ستیاز عاقل بودن تان ن د یعقل فرض کرده باش اگر ما را یر   بالفرض
تا هفت هزار  طالب جنگ  و طالب انتحار و کشتار    د یخواهی که حاال م  د یکاهش خشونت و جنگ انجام

 !هم رها شوند؟ گر یو انفجار  د

  -  د یدست بردار   یبکار یو فر   یاکار یو  ر   ی  پس از دروغگو   د،یباور دار   امتیبه خدا و روز ق  اگر راستر   شما 
 : عت  ی

 د؛ یر یرا بپذ  یو رسارس  یپس آتش بس فور  د یاز جنگ دست بردار  د یخواهی م به راستر  اگر 

و انتخابات    تیو اصل جمهور   د ییبفرما   پسکنند، ی م  یکه مردم از شما طرفدار   د یکنیفکر م  به راستر   اگر 
 د؛ یر یرا بپذ

را نسبت به   پس منافع و مصالح میل  د،ی از خطاها و اشتباهات گذشته تان درس گرفته ا  به راستر   اگر 
 د؛ یتان برتر بدان  خارجر  انیتان و منافع و مصالح حام منافع و مصالح گرویه

اف کرده و به خاطر ظلم    د،یاز خطاها و اشتباهات گذشته تان درس گرفته ا  به راستر   اگر  پس به آن اعبر
 د؛ ی معذرت بخواه د،یدم روا داشته اکه بر مر   و ستیم

 ی ها  سی پس به خاطر منفجر کردن تند  د،ی از خطاها و اشتباهات گذشته تان درس گرفته ا  به راستر   اگر 
   د؛یمعذرت بخواه گر ید و آثار باستای   میل میو اثار موز  انیبام  باستای  

ا  به راستر   اگر   جهای    هی اعالم  نیپس اصول و مواز   د،یاز خطاها و اشتباهات گذشته تان درس گرفته 
 .د یپا کردن آن ها معذرت بخواه  ر یو به خاطر ز   د ی ر یو پساوند بپذ  شاوند یحقوق بشر را بدون اما و اگر و پ

 گفت.   میمتناسب به آن به شما پاسخ خواه  بر  آن گاه ما ن د یرفتیبالفرض  هفت  فقره باال را پذ اگر 
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   ۲۰۲۰دسمبر  ۱۳

 ون یلیم  میمالته تا م میم از 

ی به مناسبت روز ب  مبارزه با فساد  الملیل  ی 

پ  چهار  استحصاالت   شیدهه  و  ساختمان  آمر 
ننگرهار بودم. در آن وقت   یانکشاف واد  پروژه  

مد  و  هر    عمویم  رانیآمران  نوبت    گیپروژه 
شب   یر  از هم  گی. در  داشتند یشبانه م   والینوکر 

که دم دم صبح    یموتر   شیها بود که هنگام تفت
چند صندوق   داد،یفارم ها را به کابل انتقال م  بر ش
ه    تهمال معلوم شد   دمیپرس  شد. وقتر   افتیو سنبر

رسباز  دو  به  ها  صندوق  آن  شمار   یکه  از  که 
غاز  فارم  برا  یمحافظان  و  بودند    یسبی   یآباد 

رخص م  تر کردن  کابل  دارد.   فتند،بر به  تعلق 
کرده و دوباره   ییر  دادم تا صندوق ها را پا  تیهدا

  بر موتر ش  ور یآباد برگردانند. به در   یبه فارم غاز 
انتقال داده شوند، آن   قانوی    بر در موتر اجناس پروژه به صورت غ  گر یبار د  کی دادم که اگر    هوشدار هم  
دادم که اگر هر رسباز و کارگر و    حیمنتظر باشد.  به آن دو رسباز هم توض  د یرا نه با  اغماض    چیگاه ه

ند، م   کیکه    کارمند پروژه چند صندوق جی   ی محصوالت برا  انبر  صندوق از محصوالت را به خانه ببر
ر  ییر  فروش به چه حد پا  .المال خواهد شد  تیمتوجه ب  یخواهد آمد و چه ض 

   چند 
 
  آباد،  وقتر   یدر فارم غاز   یکار صندوق ساز   آن شب نه گذشته بود که پس از برریسروز از حادثه
ت    ور یگذاشته شده است. از در   نو یدو صندوق مالته و ک  عقتر   تیدر س   دمی سوار موتر شدم د که حرص 

ت گل جواب داد که ادم یبود، درمورد صندوق ها پرس گل نام داشت  و جوان صادقر  را آمر   ها  نی. حرص 
ام و    دنی من تحفه فرستاده است. هنگام برگردان  یآباد برا  یفارم غاز  آن »تحفه« آمر فارم  با کمال احبر
 رمی تا مرا قناعت بدهد که آن را بپذ   د یتالش ورز   مهربای  

 
را   بر موتر انتقال ش  شی چند شب پ  . من قصه

که آن شب کرده    یاضافه کردم که با کار   ا ر  نیکه آن شب بر زبان آورده بودم، ا  یلیگفتم و بر دال   ش یبرا
را مرتکب خواهم   اخالقر   یچه ناروا  م،بر را تحفه بگ  وهیصندوق م  ک یحتا    ا یام، حاال خودم دو صندوق و  

 .شد 

 ...؟!چه عرض شود گر ی که ... د  شود یباورم نه م نمیبیکه روزگار را م  حاال 

 د ی بخوان د یتوانیننگرهار م ی را در خاطرات من از کار در پروژه  واد هیبق 

 

 

 

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

 فساد  ینگاه ها
ٔ
له
ٔ
 فسادآلود به مسا

از مشکالت بزرگ بر رس راه مبارزه با فساد، همانا نوع   گی
رو  و  است   کرد ینگاه  آن  به  رو   -ما  و  به  یکردینگاه  که 

ده   ب  ی  صورت گسبر با   ی  گروه گرا    کشنده    یمار یآلوده 
بس حتا  مدع   یار یاست.  فعال   انیاز  و  بودن  روشنفکر 

که متهم از    ند یگو یاز فساد سخن م  وقتر   بر  بودن ن  مدی  
پنداشته شوند.   «ینه باشد که به زعم شان »خود  آنای  

 بود، آن گاه حتا اگر اتهام یر   « یخود  بر اما اگر متهم  »غ 
  .دانندی نه م بیرا ع اهو یهم باشد گد شدن در ه هیپا

د   مشکل ا  دنی سوزان  گر یکالن  در  و  است  با هم  و خشک  جا  انیم  نیتر  از    م یو بر م   شیپ  ی  تا  حتا  که 
 .کار اغراض ما را بر آورده بسازد  نیاگر ا – م ی کنی امتناع نه م بر  به خاطر شبش ن یر  پوست  دنی سوزان

  ت یکه همانا ترور شخص  میمواجه هست  بر  ن  زمیاز ترور   یگر ی ما با نوع د  نهیزم  نی است که در ا  نیا  تیواقع
 آن چنان که در ستاتوس قبیل  یجهت به نظر من بهبر است تا همچو ادعاها از رس تا پا یر  است. به هم

 ج یو نتا   ند بر قرار بگ  با اعتبار مورد برریس  ار یمرجع  بس  کیکامل و توسط    تی عرض کرده ام با شفاف   بر  ن
ت آموز   یبر درس گ  یآن برا مسووالنه سخن    میاموز یکه ب  تا وقتر   -چشم مردم گذاشته شوند  شی پ  یو عبر
  تواند یخود ما م  یبرا  تی که ترور شخص  میابیو در   م یو بدون سند و مدرک معتبر اتهام وارد نه کن  می بگو 
ور   یکار برا  نیداشته باشد. ا   یر  سنگ   یبها فاسدان با استفاده از   فعیل  تی در وضع  کهاست    یآن هم ض 

 تی شخص  کیکه تفک  سازند ی خود شان، آب را چنان گل آلود م  یامن برا  یفضا   اد جی ا  یبرا  هر فرصتر 
 ممکن شود.  بر مردم غ یاز پا تا فرق رس آلوده به فساد برا یپاک از آدم ها یها
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 ۲۰۲۰دسمبر  ۱۹

 ...؟!دالرکرایس

 ی برگزار   یانتخابات گفته که برا  ونیسیکم
نما   ی برا   غزی    تیوال   گاننده ی انتخابات  

به    ولیس برا  ونیلیم  ۱۹جرگه  و   ی دالر 
ها    و شاروال  تر یوال   یهای انتخابات شورا

  .است  از یدالر ن ونیلیم ۸۰

وک  عت  ی هر    ولیس  یبرا  غزی    لیانتخاب 
خواهد    ونیلیم  ۱،۷۲۷۲جرگه   تمام  دالر 
 .شد 

  دالر برابر به کاه شال   مت یق  ا ی،    دهی ثروتمند گررررد   ار یافغانستان بس   که هیم  دانم ی نه م  و به راستر   خدا 
من عقل و سنجش خود را از دست   ا یاسسسسست و    اد یز   ار یبس  ونیسیکم  ی که اشتها  نیا  ا یشدددده ،  
  ...؟!داده امممم

 ۲۴۸ شود یم میدالر کن  ونیلیم ۹۹ نیرا که جمع ا  یجمهور  استیدالر انتخابات ر  ونیلیم ۱۴۹ آن
 جمع پول  گر ید یو شوراها میل یمصارف شورا ر یکه مرصف معاشات و سا  داند یدالر. خدا م  ونیلیم

 یبرا لفمخت یبه گونه ها د یکه ملت با  و آن مصارق   کنند یمرصف م  انتخابایر  نیکه خود وکال در کمپا
دازد، نی ا مصارف انتخابایر  انبر ج .  د یه خواهد رسدالر در هر دور  ارد یلیبه گمانم کم از کم به  موکال ببی

عالم   یاست، به خدا وکال صاحبان جی  نیکه مفاد ا  نی حاال ا میمصارف و خسارت را حساب کرد 
 ...؟؟؟!!!معلوم

  کی یبرا کستانیعرض شود که مصارف انتخابات تاج  سهیمقا ی برا 
 
در   دالر، کیسوم  کی حدود  یرا

 یمحاسبه هم مصارف دولت  برا نیهندوستان کمبر از دو دالر ودر پاکستان حدود پنج دالر است. در ا
  .نامزدان شامل است انتخابایر  نیانتخابات و هم مصارف کمپا یبرگزار 

  کی یافغانستان بها یجمهور   استیانتخابات ر  نیاما، در آخر  و 
 
  ۵۴   از نظر مصارف سازماندیه یرا

رقم تا حدود هشتاد و چند  نیا م،یی فزایبر آن ب بر  نامزدان را ن دالر است که اگر مصارف کارزار انتخابایر 
چهل برابر   کستانی جسه  صد چند تا -در افغانستان دو مصارف انتخابایر   عت  ی. د یدالر خواهد رس
 ...!کن؟  وند ینوده پ   نیو از ا ا یبرابر پاکستان است. حاال ب ۱۶هندوستان و 

صورت    نیا  در م، یبرگزار کن  میل  د یقابل تحمل و متناسب با عوا  جهیتا انتخابات را با بود  میبر نه گ  اد یاگر    ما 
 انتخابات کمر  ما را خواهد شکست. 
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 ۲۰۲۰دسمبر  ۲۷

 خود  ی خود؛ گوسفند از پا ی بز از پا

آقا  اگر  از  ا  ار یحکمت  یمن  به  معنا    نیانتقاد کردم، 
آقا  ستین نورای    یکه   را  آقا  نور  را   قانوی    یو 

بز    -دانمیمحقق را بر حق م  یقانونمند و ... و  آقا
خود    ی خود، گاو از پا  یگوسفند از پا  خود،  یاز پا

 .خود یو... شبر از پا

به    ،طالتر   مخالفت من با طالبان و دوره    همچنان
مرج     د ییتا  یمعنا و  هرج  و    یساالر   میتنظدوره  

دوره   د ییتا  یبه معنا  بر  ساالران و جنگ ساالران  ن  میهرج و مرج تنظ. انتقاد از دوره   ست ین  یجنگ ساالر 
ن  تیحاکم ا.  باز هم مستیح. د. خ.  پا  میگو ی .  از  پا  شیخود، گاوم  یگاو  پا  خود،  یاز  از  خود و     یبز 

 .خود یخود و ... و شبر از پا یگوسفند از پا

 ت یمن طرفدار آن هستم تا ما صف واحد دفاع از جمهور  گر،ید  لیمسا  یرو   یبه رغم هر انتقاد  خوب
 گر ی تا بار د  می اجازه نه ده  کیس  چیو به ه  می کن  تی را تقو   بر دو دهه اخ   کیموکراتید  یو حفظ دستاوردها

  .برگرداندد، یرا بگشا  یگر یدرب جهنم د تواند یکه م  «یافغانستان را به »نقطه صفر 

+ 

 یر  خون   یشامل در استقطاب ها  یو گروه ها  وها بر بحران و ن   یدر مورد تمام برهه ها  شی کم و ب  من،
 د ی توانی صفحه م  یر  هم  ی جستجو   چهیموضوع در در   ا ینوشته ام. شما با نوشیر  نام و    بر چند دهه اخ

  .ی  هم با مراجعه به پورتال آسما ا یو  د ی ابیمطلب مورد نظر را ب

بودند که چرا در مورد    دهی از همسخنان پرس  یام شمار   ستاتوس قبیل  ینوشتم که در پا  یرا به خاطر   نیا
که  هر گپ   سمیبنو  د یهموطنان با نی. در پاسخ به ام یگو ینه م یبر  دوره و موره چ ا یآن شخص و  ا ی نیا

  بر  معاض و ن   خی    و نقد تار   یلک  کرد. البته برریس  یبر گی پ  لیو  قاب  لیهاب  انیتا جنگ م  توانیرا هر بار نه م
  یدوره ها

 
ور جدا گانه   ... کار را انجام داده ام  نیو من به سهم خود و در حد توان ا -است یآن امر ض 

 : دی مراجعه کن نکیل نیو به ا د یی بفرما مهربای  

   خلق افغانستان  کیموکراتید حزب در نقد از  بحت   

 : نکیل نیهم به ا ا ی و 

  «کرده است   محکومتاریخ همه ما را  »

 

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/Hamid-Obaidi/Naweshtar/27-28-Aprl.htm


 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
432 

 
 

 ۲۰۲۱جنوری  ۸

   است و نه نسخه افغایی »رند«   یحکومت موقت« طرح استعمار »

  یو نسخه ها-   »حکومت موقت«   طرح
آن به  رفیر  کیس  -مشابه  کنار  از   گپ 

خط    دنیبل در واقع  کش  ست،یقدرت ن
اسایس قانون  بر  و  نافذه     بطالن  کشور 

س و    ایسینظام  آن  از  برخاسته  دولت  و 
 
 
است    پرتگایه  ا یو    یصفر سقوط  به نقطه

باز شده    یکه از آن جا درب دوزخ نابود
تر از آن چه که پس    ر آو   ینابود  -تواندیم
 .ثور  تجربه شد ۸از 

  ی گر ی راه حل د  د یگو ی و م  کند ی تصور م  قتیمرجع حق  نیکه  خودش را عقل کل و آخر   ی  به آن آقا  من
در ذهن شما وجود نه دارد ،   یبر  : اگر چمی گو یآن وجود نه دارد، م  هیشب  یبر  چ  ا یجز حکومت موقت و  

   ستیمعنا ن  نیبه ا
ً
فاجعه   یها  امد یپعواقب و    مدان در باره    چیمن ه  د یی وجود نه دارد. بفرما  که اصال

 ه یارا  چند طرج  بر  کنم و ن  ر یتان دا  یبرا  کورس مجای    کی  توانمیرند«، م  یاز »طرح استعمار   یو بر آور پ
    کی  بیو قرار دادن کشور در رساش  خط بطالن بر قانون اسایس  دنیکه بدون کش  مینما

 
  گر،ی دفاجعه

  .با طالبان باز کند ایسیتفاهم و توافق س  یراه را برا

+ 

روز    کیاست    تنها کاق    م؛یاور یب  اد یرا به    یو جنگ ساالر   یساالر   میروز از دوره  تنظ  کیاست تا    کاق    تنها 
 
 

دوزخ    یخود به سو   ی با پا  باید  نهکه    میتا مصم شو   میاور یب   اد یرا به    طالتر   م ی رژ   تی حاکم  ر یز   از زنده یك
 .دوزخ براند  هاجا زه داد تا ما را ب کیس  چیبه ه  باید  نهکه   میتا مصمم شو  م؛یبرو 

  د ی اعتماد کرد؛ به آنان نه با  د ی گذشته نه با  یداران فاجعه ها  اثبر به م  -را آزمودن خطاست«  آزموده»
  .م یبلند کن رانگر یخطرناک و و  یهمچو طرح ها  هیخود را عل  یصدا د یبا میفرصت داد؛ تا فرصت دار 

 ...خود ما خواهد بود  بر تقص  گر ید نیا می شو  دهی گز   گر ی سوراخ بار د یر  تا از ع میاجازه بده اگر 

+ 

 استعمار 
 
   آن یصلح و نقد ها رو   »رند« و  طرح افغای   ینسخه

 

 

 

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

ی ترامپ و آمدن با  دن ی چند نکته د رمورد رفیی

کردار دونالد    م،ی گفته ها که بگذر   از 
ن ر   بر  ترامپ  مدت  تمام   است یدر 
غ   یجمهور  از   یعادبر اش  مملو  و 
ش    فتهی خود 

 
عدم    یك بود.  مفرط  

به   جینتا  رشیپذ و   انتخابات 
ای   نیخصوص آخر  اش که در  سخب 

هجوم بر   یآن هواداران خود را برا
 گر یکرد، د  ق یو تشو   کیکانگرس تحر 

برا   خواه یر جمهو   یاعضا  یحتا 
 .نه بود رفتت  یپنس هم پذ کیمعاونش ما یکانگرس چه که برا

  االتیو حتا خود ا  غریر   ی اروپا  یها  موکرایسید  ی و محک ها  ارها یو کردار  ترامپ ، از نظر مع  گفتار 
  .تواند یشده م ایر یمسووالنه و مضحک ارز  بر نابخردانه، غ  بر  متحده ن 

 رژ   اما،  و 
 
و زمامداران خودکامه    یو استبداد  تار یتوتال  یها  می با وجود آن چه گفته آمد، تمسخر و طعنه

که    می دید  را یرسباال است؛  ز   ظیغل  یدر واقع تف ها  کا،یامر   موکرایسیو هواداران شان،  بر انتخابات و د
 - ادامه بدهد  و به حکمرای    اشتهذگ  دهیانتخابات را ناد  جیترامپ به رغم همه تپ و تالش نه توانست نتا 

پا    ر یزدند،قانون را به نفع او ز   هیو فدرال تک  التر یمحاکم ا  یها  به کریس  ی که از برکت و   چون نه قضایر 
 . اش هم حزیر  یو نه گورنر ها التر یا یکانگرس و پارلمان ها   خواهیجمهور  یکردند و نه  اعضا

چه گونه    یو استبداد  تار یتوتال  ی نظام ها  ی دارا  یاوضاع و قواعد قدرت  در کشورها  میدانیکه م  حال  در 
  .است 

 ...د یرس مبر  که چرا و چه گونه  کار به ترامپ و ترامپات   ماند یم  پرسش باقر  نیا البته

ن   نیا آ  ماند یم  باقر   بر  پرسش  توانست گرا  کا یامر   ا یکه  مخریر   افرایط  یها  شیخواهد  موجب   و  را که 
گردد و   وز بر رانده و باالخره بر آن ها پ هیبه حاش  د،یبر کانگرس گرد   ورشیفرازآمدن ترامپ و باز تا رسحد 

  ...بر خ ا ی

 ا خوب
ً
  .خواهند کرد یر  رسنوشت خود را تع  کشتر   بر اند که مس  انییکایامر  نیطبعا

  و خارجر   داخیل  استیو س  ایسیو س  اجتماع  ،یکه در مورد نظام اقتصاد  نیما ضف نظر از ااما،  و 
رو    که گرچه تناسب قدرت در سطح جهای    می انکار بکن  می توانیرا نه م  نیا  م،یداشته باش   یچه نظر   کا یامر 

و تبارز    ثبایر   . یر   ود بر به شمار م  قدرت جهای    نی هنوز بزرگبر   کا یبا آن هم  امر   است؛ ول  به دگرگوی  
 جهان بس   یبرا  تواند ی بل م ست،ینه تنها به نفع جهان ن  کا یدر امر   ی  افراطگرا

 
خطرناک باشد.  از    ار یهمه

جهان. و اما، با توجه   بر بود و هم به خ  کا یامر   بر هم به خ  دنیقدرت  به با  بر  جهت انتقال مسالمت آم  نیا
   ار یبس  ینست کارهانه توا  بر  ن  ونر یز یو و   یجوان و با انرژ   یکه اوباما  نیبه ا

 
هم   بر پ  دنیبکند، از با  بزریك
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دوره     یها  ختیشکست و ر   دنیقدر که با  یر  معجزه کند. هم  لیتوقع داشت تا در حل مسا  توانینه م
 ی در راستا جهای    استیرا رفع کرده و در س کا یبرحق مردم امر  یها تر ینارضا کند و برج    میترامپ را ترم 

  .خواهد بود  متیمسووالنه عمل کند، باز هم غنکا یتعهدات امر  یفایا

 پرسش اول به ارتباط ر   یبرا  خوب،
ً
 یاست که حکومت و   نیا  کا یجمهور نو امر   سییما افغان ها طبعا

تا  تصور کرد که او   ستین  منطفر   چیرا در قبال افغانستان دنبال خواهد کرد. به باور من، ه  استر یچه س
کرد که او مانند   ور تا تص  سد بر دوران جورج بوش برگردد. همچنان چندان معقول به نظر نه م   استیبه س

در مورد افغانستان گفته که نه    ی  در گذشته گپ ها  دنیترامپ  خود محور عمل خواهد کرد. خوب با
محور است.    نهاد   استمدار یس  دنیکه  با  میدانیم  بر  را ن  نیاچندان معقول بوده اند و نه هم درست. و اما،

 ا
ً
ا     ی ها  بر اشتباهات و کاستر   ا را از خود متبارز ساخته ت  ی  توانا  نیهمچنان او  اکب 

ً
خود غلبه کند. احتماال

در قبال    دنیبا   اداره    استیس  بر مس   ندهیدو ماه آ  گیبل  در چند هفته و حد اکب     ک،ینزد  ی نه در روزها
  بر  ن   قبیل  استیمعقول در س  التیبر تعد   مبتت    استیس  نیولو اافغانستان روشن خواهد شد. و اما،  

 . ابد ی ی  رها خارجر  یبه کومک ها اد یکه از اعت  د یحرکت نما یبر در مس  د ی با  انباشد، باز هم افغانست
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 ۲۰۲۱ جنوری ۲۶

 *طالبان به طهران اتیسفر ه

رهبر   اتیه به  رسیم   یطالبان  دعوت  به  برادر   مال 
است. وزارت امور کشور سفر کرده   نیبه ا   ران، یدولت ا
 
 
  ات یه  نیکرده و گفته که ا  د ییخبر را تا  نیا   رانیاخارجه
  نده یامور خارجه و نما  ر یاز جمله وز   رانیا  یهابا مقام

د  رانیا  ژهیو  افغانستان  امور  خواهد    ی  دارهای در 
 .داشت 

گفته که از   ی  ه یجه افغانستان با نشر اعالمخار   وزارت
در مورد   رانیدارد و ا آگایه  رانیطالبان به ا أتیسفر ه
طالبان، افغانستان را مطلع کرده بود و "در   أتیسفر ه

 مطالبه و در  اتیمورد نظر  نیا
ً
  ".کرده است   افتیدولت افغانستان را قبال

طلوع  گفته بود که    ونیز ی در در مصاحبه با تلو   رانیامور خارجه ا  ر یوز   ف،یجواد ظر   ش،ی ماه پ  کی  حدود 
 .داند" یم ستر یگروه "ترور   کیکشور طالبان را هنوز   نیا

+ 

سفر   نیدر ا  ا یکه گو   ند ینمایهم در گزارش ها و تبرصه ها چنان م  گر ید  یرسانه ها و برج   یس  یر   یر   و یراد
 .نهفته است  ی  ها بر خ

    رانیمسلح ضد دولت ا  گروه شوریسر   کی  ایسیس  اتیپرسم اگر افغانستان از ه  من یم  حاال 
ً
و حتا مثال

دعوت کند،    یرضا شاه پهلو   رانیا  عهد یول  یبه رهبر   رانیا  میل  یمسلح مثل شورا  بر غ  ایسیگروه س  یرهبر 
 ...!چه خواهد بود؟ رانیآن وقت واکنش ا

ذلت   نیو اما، با ا م؛یبر مد نظر  نه گ می گو ی خوب من هم نه م م؛یبر مدنظر بگ د یها را با یر یناگز  د ییگو یم
ا می بکوش د یبل با م، ی عادت بکن د ی نه با  ی  ساخته رها لیما را خوار و ذل  یر  که چن  یطیهر چه زودتر از رسر

 ...م یابی

 بده ما را شعور و همت آن چنان  ا یخدا

 از پنجاب تا به طهران دشمنان  ند یبه لرز درآ که

+ 

 طهران نوشته ام میتهران را با همان سبک قد  بانبر  مهمان و م همخوای   انیب ی* برا
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 ۲۰۲۱جنوری  ۲۹

 در ماسکو   هی تکرار طرح توط

ستانکز   حرق   عباس  ماسکو گفت،    ی که  در 
   ان یاست که در پا  همان گتی 

 
هشتاد و آغاز  دهه

  
 
 م یبر زبان احزاب و تنظ  ی اس آ  ینود آدهه
نج یجهاد  یها بود:  راه   بیکاشته  سد  هللا 

   ...از قدرت کنار برود د یصلح است و  با

 پس از    حال
 
تکرار   گر یتا فاجعه بار د  میاجازه نه ده  د یبا  میشده ا  ار یهوش  ۱۹۹۲ثور    ۸اگر ما از تجربه

ما  تواند  نه د یهم شا  منطفر  لیهزار تحل کیصورت  نیدر ا می س نه گرفته باشگردد. و اگر از تجربه در 
 :کند  دار یرا از خواب ب

 نامخت ازگذشت روزگار هرکه

ی ن  آموزگار  چیناموزد ز ه  ب 

+ 

و امثالهم در    »حکومت رسپرست«   رسپرست« و   «،»اداره  »حکومت انتقال  »حکومت موقت«،   طرح
و دولت برخاسته   ایسی کشور و نظام سنافذه     خط بطالن بر  قانون اسایس  دنی جز کش  ستی ن  یبر  واقع چ

   دنیاز آن و برگردان
 
و   قبر ی عم  حراناست که از آن جا درب افتادن به پرتگاه ب  ی  صفرافغانستان به نقطه

 .تواندی خطرناکبر باز شده م

ا  قانون اسایس  هی جز کودتا عل ستین  یبر  طرح ها در واقع چ یر  چن  نیا   ط یو نظام برخاسته از آن. در رسر
  نه خوایه  نه دارد، بل خوایه  یوز بر نه تنها چانس پ  -و چه نظایم  ایسیچه س-ی  نوع کودتا  چیافغانستان ه
  .د یآور خواهد انجام و هرج و مرج کامل و تبایه به فروپایسر 

سوگند خورده    از قانون اسایس  یو پاسدار   تیدولت که به رعا  یر  اراک  ر یجمهور و معاونانش و سا  سییر 
 - انت یآن را خ  توانیکه م  -کار را بکنند  نیسوگند پا بگذارند. و اگر بالفرض ا  نیا  یرو   توانند ی اند، نه م

ا  مقامات و کارمندان دولتر   ر یکرد، در آن صورت از سا  فیتعر   یو رسبازان قوا  فشانو فرماندهان و 
 !مسلح انتظار داشت که به سوگند خود وفادار بمانند؟

ا-قانون نه باشد    وقتر  که از تصادم مزاج   طرق  یدر واقع نهاد ب  -مانند افغانستان  یکشور   طیآن هم در رسر
  شود یمنجر م یکه به خشونت و نابود(  ۱)  یلیقاب -یلیخواهد رفت و روابط هاب یر  کند از ب  یبر ها جلوگ

  ن یدر مقدس تر   همبه رغم سوگند به قرآن آن    نی که مجاهد  میدید  ۱۹۹۲حاکم خوهد گشت. و در سال  
از جمله    -کنند  یبر با هم جلوگ  یلیقاب  -یلیمسلمانان نه توانستند از تکرار اندر تکرار برخورد هاب  یمکان برا
  .مختلف  ایسیس یگروه ها   انیبالواسطه ساخیر  مناسبات م یقانون برا طرف ینه بود نهاد ب لیبه دل
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صورت هم اجندا و    نیدر ا  باشند،   بر  بل در واقع خواستار راه حل مسالمت آم  طالبان نه در حرف،   اگر 
 سو حرمت قانون اسایس   کیکه از    تواند یشده م  می تنظ  یطور   االفغای    یر  مذاکرات ب   وه  یهم شکل و ش

حفظ   میل  یایعلبل به خاطر منافع و مصالح    ،تر ی ثیموضوع ح  کی  ثیو نظام برخاسته از آن نه به ح
مناسب و تجربه   یکار هم فورمات ها  نیا  یشود. برا  رفتت  یپذ  بر  طالبان  ن  یزمان  برا  یر  گردد و در ع
کارآ از هر دو فورمات    بی ترک  توانیو هم م  مدرن  تجربه شده    یوجود دارند و هم فورمات ها  شده  افغای  

 توافقن  کیبه    ایر یرا شکل داد.  همچنان باز هم در صورت دست
 
آن را    ق یتطب  توانیو کارا م  واقیع  صلحامه

خطر تر از   منظم و هر چه یر   عبور نرم، سالم،   کی که    یطور   -قانون انجام داد   تی در چهارچوب رعا
ت معنا  ش یحالت مطلوب را م  کی به    حالت نامطلوب کنوی     ن ینهفته در ا  یبسازد. باور دارم اهل خبر

ف غت    یجا گپ رو   نیادانست  که    د ی.  و بادانند یرا م  شنهاد یپ ف و مرف غت    ارسر گپ    -ستین  و رسر
کتاب   که قانون اسایس  ستین نیا نیا ینهاد است . و همچنان گپ رو  ثیبه ح  یجمهور  استیر  یرو 

گروه    وها بر ن   انیاست که مناسبات م  ینهاد  یجا گپ رو   نیا  ؛بر نه خ  -باشد  لیقابل تعد  بر غ  آسمای  
چهره به چهره که منتج به برخورد   یلیقاب  -یلیاز حالت هاب  را عالم اختالف    کی  یگوناگون و دارا  یها

  بر  مسالمت آم   ستیمدن بالواسطه که ز به حالت مت  شود،ی متقابل م گیحذف فز  یمزاج ها و تالش برا
آن    مبر  کانیکرد و اما، چنان که م   لیتعد   توانیرا م  . البته که قانون اسایسسازد ی مبدل م  کند،یم  یر  را تضم

 .خص شده استش م ایسدر خود قانون اس
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وی   ۲۰۲۱اول فبر

 و  چند گفتتی  رحمایی  یچند پرسش از آقا 

از یك   نیا - از کجا و  را    طرح حکومت موقت 
 !د؟یکرده ا  افتیدر 

را   و اقدامایر  د ی طرح گفت نیآن چه در مورد ا -
جرگه   چه زمان توسط ولیس  د،ی که اعالم کرد

 !شده است؟  بیمورد بحث قرار گرفته و تصو 

اگر اقدامات اعالم شده توسط شما توسط   -
تصو   ولیس است،   بی جرگه  شده  چه    نه  آن 
به    شی کجا  د ی گفت   ۱۳ماده   فقره     ۲۲مطابق 

وظا است که    ولیس  داخیل  فیاصول  جرگه 
جرگه را    ولیس  سییر   یها  تیو صالح  فیوظا
 !و مشخص ساخته است؟ ییر  تع

   تواند یجرگه نه م  ولیس  سییر 
 
به صورت   شیبرا  کدام کس و مرجیع  یطرح از سو   نیکه ا  نیابه بهانه

ده نه شده، بل به صورت شخیص  رسیم بورزد. خوب    یاز دادن پاسخ خوددار   داده شده،   شی برا  سبی
   ولیس  سیی ر   ثیحاال که شما به ح  شما داده شده بود،   یبرا  شخیص  می بر گ

ً
در موردش سخن    جرگه رسما

 .د یکن   معرق   بر  مرجعش را ن د یبا د،یانجام ده ی  کارها  د یخواه یآن م هیو بر پا د ی گفت

  ن یبه خصوص ا  -شود  می تفه  شیها  تیو صالح  فینوع و حدود و ثغور وظا  د یبا  رحمای    یبه آقا  دوم،
جرگه نه   را از نام ولیس یمی تصم چیجرگه حق اتخاذ ه ولیس یرهبر  اتیکه او و حتا او به اضافه تمام ه

جرگه    یسول  داخیل  فی اصول وظا  دهمبر  جرگه در ماده  س   ولیس   سییر   یها  تی و صالح  فیدارند. وظا
  ولیس   یها  تی و صالح  فینه دارد.   وظا  یگر ید  تیصالح  چیه  ی خارج از آن و   -مشخص شده است

  یم یتصم  تواند یجرگه نه م  ولیس  بر  درج است و خارج از آن حتا با وفاق کامل ن   در قانون اسایس  بر  جرگه ن
 .اتخاذ کند

از درون   کسای    ا یو    د بر مراد خود بگ   اجازه داد تا دشمن  آب را گل آلود ساخته و مایه  د یدر فرجام، نه با   و 
اجازه داد تا نظام   د یدشمن انجام بدهند.  البته  بدتر از آن را هم نه با  یرا برا   خوشخدمتر   نینظام ا
 .مبتال بسازند ایسی(  سی)خودخور مبر  بالیکان  یمار یرا به ب یجمهور 

+ 

مردم و از موضع دفاع از منافع    واقیع  نده  ینما  ثی سما که با ضاحت و شهامت به ح  میبه خانم مر   نیآفر 
  .را مورد پرسش قرار داد رحمای   یامروز آقا میل یایو مصالح عل
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به  ستیدهد که او در واقع حاض  ن نشان یم  سما گفت،  میدر پاسخ به خام مر  رحمای   یچه که آقا آن
  ار یبس  ار یو بس  شبر یخلق شده را ب  یپرسش ها  نیو ا  -دی شده نزد مردم پاسخ بگو   جاد یا  یپرسش ها

 . سازد یتر م یجد
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وری  ۵  ۲۰۲۱فبر

 معنا است  کاهش خشونت گپ یر 

  عمویم   رشیو محک مورد پذ  ار یمع  چیه
  .افتیکاهش خشونت   یبرا توانینه م

بل   د، یتن را نه کش   روزانه هزار   د یی گو ی م -
 ...!د؟یبکش  د ی توانیتنها صد تن را م

نه کش   نیا  د یی گو ی م - اما،   د؛یگونه  آن   و 
 ...!د؟ی بکش د یتوان یگونه م

نه کش   نانیا  د ییگو یم - را    د یرا  آنان  و 
 ...!د؟یبکش د یتوان یم

 ...!د؟یبکش د ی توانی، آن جا م  د یجا نه کش  نیا د ییگو یم -

،   .چه با گلوله و چه با بمب چه با کارد، د،ی چه انسان را با سنگ بکش -کشیر  است  کشیر 

برا  انسای    یبرا برا  ا یکه پدر   کودیك  یکه کشته شود،  که فرزندش را   یمادر و پدر   یمادرش را بکشند، 
خواهرش را بکشند، کاهش خشونت    ا یکه برادر و    کیس   یکه همشش را بکشند، برا  کیس  یبکشند، برا

   ....!کرد؟  فیتعر  توانیرا چه گونه م

   ....!کرد؟  فی تعر  توانی جنگ معلول شود، کاهش خشونت را چه گونه م ا یکه در اثر ترور و    کیس  یبرا

   .و خلص گی -خشونت را ترک کنند د یطالبان با -

  .تمام جوانب یاز سو  -شود  نف   د ی هم ماندن در قدرت با ا یبه قدرت و  دنیرس یبر زور برا هی تک -

 . د بر قانون صورت بگ یمردم و از مجرا به اراده   د ی قدرت با ضیاعمال قدرت و  تعو  به قدرت،  دنیرس -
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وری  ۱۴  ۲۰۲۱فبر

 حکمتیار نی گلبد  یامروز جناب آقا یدر پاسخ به گفته ها

ا  ار«ی»حکمت نیگلبد  یامروز جناب آقا  یپاسخ به گفته هادر   تام  به خدمت  ام   د یبا  شانیبا احبی
 ...!*گفت که جر

+ 

 ، «اری»حکمت یآقا

وع  نیدولت و ا نینظام و ا نیا اگر  حکومت مشر
و معاشخورش  دهیگرد  میچرا به آن تسل  ست، ین

 !د؟یشد 

وع نیا اگر  نه داشت چرا خود را نامزد   تی نظام مشر
 !د؟ یساخت یجمهور  استیر 

شده به نام شما در  ختهی ر  یآرا انبر  که م  نیا خوب
 یاندک بود و در نت ار یصندوق ها بس

 
  بر تقص گر ی که د  نیا د، ی مبدل شد هبر وغ استمدار یس کیآن به  جه

  .ستینظام ن

است که شما حتا  نی مگر نه ا – د ینیو به چهار طرف تان بب د یبار چشم باز کن کی ار«، ی»حکمت یآقا
 یو در نت د ی حزب تان را جمع نگهدار  د ی نه توانست

 
ناکام  شده  و  وستهی مداوم تان پ یها خودخوایه جه

 ...!د؟یحال با »حوض« تان تنها مانده ا

++ 

 یبا طمطراق و تند -در موردش وجود داشت  یادیز  اتیکه فکاه-عامه  د یفوا یاز وزرا گی ند ی گو یم *
که  عالوه از   یآن تصد سیی . ر ی  بنا ساختمای   یتصد  استینوشته بود به ر  مکتویر  مد بسیار و شد و 

 
 
 تخصص و تجربه در ساحه

 
 :پاسخ داده بود یر  هم داشت به آن مکتوب چن  کار خود، کاکه یك

م وزارت فوا به  عامه ،  د ی مقام محبر

ام نگاشته مپاسخ به مکتوب  در   ...!که جرت  شود یشماره ... مورخ ... تان با کمال احبر

  .ع . ق بر نیانج  پلومید

 ی  بنا  ساختمای    یتصد سییر 

 خود را هم نه کشد.  یکه جرت را قورت کند و صدا  نینه داشت جز ا ی  چاره  چیه ر یآن وز  و 
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وری  ۱۶  ۲۰۲۱فبر

مسار  نیا   !برد؟ د ی را تا چه وقت و تا به کجا با یرسر

 ... و یو شکست شورو  یشورو  یچند روز گذشته رسانه ها پر بودند از گپ ها در مورد خروج قوا در 

 .دی گو یاست و چه م  تر یشکست خورده امروز در چه موقع  هیکه همان روس  د یاما بشنو  و 

مسخ شده با چه   یساز   شان در اثر رویس  تیرا که نام و هو   تی یگوزپد و    سهیگوزپوش   نیا  د ی نیبب  پیدر کل
  ... ند یگو ی نشسته اند و در مورد رسنوشت ما سخن م ی  دبدبه 

مسار   ثیو به ح  دمیکبولوف را شن  بر سخنان  زام  من    یافغان سخت احساس رسر
 

کردم که    و رسافگنده یك
 ما به چن

 
  لزاد یمسبر خل  یما نه رود که گپ ها  اد یافتاده است. البته    یروز   یر  رسنوشت کشور و جامعه

مسار   نیما نه رود که در ا  اد یکبولوف نه بودند. و باز از    یبهبر از گفته ها  بر  ن    یرسر
 

همه   و رسافگنده یك
  وان بر و از شخ کله ها گرفته تا پ   گرفته تا جاهیل  و از عالیم  و طالتر   یگرفته تا جهاد  از چتی   –  می کی رسر 

 ...حزب باد 

مسار   نی مگر ا  ا یکه آ  د یپرس  د یطالبان با  از  و روس   کا یبر امر   هیتا  با تک  خواهند ی که م  ستین یموجب رسر
 !اورند؟یدر قدرت به دست ب یسهم چرببر  ران،یو پاکستان و ا

 زام   قانوی    ونیاپوزس  یگروه ها   نیا
 
مذاکرات به ماسکو منتقل   خواهند ی کبولوف م  بر حکومت که به گفته

هم در مورد    بر کرده و در چند روز اخ  ی  بار قدرت را از ماسکو گدا  کیکه    ستند ین  ی  شود، مگر همان ها
که به    ستند ین ی  ها همانها  نیخاکباد( به راه انداخته بودند و باز ا لیسخنباد )بر سب یشکست  شورو 

 !گفتند؟یاز طرح  ماموران ترامپ از حکومت موقت سخن م یو بر پ

مسار   نیاز ا  ی  رها  یباور من برا  به  ما آن را با چشم باز  بب  د یبا  یرسر
 
و   میی، با ذهن باز درک نما  مینیهمه

اف به آن را در خود رساغ کمر همت   گر،یهمد  ی ار یتا به    میپس از آن بتوان  د یشا  –  میکن  شهامت اعبر
مسار  نیاز  ا ی  رها یبرا  .م یرا ببند یرسر

از غم ما نه مرده اند و گفتار   و جهای    ی  منطقه    یکه قدرتها  رد ینه پذ   تواند یرا نه م  نیا  عاقیل  چیه  خوب
م  که باشد، در اصل در یی   ی  شان در رابطه به افغانستان به هر گونه    یو کردار ظاهر 

 
منافع خود    یر  تا

  .شد با  بر  فرد ن نیکردن افغان ها تا آخر   قربای    متیبه ق نیولو ا -شان اند 

+ 

 ب  االفغای    یر  تا مذاکرات ب  ستیبهبر ن  ا یاست که با آن چه گفته آمد آ  نیپرسش ا  حال
ً
 االفغای    یر  را واقعا

 
 
در   گر یمکان د  کیهم    ا یو    فیمزار رسر   آن را در کابل، قندهار،  خارجر ساخت و بدون هرگونه مداخله

 ...!برد؟ شی داخل افغانستان به پ

 م یو سپس آن ها را هم در برابر طالبان قرار ده  مینخست با خود خوب بکاو   د ینکات و پرسش ها را با  نیا
  ایسیس یو هم در برابر حکومت و هم در برابر گروه ها

 
 ... مدی   و هم در برابر جامعه

https://www.facebook.com/Hamidulla.Obaidi.HH/videos/3480434748749571/
https://www.facebook.com/Hamidulla.Obaidi.HH/videos/3480434748749571/
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وری  ۲۴  ۲۰۲۱فبر

 چند پرسش از جناب مارشال دوستم 

  نظایم  ک یجناب مارشال شما در حال حاض    -
 !متقاعد؟ ا یو  د یبرحال هست

چه وقت به تقاعد    د،یمتقاعد هست  اگر نظایم -
 !د؟یسوق شده ا

نظایم  نظایم  کی  ا یآ - آن هم  رتبه    برحال  بلند 
حتا    ا یو    ایسیحزب س  کی  میتواند رهبر برحال  

 !باشد؟ ایسیحزب س کیعضو ساده  

بلند رتبه حق دارد    و آن هم نظایم  نظایم   کی  ا یآ -
 !د؟یسخن بگو  ،رهبر قویم کی ثی به ح

شما   - هست  نظایماگر  انجام   د،یمتقاعد  پس 
 ونفورمیآن هم    نظایم   ونفورمیدر    ایسیرهبر حزب س  ثیو باز به ح  ایسیس  لیمسا  ی مصاحبه آن هم رو 

  نیباالتر 
 
 !چه طور؟ ا یاز نظر شما مجاز است و  ،نظایمرتبه

+ 

باشند و به   ایسیعضو حزب س  توانند ینه م  انینظام  موکرایسید  ی روشن است که در نظام ها  نیا  خوب
بورزند  ایسیس  تیفعال اسایس  نی ا  -مبادرت  قانون  در  ن  نکته  تشک  بر  افغانستان  قانون  است.    ل یدرج 

خاص خود را   جاباتیا   نظایم  فورمیونیکه استفاده از    نی. اشمارد یمجاز نه م  بر  را ن  احزاب بر اساس قویم
  بر  ن دارد،

 
  .روشن است  ج  یبنکته

++ 

 افغانستان  اسایس قانون

 :و پنجاه و سوم کصد ی  ۀماد

  ی در مدت تصد   ،یمل    ت یامن  یر  و منسوب  سیمسلح و پول  یصاحب منصبان قوا  ارنواالن،څ  قضات،
 .داشته باشند تی عضو  ایسیتوانند در احزاب س نیم    فهیوظ

 : ای  یپا و پنجم؛ فقره   یس ۀماد

 .دارد نهجواز  سمت، زبان و مذهب فقیه ت،ی قوم یحزب برمبنا تیو فعال سیتاس

+++ 
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ا  خوب در  ها  نیمن  مورد گفته  در  م   یجا  نه  نظر  ابراز  دوستم   عز کنم یجناب  از همسخنان    بر  ن   ز ی . 
باشد و آن هم با زبان    ادداشت ی  نیتنها در مورد نکات مندرج در ا  سند، ینو یم   یبر  خواهشمندم تا اگر چ

 . ستهیو با ستهیشا
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 ۲۰۲۱مارچ  ۴

  گر یبار د   کی
ٔ
 انت یخدمت و خ در باره

  ن یچبر ا  ر یافغانستان که در ز   ونیاسیعده س  آن
 
 

زنده یك عمیل   ند ینمایم  نظام  ام  البر  اصل  اما    و 
اسایس قانون  به  ز   نسبت  م  ر یرا  در    کنند،یپا 

ی    قتی حق نظام  به  میل  تنها  به رسنوشت   که 
  .ورزندیم  انتیخ

قانون   نیا  د یبا برابر  در  کودتا  که  دانست  را 
  ده یو پوش  ایسیکودتا در شکل س  نیولو ا  -اسایس
ا -باشد     .تواندیشده نه م نظام منتیه جز فروپایسر  یبر  افغانستان به چ طیدر رسر

  .به رسنوشت افغانستان است  انتیکه خ  به جمهورت ی   انت یثور تنها خ« ۹» تدارک

حتا با    خارجر   یکشور   چیدر مورد نظام و دولت و حکومت حق مسلم خود افغان ها است و ه  میتصم
  .آن چه رسد به طراج انگشت کوچک هم حق مداخله در آن را نه دارد،

 خواهان صلح باشند و هدف شان فروپایسر   صوریر   در 
ً
 ی نظام و سوق افغانستان به سو   که طالبان واقعا

به    ،یضف نظر از هر گونه مالحظات نظر   د یازه نه باشد، در آن صورت باآور ت  بحران تبایه  بیرساش
ام عمیل  مردم تن دهند.  یو داور  در برابر قانون اسایس البر 
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 ۲۰۲۱مارچ  ۷

  افغایی   کی
ٔ
 پاسخ سچه

ی نکی بل آنتویی  یآقا به  امر  ر ی وز   ی 
ٔ
 کا، یامور خارجه

 

 

افغانستان   یشما به رهبر     ،یر  نکیبل  یآقا
ح ان    ثی به  مستقل   کیرهبر کشور 

ات  یها  مانیدوست که با آن پ ر سبر و   کیبر
ا   د،یدار   تر یامن نوشته  از    بر غ  ا یو    د ینامه 
 ...!آن؟

کشور    ،یر  نک یبل  یآقا افغانستان  اگر 
ح به  دارند  حق  ها  افغان  اگر  و  است  خود    کیمردم    ثی مستقل  مورد رسنوشت  در  مستقل  کشور 

افغانستان طرح و    نده  یشما در مورد آ  نده  ینما  صورت  بر چه اسایس  نیدر ا  ند،بر بگ  مینه تصممستقال 
 نامه م نیو شما در ا کند یم هینقشه ارا

ً
  رش یتا  افغان ها را وادار به پذ د یورز یم و سیع د ی سی نو یراستا علنا

 ...!د؟یبساز  یطرح و  نیا

به دوس  ،یر  نکیبل  یآقا  
ً
لطفا  یشیپ  یها  هی شما 

 
و درگ  استیس   نه در   کا یامر   متحده    االتیا  یها  یبر ها 

در مورد افغانستان »اشتباه« چه   کا یامر   متحده    االتیکه چند بار ا  د ی . و بنگر د یافغانستان بنگر   یایقضا
 به خطا شبر ی که »خطا« و حتا ب

ً
.  د ی افغان اشاره کرده ا  انرهبر   ۱۹۹۰دهه  یاز آن کرده است. شما مثال

ا  افتی  د یدر خواه  د ی جستجو کن  بار لطف کرده  و کیم  کیاگر   ان   کا،یامر متحده     االتیکه  خود رهبر
   یشنهادیطرح پ  رشیتا از پذ  کرد یم  ق ی را تشو   یجهاد  یها  میتنظ

 
جمهور آن وقت   سیی ر   میل  مصالحه

    ور بورزد. همچنان  در اثر فشار وزارت ام  یافغانستان خوددار 
 
برانت در   یلیبود که ابتکار و   کا یامر خارجه

   ،یر  در برل   االفغای    یر  ب  شیهما  کی  یبرگزار   یآن وقت برا
 

  ی ها  متوقف ساخته شد. در چند دسته یك
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و از جمله دست   وی  بر ب   یارند، دست هاقرار د  تیچبر نظام جمهور   ر یافغان که در ز   ونیاس یآن س  کنوی  
  .اند لیمربوط به کشور شما دخ ومند بر ن یها

 مطلوب نه خواهد    یوجود دارد که اشاره به آن ها برا  گر ی گپ د  کیمورد گذشته هزار و    در 
ً
شما اصال

 آ 
ً
دست نه داشت؟!    کا یامر متحده   االتیعرب به افغانستان مگر ا  یها  ستیدر آوردن جهاد  ا یبود. مثال
 راه نه دادن طالبان به کنفرانس بن و بسیر  راه بر مال عمر برا - پسا طالبای  در دوره   لیو بسا مسا

ً
 ی مثال

اداره موقت منتخب در کنفرانس اول بن و انداخیر  طالبان به دامن پاکستان،    سییر   یبه حامد کرز   عتیب
ابراز   ثیاستفاده از آنان به ح  یبرا  ی اس آ  یالش آعدم توجه به تبارز دوباره  طالبان در پاکستان و ت

 ... و .... و .... و ابتر یجنگ ن

   نیکه ا  د یاشتباه است اگر شما تصور کرده باش  نیا  ،یر  نک یبل   جناب
 
ساخیر    شما و به خصوص علت    نامه

    نیدر افغانستان دشمن کم نه دارد. ا  کا یخواهد کرد. امر   فا یدر روند صلح ا  آن نقش مثبتر 
 
تان حتا  نامه

 االت یرا که به ا  شک آنای    نکرده نه خواهد توانست؛ و اما، بدو   لیدشمنان را به دوست تبد   نیاز ا  گی
  .شندیندیمورد دوباره ب نیخواهد ساخت تا در ا ر یناگز  ستند،ینگر یبه  چشم دوست م  کا یامر  متحده  

   نیکه با ا  نیتشکر از ا  -تشکر کرد  د یبابت با  کیاز شما کم از کم از    انیپا  در 
 
  ه ی ارا  سند رسیم  کیتان    نامه

  ن یمقطع  از جمله با مراجعه به ا نیدر قبال افغانستان در ا کا یامر  استیگان در مورد س  ندهی . آد ی کرده ا
   نیخواهند کرد. ا  ینامه داور 

 
کشور مستقل است   کی   در امور داخیل  ا کشور شم  نامه سند ثبوت مداخله

ات مانیبا آن پ کا یامر  متحده   االتیکه ا  یکشور   – ر سبر    .دارد تر یامن مانیو پ کی بر

پا   مردم خواهان  م  یفور   انیافغانستان 
 
تا و  پا  یر  جنگ  برا  دار ی صلح  در   گرانی د  یاند.  و صلح  جنگ 

م  یبرا  یافغانستان باز 
 
له جنگ و صلح برا  منافع شان است. و اما،  یر  تا

 
 زجر و ب  یمسا

 
له
 
 میافغان ها مسا

  ا یو مرگ و 
 

 است.  یو صلح و رسبلند یدر رستگار  زنده یك
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 ۲۰۲۱مارچ  ۱۳

« با شیپ  میکن  ام«ی»ق  د ی از افتادن در »قبر

  - ستین  هم  چپه کردن کیس  ا یبرپاکردن شورش و  جا توسل به خشونت،    ن یدر ا  ام«یمن از »ق  هدف
غلبه بر   یکرده اند و بسیر  کمر همت برا  یر  و تلق ق یاست که آن ها را در ما ترز   ی  ها  بل شناخت ناتوای  

  :آن ها است

   چارهیاتکا به خود را کشته اند و احساس ب  اطمینان و در ما احساس عزت نفس و باور و   -
 

و    و ناتوای    یك
 کرده اند؛   یر  را تلق یدستنگر 

-  
 

همبسته یك و  اتحاد  احساس  ما  ب  میل  در  دچار  را  ما   و   را کاشته  تفرقه  تخم  و    یمار یرا کشته 
 .( ساخته اند مبر  بالی)کانیخودخور 

  ...را کشته اند  بر و تدب ی دورنگر  ،ما خردورزیدر  -

و در برابر آن ها قد راست   میخود بشناس  ی ها  یمار یها و ب  ناتوای    نیآن است تا ا  ام«یمن از »ق  هدف
 : می غلبه بر آن ها  کمر همت ببند یکرده و برا

 م؛ یببخش ی  خود را رها کرده اند،   یر  که به ما تلق   صغاریر  ناتوانتر و  گتر ،  چارهیاز احساس ب د یما با -

  ما باید  -
 
 و اتحاد   همبستهروحیه

 
 یرا در خود اح میل یك

 
 م؛ یبرکن شهیر  را از  و تفرقه میکن  ا

 م؛ یکن   ا یاح شیملت در خو  کیکشور و   کی  ثیعزت نفس و باور و اتکا بر خود را به ح د یما با -

را بر هر    منافع و مصالح میل  تیاصل ارجح  مخرب غلبه نموده،   یهابر تعصب، تفرقه و تقابل  د یما با -
حزیر  مصلحت  و  منفعت  پا  می ر یبپذ   و گرویه  گونه  بر  تفاهم،   یه یو  به  ک،  مشبر مصالح  و   منافع 

 بسته هم  ،ی  سو هم
 

 م؛ یبرس و اتحاد میل یك
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ات  ایر یدست   یکه برا  میدرک کن  د یما با - ر به اهداف سبر ات  یدارا  د یبا  کیبر ر تفکر سبر ات  د ید  ک،ی بر ر سبر  ک، یبر
ات یبرنامه  ر سبر ات یو حوصله  کیبر ر سبر  .می باش کیبر

. و  ستین  ی  مطلوب ممکن کار ساده   ینده یبه آ  دنیموجود و رس   یهای که غلبه بر موانع و دشوار   البته

کرد تا گام به گام به   می صورت توان آن را کسب خواه  ن یدر ا  م، ی کن  ام«یاما اگر  چنان که گفته شد »ق
ل مقصود نزد  .میشو  تر ک یرسمب  

که   مییدرک نما  ایسیس   ونیمهم است تا ما همه و از جمله اپوزس  ار یبس  نی ا  حساس کنوی    یبرهه  در 
  ایس یس  ونیمهم است تا حکومت ، اپوزس  ار یبس  ن ینظام است. ا  فیتضع  یحکومت به معنا  فیتضع

 
 
  .ند ی عمل نما کدستیسو و در مورد روند مذاکرات هم  مدی  آن و جامعه

   میرا بدان  نی ا د یبا ما 
 

قبر   تواند یو تقابل در درون نظام به ارتباط روند مذاکرات صلح ، م  که چندپارچه یك
باال از خود نشان بدهد و روشن بسازد هر    ار یبس  تی مورد حساس  نیدر ا  د یعامه با  تینظام را بکند. ذهن

  .صادر خواهد کرد  را خودش  ایسیو مرگ س د ی پا کند، حکم تجر  ر یرا ز  یادیبناصل  نیکه ا  کیس

ک است. کشتر   کیکشور و    کی  ثیکه رسنوشت ما به ح   میدرک کن   د یبا  ما  رسنوشت ما به    ملت مشبر
ل مقصود نه خواهد رس ا  د یرسمب   ما    یمانع از تفاهم و همکار   گر ید  لیمسا  حساس کنوی    طیاگر در رسر

ل مقصود شود  رسنوشت میل  کشتر   دن یدر امر رسان  .ما به رسمب  

هللا را رد کرده و   بیدکتور نج میل  یمذاکره و مصالحه شنهاد یکه پ  نیمجاهد ی از خطا د یهم با طالبان
ت بگ   ی  گدا  یر  خواستند قدرت را از کرمل گونه به وجود آورده  ثور« چه  ۸را که »    نی. اند بر کنند، درس عبر

 ۹است که »  یر  چن کنوی    انافغانست تی. واقعم یدانفاجعه آن چه بود، همه یم یامدهایو پ جیشد و نتا
   تواند یبل م  د، یثور« نه خواهد انجام۸»  یها  امد یو پ   جیبهبر از نتا  بر  نه تنها به چ   بر  ثور« ن 

 
به به فاجعه

   .گردد   مراتب بدتر منتیه

بل در اثر   -سقوط نه کرد  یشورو   یهللا پس از خروج قوا  بیاست که حکومت دکتور نج  نیا  تیواقع
 آن »خود رویس هیسقوط داده شد. تبر توط یر  کرمل   «پالن »یر  یاجرا

 
  ...«یبود و  دسته

وط بر ا بقا را دارد،  ت یقابل کنوی    نظام داشته   ار یمثمر در اخت یبقا یرا برا که منابع حد اقل کاق    نیمشر
ا  -باشد  تنها منابع مال  نیمنظورم در  ب  ست،ین  جا  پ  شیبل  اراده    شیاز همه و  برا  از همه  عبور   یما 

چه   یعبور   یر  مورد که چن   ن یدر ا  را خود    دگاهیبهبر است. د  ینده یبه آ  دنیاز بحران و رس  وزمندانهبر پ
 .خواهم نوشت گر ی در نوبت د د، بر صورت بگ تواند یگونه م

آن ممکن است در   بر در غ  -م یکار را بکن  نیهر چه زودتر ا  د ی. ما بامینه دار   ی ادیفرصت ز   ام« ی»ق  یبرا
ما را انجام   یر  و تدف  یر  کنفرانس ماسکو  مقدمات را فراهم کنند و در کنفرانس استانبول مراسم تکف   یر  هم

  .بدهند 
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 ۲۰۲۱مارچ  ۱۷

 (۱)  نندیاش بنش هی رفتند تا در سا با خویسر 

نامه سفارت    ه؛ی بار به روسحقارت   سفر 
چ چه  مسکو  در  فاش    یبر  افغانستان  را 

 کند؟ یم

سف  بیط  د یس در   بر جواد،  افغانستان 
به وزارت خارجه   یابا ارسال نامه  ه،یروس

جزئ ه  اتیکشور،  سفر    ات یبرنامه 
توض را  مسکو  به  داده    حیافغانستان 

 .است 

دارا  نیا که   ینامه  است  بخش  شش 
 .کند سفر فاش یم نیرا درباره ا یار یتامل بس نکات جالب و درخور 

 : آماده کمی
 

 سفر  یبرا یك

 .شده است  میحوت( تنظ ۲۸روز در هژدهم مارچ )  کی یمسکو برا نشست

کت در ا  یافغانستان برا  اتیه  یاعضا آن را هنگام سفر    جیکرونا بدهند و نتا  شی آزما  د ینشست با   نیرسر
 .با خود داشته باشند

نشست وارد مسکو    ی از برگزار   تر ش یروز پ  کی  ات یه  نیافغانستان گفته است که بهبر است ا  سفارت
 .شود 

 نشست  یو ی: سنار دوم

سفارت تا   نیافغانستان در نامه پانزدهم حوت خود به وزارت خارجه کشور، گفته است که ا  سفارت
 .نکرده است  افتینشست در  ی و یدر مورد سنار  «و مشخیص کنون معلومات »رسیم

معلومات »شخیص  نیا است که طبق  افزوده  اما  ابتدا  سفارت  ترو   «،ی  و   افته یتوسعه   یکاینشست 
  ۱۱:۰۰و تا حدود ساعت    شود صبح آغاز یم  ۹:۰۰الوه پاکستان( راس ساعت  بر ع  یر  و چ  هیروس  کا،ی)امر 

 .افت یقبل از ظهر ادامه خواهد 

چهار  نیکه به نشست ا   شود دعوت یم   ژه«یقطر به عنوان »مهمان و   ندهیاز نما ۱۱:۰۰راس ساعت  در 
 .وندد یکشور بپ

 .شود حوت وارد جلسه یم ۲۸ظهر  کیافغان نزد اتیسفارت افغانستان، ه ی  معلومات ابتدا طبق 
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   بعد 
 

ای    کی  هیخارجه روس  ر یالوروف، وز   از آن رسیك   قه یدق  ۲۰تا   ۱۵  یو برا  کند یم  راد یا  هیاسقبال  سخب 
 .کندخواهد داشت. به دنبال آن جلسه را ترک یم  رسیمبر مصافحه غ نیبا مدعو 

 .ابدیبعد از ظهر ادامه یم  یو جلسه برا روند به ضف طعام چاشت یم  نیاز آن مدعو  پس

بعد از ظهر   یافغانستان در مسکو گفته است که تا کنون صورت جلسه و موضوعات آن برا  سفارت
 .است  شده نهقرار داده  ارشیحوت در اخت ۲۸

 .است  هیروس جمهور س یی خانه ر جلسه تاالر کنفرانس مهمان محل

  ها را همرایه که آن   . کسای  شود افغانستان اجازه ورود داده یم  اتیه  رسیم  یتاالر ضفا به اعضا  نیا  در 
 .به هوتل برگردند د یبا  کنند یم

 : گرداننده سوم
 

ای   یك  و سخب 

 .در امور افغانستان است  هی روس ژهیو  ندهی، نماکبولوف  بر جلسه ضم گرداننده

 نده ی نامه، به نما  نیا  طبق 
 

حکومت و رجال برجسته(   ،مصالحه میل  عال  یافغانستان )شورا  اتیاز ه  یك
 .کند نفر به صورت »مخترص« صحبت یم  کیتنها 

 نده یبه نما  ا یزد یو محمدعلم ا  رحمای    رحمان بر م
 

اجازه    بر  که عالقمند باشند، ن  در صوریر   میل  یاز شورا  یك
 .صحبت خواهند داشت

ای    انیموضوعات مورد بحث، پس از پا  اتیافغانستان گفته است که تاکنون جزئ  سفارت در    ها،سخب 
 .قرار نگرفته است  ارشیاخت

 و ترانسپورت  فاتی: تشر چهارم

 .پردازدرا یم اتیتنها مصارف هوتل شش عضو رجال برجسته ه هینامه سفارت افغانستان، روس طبق 

شان بر عهده خود  و همراه   اتیه  نیو حکومت در ا  مصالحه میل  عال  یشورا  گاننده یهوتل نما  مصارف
 .ها استآن 

ته  هی افغانستان گفته است که مقامات روس  سفارت برا  هیاز  افغانستان معذرت    اتیه  یترانسپورت 
 .اندخواسته 

 ات یه  سانییافغانستان که شامل ر   اتیه  سانییر   یمشکل تنها برا  نیرفع ا  ی گفته است که برا  سفارت
گرفته که پول آن   هیمناسب را به کرا   یموترها  شود،مصالحه و رجال برجسه یم  عال  یحکومت، شورا

 .پرداخت شود  نیتوسط مدعو  د یبا

 .کنندنیم   ی  رایمسکو پذ ی  هوا دانیافغانستان در م اتیاز ه مقامات رویس  فات،یبخش تشر  در 
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افغانستان    بر سف  یتنها از سو   ی  هوا  دانیها به متا هوتل و برگشت آن   ی  هوا  دانیاز م  اتیه  نیا  سانییر 
 .خواهند شد سفارت همرایه  میافغان مق یهاپلمات یو د

 یی یآیو مصارف سالون و  عتیو مشا ی  را ی: مراسم پذپنجم

 .آماده شده است بانبر  توسط کشور م  اتیرجال برجسته عضو ه یتنها برا  «یی یآی»و  سالون

و    مصالحه میل  عال  یکه مربوط شورا   اتیه  یآن دسته از اعضا  یبرا  «یی   یآیسالون »و   مصارف
 .ها پرداخت خواهد شدحکومت هستند، توسط خود آن

 از نشست با مقامات رویس ونبر : مالقات ب ششم

برنامه  میتفه  یطور   شیبرا  هی که روس  د یگو افغانستان یم   سفارت  ن یا  ینواز مهمان   کرده است که کل 
 .کشور معطوف به نشست و موضوع صلح است

افغان،    ات یبا ه  دار یشده است، از د  میروز تنظ  ک ی  یکه نشست تنها براآن  لیاند به دلگفته   ها روس
 .خواهند نشست، معذرت یم نیاز ا ونبر ب

  ی از وزارت خارجه کشور خواسته است که مراتب فوق را به اطالع اعضا  هیافغانستان در روس  سفارت
 .برساند اتیه

 ه یحوت، رهسپار روس  ۲۷عبدهللا عبدهللا روز چهارشنبه،    استیبه ر   یدوازده نفر   اتیه  کیاست    قرار 
 .شد 

کت  ار یدر اخت سفر قبال به صورت رسیم نیا نامهدعوت   .گان نشست قرار داده شده بودکننده رسر

 صبح  هشت

 ۱۳۹۹حوت  ۲۶

++ 

 : اتیه بی ترک

کت کنند  ینفر  ۱۲ ئتیه  :که قرار است در نشست مسکو رسر

 میل  ۀمصالح عال یشورا  سییعبدهللا عبدهللا، ر  •

 گاننده ی مجلس نما سییر  ،رحمای   رحمانبر م •

 یر  شیپ جمهور س ییر  ،یحامد کرز  •

 جمهور س ییر  یر  شیدوستم، معاون پ د یعبدالرشمارشال  •

 رهبر حزب اسالیم  ار،یحکمت نیگلبد  •

  جمهورس ییر  یر  شیمعاون پ  ،یلیخل  میمحمدکر  •
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 دولت در امور صلح  ر یوز  ، یمنصور نادر  دسعادتیس •

  اسالیم یجمهور  ۀکنند مذاکره   ئتیه سییر  ،یمحمدمعصوم استانکز  •

 اسالیم  یجمهور  ۀکنندمذاکره  ئتیعضو ه گ،یب یر  مت •

  اسالیم یجمهور  ۀکنند مذاکره  ئتیعضو ه ،یاحمدنادر نادر  •

 اسالیم یجمهور  ۀکنند مذاکره   ئتیعضو ه ،رسایر  بهیحب •

 معاون مجلس سنا  ار،یزدیمحمدعلم ا •

 طلوع  ونیز ی: تلو  منبع

+++ 

به کیس۱)  جا  (  آن  در  ات)   ... در  ساتیگفتند  در  است  خوب   : ؛ گفت  سبر  کرده  درخت  اش   هی ( 
 !... نمینشیم
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 ۲۰۲۱اپریل  ۳

 « شی  افغان« به »روشنفکر قوم اند   شیاند  پاسخ »روشنفکر میل

  .د یی تصور بفرما ی  اعتنا آن را یر  د یشا شما را خواندم و گفتم اگر پاسخ نه دهم،  امیپ

     شیاند  استهزا »میل  یکه به آنان از رو   به باور من مشکل عمده  شما  با روشنفکرای    ز،یعز   هموطن
مانند    گر،ید  لیمسا  یبا شما رو   ی  تا به عالوه همسو    د یخواهی است که م  نیا  د،یافغان« لقب داده ا

  م ی به  جرا  نانیحتا اگر ا   -دفاع  کنند    بر  قوم تان ن   ز یساالران هنجار گر   میشما از جنگ ساالران و تنظ
اف  ن  یر  سنگ  به آن اعبر

ً
  .کرده باشند  بر  هم دست زده  و به زبان خود  علنا

    شانیجهت اطالع جناب شما و هم اند  همچنان
ً
گروه   چیمن خود را متعلق به هشما عرض شود که مثال

 ی  ارزش هاها و    شهیقوم و هم به بنابر اند  نیبا چند   خوی    وند یداشیر  پ   لیبه دل  -دانمی نه م  یخاص تبار 
 ...که به آن ها باور دارم

دفاع نه کرده ام و    -ام باشد  اگر هم برادرتت   -زیعنرص مخرب و قانون گر   چیجنگ ساالر و ه   چیاز ه  من
تا از جنگساالر مورد نظر   د یاست که از من بخواه  انصاق    جهت یر   نیو نه خواهم کرد. از ا  کنمی نه م

 ...د یتاز کن و سبب بر من و امثال من تاخت  نیاست اگر  به ا انصاق   کنم. و یر   بای  یشما پشت

ا  من م  ل یباورم که مسا  نیبر  نه  را  اند  یکردهایبا رو   توانیافغانستان  درست   انهیو قومگرا  شانه یقوم 
بخواه ما  اگر  به عالوه  و فصل کرد.  و حل  ا  می شناخت  منافع جمیع  نیدر  از  پرتالطم   مردم   جهان 

 بر در غ  -را«و نه »قوم گ  میو »ملت گرا« باش   ش«ی »ملت اند  د یصورت با  نیدر ا  می افغانستان دفاع کن
  .قورت و قروت خواهند کرد  کیبه  کیانداخته و  گر ی همد هیآن ما را عل

  ه ی وجود و تغذ  هیدر جدال اند و اما، در واقع سبب توج   گر ی همد  هی قوم گرا گرچه در ظاهر عل  یها  گروه
اند که  اغراض    گای    گانهیو ب   داخیل  یافغانستان در برابر عناض استفاده جو   فی و تضع  گر ی همد  تی و تقو 

وع   .ندینمای را در افغانستان دنبال م و منافع نامشر
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 م ی گو ی من م  بر باشد. نه خ  د یچنان است که با  بر  است و همه چ  تی بر خ  بر در افغانستان خ  میگو ینه م  من
 تفاهم،   د یبا  میل  یبقا  یبرا

 
م  یکرد و برا  تی را تقو   و اتحاد میل  همبسته یك

 
   د یعدالت با  یر  تا

 
  همبسته یك

ا  اجتماع ش بخش  جاد ی را  ا د ی کرد و گسبر و    یبه معنا  نی.  تنو   ا یانکار  تبار   عزدودن  زبای    یموجود  و    و 
 
 

   فرهنگ
 
  اد یمبدل ساخیر  تنوع از منبع تفرقه و اختالف به منبع غنا  و    یبل به معنا  -ست یما ن  در جامعه
 
 

ا  گرفیر  همبسته یك بر هر گونه   رجحان منافع همه گای    رشیارج نهادن به تنوع و پذ  طیو اتحاد در رسر
 کوچکبر  است.   منافع گرویه
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 ۲۰۲۱اپریل  ۹

 دیدر باب تفکر و تقل 

صحبت    د یدر باب تفکر و تقل   با دوستر   شبر یپ
نهادم که    انیدر م  ینکات را با و   کردم و برج  
ده آن را ا جا هم به خدمت همسخنان    نیفشر

 .دارمیم  میتقد

رو   کی بحث  در    یادیبن  ی ها  کاستر   یبخش 
افغانستان   عال  التیو تحص  هیو ترب  مینظام تعل

  .بود

در افغانستان،  پرورش ذهن پرسشگر و جستجوگر  و رشد توان تفکر مستقل بر اساس   نظام آموزیسر   در 
متخصص    تینظام در نها  عت  ی.  ستیهدف نه بوده است و هنوز هم ن  یانتقاد  د یمنطق و د  ، یخردورز 

دن ولو به شکل پخ  نیو نه متفکر. در ا کند ی و م کردهیم  د یتول   ) به حافظه سبی
( در مرکز  پو نظام آموخیر

  .دن یتوجه بوده و نه فهم

   یر  هم
ً
ا و راست    . منبع شنایساند تا عقیل   نقیل  شبر یب  لیافغان ها  دال   انیدر مباحثات م  است که اکب 

 ن  ی  و درست آزما  ی  آزما
   ا ی  بر 

ً
به علت    ا یو    د بر گیکمبر مورد توجه قرار م  ا یو    د بر گی مورد توجه قرار نه م   اصال

 .سدبر مطلوب نه م جیکار به نتا  نیانجام ا یها وهیبا ش ی  عدم آشنا

  وقتر   و 
ً
ا   شود یمشخص م  آن جا به روشت    ند یبگو   عقیل  لیمباحثه کننده گان بخواهند دال   باالخره هم اکب 

  .لنگد یمنطق م یکه  پا

به وسعت   بر  ن  یو روشنگر   یروشفکر   انیمدع   انینه که م  یدرسخوانده گان عاد  انیمشکل تنها م  نیا
 مدع

ً
روشنفکر را از    فیروشنفکر و وظا  فیتعر   ،یو روشنگر   یروشنفکر   انیقابل مشاهده است. مثال

 ی گر ید  ماعاجت نهیآن را در زم خواهند ی شده گرفته و م  هیارا یگر ی د اجتماع نهیزم یکه برا  منابع غریر 
مک  ق یتطب فراموش  آنان  تار   کنند ینند.  نظر  از  ما  زمان    میبا غرب هم عرص هست   ج  یکه  نظر  از  اما  و 

  .م یو چند سده عقبمانده تر  می ستیهم عرص ن اجتماع

م ما فکر م  ی    عده   جه ی در نت  -است   یکه در برابر  دولت  قرار گرفیر   روشنفکر   کنند ی از روشنفکران محبر
که نقد قدرت )   . در حالند بر گ یساالران و جنگ ساالران و طالبان در برابر دولت قرار م   می در کنار تنظ
ورت است،    کی( در غرب  یدولت و چه هم قدرت اقتصاد   عت  ی  ایسیچه قدرت س  ن ی آن ا  بر غ  در ض 

  .قدرتمند توان تحرک و به روز شدن را از دست خواهند داد  ار یبس ینهادها

م ما فکر م   ی    عده قر   کی  مبر  ونالی که مخالفت با ناس  کنند یاز روشنفکران محبر  جه یدر نت  -است   کار مبر
 
ً
 .ندبر گ یگرا و فرقه گرا قرار م  لهیقب یکنار گروه ها  عمال

 دولت فرامیل  کیبا عبور از آن  به    خواهد یو  م  دهیرس  مبر  ونالیکه به ناس   غریر   ی در اروپا  مبر  ونالیناس
 یر  است. و اما هم  «»ارتجاع  دهیپد   رقابت را کسب کند،   تیقابل   گر ید  جهای    یت هامبدل گردد تا با قدر 
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ورت تار   کی مثل افغانستان    یکشور   یعاقالنه و معتدل برا  فیتعر   کیبا    م«بر  ونالی»ناس است   ج  یض 
 
 

  .ابد یمهلک نجات  «یو هرج و مرج و اختالفات »تبار  تا از پراگنده یك

 ... گر ی گپ د  کیهزار و  و 
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 ۲۰۲۱اپریل  ۱۳

 !جنگ و دعوا بر رس صلح؟  ا ی صلح و 

بزرگ    یاگر قدرت ها  بر  ما افغان ها  و ن  اگر 
قض  دخلیذ در    هیدر  بحران  و  جنگ  از 

 ی آن درس ها  یها  امد یو پ   جیافغانستان و نتا
م را گرفته  نزد  م،ی بودیالزم  به    کیبه گمان 

راه   یر  قی از  اختالفات  حل  و  جنگ  قطع 
مورد   لیمسا  بر  مذاکره و راه حل مسالمت آم

  .شدیم ی آسان تر  ار یمنازعه کار بس

 برج   بر  طالبان و ن  یاما، گفته ها و کرده ها و 
ها و گروه  افراد  نظام    ی  از  چبر  تحت  که 

   یجمهور 
 

و به نظام از پشت    کنند یم   زنده یك
  ند ینما  لیخود را تحم  گرویه  یبرنامه ها  خواهند یم  تیکه با سوواستفاده از وضع  و آنای    نند بر  خنجر م 

سفانه ورود از    دهند ینشان م  اجتماع  یاعده در شبکه ه  کینابخردانه    یاهوهایو همچنان ه
 
که متا

  .ست ین ش یدرب آسان م

 ن   ی  منطقه    یبزرگ و قدرت ها  یشک دارم که قدرت ها  نیدر ا  من
از خظاها و اشتباه    د یچنان که با   بر 

( در پشت یر  و چ  هیروس  کا،یامر )   کا یکه ترو   نیالزم را گرفته باشند.  ا  ی شان به ارتباط افغانستان درس ها
 توان ینه م  یر  ق یگرفته به    نه  ا یگرفته و    یمی چه تصام  گر یمورد اعالم شده د   بسته به عالوه    یدرب ها

 .گفت  یبر  چ

بزرگ مانند توپ هفت پوسته است. ما پوسته اول را    ی قدرت ها  یها  استیاست که س  نیا  تیواقع
   یخراش و تراش ها  یو از رو   می توانیم  دهید

 
و   می »رنگ« پوست دوم را حدس بزن  می توانیاول مپوسته

ن ا   یقدرت ها  باطت    اتیاما،   
 
را که در هسته تنها خود    نیمذکور    شانتوپ هفت پوسته قرار دارد، 

 .روش را دنبال کنند نیا کوشند یم  بر  دست دوم و سوم ن ی.  حتا قدرت هاد داننیم

    کرد ی شناخت رو   یبرا  اصیل  ار یهر رو، مع  به
 
  ن ی در قبال افغانستان ا  کا یو به خصوص ترو   جهای  جامعه

آ  قوان   کرد یرو   نیا  ا یاست که  به  مطابقت  ب  یر  در  مقررات  و    الملیل  یر  و   جهای  بر خ  ا یاست 
 
 ، . جامعه

ت ج ا ا در ی عضو   -شناسدیم  تیعضو تام الحقوق به رسم  کی  ثی افغانستان را به ح  اسالیم  یجمهور 
به    کرد یرو   نیگفته است. اگر در  ا  نیبا آن ثبوت روشن ا  کیلماتیسازمان ملل متحد و داشیر  روابط دپ

   کی  ثیافغانستان به ح  اسالیم  یجمهور 
 
شود و به طالبان   ستهی نگر   الملیل  یر  بعضو تام الحقوق جامعه

مذاکرات    ق یجانب از طر  و د  نیکوشش بر آن معطوف باشد تا ا  تیو در نها  گروه شوریسر   کی  ثی به ح
    نیجنگ و استقرار صلح و ثبات، برسند، ا  انیپا  یبرا  بر  حل مسالمت آم  کیبه  

ً
  اصول  کرد یرو   کیطبعا

 .دتوان ی و مثبت حساب شده م

م   یبرا  یهمکار   عت  ی مثبت    یبزرگ  بر همکار   یقدرت ها   اگر 
 
ام   یر  تا صلح و ثبات در افغانستان با احبر

   کی  ثی به حقوق افغانستان به ح
 
 از هرگونه رقابت منف    یو خوددار   جهای  عضو تام الحقوق جامعه
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توافق     نی . و اگر اکرد از آن استقبال    توانیباشد، م   گر یهمد   هیاز استفاده از افغانستان عل   یخوددار   عت  ی
 خاص که شامل ضمانت برا   کیدر    تی امن  یتوسط  شورا

 
    یقطعنامه

 
  هیهمسا  یکشورهاعدم مداخله

م   یآن  برا  تیموثر   انبر  آن گاه م  گردد،   ب یباشد، تصو   بر  در امور افغانستان ن
 
صلح و ثبات   یر  کومک به تا

 .در افغانستان، در حد الزم بلند خواهد رفت  دار یپا

استانبول    شیماسکو و هم اکنون به ارتباط هما  شیهم به ارتباط  هما   م،یی سخن بگو   نانهیاما، اگر واقعب  و 
از » مذاکرات به    وستهینه باشند.  به صورت مثال گرچه پ  سبب نگرای    توانند یوجود دارند که نه م  نکایر 
  :است یگر یطور د عمیل کرد یرو  ها« سخن  گفته شده است و اما، افغان یو به رهبر  تیملک 

 !کرد؟  ییر  کشور محل مذاکره تع  ثیرا به ح  هیترک یك -

 !کردند؟  ییر  ها تع یك  ا یو  مذاکرات را یك خی    تار  -

 !کند؟یم ا یکرده و   یر  مع  اجندا را یكمسوده   -

اک کننده گان را یك بی ترک -  !کند؟ی و دعوت م  د ینمای م یر  مع  و شمار اشبر

 !کند؟یو دعوت م د ی نمایم یر  مع  و شمار  مهمانان  را یك بی ترک -

  آقا  مبر گ
ً
شده را   اد ی  یو در مشوره با دو طرف کارها  انجر یم  ثی به ح  لزاد یخل  یکه به فرض دور مثال

 !است؟ چه نقیسر  انگر یکرده نما  حل منازعه  مهربای   یبرا یکه و   ی  نسخه  نیکرده  باشد، پس ا

ک و 
 
تنها   افغای   یو طرف ها د بر صورت بگ لزاد یخل یباشد که حل هم بر اساس نسخه آقا نی بر ا  د یاگر تا

ه رسم کنند، پس کجا  خال  یحفظ ظاهر حق داشته باشند در جاها  یبرا  ی آن مرغک ها و گل و سبر 
  !خواهد بود؟ ا یافغان ها است و  یافغان ها و به رهبر  تیروند ملک نیا

له
 
   گر ی د  مسا

ً
که    نیاست. خوب ا  تی چبر جمهور   ر یدر ز   تیهمانا وضع  گردد، ی م  موجب نگرای    که جدا

 موجب نگرای    ن یگپ واضع است. و اما ا  ها وجود دارد،  دگاهیتعدد آرا و افکار و د  موکرایسیدر د
ً
  جدا

  ن ی . و ادهند ی تن نه م  قاعده و قانوی    چیعده به ه  کیو    دهیرس  به اناریسر   موکرایسیاست که کار از د
   ندهیهم که به نما  ایر ی. اگر هکند یم  فیتضع  ار یمذاکرات بس  بر  را در م  تیاعتبار و موضع جمهور 

 
از    یك

اک خواهد کرد، دچار ادر مذاکرا  تیجمهور     ن یت اشبر
 

صورت رس انجام کار به    نیدر اشود،    پراکنده یك
  .نه خواهد بود کیوجه ن چیه

با   می تفاهم و توافق مستقمذاکره،    یدر مذاکرات اگر به جا  -دولت و طالبان  -جوانب افغای    همچنان
  یکه باشد رو   هر نایم  ر یاجازه بدهد تا ز   خارجر   یبا هم شوند که به طرف ها  دچار چنان جدال  گر یهمد

وجه به   چیبه ه  ر کنند، باز هم عاقبت کا  لیافغانستان نظرات و مواضع خود را تحم  داخیل  لیحل مسا
 .افغانستان نه خواهد بود بر خ

 - آغاز خواهد شد  یر  جنگ خون   گر ی دور د  کیآن گاه    اگر مذاکرات استانبول با شکست مواجه شود،   و 
 
 

 ...وجه به نفع افغانستان نه خواهد بود  چیکه به ه  جنگ
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ً
م  انیپا   طبعا

 
 یکه زم  دار یو پا  صلح واقیع یر  جنگ و تا

 
به نفع مردم افغانستان   را فراهم بسازد،  یبهروز   نه

  .است 

خواست تا مثل   گرانیداز    ا یشوند و    گرانیاساس که از طالبان خواست تا مثل د  نیصلح بر ا   اما،  و 
کشور    تی. همچنان نه مواضع جوانب چنان است و نه هم واقعتواند یبه دست آمده نه م  طالبان شوند، 

م  گر، یطرف به طرف د  کیشدن   لم یکه توقع داشت تا با تس
 
  ک ی ق یشده بتواند. صلح از طر   یر  صلح تا

م انیمعامله م
 
 .تواند ی شده نه م یر  چند گروه هم تا

م  باور من صلح در صوریر   به
 
مورد منازعه را از    لیکه هر دو طرف مصم باشند مسا  تواند یشده م  یر  تا

  .و بر اساس اصول و  قواعد واحد مورد توافق جوانب، حل و فصل کنند  بر  مسالمت آم ق یطر 

دار   نیا قبول  همه  وضع میرا  ن  تیکه  مطلوب  اما،ستیموجود  و  رو   نیا  .  تا  است   ف یتعر   یمهم 
 نیبه ا  دنیرس  یبرا  بر  . و باالخره ند یمطلوب ممکن به توافق رس  نده  یآ  یاد یچهارچوب و اساسات بن

شود و جامعه و    رانیو   دهی که تا به وسطش نارس  پل لرزانگ  ق ینه از طر   -رفت  یر  از راه مطم  د یبا  ندهیآ
ام عمیل  تیا رعاتنها و تنها ب  یر  عبور مطم نی. اد یآور پرتاب نما  کشور را در قعر بحران تبایه نسبت   البر 

تنها    یو مردم ساالر   تیهم قابل اثبات است که جمهور   نیو بس. ا  تواند یشده  م  ش یم  به قانون اسایس
  بر  و اصول مسالمت آم   ایسیگوناگون س  یوهابر ن  بر  مسالمت آم  ستر یهمز   تواند یاست که م   چهارچویر 

م انیرا م ایسیس یباز 
 
 .کند   یر  آنان تا

له    باشد،   د ی چه گونه با  یو مردم ساالر   تیجمهور   نیکه ا  نیا
 
است که همه حق دارند در مورد    ی  مسا

 ی و از مجرا  کیموکراتید  یآزاد مردم در فضا  اراده    نیا  تی. و اما، در نهاند ینما  هیآن نظر و طرح خود را ارا
 یمی تصم  چینقض شود، ه  یادیبن  لاص  نی. اگر اد بر را بگ  ی  نها  میمورد تصم  ن یدر ا  د یقانون است که  با

وع جامعه را    یو بهروز   منافع  همه گای    دار،یخواهد داشت و نه هم خواهد توانست صلح پا  تی نه مشر
م
 
 کند.   یر  تا
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 ۲۰۲۱اپریل  ۱۵

 د ی و ب  که م  در راه تان خویر 

ها  د ینه کن  فراموش قدرت  ما    یکه 
بود کرده  نه  دعوت  را  تا   میبزرگ 
خون صحنه  به  را   نی تر   یر  افغانستان 

 
 
جنگ رسد    ای  یپا  مقابله خود در مرحله

 .مبدل بسازند

تان    ابتر ین  یکه رسبازان جنگ ها  نیا
شما هم   -م یدانیهمه م  ها بودند،   یك

 .دی دانیبهبر از ما م

 .دی دانیرا هم بهبر از ما م نیا -دیعرب را هم خود تان به جنگ افغانستان آورد انیجو  هبر  ست

 .ستینقش تان پنهان ن گر ی د بر  طالبان ن د یتول در 

یط  -برسد  تی بنبست به موفق  یبه جا  توانستیم  بن عوارض   ا یو    بود ینه م  ک یژنت  صیکه حامل نقا   به رسر
  .واگذار ساخته شود که خود از اسباب آن بودند که درمان مرض به کسای    نینه ا -شدیآن اصالح م

مهم است.   بر  امروز و فردا ن ینه که برا روز ید یتنها برا رفت،  اههبر به ب افغانستان چرا که پروژه    نیا درک
بار   کیسهم خود را دارد. او    ناکایم  نیدر ابود،   بر  آن ن  ایسیطراز اول س انیمهندس بن که پسانبر از مجر 

  .حاال به بنبست برخورده است  یر  را طرح کرده که از هم ی  پروژه  گر ید

 .تان خویر در راه  -دی برو  د ی و بر م

 ی آن که مانند روس  یر   -  د ی ؛ برو   د ی و بر م
 
.  د ی را در قبال افغانستان مرتکب شو   یگر ید  یخطا  ،یپسا شور   ه

را   یادیز   یها بتیتان مص و هم از برکت دوستر  که ما افغان ها هم از برکت دشمت    د یو فراموش نه کن
  .می متحمل شده ا

متحد به متحد    کی  ثیو اما به ح  د یخانه تان آباد. کومک بکن  -  د یکنیاز رفیر  تان باز هم کومک م  پس
ام به افغانستان به ح   .عضو تام الحقوق جامعه جهای   کی ثیو با  احبر

به    کا یامر   یهم برا  نیا    -د یبر الزم را بگ  یهم تان درس ها  حاصل  و یی   یر   یو از جنگ ها   د یبرو   د ی و بر م
 . جهان یدرد بخور خواهد بود و هم برا

 . می ما شما را به آمدن دعوت نه کرده بود - راه تان خویر  ددر ی برو  د؛ی و بر م
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 ۲۰۲۱اپریل  ۱۷

 سال   ۲۰پس از  

 .نوشته بودم فرجام احتمال کیدر مورد  شیسال پ ستیمن ب

نگار  عبدهللا عبدهللا   یبود. و آقا  دهیعبدهللا عبدهللا پرس  یاحتمال از آقا  نیدر مورد ا  شیده سال پ  یخبر
  . مه یضم پی به کل د یی توجه بفرما   -است دهیدهه فهم کیاز  شی آن پرسش را پس از گذشت ب یمعنا

+ 

 :نوشته بودم کا یخطاب به امر   شیسال پ ستیب من

 فردا از  یر  ، هم  م طالبان سقوط خواهد كرد   بگذار امارت طالتر ی ست كه رژ ی ن نیترس افغان ها از ا...»
جان افغانستان و افغان ها   ی كه شما خود ، آنان را بالبر  ارانش ن یزد . رسر بن الدن و  یاد فرور یخ و بنیب

 . شه كن گردد ، همانقدر بهبر یتر ر  د ، هرقدر زودتر و اسایسی ساخته بود

د هم  ید    كه شایم گذشته و جدی ب عظین است كه شما باز افغان ها و افغانستان ، را با مصایاز ا  ترس
د و فردا ی بحران ، تنها بگذار د  ی و جد  مخرب مولود مراحل قبیل  یو هابر نبر از گذشته شوند    و با نیسنگ
ك  یث  ی و افغانستان به ح  ملتك  ی ث  ی آن افغان ها به ح  یجه  یروز باشد و در نتیروز و پر ی بدتر از دبر  چ

ده شود یكشان  و ذلتر   ین كشور به چنان خوار ین ملت و ایا آن كه ایفرو روند و    یكشور ، در كام نابود
مش بیكه از نگر  م ، یشبر برشمرد ی ها كه پیر  ن ترس را با دادن آن تضمیاد . اگر شما  ی ایسیر  به خود رسر
ت ، ثبات  ینفع افغان ها و هم به نفع امر صلح ، امن  هد ، هم به نفع خودتان خواهد بود و هم بیرفع كن

 «... و تفاهم در منطقه و جهان

 :در همان نوشته خطاب به هموطنانم نوشته بودم و 

 بودن و نبودن مان به ح  د كرد ، امروز پرسیسر ی با جی ...»
 
ك ملت و كشور رابطه  ی ث  یاست كه به مساله

 دارد .                                                         

 ی د تجارب تلخ دهه هایر بایم ، ناگز یاب یب  ن پرسش جواب درستر یم باالخره به ایان اگر بخواهیدر پا  و 
م و ی بر الزم را بگ  یم و از آن درس هایل كنیتحل  یشداور یتمام حجم و بدون هرگونه پ  ی را به گونه  بر اخ

  .میبهبر بساز  ینده ی چراغ راه آ

ار فراتر  یكوچك ، بس  ید از من و ما هایم ، بایبرس  به صلح و وحدت میل  یم روز ی اگر باالخره بخواه  و 
ن  ی كه در ا  م كه هر افغان در هر زمان و به دست هر كیسیاب ین نكته را در یم و ایبرس  م و به ما میلیبرو 

ك كشته از ملت واحد مان بوده است و هر خانه و  یساله كشته شده است ،   23  یر  بحران و جنگ خون
  ران شده است ، به دست هر كیس ین دوره و یكه در ا  ی  و هر درخت و باغ و مزرعه    یخشت ، هر آباد

 .است كه بر كشور واحدمان وارد شده است ی  ده است صدمه یران گرد یكه و 

https://www.facebook.com/Hamidulla.Obaidi.HH/videos/368665571041179/
https://www.facebook.com/Hamidulla.Obaidi.HH/videos/368665571041179/
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ت مناسب  یكشور مان و احراز موقع  یك صلح و بازساز یاهداف ن    جهان فردا بهبر  و ن  در جهان كنوی    و 
م و استوار ی بر مان را خود در دست گ  ن كه رسنوشت میلید مگر ایم رسیملل، نه خواه  یان جامعه  یدر م

،    یاستبداد  یم هایم تا رژ یم و اجازه نه دهیحركت كن  یمردمساالر   یز یبر و بدون برگشت در سمت پ 
 ی قدرت ها  یدان مقابله  یرا سلب كنند ، كشورمان را به م   یبشر   یها  یحقوق و آزادند و  بر باز پابگ

 یایا هم منافع و مصالح علیآن را به انزوا بكشانند و     الملیلیر   بیر  از قوان  ند ، با رسكیسر یل نمایگانه تبدیب
 « . بسازند یگر ید نفعتا هر میو  كی ولوژ یدیا آن هدف این یا مان را قربای   میل
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 ۲۰۲۱اپریل  ۲۱

 یدروغ وق 
ٔ
 طالبان  حانه

خسارایر   پاسخ مورد  در  بر   طالبان  که 
جز وقاحت    یبر  وارد کرده اند، چ  ربناها یز 
 ...ست ین

در   ند یبفرما  طالبان که  بدهند  نشان 
ستای    ...!کرده بودند؟  چه کار مثبتر  ربناها یشان در بخش ز  دوران امارات قبر

 .است طوالی   ار یبسگشته،   رانی آن چه که به دست طالبان و اما، فهرست  و 

س بود، از هدف ها  ربناها یز   یرانساز ی مجموع و   در  مسلح ضد   یگروه هاعمده     یو هر آن چه در دسبر
 اخ  صادر شده از خارج یط  دولتر 

 
   یها  اثبر بوده است. حتا م  بر چند دهه

 
  ی رانگر ی و   نیاز ا  بر  ن  فرهنگ

 .مصوون نه بوده اند 

 .مسخره است  ار یبس  شینما یاس آ ینوکران آ یاز سو  ،خوایهیو استقالل و آزاد ی  گرای به مل تظاهر 

آن را روا   غریر   نی و متحد  کا یکه آتش بس با امر   آنای    یاز سو   بر  و مسلمان بودن ن  ی  به اسالمگرا  تظاهر 
 .مسخره است  تینها یر   بر  ن  دانند،یو آتش بس با حکومت افغانستان را ناروا م

و    کنوی    حکومت  هزار  افغانستان  هم  کاستر   کیدر  هم  آن  با  اما  و  مقا  یر  دارد  در  با   سهیحکومت 
ستان طالتر   ی هرج و مرج جهادصادر شده از پاکستان ) ناحکومت دوره    یناحکومت ها  متی( غنو قبر

  ومت شان به آن ناحک  لیتما  یحکومت به معنا  یها  از افغان ها از کاستر   یار یگ است. انتقاد بسبزر 
  ...تر است تی ها و داشیر  حکومت تواناتر و  با کفا به رفع کاستر  لیبل تما -ستیها ن

سفانه به علت جنگ تحم   نیا،بیل
 
  مال   یکومک ها  ازمند ی، افغانستان هنوز ن  یلیدرست است که متا

تا   ستیآرزومند آن ن  افغان  عاقیل   چی. و اما، هباشد یسنگ م  ر یبابت دست آن ز   نیبوده و از ا  خارجر 
در برابر پاکستان   مینامطلوب تر و بد تر از آن با  زانو زدن و تسل تیرا با وضع نامطلوب کنوی   تیوضع
  .کند  ضی تعو 

نه باشد، پس    تر خارج  چیسنگ ه  ر یدست افغانستان ز   د یخواهیم  طالبان، اگر  بالفرض به راستر   انیآقا
پاکستان رها اسارت  از  را  پا  . وقتر د یببخش  ی  خودتان  به صلح  و  متوقف ساخته  را  و    دار یشما جنگ 

افتمندانه و راه و روش عاقالنه تن ده د خواه  تفرصت را به دس   نیدر آن صورت افغانستان ا  د،یرسر
  ی  رها  به کیل  خارجر   به کومک مال  از یخود را از ن  معقول در مدت کوتایه   استیس  کی  بیآورد تا با تعق

 .ببخشد

+ 
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ر   د یبا  کابل» آ  سییبسوزد« شعار اخبر عبدالرحمان  آ  یآن وقت  ات    یاس  ر و سبر جنگ اعالم    ستیبر
 یو   کیافغانستان را به    خواستیکه پاکستان م   نیسند در مورد ا  کیپاکستان بود. هزار و    ناشده  

 
  رانه

خرس(   لکپشت پرده  جهاد افغانستان« ) ت  ق یسوخته مبدل بسازد وجود دارد. حتا تنها کتاب »حقا 
ال محمد    جب 

 
سند و مدرک   و شاق    به حد کاق    یر  و مارک ادک  یاس آ   یاز مسووالن  ارشد آ  وسف ینوشته
ا ارا  نیدر  ا.  کند یم   هی مورد  آ  نیگرچه  آ  یافش  به طور ضمت    ی اس  به علت   باربار  اف کرده که  اعبر

   .دهد بازتابداند، ینه توانسته همه آن چه را که م سانسور مقامات پاکستای  

 یآن زمان تا کنون ماه  از 
ً
د ینه در اهداف پاکستان و نه هم در طرز پ  - نه کرده است  یبر تغ  یبر  چ  تا  شبر

از    ابتر یجنگ ن  نینام لشکر ا  ،هداف پاکستان در قبال افغانستان. بیلتحقق ا  یجنگ اعالم ناشده برا
  .ندیگو یگرچه طالبان هم خود را مجاهد م  -کرده است  یبر مجاهد به طالب تغ

   کیس  اگر 
 
جا به دست    نیا  تواند یاف م  ی د  آن را به صورت یی   یدر آن کتاب را نه خوانده میر  ترجمه

 : اورد یب

 تلک خرس یا حقایق پشت پردۀ جنگ در افغانستان

 :دیجا بخوان نیا د یتوان یرا م یدر فورمات عاد ترجمه

 تلک خرس یا حقایق پشت پردۀ جنگ در افغانستان

 تحل   و 
 
ات  لیمقاله ده در مورد اهداف سبر ر فشر  نک یل  نیا  ر یز   د ی توانیپاکستان در قبال افغانستان را م  کیبر
 :دی بخوان

 افغانستان خطر هژموی  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 ها
ٔ
 « ایسیس  یدر باره

دارم و نه هم در زنده   «ایسینه »بت س من
 
 

کرده ام و   شیرا ستا  «ایسیکدام »بت س  یك
  .نه هم خواهم کرد

م  نیا  اگر   چنان 
ً
که    بودند ی»بت« ها واقعا

پس   ند،یگو یشان م  وانبر پرستنده گان  و پ
مذکور     یاست که »بت« ها  نیا  تیواقع  . و اما،داشتند یم  بر  کشور را ن  توان مهار بحران و توان اداره    د یبا

 .بحران اند  انهم در اصل محصول دور  ا یو تداوم آن سهم داشتند و  ق یهم در تعم ا یبحران و  جاد یدر ا

قرار   «ایسیس  یشان در مقام »بت ها  وانبر پرستنده گان و پ  یکه امروز برا  کسای    م،یکه بنگر    نانهیواقعب
که مافوق انسان    نیبودند و به تمام معنا انسان بودند و نه ا  خایک  یهمه از جنس انسان ها  گرفته اند، 

انیپ   ت  ید  یهم انسان کامل بوده باشند. حتا آموزه ها  ا یو     .شماردیتنها پس از بعثت معصوم م  بر  را ن  امبر

 ییر  و در موارد مع  ییر  در مقاطع مع   د یشا  ،ایسیس  ی »بت« ها   ن یاز ا  برج    ی    سهیکه به صورت مقا  البته
 مثبت و  

ً
 ا یو    شبر یب   یگر یکرده باشند و شمار د  فا ی نقش مثبت تر ا  گران ی با د  سهیدر مقا  ا ینقش نسبتا

   گفت که تناسب کاستر   توانیرا هم م   نیدر راه خطا روان بوده باشند. ا  وستهیپ
 

 ن یا  یها  ها و برازنده یك
ان ن   .همسان نه بوده است  بر  رهبر

ان برخورد خاص   ن یاز ا  بنابر منافع خاص خود شان در مورد برج    منابع خارجر   است که برج    گفتت   رهبر
  ت  یتا از منظر واقعب  ند یگو ی »بت« ها سخن م  نیاز منظر منافع خود شان در مورد ا  شبر یمنابع ب  نیدارند. ا
  .یر  راست

و هم سالم و سالمت و در امن و   د یبود و هم شه  یهم غاز   شود ینکته روشن است که نه م  نیا  خوب
و ثروت    فرعوی    یشدن و هم صاحب آرگاه ها  هللا قربای    لیسب  هم در راه جهاد ق    امان در خانه نشسته، 

بودن و  به   رجر و  و گاه در خدمت آن قدرت خا  نی گاه در خدمت ا   ؛شدن از مدارک آنچنای    قاروی    یها
  .افتخارات و القاب بلند باال را کردن   یرغم آن هم ادعا

 اگر بخواهم  به
ً
ان س گیهر رو ، من شخصا تا   د یخواهم کوش بکنم ،  دوران بحران را معرق   ایسیاز رهبر
   تیابعاد گوناگون شخص

 
از حب و بغض    یو عار   نانهیرا واقعب  شیو کارنامه ها  و همه مقاطع بارز زنده یك

ان س  نیکار سبب خشم دوستان و دشمنان ا  نیکه ا  دانم ی زتاب بدهم.  و مبا خواهد شد. من    ایسی رهبر
   نیاگر ا

 
است. از نظر  مالحظات کالن میل یاز رو  -ستیترس ن  یاز رو  کنم،ینه م کنوی    کار را در مرحله

و در صف دفاع از نظام    خواهند ی که برگشت به گذشته را نه م  مهم است تا همه آنای    ار یبس  نیمن ا
له   ا ی  نیا  ا یآن مقطع گذشته و    ا ی  نیقرار دارند، ضف نظر از هرگونه اختالف در مورد ا  یجمهور 

 
آن مسا

 
 
ش ا د یبا ،کنوی    در مرحله   .صف متمرکز بسازند نیتمام توان خود را در استحکام و گسبر

سالم و    یدر فضا  توانیم  ندهیدر آ  ،یو مردم ساالر   تیجمهور   یرت بقااست که در صو   نیمن ا  باور 
به صورت سازنده بحث کرد که امروز بحث در مورد شان سبب بروز   یلیآرام و کم خطر ، در مورد مسا
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توان خودم   د من در ح  . بیلتواند یشده ممواد منفجره،    یبرق در انبارها  یها  یر  ل  به شاریر   هیحاالت شب
هم توان آن را نه دارد   چکیسیدشمن باشد. ه  ابیآب در آس  خیر  یبه ر   هینه کنم که شب  یکار   کوشمیم

دار   شیو ن بر  آم کیتحر  یتبرصه ها که به برج    ن ی ا میگو یبسازد. و باز م یکار   یر  تا مرا وادار به انجام چن
   نیدر ا  میلدر قبال منافع و مصالح    تیاحساس مسوول  یاز رو   میگو یپاسخ نه م 

 
حساس است و نه  برهه

  ...ی گر ی د بر  چ

ان س یخوددار  نیا البته که جان باخته اند و باز    شود یم و فرماندهان نظایم ایس یمن تنها شامل آن رهبر
 حرمت تنها و تنها شامل حال خود آنان است و نه منسوبان شان...  نیهم ا
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 ۲۰۲۱ماه یم  ۵

 کایخروج امر  یامدهایچند گپ در مورد پ

 دار چاشتی   مقدمه

ب  نظام کنوی    اگر  از  و   ستیپس  حضور  سال 
باز هم  توان دفاع مستقالنه  ،الملیل یر  کومک ب

اش نه داشته    از خود را در برابر دشمنان داخیل
و گهواره و ... باشد،   بر چوشک ش   ازمند یو هنوز ن

چه وقت از کودک نابالغ به    ستیپس معلوم ن
خودش   یموجود بالغ مبدل خواهد شد که  با پا

ب معاش   رود راه  امرار  درآمد خودش  منابع  از  و 
 ...!؟ د ینما

امارت    که از طالبان و تجربه دوره    و مجاهد پرور و سلحشور افغانستان به رغم شناختر   ور یمردم غ  اگر 
و جنگ ساالران دارند، باز هم حاض  نه باشند  از    یساالران جهاد  میو هرج و مرج جنابان تنظ  طالتر 

و   یجلو خود آزار   تواند ی م   دفاع کنند، چه کیس  دولتر   نظام در برابر دشمنان آن و از دولت در برابر یر 
 ...!؟د بر شان را بگ خود کیسر 

روشن   یکنند و به جا  یمارپرور   ، و »کارشناس« به عوض مارشنایس  ه به نام »روشنفکر« عد  کی  اگر 
عده   نیاز ترس ا  بر  ن  گران یکشنده  آلوده سازند و د   یمردم را با زهرها  تیذهن  عامه،   تیساخیر  ذهن 
 از منافع میل   گانهیبو اما،     به نام افغای    یو رسانه ها  گانهیب  یاز رسانه ها  گر ی کنند، د  ار یاخت   خامویسر 
  !بفروشند؟ اتیآب ح یکشنده را به جا  یو رساب ها بند یجامعه را بفر  تی ذهن گر ی که بار د  هیچه گال 

توان دفاع از   ا، یسال جغراف  ارد یلیم  کیو    خی    افغانستان به رغم پنجصد و پنجاه و پنج هزار سال تار   اگر 
االن کشور چنانستان ولد انگر   یها  هی خود در برابر توط بهبر    ا یصورت آ  نیرا نه داشته باشد، در ا  ز ی جب 

شان سقف    تبر شاخ غ   ند یگو ی که  م  و هندو کش و بابا و با باشنده گای    بر تا همراه با قلل شامخ پام  ستین
م آب جهای    ی آسمان را هم سوراخ سوراخ کرده  و  همه قدرت ها   را شکست داده و خواهند داد، از رسر

 ...!فرو برود؟ یر  شده و در زم

 پرپ  نیاز ا  پس
 
ولو نام شان به ظاهر هم    -ضد افغای    یلعنت بلند بر همه بلندگوها کیو با    غارهی مقدمه

داز   د یو به ام   -باشد  افغای   ور افغانستان، ببی خردورزانه به چند   کرد یبه رو   میذغالرو شدن دشمنان رسر
 کنوی    ینکته مهم برا

 
همچون دولت   ی  کایامر   یانظام پس از خروج قو   ا یکه آ  نیو در صدر همه ا  برهه

 ...بر خ ا یسقوط خواهد کرد و  یشورو  یوهابر آن وقت پس از خروج ن 

 ثور ۸در   نیمجاهد  دنیباب سقوط دولت و به دولت رس در 

رس  به نادولت  سال    ۸در    نی مجاهد  دنیدولت  نظایم  جهینت  ،۱۹۹۲ثور  قوا  غلبه  بر  مسلح   یآنان 
پرشمارتر  افغانستان  زمان  درآن  بود.  نه  تر   نیمجهزتر   ن،ی افغانستان  مجرب  دوران    یقوا  نی و  مسلح 

 ه یهمسا  یمسلح کشورها  یبا قوت ها  توانستی مسلح  م  یمعاض خود را داشت. آن قوا  تی موجود
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قوا  بر  ن  انستانافغ خروج  از  پس  رقابت کند.  جهات  بسا  جمهور   یقوا  ،یشورو   یاز  دولت   ی مسلح 
عمده    همه حمالت  توانست  نما  نیمجاهدافغانستان  طرد  و  دفع  قواد یرا  به   ی.  افغانستان   مسلح 
 ت  یشان چنان  تلفات و خسارات سنگ   پاکستای    انیو حام  نیخصوص در جنگ جالل آباد بر مجاهد

آن    خ ی    از صفحات درخشان تار   گیو آنان را با چنان شکست کمر شکن مواجه ساخت که    ختهوارد سا
آن را نه داشت تا مصارف    ی  توانا  هیروس  یدولت افغانستان پس از قطع کومک ها.  و اما،  سازد یرا م
اس ر یکند. ذخا   لیتمو  دولت، از منابع داخیل ملیك مسلح را همراه با حد اقل مصارف اداره   یقوا ر تبر  ک ی بر

 ن   ی  مهمات و سوخت و مواد غذا
 ی سقوط  دولت جمهور   داخیل  ی  نه  بودند. لذا علت نها  انیپا  یر   بر 

   .بود و نه شکست نظایم «یافغانستان »افالس اقتصاد 

ماسکو بود.   «افتادن پالن »یر   انیهمانا به جر   افغانستان،  یسقوط دولت جمهور   خارجر   ی  نها  علت
دن قدرت به آنان از مظاهر علت    یبرا  هیتقاضا از روس  یبه ماسکو برا  نیمجاهد  اتیسفر ه وع    سبی رسر
از   بخیسر   بر  ن  افت،یثور آغاز    ۸  یپالن بود. حوادث شمال  که با آن شمارش معکوس برا  نیا  ق یتطب

که ماسکو نه تنها همه کومک ها را به حکومت آن وقت افغانستان   نیبود. کوتاه ا  «همان پالن »یر 
 با به جر   قطع کرد،

ً
عناض و   برج    یجانبه به همکار   نیچند   حرکت پالن شده    کیانداخیر     انیبل عمال

   یحلقات در داخل نظام و قوا
 

، در    یها و فرماندهان جهاد  میاز تنظ  ی  با بخش ها  مسلح در هماهنگ
  .کرد  فا یکننده ا  ییر  ثور، نقش فعال و تع ۸در  نی و »انتقال قدرت« به مجاهد  یسقوط  دولت جمهور 

 !ثور« وجود دارد؟ ۹خطر » ا یآ

 چ یآن به ه  تیشده است، و اما، وضع  فیبه رغم آن که  نسبت به گذشته تضع  کا یمتحده  امر   االتیا
 ی روس  بحرای    تینها  تیوجه با وضع 

 
 پا  نیآغاز   یدر سال ها  یپسا شورو   ه

 
قابل   ستم،یب  سده    ای  یدهه

رفع عدم    یدالر کومک برا  ارد یلیسه م   -دو  انهیسال  یاعطا  غریر   یو اروپا  کا یامر   ی. براستین  سهیمقا
آن را   بخش عمده    دولت افغانستان که مصارف نظایم  جهی و مصارف در بود  د یعوا  انیم  د یتوازن شد 

  .ودبر به شمار نه م  یر  کار سنگ   دهد، ی م لیتشک

    تیهم با وضع  الملیل  یر  از نظر مناسبات ب  کنوی    افغانستان
 
نود مواجه مشابه به دهه هشتاد و آغاز دهه

 .ست ین

افغانستان از س  یافغانستان گرچه مانند قوا  مسلح کنوی    یقوا و    ی  هوا  ،راکتر   ستمیمسلح آن زمان 
در برابر طالبان  موفقانه    تواند یو اما، نشان داده و ثابت ساخته است که م  ست،یبرخوردار ن  یر  سنگ  زریه

مهمات،    ات،بر  تجه  حات،یاز نظر تسل   مسلح اگر با مشکل حاد اکماالیر   یعمل کند. قوا  گر ی د  یو گروه ها
برخوردار باشد،  قادر   و اجتماع  ایسیالزم س  بای  یها مواجه نه شود و از پشت  یازمندین  ر یسوخت و سا
 ی خواهد بود وظ

 
 .مستقالنه را موفقانه انجام بدهد دفاعفه

قرار    تی که در تحت چبر جمهور    از عناض و حلقایر   یشمار   کا،یامر   یاما، اگر پس از خروج کامل قوا  و 
هم متحدان   ا یو    فتند یدر درون نظام به راه ب   ی  ها  هی هم توط  ا یهرج و مرج شوند و    جاد یسبب ا  دارند،
ثور را    ۹از انحا بخواهند     عبه نو   ا یامتناع بورزند و    افغانستان از بذل حد اقل الزم کومک مال  خارجر 
تر از    یر  به مراتب سنگ  یها  امد یو پ  جیبروز کند که نتا  تواند یم  ی  کنند، در آن صورت فاجعه    لیتحم

 .ثور باشد ۸تجربه فاجعه بار 
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برهه حساس و رسنوشت ساز   نیافغان ها در ا  ثی به حاست که ما    نیکننده ا  ییر  امر عامل تع  تینها  در 
 ...م یکن یچه گونه عمل م 

پس    می بهبر برس  نده  ی عبور کرده و به آ  وزمندانهبر پ  یاز جنگ و بحران جار   میاگر بخواه  باور من ،  به
  :دیبا

 م ی کن  ا یاح شیملت در خو  کیکشور و   کی ثیعزت نفس و باور و اتکا بر خود را به ح -  ۱

 یبر مخاصمت و تفرقه غلبه نموده و بر پا   -۲
 
ک، به تفاهم،  ه  منافع و مصالح مشبر

 
و اتحاد   همبسته یك

 م ی برس میل

ات  ایر یدست   یکه برا  میدرک کن  -۳ ر به اهداف سبر ات   یدارا  د یبا   کیبر ر تفکر سبر ات   د ید،    کیبر ر سبر  یبر
 
  ک،برنامه

ات ر سبر ات  کیبر ر و حوصله سبر  .می باش کیبر

. و ستین  ی  مطلوب ممکن کار ساده    نده  یبه آ  دنی موجود و رس  یها  یکه غلبه بر موانع و دشوار   البته

در  می راه بکوش نیو خردورزانه دور نگرانه ، مدبرانه و با تمام توان در ا مییاراده نما د یاما  اگر چنان که با
ل مقصود نزد  نیا  عک   رد شد. در مو   میخواه  کبر ی صورت گام به گام به رسمب  

 
له در مقدمه

 
 چاشت  س مسا

 دار سخن گفتم. 
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 ۲۰۲۱ماه یم  ۶

 در باب »شهدا« و  منسوبان شان 

 

   کیقومندان احمد شاه مسعود    هیعل  بر  بار ن  کیهمه سال حتا    نیا  من یط
 
هم نه نوشته ام. به   کلمه

از    ی ار یهمانند بس  افغانستان، با فرمانده احمد شاه مسعود،  یر  وبیو مع  یر  معلول  انجمن میل  سییر   ثیح
ان جهاد بر  و ن یجهاد گر ی فرماندهان د   .پر تفاهم داشته ام یروابط کار  ،یرهبر

    نیا  لینه به دل  -نه نوشته ام  یبر  شخص احمد شاه مسعود چ  هیاما، عل  و 
 
و موجود   آسمای  که او فرشته

در    ی. اگر هم روز گر ید  لیبل به دال   پرتفاهم در گذشته،   یروابط کار   لیهم به دل  ا یبود و    بیع  یر   به کیل
  یر  که ع  ستی به آن معنا ن  نیفارغ از حب و بغض. و اما، ا  -خواهم نوشت   نانه یواقعب  سم،یموردش بنو 

  . ند یگو ی سخن م  یو مقصود هم بکنم که از  موضع انتساب به و   مراعات را در مورد احمد و محمود و کلتر 
 خردورزانه، روشن،    -هموطنان   ر یمنسوبان همان گونه برخورد خواهم کرد که در مورد سا  نیدر مورد  ا

 .ی منصفانه و انتقاد

نج  نیا داکبر  خان،  داوود  مورد  در  عبدالعیل  بی سخن  ربای    ،یمزار   هللا،  استاد  عبدالحق،    ،قومندان 
ال رازق خان و کسای     عبدالجبار قهرمان،  ضد    یها  هیتوط  یکه در راستا  کند ی هم صدق م  یگر ید   جب 

 ر یآخوند وز   دهللایسخن حتا  در مورد عب  نیدشمن ترور شده اند. ا  یادیا  ا یبه دست دشمن و    افغای  
 بر  جهان بست نچشم از    در اثر سکته قلتر   ا یدفاع طالبان و معاون مال عمر که در زندان پاکستان گو 

االن پاکستای   یر  چون مطم  -کندیصدق م و به   شد ینه م زندای   ماند، یم هستم که اگر او از تابع اوامر جب 
 
 
 بهانه

 
  .شدی کشته نه م  قلتر  سکته

ده واقع خواهد شد و   کرد یرو   نیکه ا  دانمی م  خوب من  نه مورد پسند هواداران رسسخت اشخاص نامبر
    رشیکه مورد پذ   آنان. و حرق  نه هم مورد پسند مخالفان رسسخت  

ً
به گفیر  نه    از ینهمه باشد، اصال

 ... ست یهم ن یمن کدام دکاندار  یدارد. و نوشیر  برا
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 ۲۰۲۱ماه یم  ۱۸

 ...پلومایسیو م پلومایس یما و پاکستان و د

ن  کینزد  از  دهه است که   میبه چهار و 
پاکستان مرصوف تدارک و صدور ترور،  

جنا و   تی جنگ،  افغانستان    رای  ی و  به 
از حد   شیگفته ب  نیثبوت ا  یبرا  -است
محکمه  اسناد،   کاق   شواهد  و  مدارک 

 .پسند وجود دارند

پاکستان تا   استیس  نیاز ا  میحق دار   ما 
باش داشته  نفرت  استخوان  ما م یمغز   .

ب  نیا  میحق دار  ا   انیطراحان، مجر   می. ما حق دار می کن  انینفرت را  را  دشمن   استیس  نیو هواداران 
  یرا روشن به و   نیو ا  م یر یرا نه پذ  الملیل  یر  ب  یدروغگو   یها  د ی حرف ها و وعده وع  می. ما حق دار می بدان
باورش کرد. ما حق    شود یآن وقت مخود عمل کند، به وعده    که  تنها وقتر   می کن  میتفه  یو به و   مییبگو 
.  ما حق می بدان  ییر  خاپاکستان قرار گرفته اند،    استیس  نیرا که آگاهانه در خدمت ا  ی  آن افغان ها  میدار 

هموطنان    یگر یکشور د  ا یپاکستان و    ابتر یرسباز جنگ ن  ثی را که نادانسته به ح  ی  آن  افغان ها  میدار 
   .م ی اعمال شان محکوم کن نی کرده اند، به خاطر ا  رانیخود را کشته و وطن خود را و 

 اعمال پاکستان را به نوع ن یو ا استیس  نیا ورزند یآن شهروندان افغانستان را که تالش م  میحق دار  ما 
  .م یکنند، ستون پنجم دشمن بنام   هیاز انحا توج

 .م ی دانین را دشمن م بداند که ما چرا آ د ی پاکستان با -

 .می دانی پاکستان م ابتر یبدانند که ما چرا آنان را لشکر جنگ ن د یطالبان با -

 .م یدان یبدانند که چرا ما آن ها را ستون پنجم دشمن م  د یها با ستون پنجیم -

  .را بدانند  نیا د یبا بر  ن  کنند یم  ستون پنجیم یکه نادانسته و ناآگاهانه کارها  کسای   -

 د یآن را بدانند. مردم ما  با  یامدهایو پ  جیپاکستان در قبال افغانستان و نتا  استیس  تیماه  د یما با  مردم
ا  کنند،یپاکستان عمل م  استیس  نیرا که به نفع تحقق ا  آنای   صورت است که    نیبشناسند. تنها در 

ده،  م  نجات از دایم  یبرا  میل  بر  رستاخ روشنفکر و فعال   فهی ن وظیبرپا شود. ا  تواند یکه پاکستان گسبر
  بر  رستاخ  یر  چن  کی  و وطندوست است تا در سازماندیه  میل   یوهابر و هر افغان وطندوست و همه ن  مدی  
ا  میل را  ا  فا ی سهم خود  تنها در  و  تنها  و   نیکننند.  صورت است که دشمن حاض  خواهد شد مواضع 
ما را تنها   الملیل  یر  صورت است که متحدان ب  نی قرار دهد. تنها در ا  ت  یخود را مورد بازب  یها  استیس

  نینه خواهند گذاشت. تنها در ا
 
  .خواهد شد  د یتجر  الملیل یر  بصورت است که دشمن در عرصه
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و نه هم پاکستان از    رند یرا بپذ  ایسینه طالبان حاض  خواهند شد که راه حل س  میباش   فی ما ضع  اگر 
از دست   گر ی مغرض د  یو نه هم کشورها  د یافغانستان دست خواهد کش   دنی لعکردن و ب  رانیو   استیس
  .ها منرصف خواهند گشت  یدراز 

  ت ی به موفق  تواند ینه م  بدون داشیر  پشتوانه مردیم  پلومایسیو م  پلومایسیو د   یسیو پال  استیس  چیه
  .نجامدیب

خواهد    ینه دوست ما را جد  م،ی باش  گر یهم روشن است که اگر  ما مرصوف بزن و بکن با همد  نیا
  ...گرفت و نه هم دشمن

ناشده    میتوان یم  ما  اعالم  بساز   جنگ  ناکام  را  یط  -میپاکستان  توانا  به رسر تمام  را    میل  یها  ی  که  خود 
ثر  بس می بشناس   .میو رفع بساز  میخود را بشناس یها کاستر    بر  و ن میینما جیو آن ها را به صورت مو 

و دورنگرانه و ... سخن    دهیو مدبرانه و سنج  ارانهیتا هوش  میبخواه  که ما از مقامات دولتر   نیا  خوب
 ثیو به ح  می فرق راه و چاه را بشناس  د یبا  بر  و اما، خود ما ن  -است  و عمل کنند، گپ درستر   ند ی بگو 

 . م یینما فا یارا  شی در امر نجات جامعه و کشور از گرداب بحران نقش خو  د ی شهروندان چنان که با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
474 

 
 

 ۲۰۲۱ماه یم  ۲۴

سی ا ی و  د یام یبه سو  از نگرایی 
ٔ
 ...؟!ا

ا  من بر  از   باورم که در مرحله کنوی    نیهم 
 نگران بود؛ ز  د ی انکشافات با برج  

ً
 :رایجدا

برده   شی پ  یطور   کا یروند دوحه توسط امر  -
طرف منازعه   کی   ثیشد که به طالبان به ح

وع  تقو   د یبخش   تیمشر سبب  غرور   تی و 
  کار برج    نی. البته در اد یطالبان گرد  کاذب در 

سهم    بر  ن   هیوبه خصوص روس  کا یامر   یرقبا
   .خود را داشتند 

اند که   ازایر یشده در صدد کسب امت   جاد یا تیساالران و جنگ ساالران با سوواستفاده از وضع  میتنظ -
اند که اتهامات    ساالران و جنگ ساالران کسای    میتنظ   نیا   شبر یحق آن را نه دارند. ب  وجه و عنوای    جیبه ه
   اتیو جنا  میدر مورد ارتکاب جرا  یر  سنگ  ار یبس

 
آنان   هیو فساد عل   ستفدهسووا  بر  و ن   یو ضد بشر   جنگ

اما، در م ن   ایسیس  دانیوجود دارند. و  ا  ی  وهابر چنان  بتوانند  شان بنشانند، به    یرا بر رس جا   نانی که 
 .صورت توانا تبارز نه کرده اند

-   
 
و اصول و    میل  یایبه منافع و مصالح عل  های وفادار حلقات و گروه    و فعاالن ،   مدی  فعاالن جامعه

 و هوادار حفظ موکرایسیدو  یآزاد نیمواز 

ا حتر  ،بر دو دهه اخ یدستاوردها   حساس و رسنوشت ساز کنوی   طیدر رسر

   بر  ن
 

بر پراکنده یك اند  به ح  نه توانسته  تبارز   بر غ  یو بر ن   ثیو عدم انسجام غلبه کرده و  قابل انرصاف 
    .ند ینما

ده و موثر    بای  یکه دولت بتواند بدون پشت  نیا  تصور  سو طالبان را  چنان رس    ک یمردم، از  فعال، گسبر
د و چنان بر زم  یجا حل و    رشیبخورند که حاض  به پذ  یر  شان بنشاند که غرور کاذب از رس شان ببی

  بر  فصل  مسالمت آم
 
ساالران و    میتنظ خوایه ادهیجلو ز   گر ید یشوند و از سو   یمنازغه   جار  و عادالنه

  .سدبر به نظر نه م  نانهیچندان واقعب د،بر جنگ ساالران را بگ

  .باشد  ر یممکن د  گر یفردا د م،یاوضاع را درک نه کن گیما امروز بار  اگر 

که     ند ینما  میبه طالبان به صورت روشن تفه  د یحاال با  یر  بهبر و جامعه به طور کل هم  یفردا  هواداران
  .قبول نه دارند  یرهبر  یآن را برا یدعوا

ساالران دولت را از درون ترصف   می اجازه بدهند تا جنگ ساالران و تنظ  د ی بهبر نه با  یفردا  هواداران
  د ی آن نه با  یها  تیو صالح  فیو حدود و ثغور وظا  بی ترک  شود یم  لیدولت اگر هم تشک  یکنند. شورا

  د یشورا با  نیا  بیساالران و جنگ ساالران بر نهاد دولت شود. در ترک  میچنان باشد که سبب سلطه تنظ
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،  یهوادار فردا یگروه ها  ر یو سا نهادها و فعاالن جامعه مدی   یبرا سهم مناسب در نظر گرفته  بر  ن بهبر
 .شود 

ده ساخته و بر توانا  د یبهبر با  یفردا  هواداران   یها  ی  هرچه زودتر صفوف خود را چنان منسجم و گسبر
  .شوند که در برابر آنان قرار دارند  ف  یوظا یفایا  یفایکه قادر به ا  ند یفزای خود چنان ب

ما را وادار بسازد تا به تفکر    نگرای    نیموجه و برجا است. و اما اگر ا  یادیتا حد ز   کنوی    تیاز وضع  نگرای  
عامل مثبت شمرده    کی  نیا  میراه عمل کن  نیقاطع در او با اراده    می اندشیبرونرفت سالم ب  یبرا  یجد

سیدر    د ی ام  یبه جا،  . و اما، اگر از نگرای  تواند یشده م
 
خطرناک خواهد    ار یبس  گر ید   نیا  میغرق شو   ا

  .بود

   جامعه
ً
را   یآرزومند  نیدرست تحقق ا  بر بر ما است تا مس   نیا  -بهبر باشد  یخواهان فردا  د یبا  قاعدتا

س  د ی.شام یینما  جیبه آن بس  ایر یمردم را در جهت دست   یو بر روشن ساخته و ن    توان ی که چه گونه م  د ی ببی
 اگر هم  نیا

ً
ده پخش کن  امیپ  یر  کار را کرد. خوب مثال   شبر ی شمار هر چه ب  و   میرا به صورت هر  چه گسبر

برا نت  د یشا  م، ی آن دعوت کن   یبحث رو   یهموطنان را  ا  جهیدر  بتوان راه انجام   ن یگفت و شنود ها 
 .  م یابیرا ب فیوظا
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 ۲۰۲۱ماه یم  ۳۱

 ، یحامد کرز   یبه آقا شنهاد یپ

کرز   جناب شما    ،یحامد   و   کیبا  هزار 
موافقم  که روند    صد ی چهارصد و هفتاد و دو ف

ها آغاز کردند و هنوز   را خارجر   »صلح«   یجار 
ول آن را در دست دارند    .هم کنبر

برا  شنهاد یپ  حاال، ا  یمن  به   نیشما  است که 
و پاکستان و    یر  و روس و چ  کا یامر   ندهینما  یجا

م ابتکار  شما  ناکجا،  و   ان یم   یگر ی انجیکجا 
  س یی. شما ر د یبر دولت و طالبان را برعهده بگ

انتقال و  موقت  ر   اداره   هم  دور  دو    س ییو 
. طالبان را هم برادر د یجمهور افغانستان بوده ا 

ساالران و   می. مناسبات تان با تنظد یخوانده ا
برادرانه است. اقامتگاه تان   بر  جنگ ساالران ن

وجب فاصله دارد. مناسبات   کیتنها    بر  تا ارگ ن
و هندوستان و پاکستان   هیو روس  کا یتان با امر 

شما با  آن سخنان را گفت و    یستانکز   عباسبر که ش  یخوب است. آن روز   بر  ن  گر ید  یو هر کجا  رانیو ا
 حوص

 
 گر یمورد د  کیاز    بر که به غ  نیحوصله. خالصه ا  نیبه ا  نیآفر   می گفت  -دی تمام همه را قورت کرد  له
  ن یشما است. از ا مورد هم گمانه ها در مورد مقاصد شخیص  کی. آن د یرا دار  یگر ی انجیم  جاباتیهمه ا

نه    شخیص  مقصد طمع و    چیکه ه  د ی بده  نانیضمانت، اطم  هیهمه را با ارا  د ی توانیبابت هم مدبرانه م 
 .تان انیهمکاران و اطراف ق یو نه هم از طر  مینه مستق -دیدار 

و مطابق به منافع و مصالح   گرفیر  راه معقول و افغای    شیدر  پ  یو برادران طالب تان را برا  د ی برو   خالصه
. قناعت حکومت  د یکار را با برادران مجاهد و نجاهد و دجاهد تان  هم بکن  یر  ع  د؛ی قناعت بده  میل  یایعل

. قناعت ست ین  حکومت  ی سو   ز ا   که طرح شما مستلزم کدام کار خالف قانون اسایس  د یفراهم بساز   بر  را ن

در قندهار   ا یو  در بلخ بایم ا یدر بام جهان ،  ا ی انیدر بام ا ی -نندیشان که در افغانستان با هم بنش د یبده
   ا یو    نایم

 
شان که مطابق به منافع و مصالح همه    د یخواسته باشند. قناعت بده  انبر که ش  گر ید  هر گوشه

 شان و    گرویه  کوچکمنافع    یعمل کنند و نه در راستا   گای  
 
منافع را با منافع و    نیکم از کم ا   ا یجداگانه

 .همسو سازند مصالح همه گای  

 
 
  .د یرس و صدا بکن کار ها را بهبر است تا یر   نیا همه

لستان بوده  گرمابه و گ  ق یرف  بر  ناند،   پروژه صلح خارجر   رانی هم که سهامدران و مد  ی  ها  با خارجر   خوب
   افغان ها اگر کیس  انی. از مد یو هست  د یا

 
. آن ها را  د یآن کس شما هستآنان را قناعت داده بتواند، همه

 د، ی را که به دست آورده باش ها بر توافق ش -بال به پس شان اگر قناعت هم نه کردند، .  د ی قناعت بده بر  ن
  .را نه خواهند داشت یتوان خرابکار  بر  روباه ها ن نیمکارتر 



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
477 

 
 

کرده باشم؛ همان طور که شما عادت    یشوخ گفتار   کیم  د یشا   -بر حسب عادت    -جا و آن جا  نیا  خوب
  یرا در جد  شنهاد یپ  نی ا  دارم. و اما،  عادت به شوخ زبای    بر  ن  مند، یدار   شوخ چشیم  ا یچشمک زدن و  

  ...گر ی د انبر به همه ش بر  و ن یکرز   یمعنا مطرح کرده ام. به شما آقا نیتر 

کنم.   یم  انیدارم که به اجازه تان آن را  ب ی  شما مالحظه   بر اخ یگفته ها  مورد در باره   کیاما،  تنها در  و 
   و اهداف میل  تیبا ماه  ،صلح پروژه میل  ی. ما برامیمبدل بساز   را به روند میل  پروژه خارجر    د یما نه با

کردم    شنهاد یبوده که من پ  یر  تان هم  مطلب. حال اگر  میمبدل بساز   و آن را به روند میل  میطرح کن   د یبا
که    د یبزن  چشمگ  کیها بوده،    تنها و تنها جهت جلب توافق خارجر   د،یو آن چه شما بر زبان آورده ا

 ... م یبفهم
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 ۲۰۲۱جون  ۱۰

 
ٔ
 و مهم یادیبنچند نکته

اراده    موکرایسید - ۱ از    تحقق  مردم 
 .قانون است یمجرا

قوان   می توانیم  ما  مورد  جمله   یر  در  از  و 
  ار یحتا بس  یمالحظات نظر   قانون اسایس

تحقق   یو باز هم برا  می داشته باش   ق یعم
ها ا  نایسر   یخواسته  مالحظات    نیاز 
و اما به   م؛یقانون  عمل کن  یخود از مجرا

رعا  ثیح عمیل   ت یشهروندان  ام    البر 
مکلف قانون  به  ما   تی نسبت  شهروندانه 

 نیا  تینظرداشت و  رعا  در   است. فهم، 
.   شود یآن جامعه به جنگل مبدل م  بر در غ  را یاست ؛ ز   و همه گای    یادیبن   بر به خاطر خ ن،یاصول و مواز 

 .است   یادیبن تیاهم ز یامر حا اصل در هر زمای   نیا تیرعا

ها    کاستر   نیما از  ا  وقتر   نه دارد. و اما،  یر  و دورب  یر  به ذره ب  از یها در نظام موجود، ن  کاستر وجود   - ۲
  یها طور   و انتقاد ما از کاستر   میبشناس  بر  بروز و تداوم  آن ها را ن  ی ها  نهیعوامل و زم  د ی با  مییگو ی سخن م

شدن و بدتر شدن آن ها گردد. انتقاد    شبر یکه سبب ب   نیها کومک کند و نه ا  کاستر   نیباشد که به رفع ا
آنان نه    فیو سبب تضع  شکند ینه م  موکرایسیو د  تیباشد که  اگر کمر دشمنان جمهور   یطور   د یما با
  .کم از کم  کمر آنان  را نه بندد  گردد،یم

 نانه یخود را  در حد واقعب  یخواسته ها   انبر  م  با در نظر داشت اوضاع و احوال حساس کنوی    د یما با - ۳
  .می نگهدار 

۴  -   
 
در کار اند تا اوضاع در درون نظام را در حد اکب  ممکن متشنج بسازند.    ی  دست ها  کنوی    در مرحله

آن ممکن است در اثر بروز    بر در غ  –  مییبرخورد نما  ارانهیهوش  ی  به هر حادثه    د یجهت ما با  یر  به هم
 است.  ما جامعه و کشور   که هدف دشمنان نظام،  میبلغز  یبر در مس جاناتیاحساسات و ه
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 ۲۰۲۱جون  ۲۰

 بد و بدتر 

 : به باور من

 از گورستان امارت طالتر  شیها نظام با همه کاستر  یر  هم -
 .است هزار بار بهبر

هزار   بندند،یهم مخالفانش به ناحق بر او اتهام م  ا یکه دارد و    ی  ها  جمهور با همه کاستر   سییر   یر  هم -
ان امارت و ممارت است  از رهبر

 .بار بهبر

   نیا  یبرا  –از طالبان نه نوشتم    شیمورد پ  در 
 
   ضد طالتر   که در جبهه

 
داغ و حساس   به خصوص در برهه

  .کرد   جاد ی ا جا یدرز ب  د ینه با  کنوی  

مسلح در برابر هجوم طالبان کار  یو توان  مردم و به خصوص قوا  هیروح  یدر راه ارتقا   میتوان ینه م   اگر 
  .کرد   د ینه با بر  کم از کم خالف آن ن   م، یانجام بده ی  مثبت و سازنده 

و فرد   کنمیم  بای  یدر برابر طالبان  پشت  شیها  دولت و حکومت به رغم همه کاستر   نظام ،  یر  از هم  من
و قابل    قهرمانان واقیعسبی کرده اند،    نهیطالبان جانبازانه سمسلح افغانستان را که در برابر    یفرد قوا

م است من آن را با افتخار به گردن م نی. اگر ادانم یم  شیستا   .مبر گی رسر

م و رسر واقیع   یبرا نظام، دولت    جامعه ،  ف یاست  که سبب تضع   ی  گفته و کرده    و  نابخشودی    من  رسر
  .مسلح در برابر طالبان شود  یو حکومت و قوا

 ث یرا به ح  یگر یکس د  میتوانیفردا م  ت، یجمهور   ینظام قابل اصالح اند؛ در صورت بقا  یها  کاستر 
در حکم   از آن، شیهرج و مرج پ ا یو  و اما سقوط به گورستان امارت طالتر  م؛ی جمهور انتخاب کن سییر 

 .آور است یافتادن در دوزخ نابود

هر   . و اما،م یگو یم  بیل  ،  میل  یایمنازعه بر اساس منافع و مصالح عل   دار یو پا  بر  به حل مسالمت آم  من
 یبرا  گر یطالبان و عناض مخرب د  هیروح  تی را که باعث تقو   سخن و عمیل  ا یبا طالبان و    گونه همدل

 . دانمیم  انتیخ شود  ینظام جمهور  یبرانداز 
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 ۲۰۲۱جون  ۲۹

 « ایسیس  لگرانیچند نکته در مورد »تخ

 ی انبوه اطالعات به ارتباط به اوضاع جار   انیکس از م  اگر 
و بر   د بر مطلوب خودش را بگ  یدر افغانستان تنها بخش ها 

   یو داور   لیاساس آن تحل
ً
  د ی خواهد رس  جر یبه نتا  کند، طبعا

مطلوب   یمتقابل با بخش ها  د ید  یدارا  گر یکس د  کیکه  
 .برسد  جیبه عکس آن نتا تواند یخودش م 

 جامع از اوضاع  را ترس  ر ی تصو   کی  میتوان یم  زمای    ما 
ً
  م ینسبتا

تشخ اساس  بر  و  تع   صی کرده  محرکه  کننده     یر  عوامل 
که    می کن  ی  را شناسا  احتمال  یانکشاف اوضاع برونرفت ها

جا در  را  »معما«  س  دسبر قابل  قطعات  قرار   ی همه  شان 
س ذوقر   میده . از مییبرخورد نه نما  و با اطالعات قابل دسبر

که   بر  ن   اض  یچون در ر   سخن گفتم،   احتمال  یبرونرفت ها
معادالت   ستند،ین  بر  ن  و گرویه  منافع شخیص  یاست و اعداد و ارقام دارا   ق ی قابل محاسبه دق   بر  همه چ

 تنها    یله و داراچند مجهو 
ً
گفت که معادله اوضاع در   د یجواب نه دارند. و با  کیطاقت بلند معموال

  .ستیمجهوله ن کیو  دهوجه سا  چیافغانستان به ه

 بر از جمله در رابطه به سفر اخ   وبیوتیو    سبوکیرا در ف  ی  ها و  مصاحبه ها  لیرا نوشتم چون تحل  نیا
عقل   ی  که گو   ند یگو ی چنان سخن م  کسای    دمیو د  دمید   کا یهمراهش به امر   اتیو ه  جمهور غت    سییر 

 ... کل اند

با خود گفتم از   -د یو چنان کن  د یکن  یر  چن د یکه برو    فرمودند ی صادر م   بر  ن  امر و نیه   کسای    ان،یم  نیا  از 
  گران یرا که انجامش را به د  ی  ها  یو  آن فداکار   د ی و بر شود که خود تان چرا نه م   دهی اگر پرس  انیآقا  نیا

 ...!جواب شان چه خواهد بود؟ د،یدهیانجام نه م  د،یکن یسفارش م 

 قت ی مرجع حق  نیهم آخر   ا یبا خبر از همه ارسار  و     که از موضع عقل کل،   به گپ  کسای    باور من،   به
 د ی شان، نه با  و سفسطه باق    مطالعه و توان استدالل و فلسفه باق    انبر  ضف نظر از م  ند،یگو ی سخن م

 باور کرد... 
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 ۲۰۲۱جوالی  ۴

 ...طالتر   یدهاندو *ها

ها«   »فسقانه ها«، »اوقر   نیا
»فسقبوقر  ما    ی  ها«    و  که 

اگر در دوران جنگ دوم    میدار 
شورو    جهای   وجود   ی در 

ارتش   یشور   داشتند، یم با 
مارشال  با  همراه  رسخش  

اول   یر  ستال سال  همان  در 
نها  شکست   ی  متحمل 

  ...شد یم

 ا یسخن مبالغه و    نیا   د ییگو یم
 !الفارق « است؟مع  اسیق ن»یهم ا ا یهم اغراق و حتا غلو است و 

   کیروشن ساخیر  و جلب توجه به    یبرا  سخن را ،  نیمن ا  باب به دست شما؛ و اما،  نیدر ا  یداور 
 
نکته

   یبرا  یمهم و محور 
 
  ی قوا   ی  و توانا  هیروح  ف یکه سبب تضع  ی  آوردم : رسو صداها  حساس کنوی  برهه

نه   نیا  مگان ه  ندهیگو   تیحتا اگر ن  –جز خدمت به دشمن    ستین  یبر  دولت شود، چ  فیمسلح و تضع
 ...باشد 

مواضع دولت در برابر   می مسلح و تحک یو توان قوا هی روح تی تقو  یبرا  میتوانیجنگ اگر ما نه م نیا در 
 یباشد که بر روح  یطور   د یکم از کم گفتار و کردار ما نه با  م،ی بکن  یطالبان کار 

 
مسلح و مواضع   یقوا  ه

  .میدولت در برابر طالبان صدمه وارد کن

+ 

  کندیکه با دهان خدمت م  جنس پایدوی از  -دهاندو *

 که دهان شان در عمل درخدمت طالبان است   کسای    -طالتر  یدهاندو ها *        
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 ۲۰۲۱جوالی  ۹

 
ٔ
 از آن یب  شگیو پ و یسنار  ن یبدتر  در باره

وع م و یسنار  نیکننده است، از بدتر   ییر  که به باور من تع  ی  روشن ساخیر  نکته  یبرا  .کنم یرسر

 !آن گاه چه خواهد شد؟ ند،بر طالبان دولت را سقوط بدهند و قدرت را در کابل به دست بگ می بر گ

االبعاد و    شینظر من آن چه پ  به  کب 
 
گذشته خواهد   یبه مراتب بزرگبر از فاجعه هاخواهد آمد فاجعه

  .بود

   وه  یو  فکر و فرهنگ و ش  یمردم ساالر   ،یبشر   یها  یحقوق و آزاد   چوجهی به ه  طالبان
 

همنوا    زنده یك
  یهمه آثار و نشانه ها   دنی بل در صورت به قدرت رس  رند، یپذ یزمان معاض را نه تنها نه م  جاباتیبا ا

  ث یدارد تا آن را به ح  نهطالبان در جهان وجود  ت یبه حاکم هی خواهند برد. مدل شب انیاز م بر  آن ها را ن
 چ  تیحاکم  نیکرد؛ و اما، ا  هیمثال ارا

ً
و آن    -نه خواهد بود  متفاوت تر از دور اول امارت طالتر   بر  اصوال

 ...که چه گونه بود  می دانی را م تیحاکم

   باستای    یها  اث بر م  ینابود ساز   همچنان
 

نشان    ان،یبودا در بام  یها  کرهیپ  بی و از جمله تخر   و فرهنگ
  ج  ی داد که طالبان با مفاخر تار 

 
  .دشمنانه برخورد کردند  بر  کشور ما ن   و فرهنگ

حاال  نشان داده و ثابت ساخته اند که خوانش مردم افغانستان از    بر  در زمان امارت شان و ن  طالبان
رحمای   م  اسالم  نه  و کل  که یط  خوانیسر   -رندیپذیرا     یمعنو   تیسده ها شکل گرفته 

 
را    افغای    جامعه

  ی  و سنگواره  سطج  ،افرایط خوانش جاهالنه،  ک یاز اسالم،  که خوانش طالبای    می دانی . و مساختیم
  .باشدیم یاس آ یآ تیر یتحت مد است که منبع آن مدارس پاکستای  

 اخ  یهمه دستاوردها  یدر کنار  نابود  شک کرد که امارت طالتر   د ی نه با  نیا  در 
 
، نه تنها به    بر دو دهه

م   بر  بل  حتا در آن سطح ن  ؛اندازه   دور قبیل
 
در واقع    -نه خواهد شد  بر  در کشور ن   صلح  یر  قادر به تا

جهت   یر  خواهد بود. به هم سطح مخرببر و خطرناکبر  کیتکرار دور باطل در    امارت طالتر دوباره    ی  برپا
ا  د یام به صلح در تحت رسر و    الیجز خواب و خ  ستین  یبر  چ، امارت اسالیم  دوباره    ی  برپا   طیبسیر  

 ...محال 

  ار یو بس  ار یبس  لیمطلق مردم افغانستان و به خصوص باشنده گان شهر ها به دال   تیباور من اکب    به
  .ستند یمعقول خواهان برگشت طالبان ن

 !کرد؟  یبر شگیپ و یسنار   نیاز تحقق بدتر  توانیم ا یآ

 متوقف ساخت   د یو با  توانیرا م  بر اخ  یروزها و هفته ها  باورم که  انکشافات منف    نیمن بر ا  ،بیل
ً
 - حتما

ات  تیاهم  یبل کم از کم آن ساحات دارا  نه تنها متوقف ساخت،  ر سبر روزها و هفته   را که طالبان یط  کیبر
 .کرد   هی از وجود طالبان تصف بر  کرده اند، ن  بر تسخ  ،بر اخ یها
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پذ  در صوریر   تحول  یر  چن  کی به ح  ر ی امکان  ما  از جمله  اگر  بود که  با   ثی خواهد  و  آگاه  شهروندان 
پشت  شیسهم خو    تی مسوول در  قوا  بای  یرا  روای  مسلح،    یاز  و    بسیر  کمر دولت و شکست  جنگ 

 :میینما فا یو شکسیر  کمر طالبان ا غایر یتبل

از مردم و کشور و  را احساس کنند که در سنگر دفاع    نیا  د یمسلح با  یاز رسبازان و افشان قوا کیهر    -
   ،ت  ید  ی ارزش ها

 
د از پشت  نیافغانستان قرار دارند و در ا  تاریج  مردمو    فرهنگ ده     بای  ینبر مردم  گسبر

ثر  ار یکار بس  میتوان یم نهیزم نیبرخوردار اند. ما در ا  .میبده مرا انجا ی مو 

ا  نیدر ا  خوانند، یم  که خود را افغای    تر جمع  یرسانه ها - ان ان و فاکس   و یس  یس یر   یر   از باید  نه    طیرسر
تا    میآنان را وادار بساز   میتوانیرسانه ها م  نیالزم در برابر ا  ی کنند. ما با واکنش ها  د یو امثالهم تقل  وز ین

 .مردم افغانستان مسووالنه عمل کنند منافع و مصالح همه گای   تیبا رعا افغای   یرسانه ها ثی به ح

 اجتماع   یآنان در رسانه ها و شبکه ها  یطالبان و دهاندوها  غاتی چنان که الزم است به تبل  د یما با -
 .می واکنش نشان بده

  یر  بانانیطالبان و پشت چهره  واقیع د یما با -
 
 .م یکن  نقاب و با نقاب آنان را افشا

 و به صورت یر   نقاب طالبان کسای    یر   بانانیپشت •
ً
 کنند؛ یم  بای  یپرده از طالبان پششت  اند که علنا

  چ یاز ه  و اما،  کنند؛ینه م   بای  یاند که در ظاهر از طالبان پشت  نقابدار طالبان کسای    بانانیپشت •
 یروح  فیتضع  یبرا  یکار 

 
به ح  یقوا  ه به زدن  نظام خوددار   تی ثیمسلح و ض  و  نه    یدولت 

 .ورزندیم

ا - نه دارد که در مد  شگ  بر  ن  نیخوب در  با  ی  ها  جنگ کاستر   تی ر یوجود   د یوجود داشته و دارد که 
شان را به دولت و ارگان   ی مشوره ها  یر  مطم  یمورد از کانال ها   نیدر ا  د یشوند. کارشناسان با  دهیبرچ
 ه ی توط  یور یبافیر  ت   یآن برا   یامدهایو پ  جیها و نتا  کاستر   نیاکه از     مسلح برسانند. کسای    یقوا  یها
به زدن به دولت استفاده م یبرا    .ماریهم ب ا ینادان و  ا یاند،  ییر  خا ا ی کنند ی ض 

   ها در حکومت و دولت و نظام وجود دارند؛ و اما،  که کاستر البته و صد البته   -
 
زمان مناسب   کنوی    لحظه

 .ستین لیمسا  نیپرداخیر  به ا یبرا

 ی هم در بحران جار   د یو نه با  میبرگرد  روز یو پر   روز ید  یبه فاجعه ها  د یملت، نه با  کی  ثیما به ح  -
فرداها  د ی؛ ما با  می بمان  امروزی باقر    روز یو پر   روز یکه بهبر از امروز و د  میبرس  ی  به فردا و پس فردا و پسبر
  ...از بدروز به بهروز برسم  د یگذشته باشد؛ ما با  گر یو هر روز د

از اسالم آباد و الهور و تهران    یر  پرده نوشتم . دست روشنفکران دروغ  نکات نظر خود را روشن و یر   من
 ی نوکران و دهاندوها  یو صد البته که تف بر رو  -تا به لندن آزاد یر  و ماسکو و پکن و واشنگیر  گرفته ع

 ... گانه یب
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 ۲۰۲۱اگست  ۱۵

 ی دار یشوک و ب ،یخوابگرد

چند روز پسبر همه  همه شوک زده اند،    هنوز 
چ   افتیدرخواهند   چه  دست    ی  هابر  که  از  را 

 .دادند و در بدل چه بدست آورده اند

خواهد بود، نه   انیدر م  یدارم که  نه آزاد باور 
   دهیها و دم بر  که به رغم همه کاستر   موکرایسیحقوق بشر و نه هم د 

 
  مت یافغانستان غن   یبرا   شیها  یك

  .بود

حکومت پاکستان به آن کشور  خواسته    یابراز تفقد از سو   یکه امروز  برا   نه کنم حتا کسای    گمان
شان در نظر گرفته شود، فردا آن   یبرا  سقوط نظام سهیم  میشده اند تا در بدل ابراز ارادت * در غنا

  .داشتند  تیدر نظام جمهور  روز یرا داشته باشند که تا د گایهیعزت و جا

نه بود که   و مامواران آن ،  انیو حکومت و دولت و نظام و مسووالن و متصد   غت    یر آقابه خاط  من
و بن مخالف طالب و    خیمخالف طالب و مالب و داعش و ماعش بودم و هستم؛ برعکس چون از ب

ها  مالب و داعش و ماعش بودم و هستم و خواهم بود،  ی از آن حکومت و دولت و نظام در برابر رسر
  .کردمیم  بای  یتتر پش النک

و ورژن   بود ینه م   دانیان پاکستان« در م  د ی»م  رای  یپاکستان و لشکر جهل و و جنگ اعالم ناشده     اگر 
من  تمام قد در برابر  آن   داشت،ی وجود نه م «(made in pakistan)ان پاکستان  د ی »م  ماقبل طالتر 

آن  و مبدل شدن  به حکومت و   کیژنت  ضی نقا  یادیو تا رفع بن  گرفتمیحکومت و دولت و نظام قرار م
 .ماندم یم  دولت و نظام توانا و خادم مردم  در موضع مخالف و منتقد باقر 

+ 

برا  ندهینما* پاکستان  یم   یخاص  جهاد  اتیه  کی»  د،یگو افغانستان  ان  رهبر از  سابق    یمشتمل 
 .است  دهی کشور رس  نیا تختیافغانستان به شهر اسالم آباد پا

   ۲۴)   کشنبهیخود امروز    بر ییصادق خان در تو   محمد 
 

  یرهبر   تبهبر عال  ئتیه   کی  اسد( نوشته که به تازیك
م  ایسیس شمول  به  الد  ولیس  سیرئ  رحمای    حمانبر افغانستان    ونس یمحمد    ،ربای    نیجرگه، صالح 

پدرام و خالد نور به آن    فیمسعود، عبدالط  مسعود، احمد ول  ا یاحمد ض  ،یلیخل   می محمد کر   ،قانوی  
 ( . یآزاد و یبه نقل از راد مقام پاکستای  اظهارات است«)  دهیکشور رس

+ 

  نقش ق خواهد یآغاز کار م یر  پاکستان از هم
ً
 و عمال

ً
  .کند   فا یرا ا میعلنا

 نقش پاکستان صحه گذاشتند.    نیشتافتند، در عمل بر ا هم که به حضور مقامات پاکستای   آنای  
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 ۲۰۲۱اگست  ۱۷

 شان ی  کرا   یو  دهان ها ی  رسانه   یها تیچند نکته در رابطه به  روا 

    انیم  ی  زورآزما  دانیم  ن یتر   یر  و خون   نیرا که افغانستان چه گونه به داغ تر   نیا
 
 ای  یپاابرقدرت ها در برهه

  قی.  آن چه را که ابر قدرت ها در آن دوره در ذهن افغان ها ترز م یدانیمدوران جنگ رسد مبدل شد،  
  نی. امی دانیم بر  جنگ مبدل بسازند، ن مبر  تا آنان را به سود خود به ه کردند یم

 
  میل را که چانس مصالحه

  تر یکه پس از آن چه مصا  م یدانیم  بر  را ن  نی. و امیدان ی م  بر  ن  دند یجنگ رسد چه گونه سوزان  انیرا پس از پا
بزرگ   یها  مایه  بتی خون و مص  یایدر   نیها از ا  که یك  میدان یم   بر  را ن   نیبر مردم افغانستان گذشت. ا
 .مقصد خود را شکار کردند 

 .با دقت بخواند د یبار بخواند و با کیآن را  د یکه تلک خرس را نه خوانده با   کیس

به کجا    انیم  نیتلک پا نهاد و کار خودش و کار افغانستان در ا  نیخود چه گونه در ا  کا یکه سپس امر   نیا  و 
 ...جلد اول ماجرا باشد  ای  یفصل پا می آن چه که اکنون شاهدش هست د ی شا د یرس

ان م  گیروشن است که از همان اول ماجرا حتا    نیا در مورد عواقب   کا یبه امر   نیرو مجاهد  انهیاز رهبر
ب انتقال  بود   ان ینادگرایخطرناک  داده  افغانستان هوشدار  به جنگ  واشنگیر    یهوشدار   -عرب  در  که 
 آن رهبر جهاد  نی . اافتیگوش شنوا نه  

 بود،   دهینها رسا  ی  کایرا به امر   امیکه پ  یحرف را دخبر
ً
شخصا

  .گفت   می برا

در مورد خطرات  تداوم   ایمیآخر حکومتش پ  یارشد در سال ها  پلماتید  کی توسط    بر  هللا ن  بی نج  داکبر 
  ن یاز ا  یبر شگیپ  یجهان به واشنگیر  فرستاد و تقاضا نمود تا برا  هیو بق  کا یافغانستان و امر   یبحران برا
قدرت به حکومت مورد توافق همه   بر  منازعه و انتقال مسالمت آم  بر  در حل مسالمت آم   کا یخطر امر 

   .که هنوز زنده است به من گفت  پلوماتیخود آن د بر  را ن نی. اد ینما یان ها همکار افغ

  .بودند بر  ن ی گر ید یهوشدار ها سپس

  .دانند یامروز همه م ابد،یوجود خطر را در  کا یرا که چه شد تا امر   نیا و 

به    لشکر کیسر   نیها در ا  به افغانستان آمدند و یك  ی  ها با چه وعده ها  ی  کایکه امر   میدانیم  بر  را ن  نیا
  .کومک کردند   کا یامر 

  ی  در دوحه چه کرد و. چه فشارها  لزاد یخل  زلیم  ی آقا  استیبه ر   ی  کایامر   اتیکه ه  می دانی م  بر  را ن  نیا  و 
 به رها

ً
  .طالبان تند دهد پنج هزار زندای   ی  بر دولت افغانستان آورده شد تا  مثال

اخ  که یط  می دانیم  و  سال  سه  مسوول  بر دو  قوا  تر یامن  یها  تیکه  دوش   بر  طور کامل  مسلح   ی به 
  ی و چه قامت ها  دند یدفاع از نظام چه قهرمانانه رزم  یافغانستان برا  انینظام  افغانستان قرار گرفت، 

ده شدند   یر  خون  یبه کفن ها   یشمشاد شصت   ز ا  شیهزار و دو هزار و ده هزار نه که ب  -به خاک سبی
 ...دیهزار شه
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نه گفت، کار خودش است.   ا یخود به ارتباط افغانستان چه گفت و    شبید  ه ی انیدر ب  دنی با  یکه آقا  نیا
   نیا

 
  بر  ن   گرانیکبولوف و د  بر و زام  یسر ی. پاسخ به عمران خان و قر ست ین   دنیبا  یمن پاسخ به آقانوشته

  .ست ین

معما    نی. من هنوز پاسخ روشن و بدون ابهام به است یسقوط برق آسا  ن  یمعما   حیچه نوشتم توض   آن
  .را نه دارم

م  یر  هم منبع   داخیل  یو شاخه ها  خارجر   یو رسانه ها  ی  کرا  یدهان ها  تی که روا  دانمیقدر  آن ها 
را   ی  ها  تیروا  وستهیرسانه ها پ   نیگذشته ا  ی. در دهه هاستیمعما ن  نیپاسخ به ا  افیر  ی  یبرا  یر  مطم
  .نه داشته اند  یکرده اند که عمر چندان دراز   غی تبل

شده است.   انیب  ی  ها  د یشک و ترد   بر  خودش باشد ن   امیپ  سبوکیدر ف  ،غت    یآقا  امیمورد که پ   نیدر ا  حتا 
ف غت    سییخود ر   یگوش  به راه صدا   د یباور اند که با  ن یبر ا  ی  عده   خود او    تیبود و روا  جمهور ارسر
خودش پرده از ماجرا بردارد است تا با صدا و چهره     غت    یآقا  تی مکلف  نیا   ، بر  . به باور من ن د یشن  بر  را ن
یط البته به    -کند  ان یمردم ب   یبرا  م،ی دانی او روشن است و ما آن را نه م  یکم از کم آن چه را که برا   ا یو    رسر

 .د یکه او آزاد باشد و ازادانه بتواند سخن بگو 

 ت یعده را که هو  کیکه در اوج فاجعه، پاکستان  چرا   نیا میگو ینوشتم، باز هم م روز یاما، چنان که د و 
چهره ها درست همان    نیا  شبر ی پرسش کالن است. ب  کیبه اسالم آباد دعوت کرد،    ستیشان پنهان ن

  یر  دارد که هم  د وجو   یاتهام جد  نی. ادند ی کوشیدولت م  فیبودند که با تمام توان و امکان در تضع  ی  ها
   یها در پس ماجرا

 
نظر   نیبودند. همچنان ا  هیتوط  نیاز ا  هم بخیسر   د یشا  ا ی  -سقوط قرار داشتند  فاجعه

  انیب
 

  .بوده اند  هی توط نیا طراح اصیل رانیو ا هیبا روس شده است که پاکستان در هماهنگ

به ارتباط افغانستان خطاها و اشتباهات   کا،یامر   متحده    االتیکه ا  ستین  شگکه در آغاز نوشتم ،   چنان
 
 

 کار   کا یرا که امر   تیروا  نی است. و اما، من  ا  دهی را مرتکب گرد  بزریك
ً
کرده باشد تا به   یآگاهانه و عمدا

کرده   را سازماندیه  عی     رس   سقوط  نیخود ا  کا یامر   ا یکه گو   نیو باز ا   نجامد،یشکستش در افغانستان ب
را     کا یامر   ی  و منطقه    جهای    یتر است اگر  رقبا  منطفر   نیدانم.  برخالف  ا  نه یم  باشد، چندان منطفر 

 . م ی مظنون بدان عی    سقوط رس  نیدر ا
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 ۲۰۲۱اگست  ۲۲

 
ٔ
 کنویی چند نکته مهم به ارتباط لحظه

آفات   ک«ی»ژنت  ی ها  کاستر  - و  نظام 
م  یمتعدد درون  از  را  آن  و   خوردند یکه 

روشن بودند؛    شی کم و ب  ساختند،یسست م
ا نظام    نیا  یر  مع  طیو اما با آن هم تحت رسر

داشت را  اصالح  امکان  و  بقا  که    -توان 
  نه شد؛ یر  متاسفانه چن

نظام در برابر   ا ی  خواستند یکه طالبان م  نیا -
 ا یشود و    میشان زانو بزند و دست بسته تسل

  به زور آن را رسنگون خواهند کرد گپ پنهان نه بود؛

است   ی  معما  شد،   یر  که چرا چن   نیمنتظره بود؛ ا  بر همه غ  یبرا  شینظام کم و ب  یبرق آسا  فروپایسر  -
 نه دارم؛  ار یرا  در اخت حل آن هنوز اطالعات حد اقل کاق    د یکل  افیر  ی یکه  برا

از اشخاص و عوامل و آن   یتعداد   ا یعامل و    کی  ا یفرد و    کینظام بر گردن  فروپایسر   بر انداخیر  تقص  -
گمراه کننده    تواند یبل م  ست،ین  ینه تنها کار به درد بخور حب و بغض،    یو از رو   ی    قهی هم به صورت سل

 نادرست سوق دهد؛  یها  بر باشد و ما را در مس بر  ن

  کرد یرا  دنبال م   به افغانستان چه اهداف شویم  رای  یکه پاکستان از صدور جنگ و ترور و و   ن یدر مورد ا -
 نوشته ام؛ کند،یو م

ً
 قبال

   ی  به جا  یسووظن ها بر  ن رانیو ا  هی روس  بر اخ  یها   یبر اظهارات و موضعگ -
 

دو   نیا  را در مورد هماهنگ
   ند؛بر  انگیکشور با پاکستان در قبال افغانستان بر م

آن کشور را با    احتمال توافق ضمت    توانیخوددارانه تر است،  با آن هم نه م   یر  چ   یها  گرچه واکنش -
 منتف   ران،یا – هیروس -مثلث پاکستان پالن احتمال

ً
 دانست؛  کامال

  یدر پس معما  کا یامر   متحده    االتیباور اند که دست ا  نیدر کابل بر ا  که حلقایر   م یبگو   د یجا با  نیدر ا -
و    جمهور غت    سییباورند که خلع سالح گارد محافظ ر   نیحلقات بر ا  نیقرار دارد ؛ حتا ا  عی    سقوط رس 
 بوده است؛  ی  کایامر  یکار قوا  بر  به خروج از افغانستان ن یواداشیر  و 

که خبر    جمهور غت    سیی و ر   دنی جمهور با  سییر   انیصحبت م  نیراستا ادعا شده که در آخر   یر  هم  در 
جمهور خلع    سییآن گارد محافظ ر   یتا سطح پرخاش بروز کرده که به فردا  یآن نشر نه شده، تشنج جد 

 وادار به خروج از افغانستان ساخته شده است؛  یسالح و و 

و    سد بر خود زدن به نظر م  شهیبر ر   شهیت  نیکرده باشد، ا  یر  چن   کا یاگر بالفرض امر   از نظر منطفر   گرچه
   نه دارم؛ ار یاطالع و مدرک و شواهد معتبر در اخت چیثبوت و رد آن من ه یاما برا
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 غافلگ  و متحدان غریر   کا یامر  -
ً
 رو   چیگ  ا یشده اند، هنوز گو   بر آن که ظاهرا

ً
خروج شهروندان    یاند و فعال

  ست، ی هنوز روشن ن  قبال افغانستانغرب در    نده  ی آ  استیس  و همکاران افغان خود متمرکز اند؛ گرچه، 
 .ستین منتف   بر  مبدل شوند، ن  ک یبه دوستان  نزد یروز یاحتمال آن که دشمنان د ول

 میو به حکم وجدان و خرد  گوش  فرا ده  می کن  بانیتا رس در گر   میدار   از یاز ما ن  کیباورم که هر    نیبر ا  من
از هرگونه   یو با چشم و گوش و ذهن باز و عار   می و اصالح کن  میابیخود را  در   یو  اشتباهات و خطاها

داز   کی ستماتیس  لیتعصب به تحل    د ی با  تیواقع   افتیدر   یبرا  لگر ی. تحلمیو  تمام حجم گذشته و حال ببی
 یچشم و گوش و ذهن باز داشته و آماده باشد تا اگر در نت

 
 ل یخالف تما  جیبه نتا  لیپژوهش و تحل  جه

بپذ  اش هم برسد،   قبیل  یها  دگاهی و د  و تصورات ذهت    قلتر  با رد یآن را  تا  اما اگر هدف آن باشد  . و 

 به  و قلتر   موعود ذهت   کیس، اطالعات و شبه اطالعات  انتخایر 
ً
کار   نیاثبات برساند، اخودش را ظاهرا

  از ین  بر  ما به اطالعات موثق  ن  گر ید  جاباتی. البته به عالوه اتواند یکومک کرده نه م  جز گمرایه  یبر  به چ
   –  میدار 

ً
نه دارم. آن چه که وجود    ار یدر اخت  حد اقل کاق    انبر  را در م  اطالعایر   یر  هنوز چن  من شخصا
  ...»معما« ها را حل کرد توانیهم ادعاها که با اتکا بر آن  نه م ا یاست و  ی  دارد اطالعات رسانه 

 آن  شکل دیه   جینتا  اد یو تمام حجم و از جمله بر بن  کیستماتیس  لیمطروحه و تحل  یحل معماها  بدون
ات د ید ر سبر ات  کیبر ر و تفکر سبر   توان یجز دور باطل تازه نه م یبر  به چ احساسایر  با گپ ها و حرکات ، کیبر
 .د یرس

+ 

اتژ  اهداف    پاکستان در افغانستان کیسبر

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/Hamidulla.Obaidi.HH/posts/406475020835890
https://www.facebook.com/Hamidulla.Obaidi.HH/posts/406475020835890
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 ۲۰۲۱اگست  ۲۹

 به نسل جوان تعلق دارد   ندهیآ

شده در   د ی ورژن از اشباح تول  چیافغانستان با ه 
کثافت   یدوران جنگ رسد و باتالق ها  کاتیفابر 
 اخ  یبحران ها   یزا

 
و وارثان شان نه   بر چند دهه

 .برسد  یر  مطم یبه فردا تواند یم

مطم  یبرا به   یر  عبور  افغانستان  فاجعه،   از 
رسبلند کرده،    بر دو دهه اخ  یطکه    نسل جوای    انیدارد. در م   از ین  خواهیو ترق  موکرات ید  ،  گرا ی مل   ی  وهابر ن

   یها  تی ظرف
 

بزریك چن   یبرا  بالقوه  برا  ندهیآ  یوهابر ن   یر  بروز  دارد.  وجود  ا  ی ساز  آوردن  فعل    ن یبه 
  از ینسل ن  نیبرخاسته از خود ا  یتازه و توانا  یبه نگرش تازه و معاض و چهره ها  بالقوه،   یها  تی ظرف

    کی  چیاست. برخالف ه
 
  یو مغزها و دهان ها  بر اخاز عناض و حلقات شامل در منازعات چند دهه

نه م  ی  کرا تنها  نه  ثابت ساخته    ی  وهابر ن  یر  محور تشکل چن  توانند یشان،  باشند، بل چنان که تجربه 
   .وندبر عمده در برابر آن به شمار م   موانعاست، از شمار 

 در حوادث ده ها ا یاند و  هم که مدع سال انهیکهن سال و م  یها تی شخص
ً
 بحران دستر  یهم واقعا

 بکنند،  یهم داشته باشند، تا کنون که نه توانستند کار   گین  اتینه داشته اند، حتا اگر ن  دست مخریر   ا ی
 کالن را داشت.   یانتظار کارها توانیاز آنان نه م بر  ن نیپس از ا
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 ۲۰۲۱اگست  ۳۱

 مورد خروج امریکاچند  نکته در 

ها و اعمال نابخردانه اش    استیبا س  کا یابر قدرت امر 
  ی  خودش زد و »پروژه«    شهیبر ر   شهیدر افغانستان ت

اش در   موفق گردد و  سبب خوشنایم  توانستیرا که م
خودش    یشکست مفتضحانه برا  کیجهان شود به  

  شکستر   -افغانستان مبدل ساخت  یفاجعه برا  کیو  
نتا پ  جیکه  اعتبار    تیثیح  یبرا  ی  جد   یامدهایو  و 

 .در جهان خواهد داشت کا یامر 

ها  کا یامر  وعده  آمد  ار یبس  یبا  افغانستان  به  نرم  و  ها  -چرب  پ  ی  وعده  با  همراه  حاال    یها  مانیکه 
ات ر سبر ده شده است  به فرامویسر  تر یو امن کیبر   .سبی

 .پرداخت  زمیبه جنگ با ترور  زم،یمبارزه با ترور  یبه جا کا یامر 

منبع صدور ترور و جنگ به افغانستان که در پاکستان قرار داشت،  به شاخه    دنی خشکان  یبه جا  کا یامر 
 .پرتلفات  آن در دهات و قصبات افغانستان پرداخت یبر 

    شود ی که از آن صحبت م  وی  یلیدو تر   نیا
 

 نظایم   -کامپلکس صنعتر   ه یو  تغذ  در واقع  ضف امور جنگ
. از پول   کا یامر   کا یهشتاد درصدش دوباره به امر   شد،یبه افغانستان کومک م  ا یهم که گو   شده است 

م راه رس  ا یو    کرد یرجعت  غ  دنیدر  افغانستان  بشد یم  بیبه  آن  از  اف  یدرصد   ستی.  به    غانستان که 
اختصاص   کا یمورد نظر امر    یپروژه ها  یو ده درصدش برا  شد یم  ده درصدش ضف امور نظایم  د،یسبر م
   .کایآن هم توسط خود امر  افتییم

فتیپ   انبر  م نمود،یم  یگذار   ه یدر افغانستان کرد، اگر عاقالنه رسما  کا یرا که امر   مصارق   افغانستان به    شر
کامل طالبان و    د ینه تنها به تجر   نی بود. و ا  بر سال اخ  ستیب  که یط  بود یو بهبر از آن م  عبر یمراتب رس 

 ار یاثرات مثبت آن بس  بلشد، یدر افغانستان منجر م  اسالیم  ی  ادگرایو بن  یهرگونه تندرو    نهیزم  دنیبرچ
 .توانست یرفته م بر  فراتر از افغانستان ن 

  ست ی که آن را ب  به گرویه  متحد خود را مفت و مجای    کا یامر   باالخره با معامله با طالبان در دوحه ،   و 
 .فروخت  کرد،ی سال دشمن خود وانمود م

سفانه تقص  و 
 
در   م،یخود را آماده بساز   یروز   یر  چن  کی  یبرا  م ی که نه توانست  بر  خود ما افغان ها ن  بر متا

 .ست ین کا یامر  بر کمبر از تقص  تی فاجعه سقوط جمهور 

م   تیو  جمهور   فتبر م  کا یامر   اگر  نه  به طالبان     یو دستاورد ها  فروختیرا 
 
حفظ    بر اخمثبت دو دهه

اتکا به    د ی است که با  ن یا   میگو ی که م  یبر  . و اما حاال تنها چدر راه تان خویر   د ی : رفتگفتمی گاه م  آنشد، یم
خود ما   د ی را با  هندیو آ  میی نما  دهوقار و عزت نفس ر ادر خود اعا  ،   میبر بگ  اد یخود را دوباره    یو بر توان و ن
 . م یباور و اتکا کن د ی نه با ی   گانهیب چیگاه به ه  چیه گر یو د میبساز 
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 ۲۰۲۱سپتمبر  ۴

 !طالبان صاحبان

 ا یحکومت و    توانیم  بر با زور شمش
قدرت    نظایم به  و  را رسنگون کرد 
را    یگر ی و نظام و حکومت د   د یرس

م نه  زور   با  اما،  و    توان یبرپا کرد؛ 
با عقول و قلوب مردم را فتح کرد؛  

همه   توانیتنها با زور نه م  ا یزور و  
و    لیمسا حل  را  جامعه  و  کشور 

   بر  ن  ۱۹۹۷را در سال    نیفصل کرد. ا
برا  هگفت  آن   دنی شن  یبودم* که 

هم عقل    ا یو    د یگوش شنوا نه داشت
ا   نی. اد یفهمش نه داشت   یبرا  کاق   به مراتب نسبت به گذشته اعتبار دارد.    یامروز   طینکته امروز و در رسر

مردمیدر آن زمان بخش ب ساالرن و جنگ    میتنظ  آور دوره    بتیمص  یکابل که از جنگ ها   دهیستمد  شبر
از شما استقابل    ت  ینوع خوشب  ک یحتا با    شناختند، یبودند و شما را هنوز نه م  آمدهساالران به جان  

 .ستی ن یر  اما، امروز چن کردند. و 

     حاال 
ً
  تحص  گیمثال

ً
ا   شمار شان در    لکردهیاز علل عمده  فرار ده ها هزار افغان اکب 

ً
و جوان که احتماال

هراس از شما و حکومت شما   د،یاز آن خواهد رس  شبر یبه چند صدهزار نفر و حتا ب  کینزد  یماه ها
 شما ن د ی و شا وند بر است. آن ها م

 
از    بی ترت نین باشد که به ایا د یشا  بر  به سواحل آرام برسند. محاسبه

افغانستان   یو جوان برا لکردهینسل تحص کیاز دست دادن  شد. و اما،  د یخواه  غمیغم مخالفان تان ب 
گان و کارشناسان  در بسا عرصه ها    لکردهیتحص  نیدر فقدان ا  بر  فاجعه است. حتا حکومت شما ن   کی

  .فلج خواهد شد  مهین ا یفلج و 

 یهراس نت نیا د ییگو یم
 
 ...!خصمانه است؟ غاتیتبل جه

 ...!رند؟یپذ را یم غاتیتبل نیاست که چرا مردم ا نیپرسش در ا خوب

   شما 
ً
 با پ  د یدهی وعده م  ظاهرا

ً
ا   - دی دهیناشده و نامشخص وعده م   فیتعر   یو پسوندها  شوندها یو  اکب 

 : زنان در چوکات رسر 
ً
 ... حق خواهند داشت که اسالیم عتیمثال

     و 
ً
 و کال

ً
اما، مردم حق دارند تا با در نظر داشت تجارب شان از شما و از مخالفان و دشمنان شما، اصال

 ...بنگرند  یجد  د ی شک و ترد  ده  یصورت به آن ها  به د   ن یهم در نرمبر   ا یشما باور نه کنند و    یبه وعده ها

 د یو شک و ترد  یباور   یر   نیا  د ی خواهیو م  د یتان صادق هست  یبالفرض اگر در گفته ها و وعده ها  خوب،
   گانهیصداقت را در  نیپس ا د،یبردار  انیرا از م

 
 :د یحرف و عمل تان نشان بده یك

-  
 
له قدرت بپذ ندهینظام آ یبر در شکلگ ی  داور نها ثیبه ح د یو نظر مردم را با یرا

 
 .د یر یو حل مسا
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  .دی ر یاصل بپذ  کی ثیرا به ح یو حقوق شهروند یبشر  یها یحقوق و آزاد  -

 .دیبشناس  تی شهروندان تام الحقوق و برابر با مردان به رسم ثی موقف زنان را به ح -

 .د ی وضع نه کن کیولوژ یدیا یها تی در برابر علم، هب  و فرهنگ محدود -

 .دی را که با دست قابل باز شدن است با دندان باز نه کن گریه  چیه -

  چیدر ه یر  که مشمول  شود یمعنا دار م وقتر  عفو عمویم -
 
 .ند بر قرار نه گ ر یو تعز  ضی مورد تبع یعرصه

ازشمار دشمنان شما   ا یکار کرده اند و    دولتر   عال  یدر پست ها  که در نظام قبیل  اگر بالفرض به کسای   -
 تحص  د،یدهی بلند نه م ی  بوده اند پست اجرا

 
 ت ی اهل یدارا گر ی گان د  لکردهیکم از کم شمار قابل مالحظه

که همه   نینه ا   د،یینما  فی مهم توظ  یپست ها  ر یو سا  نهیجوان را در کاب  یو از جمله کادرها  تی و کفا
 ...د یبده خیو م خیو ش یپست ها را به افراد خود تان و از جمله دارنده گان القاب مال و مولو 

و کم از کم در دو پست وزارت امور زنان و وزارت صحت عامه زنان    د یزنان را کنار بگذار   هی عل  ضی تبع -
ا ا  د، یبکن  فیرا توظ  طیواجد رسر به مردان    گر ید  عال  یو مقام ها  نهیکاب  یکه همه پست ها  نینه  را 

  .د یبده

به مخالفان و   د ی کن  جاد ی ا  مشوریر   عال  یهم کم از کم شورا  ا یدولت و    عال  یشورا  کی - که در آن 
  .د یسهم مناسب بده بر  ن  ،فعاالن مدی   ر ی تان و از جمله فعاالن حقوق زنان و سا منتقدان قبیل

برا  هیارا انتخایر   هیو دعوت لو   ندهیآ  و قانون اسایس  نده ینظام آ  یطرح   
 
  فیاز شمار وظا  د یبا   جرگه

 .شورا باشد نیا اسایس

   د ی با  گر یو هم در سطوح مهم د  نهیهم در کاب -
 
افغانستان بازتاب مناسب داشته   تنوع موجود در جامعه

 .باشد 

و از منافع و   د یستیوابسته به پاکستان ن گر ید ا یو  د یست یکه وابسته به پاکستان ن  د یدر عمل نشان بده -
 ...کرد   د ی خواه یبه شمول پاکستان دفاع و پاسدار  ی   گانهیدر برابر هر ب میل یایمصالح عل

+ 

  .داشت  توقیع چیه د یکه از طالبان نه با  ند یاز همسخنان بگو  یشمار  د یشا  خوب

  ینامه به دست طالبان هم برسد آنان خواست ها  ن یدرصد باور دارم که ولو ا  ۹۹،۹۹از    شیهم ب  من
در صد    کیصفر   هیاحتمال صفر عشار   نیا  یمن تنها رو   .  و اما،رفتیمطروحه در باال را نه خواهند پذ 

. من از  کنند یم   بای  یاست که  از طالبان پشت  بر  ن  چلنج در برابر کسای    کی  نی بل ا  –  کنمیمحاسبه نه م

سم که چه مخالفتر  خواهمیهواداران طالبان  م نیا  ...!د؟یمطروحه دار  یبا در خواست ها  ببی

م  البته من خوشحال  البته که  م  بودمیو صد  تصور  افغانستان خوشحال    تیاکب    کنمیو  مردم  قاطع 
  ی دوران جنگ رسد و باتالق ها  کاتیشده در فابر   د یاشباح تول  ی اگر همه »ورژن« )نسخه(  ها   بودند یم
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 اخ  یبحران ها   یکثافت زا
 
 تار   بر چند دهه

 
گذشته   بهاست     خی    و وارثان شان و هرچه تف ها و تفاله

ده شده م و رسنوشت افغانستان    استیس  دانی م  گرانیکه هنوز هم و به تکرار  باز   نیو نه ا  بودند ی سبی
 نند یخود را بب  واقیع  ی مایگرفت  تا در آن  س  نهییدر برابر شان آ  د یحال که هستند،  با  بمانند. و اما،  باقر 

  ج ی به آنان خطا ها و اشتباهات شان را گفت و در مورد نتا  د ی هستند. با  کنند ی و نه آن چه را که تصور م
  .فاجعه آور آن هوشدار داد یامدهایو پ

  ، گرا یمل  ی  وهابر از بحران،  افغانستان به ن یر  عبور مطم یگفت که برا  د یگفت و بار بار با  د یبا همچنان
 یها  تی رسبلند کرده ، ظرف  بر دو دهه اخ   که یط  نسل جوای    انیدارد. در م  از ین  خواهی و ترق  موکراتید

 
 

 بالقوه،   یها  تی ظرف  نیآوردن ا  لبه فع  یساز وجود دارد. برا  ندهیآ  یوهابر ن  یر  بروز چن  یبرا  بالقوه بزریك
  چیاست. برخالف ه  از ینسل ن  نیبرخاسته از خود ا  ی تازه و توانا  ی چهره ها  به نگرش تازه و معاض و 

    کی
 
شان،   ی  کرا  یو وارثان شان و مغزها و دهان ها  بر اخاز عناض و حلقات شامل در منازعات چند دهه

باشند، بل چنان که تجربه ثابت ساخته است، از شمار    ی  وهابر ن  یر  محور تشکل چن  توانند ینه تنها نه م
کردن توان و تباه کردن رسنوشت   عی ضا  ی.  نسل جوان به جاوند بر موانع عمده در برابر آن به شمار م

 کننده و سازنده    یر  خود به فاعل تع  د یدور باطل نو، با  کیباطل در    یگروها   انیدر منازعه م  شیخو 
  .مبدل شوند  ور و جامعه و کش شیرسنوشت خو 

ط بالغست با تو یم من   میگو   آنچه رسر

  و خواه مالل ب  خواه از سخنم پند گ تو 

+ 

    1997سال ،شماره اول    یپرسش بود و نبود منتشره در مجله روشن  -افغانستان* 
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 ۲۰۲۱سپتمبر  ۶

میل
ٔ
ی درست   یلو  «ی  شگو ی در »پ تا  کایامر  ب 

ال ا  نیمن ا  گفته است:  "برآورد نظایم   کا یامر   بر  درست  ی لو   یلیمارک م  جب  احتماال    فعال  طیاست که رسر
 ."برسد جنگ داخیل کیبه 

ا  د یگو را یم  نیا  نظایم  کیمن به عنوان    یر  گفت: »تخم  وز،یدر مصاحبه با شبکه فاکس ن  او   ط یکه رسر
طالبان قادر خواهند بود که قدرت شان   ا یآ میدانم نه. من نجامد یب کند و به جنگ داخیل  یبر تغ تواند یم

جنگ    کیاست که    یاد یکم از کم  احتمال ز   کنم. فکر یم بر خ  ا یبدهند    لیکنند و دولت تشک  می را تحک
ده   داخیل ا   تواند یم  نیرخ بدهد و ا  یتر گسبر رشد   ا یالقاعده    یبکند که منجر به بازساز   ی  را به گونه   طیرسر
 «.شود ستر یترور  یهاگروه   گر ی د ا یداعش 

 :ت  یشبیپ نیا ا یآ

ت گوینده  یخروج است و برا  یبرا  ایسیس  می از تصم   جیانتقاد تلو   کی -
 
  !آن؟  یامدهایاز عواقب و پ  برا

 !؟اجتناب از جنگ داخیل  یاست برا گر ید یهوشدار به طالبان و افغان ها کی -

 !طالبان ؟ هی است عل د یتهد کی -

 رس   پرده پویسر  یبرا -
 
 !است؟ یکدام برنامه

 !با طالبان است؟ کا یامر  نده  یآ ی ها یهمکار   هیتوج  یبرا یساز  نهیزم -

 !؟جنگ تازه کی برای تحریک است  حرکتر  -

 ...ایو  -

  نیاز ا کیکه بتوان گفت کدام   نیا یبرا
ً
  ل یدرست تر است، به دال  ا یدرست و حدس و گمان ها احتماال

است   نیا  هیدرست نه باشد. و اما، قض  اتیحدس  نیاز ا  کی  چیهم ه  د یاست. شا  از یموثق ن  یو شواهد
  کا،یامر  بر  درست یکه لو 

 
  .ندازدیب دانیرا به م  گتی   یر  چن  کی تواند یو بدون هدف نه م  به ساده یك

کدام موافقنامه با طالبان    یبدون کدام مذاکرات و امضا  توانستیم   کا یکه روشن است آن که امر   یبر  چ
خروج گردد   نی مانع ا توانست یخود را از افغانستان خارج بسازد. نه حکومت افغانستان م انینظام هی بق

 ی همان سان که برا ت؛نه داش از ین خروج به اجازه کیس یبرا کا یزاد امر  لیبه گفت خل -و نه هم طالبان
   ورود به افغانستان از کیس

 
  ی با طالبان و امضا  کا یمذاکرات امر   تیاجازه نه کرده بود. در  واقعمطالبه

وع وع   دیه  تی موافقتنامه با آنان، مشر  تیاز حکومت و دولت و نظام جمهور   ی  زدا  تیبه طالبان و مشر
ا به خصوص که  بود.  افغانستان  ف  نی در  با  بود  م 

 
توا برا  ار یبس  یشارهاکار  افغانستان  حکومت   ی بر 

در     ایسیس  یمخالفت ها و قرار دادن مهره ها  کی ها ، تحر   تی طالبان، وضع محدود  انیزندان  یرهاساز 
 ی نظام جمهور   عی    آن ها را از شمار عوامل سقوط رس   توانیدست که  م   نیاز ا  ی  برابر حکومت و گپ ها
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و ناز و نوازش ها و بده و   یها  یآن دلبر   و مسلطه شدن طالبان بر افغانستان حساب کرد. حال وقتر 
که   د یآ  یم  انیپرسش به م   م،یینما  سهیمقا  کنوی    یو طالبان در دوحه را با فضا  کا یامر    انیبستان ها م

کرد. خوب   ایر یچه گونه ارز  د یآن را با یکرد، برخورد امروز   لیطالبان را تسه دنیبه قدرت رس کا یاگر امر 
  .رد ا یرا اثبات کرد و  یبر  چ لیدل کی یر  با هم نها و اما دشوار است ت

   د یما باباور من،    به
 
 ار یبس  «ی  شگو یکه »پ  مینه کن   یو کار   می احتماالت را در نظر داشته باش  نیا  همه

  ت ی به واقع  رشد و تبارز القاعده و داعش،   دانیو مبدل شده افغانستان به م  شوم  در مورد جنگ داخیل
 ... ستیوجه به نفع افغانستان ن چیبه ه نیا -مبدل گردد 
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 ۲۰۲۱سپتمبر  ۹

ورت ح   ...ملتهب کنویی  یتعقل در فضا ایی یضی

 

و بن تکان داده و دچار شوک ساخته است. و  خیتمام جامعه را از ب ،بر چند هفته اخ یها «سونایم »
تا احساسات  د یکوش   د یداد؛ بل با جاناتیعنان عقل را به دست احساسات و ه د یاما، به رغم آن نه با

  .خارج نه شود  تیعقالن ره  یما از دا

به غرض تحقق اهداف  دهیچیپ ار یجانبه و بس نیچند جنگ روای   کیکه    ملتهب کنوی   یفضا در 
 .محتاط بود ار یبس ار،یبس د یاست، با انیشوم در جر  ار یبس

 ی  هابر  ها تنها چ یار ی بس ی  فضا یر  .  در چنگردد ی م با قساوت تمام قربای   قتیحق  ی  فضا یر  چن کی در 
 – ستیو حتا دروغ شاخدار ن فیکه جز جعل و تحر   دهند یو بازتاب م رند یپذ یم قتی حق ثیرا به ح

یط  با آرزومند  به رسر
ً
 داشته باشد. ظاه ی  همسو  ا یخود شان مطابقت و  قلتر  یها یکه ظاهرا

ً
گفتم   را

تمام جامعه و  دوزخ  تبایه مبر  خورده گان را به ه بی فر  تواند،یم  بیفر  نیا تیچون در واقع و در نها
   .کشور مبدل بسازد

داده و در  بیگان به خاطر اغراض خود شان چند بار ما را فر   گانهیب بر  که در گذشته ن   می نه کن فراموش
  گر یپرداخته اند.  بار د ت  یسنگ ار یبس یها بها بی فر  نیبرابر هم قرار داده اند. مردم افغانستان در اثر ا

  کیاجازه داد تا اذهان و احساسات ما را هک کرده و ما را دچار  د ینه با
 
 .ه بسازندتاز فاجعه

  ی  اگر هم بتوان به جا با حرف ها و حرکات احساسایر  کنوی    یدانست که  به خصوص در فضا د یبا
    .دور باطل خواهد بود بر افتادن دوباره در مس د، یرس

خردورزانه،  د یبهبر با یفردا یو باز کردن راه به سو  کنوی    تیعبور از وضع یو مبارزه برا حرکت
تحت  ی  حرکت و مبارزه  یر  باشد.  چن ی  از هر گونه  ماجراجو  یدورنگرانه و عار  ده،ی سنج نانه،یواقعب
 یبحران ها یکثافت زا  یجنگ رسد و باتالق ها یها کخانهیگروه ها و عناض برخاسته از تار   یرهبر 

 اخ
 
که    ی  جا گانهیوه ها به عناض و گر  نیا ی.  تحت رهبر ستیو وارثان شان  ممکن ن بر چند دهه

 .تکرار دور باطل است د یرس  توانیم
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  ، گرا یمل  ی  وهابر از بحران،  افغانستان به ن یر  عبور مطم یگفت که برا  د یگفت و بار بار با  د یبا همچنان
 یها  تی رسبلند کرده ، ظرف  بر دو دهه اخ   که یط  نسل جوای    انیدارد. در م  از ین  خواهی و ترق  موکراتید

 
 

 بالقوه،   یها  تی ظرف  نیآوردن ا  لبه فع  یساز وجود دارد. برا  ندهیآ  یوهابر ن  یر  بروز چن  یبرا  بالقوه بزریك
  چیاست. برخالف ه  از ینسل ن  نیبرخاسته از خود ا  ی تازه و توانا  ی به نگرش تازه و معاض و چهره ها

    کی
 
شان،   ی  کرا  یو وارثان شان و مغزها و دهان ها  بر اخاز عناض و حلقات شامل در منازعات چند دهه

باشند، بل چنان که تجربه ثابت ساخته است، از شمار    ی  وهابر ن  یر  محور تشکل چن  توانند ینه تنها نه م
تباه کردن رسنوشت   کردن توان و   عی ضا  ی.  نسل جوان به جاوند بر موانع عمده در برابر آن به شمار م

 کننده و سازنده    یر  خود به فاعل تع  د یدور باطل نو، با  کیباطل در    یگروها   انیدر منازعه م  شیخو 
 مبدل شوند.  ور و جامعه و کش شیرسنوشت خو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
498 

 
 

 ۲۰۲۱سپتمبر  ۱۱

 ب 
ٔ
ی ستم یچند نکته به بهانه  سپتامبر  ۱۱سالروز   ی 

 

سپتامبر  ۱۱ ستر یسالروز حوادث ترور  یر  م ۲۰در  بزرگ غریر  یرسانه ها سیاستمداران و دولتمداران،  -
 .زمیبروز ترور  یها نهینه از عوامل و زم و اما، ند یگو   سخن یم بر  از همه چ  ،۲۰۰۱

،  ده ی نجامین زمیکن کردن ترور   شه ینه تنها به ر  زمیکه چرا جنگ با ترور   ند ی گو یسخن نه م  بر  ن  نیآنان از ا -
هابل   شمار گروه  غریر  ی  هم  منابع  ترور   که  را  ها  هم   افتهی  یانفجار   شی افزا  خوانند یم  ستر یآن  و 

 
 
ش  تیحضور و فعالساحه  .است افتهیشان گسبر

 ا  علت
ً
  دن یها و برچ  شهیر   دنی خشکان  یمبارزه برا  یسال به جا  ستیب  نیدر ا  کا یاست که امر   نیعمدتا

 زم یترور   شبر یب  یار یو آب  یجز شاخه بر   یبر  که چ  زمیبه جنگ با ترور   زم،یها و عوامل بروز ترور   نهیزم
  .پرداخته است   ست،ین

ا - در  م  نیآنان همچنان  نه  در دهه ها  ند یگو یمورد سخن  بر   ای  یپا  یکه  به اصطالح »جنگ رسد« 
 ت ی کسب مقبول  یبرا  چانیس  چیکوچک اسالمگرا که در گذشته ه  یافغانستان چه گذشت و گروه ها

 افغای  
 
وحشتناک   ینه داشتند، چه گونه به لشکرها  ی  حتا در سطح مناطق دور دست روستا  در جامعه

 .مبدل ساخته شدند   یر  خون ابتر یجنگ ن کی رانگر یو و 

ویتنام  و در افغانستان انتقام جنگ    ندازد یرا در افغانستان به دام ب  خواست شوروی  کا یکه امر   نیخوب ا -
  .قابل انکار است بر امروز گپ غ  د،بر از آن بگ را 

  گن یجمهور رونالد ر   سییجمهور کارتر و سپس هم مشاور ر   سیی ر   میل  تی مشاور امن  نسگیبرژ   فی گنیزب
   نی ا  را در طرح و سازماندیه  ینقش محور 

 
ده استخبارایر   برنامه داشت. او در هماهنگ  یبا کشورها  گسبر

 یبرا  یر  چ  نند ما  یشورو   ی و رقبا  لییو ارسا  غریر   یمسلمان مانند پاکستان، مرص، عربستان و کشورها
  .داشت  یجنگ نقش مرکز  نیدر ا یجهاد یگروه ها  لیو تمو  حیتسلآموزش،  ،بر تکث   ،سازماندیه

 یدر افغانستان با بود  «یا  یآ  »یس  کلونیسا  اتیعمل
 
ده تر   نیدالر، بزرگبر   ارد یلیم  5حدود    جه   ن ی و گسبر

  3از    اتیعمل  نیا  نسگیآن زمان بود . به گفته برژ   «تا یا  یآ  »یس  تحت پوشش استخبارایر   اتیعمل
  . بود   افتهی  از (آغ1979دسامبر    24به افغانستان )در    یشورو    از  لشکرکیسر   شی شش ماه پ  عت  ی  یجوال
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و در پاسخ گفته    رفته یشده است نه پذ   یجهاد  یسبب رشد گروها  یانتقادها را که طرح  و   نی ا  نسگیبرژ 
چ "چه  تار   یبر  بود:  بن  خ ی    در  چند  وجود  است؟  تعداد   کیوجود    ؟یشورو   فروپایسر   ا ی  ادگرا یمهمبر 

 "جنگ رسد؟ انیو پا یمرکز  ی اروپا یآزاد ا یآمده  جانیبه ه یمسلمانها

 از ا -
ً
گونه هزاران داوطلب عرب به شمول   امریکا چهمتحده     االتیکه ا  ند یگو یهم سخن نه م  نیطبعا

ان افغان را درمورد خطرات    را وارد جنگ افغانستان ساخت و حتا هوشدارها برج    انیادگرایبن از رهبر
 .گرفتند   دهی افغانستان و منافع خود غرب ناد یفردا یبرا یگروه ها  نیا یبعد

 .شده است یر  هزار نفر تخم ۳۵تا  ۲۰ یر  مختلف ب  قایر ی وسط منابع تحقعرب ها ت نیا شمار 

ا - م  بر  ن  نیاز  نه  برا  شود یسخن گفته  از تالش ها  آم  یکه چه گونه  و    بر  حل مسالمت   بحران 
 
 منازعه

 .به عمل آمد یبر جلوگ یشورو  یپس از خروج قوا  افغانستان

+ 

با  سییر   بیل -  خروج آخر   نظام پسا طالتر   عی    رس   از فروپایسر   دن، یجمهور 
 
افغانستان در مرحله  نیدر 

  خود چه نقیسر  کا یسخن نه گفت که امر  نیا ، از از افغانستان سخن گفت و اما  ی  کایامر  یقوا یواحدها
   ...کرد   فا یسقوط ا نیدر ا

  
ً
  : مثال

وع  یامضا  با  وع  بخیسر   تیموافقتنامه دوحه با طالبان و مشر از دولت  افغانستان   ی  زدا   تیبه آنان و مشر
بخش از طرف منازعه و فشار    کیطرف منازعه به    کیآوردن دولت افغانستان حتا از سطح    ییر  و پا

تقابل با حکومت، اعمال   یبرا  وی  یاپوزس  یعناض و گروه ها  کیطالبان و تحر   انیزندان  ی  رها  یآوردن برا
 ...گر ید  نگبر رنگ و ن  کیها و هزار و  تیمحدود

کار گرفته   گر ید  یاز ابزار ها  زمیبه بعد در جنگ با ترور   نیسخن گفت که از ا  نیاز ا  دنیجمهور با  سییر 
را   نظایم بر ده تن غ  شیچند روز پ  یر  هم  گر ید  یابزار ها  نیسخن نه گفت که ا  نیخواهد شد. و اما، از ا

کابل نابود ساخت و نه   در نه داشتند،    زمیبا ترور و ترور   ربیط  چیکه ه  که هفت تن شان کودک بودند، 
. ا  داعیسر   ستانیترور  که    یدفبر   کمره  نظاریر   ر یتصاو   دنیبا د  مز یتا  ارکیو یروزنامه ن  قاتی را تحق  نیرا 
آب را در موتر    یبوتل ها   ی بسه ها  یاحمد  بر نیثابت ساخته که انج    کردهی در آن کار م  یاحمد  یآقا
 ر یتصاو   ی از رو   کا یدر امر   زمیمبارزه با ترور   نظایم  ز کارشناسان نشسته در مرک   ا یکه گو   در حال  –  گذاشتهیم

  آب را ،   یبسته ها  ن یکه مرصوف مراقبت منطقه بوده است، ا  یر  بدون رسنش  اره  یمخابره شده از ط
سال    ستیب  نیکه در ا  د ینه دارد تا فهم  ار یبس  اتیو تحق  لیتخبه    از یمواد منفجره کرده بودند. ن  الیخ

  گر ی به اشکال د  ا یدر  اطراف و اکناف افغانستان به صورت مشابه و    گر ی د  گناهی ب  یبه چه تعداد انسان ها
  .به ناحق کشته شده اند

+ 

س  ای  یپا ی جنگ در دهه ها نیداغ تر  دانیمبدل ساخیر  افغانستان به م در 
 
طرف   ک یجنگ رسد، در را

ا  کا یامر   گرشیقرار داشت، در طرف د   یمنازعه اگر شورو  با  طراح و   کا یتفاوت که امر   نیقرار داشت. 
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و  آوردن    ستر یو جهاد  یجهاد  یگروه ها  بر بود که شامل پرورش و تکث   کلونیسا، پروژه  کننده    یرهبر 
  .رس بلند کرد ستر یجهاد زمیکه سال ها پس  از درون آن ترور   شد یمنازعه م نیهزاران عرب به ا

سپتمبر جورج بوش    ۱۱بودند.  پس از    ابر قدرت ها، افغانستان و افغان ها قربای    انیمنازعه م  نیا  در 
ان کند. ا  بر تقص   نیوعده داد تا ا . و در  م یدان یمسال چه شد و چه نه شد،   ستیب  ن یا  که یط  نیرا جبر

  از سازماندیه   یبر شگیو پ  ستانیتنها مجازات ترور   کا یکه هدف امر   د یگو یم  دن یجمهور با  سییفرجام ر 
ا افغانستان بود و  از  ن   ن یحمالت مشابه  القاعده  به د  بر  کار انجام شد و بن الدن کشته شد و  و   د ی ض 

 .که بن الدن در کجا کشته شد   د یگو یو البته نه م -دی گرد  فیتضع

خارج از آن اگر گفته شده بود همه  اش   یبر  و چ  د ی هدف شما همان بود که شما گفت دن،یبا  یآقا قبول
 مان یوعده ها و سپس هم پ  نیقابل تحقق. و صد  البته که اگر افغان ها ا  بر هم رساب غ  ا یبود و    بیفر 
ات ی همکار  یها ر سبر   .نه شما و گرفته بودند خود مقرص اند   یرا جد  تر یامن ی ها یو همکار  کیبر

  یعرص   یتجربه ها  یر  است که عمر آغاز نخست   نیشما گفت ا   به جنابعال  د یکه با  یبر  تنها چ  انیپا  در 
از    شیافغانستان چند دهه پ  بر  را ن  موکرایسیکه د  نیا  گر ی از عمر شما است. د  شبر یدر افغانستان ب  یساز 
م  پراشویر   موکرایسید البته که  و  بود.  م  می دانیشما تجربه کرده  نه  را    خ ی    تار   د یتوانیشما  همه کشورها 

آنای    -دی بدان است  سف 
 
تا قابل  اما  ا  و  ن   هی انیب  نیکه  بودند  نوشته  را  تار   بر  شما  پ  خی    با  دهه   ش ی چند 

 افغانستان  آشنا نه بودند. 
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