
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ت« بنبست تا شکساز بن تا بنبست و از »
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ٔ
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 شگفتاریپ

 یسال سپتمبر  ستیب

 

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

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

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

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

   .سبوکیف

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

   .شده اند  دهی گنجان

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

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

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

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

ً
احتماال  ن یکه 

 .خواهند کرد طالعهمجموعه را م

 یدیعب  د یحم 
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 [1]                                               سوم  جلد - از بن تا بنبست و شکست 

 

وری  ۱۶  ۲۰۱۶فبر

ید -رجز خوانی بس است   از تاری    خ درس بگبر

 

ان احزاب  ،   بیست و هشت دلو و هشت ثور،   شش جدی،   در هفت ثور رهبر
ن از گذشته به رجز  ،   و تنظیم ها همه ساله به جای کوشش برای درس گرفت 

دازند  میبر
 .خوانن

 گونی با شکوه تر از 
ن  ...سالیان پیش به این کار پرداختندو امسال نب 

عبدهللا عبدهللا رییس اجرانی حکومت گفت که جهاد افغانستان در یک صف  
واحد صورت گرفت و پیام آن وحدت ملت و دفاع از عقیده و آزادی در کشور 

 .بود

شما هنوز بسیار جوان تر از آن هستید   :  به جناب عبدهللا عبدهللا باید گفت
موشی دچار شده باشید... اگر به بیماری فراموشی دچار شده که به بیماری فرا

  
ٔ
 ...!؟ تان احیا شوداید چند صد مثال به کار دارید و از چه نویع تا حافظه

او  صبغت را  جهاد  مجاهدین گفت که  دولت  رییس  ن  نخستت  مجددی  هللا 
 بار از طریق رادیو نر 

ن وهای شوروی اعالم کرد. او با ا نر نخستت  شاره  ش علیه نب 
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به شورش گروه طالبان گفت که این گروه از آسمان فرود نیامده، بلکه از مرز  
 .کشدشود و مردم افغانستان را یمکشور همسایه پاکستان وارد افغانستان یم

حدی   تا  شان  حافظه  هنوز  ی  زهب  و  ی  پب  رغم  به  مجددی گونی  جناب 
آسمان فرود نیامده،  طالبان از  ،   پابرجاست . ایشان بیخن درست میگویند . بیل

یف  درست همان طوری که احزاب و تنظیم های    –آوردند  می  بل از پاکستان تشی
یف آورند  ...جهادی و حکومت ناحکومت شان تشی

ن   تامت  زمینه  در  فرمودند که حکومت وحدت میل  الرسول سیاف،  عبدالرب 
مجاهدین  امنیت کشور ناتوان است و باز خواستند تا حکومت برای این کار به  

یف    -فرصت و امکان بدهد گونی تنظیم ها و احزاب جهادی در نظام کنونن تشی
برای   توانانی  و  تدبب   بسیار  شان  ساالری  تنظیم  دورٔه  در  هم  یا  و  ندارند 

ن امنیت از خود متبارز ساختند!؟ مت 
ٔ
 ...حکومتداری و تا

* 

ند  ...گونی کسانن هیچ حاضن نیستند تا از تاری    خ درس بگب 

ود که فردای ما بهب  از  تا از گ م گمان نمب  ذشته و از امروز درس های الزم را نگب 
 .دیروز و امروز شود

ن درس های   اف به خطاها و اشتباهات گذشته و گرفت  کسانن که به جای اعب 
الزم از آن ها در کوشش انکار و یا ماستمایل آن ها اند، یا با کمبود عقل مبتال  

 .قدان مسوولیت پذیریاند و یا با کمبود وجدان و ف

* 

ن جنگ های نیابت  در افغانستان   از    -هیچ برج و برهه نی از این بحران خونت 
ی برای    -شش جدی و بیست و هشت دلو گرفته تا هشت ثور  ،   هفت ثور ن چب 
 .دارد افتخار نه

* 

وهای   به هر رو امروز مهم این است تا ما همان اشتباهان  را که پس از خروج نب 
نه    کب شدیم حال باز با خروج امریکا و متحدانش دوباره مرتکبشوروی مرت 

 .ویمش
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ن امروز همان اشتبایه را مرتکب وند  نه ش  مهم این است تا امریکا و متحدانش نب 
 .که شوروی مرتکب شد

نه   همچنان مهم است تا روسیه و متحدان آن امروز همان اشتبایه را مرتکب
 ...شدوند که امریکا پس از خروج شوروی مرتکب آن ش

و ضف نظر از این که بیگانه گان چه میخواهند و یا نمیخواهند، مهم تر از  
بیگانه نی در قطع  تبر منافع هیچ   دسته 

افغانن این است که هیچ گروه  همه 
 شود ...  درخت منافع افغانستان نه
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وری  ۱۹  ۲۰۱۶فبر

 افغانستان تمایالت مخرب در سیاست روسیه در قبال 

 

نشان ،   اظهارت مقامات روش در مورد افغانستان  و برخن گزارش های دیگر
ی که    -میدهند که سیاست روسیه در قبال افغانستان در حال تغب  است تغب 
 .میتواند منافع میل افغانستان  را با مخاطرات جدی مواجه بسازد

امور افغانستان و مدیر شعبه رییس جمهور روسیه در  ضمب  کابولوف نمایندهٔ 
روسیه خارجه  وزارت  در  آسیا  )،   دوم  پیش  روز  در  15.02.2016چند   )

  :  مصاحبه با »سپوتنیک« با ناکارا خواندن مذاکرات چهارجانبه کنونن  گفت
خواهد   »مسکو به تالش های امریکاییان در باره حل اوضاع در افغانستان نه

مذاکران  که    -ذاکرات را تشکیل دهد«  پیوست، اما آماده است خود پروسه م
به گفته او »به صورت عیتن و آگاهانه، با درنظرداشت منافع تمام دول منطقه، 
 دیپلومات روسیه را با گفته های  

ٔ
به شمول روسیه« باشد. و اما، اگر این گفته

ن دکتورین نظایم نو روسیه کنار هم بگذاریم، آن گاه میتوان دید   دیگر وی و نب 
ی وی چه معنا میتواند داشته باشد که این  .موضعگب 
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فکس  گفت  ۲۳ضمب  کبولوف  در   »    :  دسامبر سال گذشته در مصاحبه با انب 
 
ٔ
جنبش رهایبخش میل عمل میکنند.  طالبان اکنون در کتله اساش شان به گونه

قانونن اشغال   اند که کشور شان را به طور غب 
برای آن ها امریکاییان اشغالگرانن

 و دیتن شان را تهدید میکنند...«  ؛ او در پاسخ به این  به  و عنع
ی

نات فرهنگ
توان از طالبان در مبارزه علیه  این پرسش که آیا همانند ارتش آزاد سوریه یم 

ن   داعش به عنوان متحد استفاده کرد و آیا مسکو طالبان را برای انجام چنت 
اقدامات  کند، گفت: در حال حنی طالبان را  تشویق یم   مبارزه  اضن موثریت 

بسیار کمب  یم با حمالت هوانی روسیه  قیاس  آزاد سوریه در  اما  ارتش  باشد. 
ن قصد اقدام در این کشور را  افغانستان سوریه نیست و هواپیماهای روسیه نب 

این موضوع هستند  ندارند.  طالبان بدون راهنمانی  ن به دنبال  نب  های روسیه 
د همانند آنچه در گذشته القاعده دنبال  خواهکنند داعش یم چون احساس یم

کرد، از آنها در راستای اهداف فرامیل، ایجاد خالفت و جهاد جهانن استفاده  یم
به عمل آورند. کبولوف در ادامه گفت: طالبان این موضوع را احساس کردند  

بات کامال جدی وارد یم  کنند. هم طالبان افغانستان و به این دلیل به داعش ضن
لبان پاکستان اعالم کردند که »ابوبکر بغدادی« را به عنوان خلیفه به  و هم طا

 .شناسد و داعش را قبول ندارند که این بسیار مهم استرسمیت نم 

بدون   با طالبان  منافع کشورش  روسیه،  رییس جمهور  نماینده ویژه  به گفته 
ن به صورت عیتن مطابقت دارد    .تشویق نب 

های ارتبایط مسکو  مصاحبه، به وجود کانال کبولوف در بخش دیگری از این  
با طالبان اشاره کرده و اظهار داشت: کشورش جانبدار حل و فصل سیاش 

خواهد تا دولت افغانستان حت   بنابراین روسیه یم ،   باشدمشکل افغانستان یم
با مخالفان مسلح خود بدون جنگ و خونریزی مذاکره کند و به مصالحه قابل  

برای این باید قطعنامه موجود شورای امنیت سازمان ملل  قبول دست یابد.  
 .متحد در نظر گرفته شود

دریافت و ارزیانر خود را در مورد مسایل   ،   خوب روشن است که روسیه دید
ن و  ،   ایاالت متحدهایران،  افغانستان دارد. همچنان در حایل که پاکستان،   چت 
 داشته اند،  روسیه را ضف  یک تعداد کشورهای دیگر با طالبان تماس هانی 

ن تماس با طالبان  نه میتوان بیشب  از دیگران نکوهش کرد.  و   به خاطر داشت 
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تعریف طالبان به حیث گرویه که به صورت »جنبش آزادیبخش میل«    اما،
وعیت  نظام موجود در  ،   عمل میکند در واقع نه تنها زیر پرسش بردن مشی

ر ،   افغانستان است تناقض  در  پذیرفته شدهٔ بل  با اصول و موازین  ن  وشن  بت 
المللت  قرار دارد که جمهوری فدراتیف روسیه خود را به آن ها متعهد میداند.  
با مواضع و  سیاست اعالم شدٔه روسیه در   همچنان این تعریف در تناقض 

 .قبال افغانستان است

البان  چنان که روشن است عملیات امریکا و متحدان آن برای رسنگونن رژیم ط
ن تشکیل  ایساف با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد و رای موافق   و نب 
رای   با  ن  نب  امنیت  بعدی شورای  تمام قطعنامه های  روسیه  صورت گرفت. 
ن الملیل   موافق روسیه صادر گردیدند.  روسیه در روند بن و کنفرانس های بت 

امریکا و اعضای    به ارتباط بازسازی افغانستان حضور داشت . روسیه  برای 
ساخت.   فراهم  تسهیالت  خود  قلمرو  از طریق  نظایم  انتقاالت  ناتو  جهت 
های نظایم     قوای هوانی هلیکوپب 

ن همچنان  روسیه با پول امریکا   برای تجهب 
   ه فروخت. روسیه ابراز آماد

ی
پروژه نی  كه  به    140کرده بود تا در بازسازی   گ

سا افغانستان  در  وقت  شوروی  داشتهمکاری   بازسازی  به  نیاز  و   ،   خته 
اک نموده و همچنان  در برنامه های استخراج معادن اعمار بندهای آب  ،   اشب 

د ن  سهم بگب  ن  راه آهن در افغانستان نب   .و ساخت 

 
ٔ
وهای  وقت  برنامه انتقال مسوولیت امنیت  مطرح شد،  روسیه  برنامه خروج نب 

دن کامل مسوولیت   امنیت  به قوای افغانن را پیش از موقع  امریکانی و ناتو و سبر
دانسته و بر این نظر بود که این برنامه به جای  سه سال حد اقل به پنج سال  

 .نیاز دارد

ن از براندازی طالبان به واسطه   حال از روسیه میتوان پرسید که چرا  همه چب 
مریکا  امریکا و متحدان آن تا روند بن و تشکیل نظام نو در افغانستان و حضور ا

برخن   با  افغانستان  میان  امنیت   های  پیمان  امضای  و  افغانستان  در  ناتو  و  
وع و در مطابقت با    مشی

ً
ن الملیل آن  تا دیروز از نظر روسیه  کامال متحدان بت 

ن الملیل بود و  امروز طور دیگر است  ؟!...  اصول و موازین پذیرفته شدٔه بت 

* 
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ن   و ادغام  شبه جزیرٔه کریمیا  به قلمرو   روشن است که با آغاز  بحران اوکرایت 
واکنش غرب به این ارتباط  و از جمله اعمال تحریم های اقتصادی  ،   روسیه

روسیه علیه  و  ،   از سوی غرب  متشنج گردید  و غرب  روسیه  میان  روابط   
امون آن کشور بر شدت این تشنج افزوده است  سوریه و اوضاع پب 

ٔ
  .مساله

ین نظایم نو روسیه که سال گذشته به امضای رییس  روشن است که در دکتور 
رسید ن  پوتت  والدیمب   روسیه  ،   جمهور  میل  امنیت  برای  خطر  حیث  به  ناتو 

 .تعریف شده است

نیاز نیست تا به مقامات روسیه در مورد پیشینیه  مناسبات دو کشور و فراز و  
این مورد به  مقامات روسیه در    - نشیبهای دراماتیک و تراژیک آن  توضیح داد

 .حد کافن میداند

نیاز نیست تا به امریکا و غرب در این مورد گفت که سیاست   پس از خروج  
افغانستان، از  وهای شوری  انجامید  نب  ها  و چه  به کجاها  و  بود    - چه گونه 

 .مقامات غرنر در این مورد به حد کافن میداند

 
ٔ
ن ترین  پایانن جنو اما، افغانستان به حیث کشوری که در دهه گ رسد به خونت 

ق« و »غرب« مبدل شد این حق را دارد تا از روسیه   ،  میدان مقابله میان »رسی
ارتباط  به  و  افغانستان  در  را  اشتباهات گذشته  تا  بخواهد  غرب  وهمچنان 

 .ندکن نه افغانستان دوباره تکرار 

** 

نیازم از  امریکا و غرب دارد، ناشی  با  نزدیک  اگر روابط  امروز  ندی  افغانستان 
ین تمویل کننده گان پروژه  -هانی است که دارد  امریکا و متحدان غرنر اش بزرگب 

ن هستند. همچنان تمام تسلیحات  های بازسازی در افغانستان بودند و هنوز نب 
آن  غرنر  متحدان  و  امریکا  پول  با  افغانستان  مسلح  قوای  نو  ات 

ن تجهب  و 
و  امریکا  بدون کومک  ن  نب  امروز    . اند  شده  قادر    خریداری  افغانستان  غرب 

ن کند نیست تا  مصارف روزمرهٔ   .قوای مسلح خود را تامت 
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نه را  آن  امکان  اگر  نه روسیه  یا  و  افغانستان  داشت  بازسازی  در  خواست 
کم از کم درایت آن را دارد  ،   سخاوت غرب  و یا حتا هندوستان را داشته باشد

 
ٔ
کنونن تا چه حد نیازمند  تا بداند که  افغانستان به کومک های غرب در مرحله

ن تقاضای کومک کرده است. و اما،  در   است. افغانستان پیوسته از روسیه نب 
ن   ن همه تقاضاهای افغانستان برای کومک روسیه  در تامت  یگ دو سال اخب  نب 

ات قوای مسلح افغانستان و به خصوص قوای هوانی  ن  ،   تسلیحات و تجهب 
ً
  عمال

موا دیپلوماتیک  رد  جواب  این  با  تا  است  حاضن  روسیه  است:  شده  جه 
قیمت در   پرداخت  برابر  به صورت محتاطانه و در  را  ات  ن تجهب  تسلیحات و 
اختیار افغانستان بگذارد. در حایل که روسیه خوب میداند افغانستان امکان  

بیان   مایل برای این کار نه ن آقای کبولوف  دارد. همچنان روسیه از زبان همت 
ن قوای مسلح افغانستان در حوزهٔ   کرده بود که تسلیح و  مسوولیت امریکا  تجهب 

 .و ناتو است

*** 

تعریف طالبان به حیث گرویه که به صورت »جنبش رهانی بخش    ،   به هر رو
ن برای افغانستان،    میل«  عمل میکند از زبان نمایندٔه خاص رییس جمهور پوتت 

وزش و اطالعات گزارش های برخن منابع   در مورد دادن تسلیحات و حتا آم
برای طالبان به خصوص در شمال افغانستان از سوی روسیه را  میتواند قابل  
باور بسازد. حتا برخن منابع در مورد دریافت مدارگ سخن گفته اند که نشان  

کومک روسیه به  سقوط کندز در دست طالبان در سال گذشته است دهندهٔ 
ن  با پاکستان  را نب  یم، در آن صورت نر    . اگر گریم روابط روسیه  مدنظر بگب 

ن دشوار نیست. این همه  نشان میدهد که روسیه   بردن به  ابعاد دیگر مساله نب 
حتا اگر این    -میخواهد  برای امریکا و  غرب در افغانستان مزاحمت ایجاد کند 

ن   و نابودی آور برای افغانستان نب 
مزاحمت به قیمت بروز یک بحران خونینب 

این همه چ رغم خطاهای  باشد.   به  آنانن که  روی  بر  نیست جز سییل  ی  ن ب 
 
ٔ
ن در گذشته ها، در مرحله کنونن به نقش سازندٔه روسیه در افغانستان    کرملت 

امیدوار بودند. این که روسیه خواهد توانست با دادن امتیازات به طالبان و 
پاکستانن ها به اهداف خود برسد یا خب  گپ دیگری است. همچنان در این  

شک و تردید بسیار وجود دارد که روسیه بتواند  سیاست هندوستان و    جای
ن  را در قبال افغانستان در مسب  منافع و برنامه های خود سوق بدهد  .چت 
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ن برای ایجاد   در این شگ نیست که به عالوه طالبان روسیه ابزار های دیگری نب 
برای روسیه مبدل  مزاحمت برای امریکا در افغانستان در اختیار دارد. و اما،  

ن افغانستان به میدان تقابل یک ناگزیری نیست یک انتخاب است . ،   ساخت 
ن دارد تا به جای تقابل با امریکا و غرب مانند گذشته   روسیه این انتخاب را نب 

دازد ن صلح و امنیت در افغانستان ببر این همان انتخانر     -به همکاری جهت تامت 
ن و کارشناس ان امریکا و روسیه در جوالی سال پار  در  است که مقامات پیشت 

کنفرانس دارتموت   آن را به صالح هر دو طرف و به نفع افغانستان و صلح 
و امنیت منطقه دانستند. دور از احتمال نیست که اظهارات کبولوف و برخن  
ن باشد.    با آن در راستای نوع باج خوایه روسیه از امریکا نب 

ی
اقدامات در هماهنگ

گر هم روسیه به یک سیاست سازنده در مورد افغانستان برگردد، باور  و اما، ا 
باور   قابل  ها  افغان  برای  اش  مقام کنونن  در  حضور کبولوف  با  آن  کردن 

اجتناب ورزد   نه تکرار خطاهای گذشته  از  بخواهد  اگر روسیه  خواهد شد.  
با خطاهای   اش  بیوگرافن  اسبق گ خر نر که  به جای یک کارمند  است  بهب  

 
ٔ
به  گذشته را  ورزیده  دیپلومات  یک  است،  خورده  افغانستان گره  در  ن  کرملت 

 .خاص در امور افغانستان توظیف کندحیث نمایندهٔ 
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ی و ماتم زده ساختند   امروز کابل را باز خونیر

 .تن زخم برداشتند ۱۸۲کشته شده و   ۲۸در  حمله انتحاری امروز در کابل 

ن شویم حق ما است  .این که از اعمال دشمنان ددمنش خشمگت 

این که دشمنان ددمنش و پیشتیبانان و همکاران شان را محکوم کنیم حق ما  
 .است

این که از کاست  های نظام و مسووالن نظام در مبارزه با دشمنان افغانستان  
 .حق ما است،  انتقاد کنیم

 جنگ را نه  تجربه ها و ،   و اما
ٔ
ن چند دهه ت انگب  باید فراموش   درس های عبر

 .کنیم

یک جنگ اعالم ناشده علیه افغانستان جریان دارد. ُبعدهای سیاش و روانن  
نه فراموش  را  ناشده  اعالم  باید   جنگ  ما  واکنش  و  ی  موضعگب  بکنیم.  باید 

ده تر تر    محکم تر و موثر ،   طوری باشد که صفوف مدافعان افغانستان را گسب 
بسازیم و دشمن را تضعیف کنیم و نه این که ناخواسته از روی احساسات و  

 .سطخ نگری به آسیاب جنگ روانن دشمنان آب بریزیم

یک جنگ تحمییل و ویرانگر .   برایند این     –در افغانستان جنگ جریان دارد  
ن شده نیست؛ برایندهای احتمایل این ها اند ن و تضمت    :  جنگ  از پیش معیت 

وط به گذشته های فاجعه بار طالتر و یا تنظیم ساالری با عواقب و نتایج  سق
؛ یا دفع   به مراتب فاجعه بار تر از گذشته ؛ سقوط در دوزخ نابودی آور داعشی

 ... غلبه بر بحران و گشایش راه به سوی آیندٔه مطلوب ممکن،   و رفع مخاطرات

نجات کشت  رسنوشت جامعه و وطن  پرسش بود و نبود تنها یک پاسخ دارد.  
از توفان ویرانگر و رسانیدن آن به ساحل امن و گشایش راه برای فردای بهب   

ک افغانن ما باشد ک همه کسانن که آرزومند بقای   -باید هدف مشب  هدف مشب 
و کارکردهای حکومت  افغانستان اند . تحلیل و ارزیانر ما اوضاع و  سیاست ها  

دولت به  نسبت  ما  برخورد  در ،   و   شامل  موثر  عناض  همه  و  دولتمداران  
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ٔ
ن  مرکب    معادله ن  باید از موضع همت  قدرت و  تعریف ما از دوست و دشمن  نب 

ک افغانن باشد  .هدف مشب 

ن گذشته را بیاد بیاوریم و حرف ها و پیشداوری  ت انگب  تجربه های تلخ و عبر
یاد بیاوریم  های ساده ل  گذشته را به 

ٔ
یم و    -وحانه یاد بیاوریم و درس بگب  به 

 .هوشیارانه عمل کنیم
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 میتوان به مصیبت پایان داد  با سیل خشم و لعنت نه

شبکه حقانن در کابل مسایل    -واکنش های دیروزی به حمله تروریست  طالبان
میدهند. واکنش ها به صورت عموم حایک از خشم،  جدنی را پیش چشم ما قرار  

   هبیچار   ،   رسدرگم
ی

ابراز  گ همانا  مثبت  نکته  بودند.  از حکومت  نومیدی  و 
   ههمبست

ی
   ه با قربانیان و مصدومان و آمادگ

ی
دٔه  گ مردم برای اهدای خون  گسب 

ن وجو  به زخم ها بود. شگ وجود نه د  دارد که اگر امکانات و زمینه های دیگر نب 
مردم حاضن بودند تا به عالؤه اهدای خون به کارهای سازندٔه دیگر    میداشتند،
دازند ن  ببر  .نب 

ن باشند. مردم   مردم حق دارند تا بر طالبان و گروه های تروریست  دیگر خشمگت 
دشمن،   تروریست   اعمال  از  ی  جلوگب  برای  حکومت  ناتوانن  از  دارند   حق 

ن و ناراضن باشند. و اما با ید روشن ساخت که اگر تمام دشنام ها و  خشمگت 
و   »مجاهد«  و  »مالب«  و  »طالب«  و   » ن »غت  و   » ن »عت  نثار  را  ها  لعنت 
»داعش« و »ماعش« و »پاکستان« و »ناپاکستان« و تمام »دنیا و مافیها«  

 .خواهد شد مشکل ما حل نه،  کنیم
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ی  تجربه نشان میدهد و ثابت میسازد که ما افغان ها برای ختم مصیبت جار 
 بیگانه گان باشیم ؛  

ٔ
خواهانه نه باید چشم به  نه باید چشم به راه اقدامات خب 

حام پاکستان و دیگر دشمنان افغانستان باشیم؛ نه باید چشم به راه   راه اسب 
نه باشیم؛  دیگر  تروریستان  و  طالبان  آمدن  عقل  باشیم که   رس  امیدوار  باید 

چپاولگران   مخدر،  مواد  حلقات زمین،   معادنمافیای  و  عناض  و  خواران 
خوایه دست   ند، از رس خب  هنجارگریز دیگری که از بحران و تداوم آن سود میبر
از جرم و جنایت و سنگ اندازی بر رس راه استقرار حاکمیت قانون و توانا شدن  

 .دولت دست بکشند

باید روشن و بدون هرگونه ابهام گفت که مصیبت تنها در ناتوانن حکومت و  
 .ان نیست؛ نبود بدیل بهب  رخ دیگر مصیبت استدولت ناتو 

ما زمانن دارای حکومت و دولت توانا شده میتوانیم و توانانی برونرفت از بحران  
را کسب کرده میتوانیم که ناتوانن ها و کاست  های خود مان را بشناسیم و رفع  

 ...او و،   تو،   این »ما« مجموع جامعه را احتوا میکند به شمول من –کنیم 

 ! از ماست که بر ماست 

ن خواهد ماند که استنه ش  تا »ما« توانا   .ویم روزگار ما چنت 
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 2016اپریل   27

 توان تغبر داد می نه گذشته  را با هیچ هیاهوی

مورد گذشته در  هیاهو  هیچ  تنها   نه،   با  تاری    خ  از  داد.  تغب   را  تاری    خ  میتوان 
یط که آن را تمام    - میتوان آموخت حجم و بدون پیشداوری مطالعه و  به رسی

 .تجزیه و تحلیل کنیم

 
ٔ
ت کلیدی تاری    خ چند دهه اخب  با توجه به وضعیت کنونن این است    درس و عبر

 .ثور« رفت و به آن اجازٔه وقوع داد۹باید به طرف » که نه

ن درس های   اف به خطاها و اشتباهات گذشته و گرفت  کسانن که به جای اعب 
کوشش انکار و یا ماستمایل آن ها اند، و بدتر از آن حتا به آن  الزم از آن ها در  

یا با کمبود عقل مبتال    - چنان که امروز یک بار دیگر کردند  -افتخار هم میکنند  
 .اند و یا با کمبود وجدان و فقدان مسوولیت پذیری

 .دهه های گذشته یاد هیچ کش نرفته است

 
ٔ
 تنظیم ساالران و جنگ  اخب  به هیچ و   دستاوردهای یک و نیم دهه

ٔ
جه تحفه

حداقل کفایت  جانی  هیچ  در  و  ویران کردند  را  کابل  نیست که  ساالرانن 
و اما،   -توانستند   تنظیم ساالرای از خود نشان داده نه  خوب را در دورهٔ ادارهٔ 
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   کاست  ها و بیماری های کشندهٔ 
ٔ
ن که محصول وجود  یک و نیم دهه اخب  به یقت 

 .ام استو حضور آنان در نظ

ن از گذشته را یافت. تا   ت گرفت  هنوز تا فرصت است باید عقل و جسارت عبر
ود که فردای ما بهب  از   م گمان نمب  از گذشته و از امروز درس های الزم را نگب 

 .دیروز و امروز شود

ی از گذشته و امروز باید بذری بکاریم و از آن دلسوزانه پاسداری   با درس گب 
و دارای دستاوردهای پربار و پایدار برای بهروزی مردم و    کنیم که بهار واقیع

 وطن ما بیاورد. 
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 2016اپریل   30

 دادخوایه و یک قدم فراتر از دادخوایه 

ی ها  ی و اباسیر  برای اباسیر

 

ن ځاخی نوجوان  چهارده ساله را ربوده و سپس او را به   آدم ربایان ربایان اباست 
 .قتل رسانده اند

افات   امنیت میل اعالم کرد که آدم ربایان را دستگب  کرده است. ویدیونی از اعب 
آدم ربایان در صفحه رسم فیسبوک امنیت میل منتشی شده است. آدم ربایان  
گفته اند که جسد این کودک را در منطقه چنار کییل ولسوایل خاک جبار کابل  

 .دفن کرده بودند

 .کارته نو شهر کابل ربوده شده بوداین کودک پنج ماه پیش از منطقه  

ن و فرستادن آن برای خانواده  اش،  آدم ربایان با بریدن یک انگشت دست اباست 
 .برای رهانی او درخواست یکصد هزار دالر کرده بودند

از سوی خانوادهٔ  نامرداد  این نوجوان  ده  دیروز جسد  به خاک سبر سوگوارش 
 در گردهم آنی خواهان  شد. امروز هم شماری از نهادها و فعاالن  

جامعه مدنن
ن شدند  .اشد مجازات برای رباینده گان و قاتالن اباست 

ن باید محاکمه و  مجازات شوند  .البته که رباینده گان و قاتالن اباست 
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البته که احتمال غفلت وظیفوی مسووالن ارگان های ذیربط در نجات جان  
د ن باید مورد بررش قرار بگب   . اباست 

یگ کردالبته که  ن باید سوگوار بود و با خانواده اش غمشی  .برای اباست 

نه ن را  اباست  اما، دادخوایه برای  برای   و  تنها به خواست اشد مجازات  باید  
 .رباینده گان و قاتالن وی محدود کرد

نه را  ن  اباست  برای  دادخوایه  به خواست بررش در مورد   همچنان  تنها  باید  
 .سوی پولیس محدود کرداحتمال غفلت وظیفوی از 

ارگان های کشفن  و مجموع دستگاه حفظ نظم و امن    ،   باید پرسید پولیس 
 !عامه چرا این همه ناتوان است؟

 !افتد؟می باید پرسید چرا این همه جنایت در جامعه اتفاق

مسجد    ،   مولوی،   باید پرسید چه گونه ممکن است تا با وجود این همه مال  
پوهنتون ؛با    –این همه معلم و مکتب و استاد و  دانشگاه و مدرسه ؛ با وجود  

؛  با 
ی

این همه نهاد مدنن و    این همه رسانه و ژورنالیست و روشنفکر و فرهنگ
فعاالن مدنن و مدافعان حقوق بشی و ... با این همه ادعا ها در مورد اسالم و  

ت و عزت افغانن  و .. ،   مسلمانن  . این همه مجرم  با این همه ادعا در مورد  غب 

 !؟ و جنایتکار داریم 

و یک ردیف طوالنن پرسش ها در مورد وضعیت  جامعه و دولت را باید مطرح  
 ...کرد

  
ٔ
ی بر روی سینه مردم  باید فکر کرد که وقت  متهمان به ارتکاب جنایات ضد بشی

 دزدان بزرگ دارانی های  
با افتخار راه بروند و خود را قهرمان جا بزنند ؛ وقت 

با  ،   مه و مهره های مافیانی نه تنها در صدر جامعه قرار داشته باشندعا بل 
ند ؛  وقت  که دولت در درون خود   ن قرار بگب  عناوین بلند باال  مورد ستایش نب 

ین مقامات دولت  در   حاکمیت قانون را تطبیق کرده نه تواند  و وقت  که عالیب 
 تواند،  ه دولت کاری کرده نهبرابر عناض رسکش و قانون شکن در درون دستگا

ن دولت  حاکمیت قانون در جامعه را تطبیق   مگر میتوان انتظار داشت که چنت 
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کند و آیا بدون حاکمیت قانون استقرار نظم و امن عامه و مبارزه با جنایات  و  
 !جنایتکاران و شبکه های حمایت  آنان ممکن است؟

ن است  ... و باید دید چرا چنت 

ش های مهم دیگر که برای برچیدن عوامل و زمینه های جرم  و یک ردیف پرس
 ...و جنایت در جامعه  باید در مورد شان فکر کرد

نه بری  شاخه  برد با  میان  از  را  جنایات  بروز    - میتوان  های  زمینه  و  عوامل 
 جنایات را باید شناخت و برچید. 
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 ۲۰۱۶یم  ۱۶

 میتوان با تقابل حل کرد  نهاختالف را 

 

 :   از مسایل دیگر و جزییات که بگذریم و از حق که نگذریم 

از این که تظاهرات امروز به خب  گذشت باید خوشحال باشیم؛ هم از تظاهر   -
ن به خب    وهای امنیت  باید سپاسگزار باشیم که همه چب  کننده گان و هم از نب 

 گذشت

ن باید ارج نهاد به واکنش معقول رییس جمهور ن -  ب 

تظاهر کننده گان گپ خود را گفتند و رییس جمهور هم شنید و پاسخ شایسته 
 .ارایه کرد

م های دیموکراتیک رجوع کرد. وقت  روی   ن حال باید برای حل اختالف به میکانب 
اضن وجود دارد،  ،   یک مساله اختالف وجود دارد وقت  روی یک تصمیم اعب 

 .راه حل آن مذاکره است

اضن  ،    روی یک مساله اختالف وجود دارد وقت   وقت  روی یک تصمیم اعب 
 .وجود دارد، راه حل آن مذاکره است
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اختالف پیش  ،   کیلووات ترکمنستان به افغانستان  ۵۰۰روی مسب  خط برق  
اض دارند  .آمده است. گرویه از هموطنان در مورد انتخاب مسب  سالنگ اعب 

مهور غتن در مورد انتخاب مسب  سالنگ  عده نی مدیع شدند که گویا رییس ج
 .به جای مسب  بامیان تصمیم گرفته است

ثور ریاست جمهوری کمیسیونن که در    ۲۶شنبه،  بر اساس  حکم  مورخ یک
ن وجود دارند برای بررش مساله توظیف  ضان نب 

ترکیب آن نماینده گان معب 
ی خود را با ارایه  هاگردیده است  تا یط ده روز همه اسناد را مطالعه و یافته 

جنجال حل  منظور  به  مشخص  به  پیشنهادهای  دیگر  روز  ده  تا  ها، 
تدارکان   ریاست  و  اجرانی  »پروسه  حکم   

ن همت  اساس  بر  بفرستد.  جمهوری 
شدن نتایج کمیسیون موظف، به حالت تعلیق قرار  مرتبط به پروژه، تا روشن 

 .« داده شد

اعضای شورای میل  گفت که این  همچنان دیشب رییس جمهور در دیدار با  
وی   . حکومت کنونن توسط  نه  است  شده  پیش گرفته  سال  سه  تصمیم 
این تغیب  به پیشنهاد اسماعیل خان وزیر آن وقت وزارت   همچنان گفت که 
انرژی و آب و منظوری مارشال فهیم معاون اول رییس جمهور آن وقت صورت  

گ تکمیل و پروژه از نظر  گرفته است. در یط سه سال اخب  رسوی مسب  سالن
فتن آماده گردیده تا اجرای آن آغاز شود. رییس جمهور همچنان اعالم کرد که  

 .تمام اسناد مربوط به پروژه را به ولش جرگه میفرستند

باید به  کمیسیون فرصت داد تا با برش اسناد و مدارک چند و چون مساله را  
 .ه کندروشن ساخته و پیشنهادی برای حل اختالف ارای

   هعنوان مرجیع که از تمام مردم افغانستان نمایند پارلمان به 
ی

کند، باید  یمگ
یم  حکومت  را که  تمام  اسنادی  پارلمان  در  دهد.  قرار  بررش  مورد  فرستد، 

با بحران مسب  توتاپ مرتبط   که به نحوی 
اند، نماینده دارند.    سیاستمدارانن

د و ببینند که به چه دلیل در آن زمان،  پارلمان باید اسناد و مدارک را بررش کن
 .مسب  سالنگ در نظر گرفته شد
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های منطف   داشت و اگر حکومت خواست دالیل منطف  نه،   اگر تغیب  مسب  
وعیت کسب خواهد کرد.  و اما،   اض مدنن مشی  اعب 

ٔ
  ادامه

ً
را نپذیرفت، طبعا

اختالف،  حل  قانونن  و  دیموکراتیک  های  م  ن میکانب  وعی  رد  مشی هم  هم  و  ت 
اض را با پرسش های جدی مواجه خواهد ساخت  اعب 

ٔ
 .منطق ادامه

نه توضیح  به  نیاز  افغانستان  همچنان  وضعیت  میدانیم.  را  آن  همه  دارد. 
های   چالش  چه  با  های کابل  جاده  در  اضن  اعب  برگزاری حرکت  میدانیم که 

 .امنیت  میتواند مواجه شود

نه آو  همچنان  جوش  به  فراموش کرد که  فرقه گرایانه  باید  احساسات  ردن 
ایط حساس چه   موافق و مخالف روی هر مساله نی که باشد در لحظات و رسی
نتایج و پیامدهانی میتواند داشته باشد. از این موج سواری های بیباکانه شاید 
 را دنبال میکنند بهره جونی بکنند، و اما این کار با منافع   

آنانن که اغراض معیتن
همه گانن   مصالح  های  و  تجربه  دارد.  مغایرت  جهت   هر  از  افغانستان  مردم 

ن کاری چه گونه میتواند   گذشته های نه چندان دور نشان داده است که چنت 
 ...فاجعه نی که تر و خشک را یکجا بسوزاند  -به فاجعه منتج شود 

* 

هیچ وجه به  را  االجل حل کرد.   می نه  اختالف  ب  تحکم و ضن از طریق  توان 
اضن حل کرد. راه حل  میت  اختالف را نه وان در راهپیمانی هانی جاده نی و اعب 

 تنها این نیست که یک طرح یک جانب یا جانب دیگر دربست پذیرفته  
ً
الزما

ن از نظر نینداخت  .شود. باید امکانات طرح های بدیل را نب 

ن و پذیرش اصل رشد متوازن کشور یک اصل ارجمند است.   به رسمیت شناخت 
ن عدالت اجتمایع است. وقت  دولت  رشد متوازن یک اصل   مت 

ٔ
بنیادی برای تا

میبیند و میگوید که برخن مناطق کشور عقبمانده تر و یا بسیار عقبمانده تر از 
پس دولت باید به رشد رسیعب  این مناطق توجه  ،   سطح عمویم رشد کشور اند

 و به صورت موثر و محسوس توجه بکند. این به نفع تمام کشور    -بکند
ً
عمال

 .جامعه به حیث کل است و 
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مناطق  ترین  عقبمانده  شمار  از  اقتصادی  نظر  از  افغانستان  مرکزی  مناطق 
ن توجه الزم به رفع این عقبمانن   اخب  نب 

ٔ
افغانستان است. یط یک و نیم دهه

شده است. مردم مناطق مرکزی افغانستان، حق دارند که نسبت به تداوم   نه
حعدالت  نر  آنان  باشند،  نگران  مناطقها  توسعه  خواستار  دارند که  شان ق 

 .باشند. برق و روشنانی حق مسلم مناطق مرکزی است

برق هم در صورت انتخاب مسب  سالنگ و هم در صورت انتخاب سالنگ به  
سد  .بامیان مب 

میتوان با اختصاص پروژه    در صورن  هم که بالفرض مسب  سالنگ نهانی شود، 
اجتمایع دیگر به بامیان و مناطق مرکزی افغانستان    -های انکشاف اقتصادی

 
ٔ
 .توجه به رشد این مناطق را حل کردمساله

** 

  آماده نی برای برونرفت از وضعیت ناگوار موجود  گشایش راه به سوی  
ٔ
نسخه
نهآیندٔه   و  مطلوب وجود  قرون  های  اث عقبمانن  مب  رفع  برای  مبارزه  دارد. 

ترف   ن  مت 
ٔ
تا برای     ههمبست،   دیموکراش،   مبارزه 

ی
اجتمایعگ یک  ،   و عدالت 

بردباری و  ،   دلگریم،   میتواند. باید در این راه با خونشدی شبه میش شده نه
انه مبارزه کرد و دچار هیچ نوع افراط و تفریط و توهم د؛  نه ش  آینده نگری پیگب 

 ب 
ً
ه سوی پرتگاه  آنانن که نسخه های درمان فوری ارایه میکنند میتوانند ما را فورا

ند  ...فاجعه های نابودی آور ببر

،   میدان دشنامگونی ،   میدان مبارزه صادقانه برای عدالت و بهروزی اجتمایع
 میدان هیچگونه افراط گرانی و گزافه گونی نیست،   اهانت

ن ی و نب  ن  .تبارستب 

وع است   طرح خواست های گرویه و مبارزٔه قانونن برای تحقق آن ها امر مشی
و  –  .شندبا نه  ط به آن که این خواست ها خالف منافع مصالح همه گانن مشی

خواست گرویه باید در چهارچوب منافع و مصالح همه گانن و در فضای آزاد،  
تعامل ،   منطف   یک  در  و  د  بگب  قرار  ارزیانر  مورد  سالم  و  ن  آمب  مسالمت 

 .دیموکراتیک اجتمایع در مورد شان تصمیم گرفته شود

در    ها،   پیشداوری،   تعصبات فرقه گرایانه   ن  آمب  تحقب   برخورد  و  ها  دیدگاه 
ر تمام   ر تمام کشور و به ضن جامعه در سطح خطرنایک وجود دارند. این به ضن
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هر چه زودتر همانقدر   -جامعه است. ما باید بر این وضعیت ناگوار فایق بیاییم 
 .بهب  

دارد علیه  هر گروه اجتماعت  که احساس میکند مورد تبعیض قرار گرفته حق  
اض بکند و خواهان رفع تبعیض شود  .تبعیض اعب 

ن اصل برابری شهروندان در برابر قانون یک اصل ارجمند   به رسمیت شناخت 
است . و اما، این برابری حقوف  وقت  معنا مییابد که فرصت های برابر برای  
ن فراهم شود. در غب  آن برابری اگر   شهروندان جهت استفاده از این حقوق نب 
تنها درج قانون شود و شهروندان فرصت های برابر برای استفاده از حقوق 

ن کاغذ و قانون خواهد بود.    شان نداشته باشند،  این نوع برابری تنها برای تزیت 
ن فرصت های برابر برای استفاده از حقوق   ن میدانیم که فراهم ساخت  این را نب 

که ما این اصل را بپذیریم  تواند. مهم این است  می  نه  قانونن یک شبه میش شده
بکنیم حرکت  آن  ن  مت 

ٔ
تا راه  در  رسیعب    -و  تر ،   هرچه  ده  و گسب  تر  متوازن 

. این به نفع تمام کشور و جامعه به حیث کل است   .همانقدر بهب 

فرقه گرانی برای تمام کشور و جامعه گرایش بسیار خطرناک است. فرقه گرانی  
وهای بیمارنی که ما  –ایدز ذهتن و روانن است   نع تجمع، تشکل و توانا شدن نب 

   ههمبست،   دیموکراش،   ترف    هوادار  
ی

و عدالت اجتمایع و به درازا کشیدن گ
تقویت    بحران، و  مردم  میلیونن  های  توده  های  رنج  و  محرومیتهای  تشدید 

فرقه گرا چه پشتون باشد، چه   فاسد و قانون شکن میشود.،عناض چپاولگر ، 
یک خطر  ،   ه و چه اوزبیک و یا برخاسته از هر تبار دیگریچه هزار ،   تاجیک
 خود را مدافع منافع آن وانمود میسازد و هم    –است  

ً
هم برای تباری که ظاهرا

ن جهت با همان جدیت و صداقت  که از عدالتخوایه   برای تمام جامعه. به همت 
ن مبارزه کنیم  میکنیم، باید با هر گونه فرقه گرانی نب 

دو رخ یک    این  -پشتیبانن
 
ٔ
 .واحد اند سکه
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 ۲۰۱۶جون  ۴

 
ٔ

 سلماجشن بهره برداری رسیم از پروژه

افغانستان   دوست   »بند  سلما که  بند  از  رسم  برداری  هندوستان«   – بهره 
نامیده شده،  امروز با فشار دادن دکمه توسط رییس جمهور غتن و صدر اعظم  

 .ناریندرا مودی آغاز شد

این بند در زمان  رییس جمهور داوود در سال   آغاز  و    ۱۳۵۵کار ساختمان 
ده شود.   خورشیدی به بهره   ۱۳۶۱پیشبیتن گردیده بود تا در  سال  برداری سبر

آن زمان، قرار بر این بود تا این پروژه با ضف هفتاد و چهار میلیون دالر، ساخته  
دولت عربستان سعودی   میلیون به صورت قرضه از سوی  ۵۵شود. قرار بود  

ن گردد  .پرداخته شود و بقیه از بودجۀ دولت افغانستان تأمت 

بل  ،   و اما هیوالی جنگ نه تنها کار این پروژه زیربنانی و حیان  را متوقف کرد
ن با خاک یکسان کرد  .بسیاری از زیربناهای افغانستان  را نب 

هم در انجام  خورشیدی، نقش م   ۱۳۵۵تا    ۱۳۵۱های  هندوستان که از سال 
بر اساس   ۱۳۸۴در سال    مطالعات فتن دربارۀ بند سلما داشت، خورشیدی 

دولت موافقت ن  بت  بر    ،   های دوکشورنامۀ رسم  را  بند سلما  تا  متعهد شد 
 .اساس کومک بالعوض بسازد
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کاری که باید در    -آغاز گردید  ۲۰۰۶کار اعمار بند توسط هندوستان در سال  
سی د و آن هم با مصارف نزدیک به صد میلیون دالر. و  سه سال به پایان مب 

افزایش    اما، هم  و  پروژه  اکمال  در  تاخب   سبب  هم  بروز کردند که  مساییل 
 .میلیون دالر گردید ۳۰۰مصارف آن به 

 توطیه هانی برای  
ن چندین بار حمالن  بر محافظان این پروژه صورت گرفت و نب 

این پروژه کشف و خنثا شدند. هیچ ک این حمالت را  تخریب  ش مسوولیت 
 .فتگر  نه  برعهده

ن این پروژه و ایران   پنهان نیست که پاکستان به دلیل نقش هندوستان در ساخت 
به دلیل اقتصادی از کامیانر این پروژه ناخشنود اند. پاکستان به صورت رسم  

 و علنو اما ایران نگرانن   ،   داده و علتن در این مورد واکنش نشان نه
ً
  اش را رسما

ً
ا

   .بیان کرده است

 تاریخن و روابط همه  
ٔ
با یادآوری از پیشینه بیانیه خود  رییس جمهور غتن در 

دٔه  افغانستان و هندوستان و با امتنان از کومک های آن کشور  جانبه و گسب 
 افغانستان و هند آغاز سلسله نی از بندهای آبگردان است    :  گفت

»بند دوست 
ن هم برق داشته  که ساخت آن ها را روی دست دا ریم تا دیگر والیات ما نب 

ن الملیل مهار   باشند و هم آب و هم نان و کار. آب خود را با رعایت قواعد بت 
ن مردم خود را از سیالب های ویرانگر نجات دهیممی  «.کنیم تا خانه و زمت 

از نقش   امتنان  اما یادآوری و  د و  نبر نام  از پاکستان  رییس جمهور غتن گرچه 
 ، مثبت  

ٔ
دوستانه عنوانن    سازنده   ن  نب  مستقیم  غب   پیام  میتواند  هندوستان 

ترور  -پاکستان  ، افراطگرانی افغانستان جهل،  به  جنگ و ویرانن  ،   کشوری که 
و     - کندمی  صادر  هند  دو کشور  همچنان گفت که  غتن  آقای  شود.  تلف  

شان خراب کردن، و پیا ین هبن م ویرانن  افغانستان، "بر خالف یک عده که مهمب 
ایم، تا به هدف  فرستادن است، مسئولیت دشوار آباد کردن را به دوش گرفته

ک، امحای فقر نایل آییم  ".مشب 

آقای ناریندار مودی صدراعظم هندوستان در این مراسم گفت: "امکانات هند  
دارد.   ممکن است محدود باشد، ویل تعهد هند ]به افغانستان[ حد و مرز نه

 ".ها استت کم باشد، اراده ما فراتر از محدویت منابع ما ممکن اس
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زمانن   محدودیت  دارای  سایر کشورها  تعهد  همانند  هند  تعهد  افزود که  او 
 . نیست

ش ناآرایم  آقای مودی با اشاره به نا آرایم های جهانن گفت که در دوران گسب 
ود و  میتوانند مبارزه مردم افغانستان را برای دفاع از خ این عرص، جهانیان نه
ند  .جهان نادیده بگب 

خواهد کرد و   او به مقامات افغان تعهد کرد که هند افغانستان را فراموش نه 
 .خواهد گردانید از این کشور رو نه

 ".او گفت: " دوست  شما مایه افتخار و تعبب  رویای شما وظیفه ما است

* 

ن را این بند نه تنها یم  ن کند بل  تواند آب کافن برای دوصد هزار جریب زمت  تأمت 
مگاوات برق، بخشی از برق مورد نیاز شهر هرات و چهار   ۴۲همچنان با تولید 

ن کند. و اما، افغان ها افتتاح  مت 
ٔ
ن تا ولسوایل  مسب  چشت تا شهر هرات را نب 

حایز اهمیت    بل به حیث یک پروژهٔ ،   محیل نهاین پروژه را به حیث یک پروژٔه  
ز اخب  نه تنها فضای هرات، بل فضای تمام  میل استقبال کردند. در چند رو 

امید برای استفاده از  ،   امید برای آبادانن   -افغانستان پر از خوشی و  امید است
 . امید برای فردای بهب  و رسیدن به صلح و رفاهمنابع میل ، 

افغانستان دارای منابع رسشار طبییع و از جمله منابع وافر برای تولید انرژی  
 .است

میگاوات    ۳۱۰۰۰۰ان به صورت بالقوه ظرفیت آن را دارد تا سالیانه  افغانست
در حایل که  ،   برق تولید کند و میلیاردها دالر از صدور برق عاید داشته باشد

ایران، از  برق  وارد کردن  برای  تاجیکستان   ترکمنستان،  اکنون  و  اوزبکستان 
 ...!میلیون دالر مرصف میکند ۲۰۰سالیانه 

مکعب آب خود ضف   ۷۵افغانستان از   میلیارد مب  مکعب آن را   ۲۰ملیار مب 
 ! ...نماید و بقیه نصیب کشورهای همسایه میشوداستفاده یم
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وریات داخیل کنونن خود برق   افغانستان تنها از منابع آنر میتواند پنج برابر ضن
 .تولید کند

نخ ن  ثمر نشست  به  بالقوه و  ن ظرفیت های  بر همت  پرژٔه زیربنانی  آگایه   
ن ستت 

 
ٔ
، سبب شده تا افتتاح بند سلما، فضای  بزرگ در این راستا یط چهار دهه اخب 

شبیه جشن میل را در رسارس افغانستان ایجاد کند. از این جهت میتوان با این  
  آقای ناریندرا مودی توافق کرد که  این بند تنها برق تولید 

ٔ
کند بل  می  نه  گفته

  .آوردمی ، خوشبیتن و اعتماد را به بار برای آینده افغانستان
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 ۲۰۱۶جنوری  ۵

 عطا محمد نور و مخالفانش و خطر نر ثبانی در شمال

 

 .این روشن است که آقای عطا محمد نور هم طرفدارانن دارد و هم مخالفانن 

یف برپا کردند،   ۱۵مخالفان در تظاهران  که دیروز )شنبه    جوزا( در شهر مزار رسی
اعمال تبعیض و عدم رعایت ،   رسپرست والیت بلخ را متهم به سوواستفاده

 .قانونیت و عدالت اجتمایع کردند و خواهان برکناری وی از والیت بلخ شدند

هواداران آقای نور معتقدند که بلخ از امن ترین والیات و دارای دستاوردهای  
ن امنیت و بازسازی، چشمگب  در باز  مت 

ٔ
 سازی است. آنان نقش آقای نور را در تا

 .دانندمی بارز 

شده اند    فهرست های طوالنن از ملکیت ها و دارانی هانی منتشی
ً
همچنان قبال

که در ادعا شده آقای عطا محمد نور با سوو استفاده از مقام خود به حیث  
مد نور میلیون ها دالر  وایل به دست آورده است. ادعا شده که آقای عطا مح

ملکیت و رسمایه دارد. و اما، آقای نور خود میگوید که بیش از پنج میلیون دالر  
 ( ۱).دارد ثروت و رسمایه نه

ن در مورد آقای نور وجود دارند   ن الملیل نب  گزارش های متعدد از منابع معتبر بت 
 
ٔ
 آقای نور همه

ً
 آن ها را رد کرده است.   که طبعا

* 

بل بسیار احتمال دارد که مخالفان در طرح اتهامات علیه    ن است، نه تنها ممک
 .آقای عطامحمد نور مبالغه کنند
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بل بسیار احتمال دارد که هواداران آقای عطا محمد نور    نه تنها ممکن است، 
ن در نسبت دادن برازند   هنب 

ی
 .مبالغه کنند،  به وی ها  گ

این نکات غب  قابل انکار ،   نو اما، ضف نظر از ادعا های مخالفان و موافقا 
 :اند

ن رسپرست   -  نب  چندی  از  و  وایل  است که  پانزده سال  نور  آقای عطامحمد 
ی ده  کر  نه  والیت بلخ است؛ هیچ وایل دیگر این همه مدت را در یک پست سبر

 در دیموکراش هیچ پست و مقایم نه
ً
میتواند مادام العمر باشد؛   است؛ اصوال

 
ٔ
ن علت کافن است تا وی تعویض شود؛  نهدیگر اگر هم هیچ مساله  باشد همت 

آقای نور همیشه در گفتار و کردار از حدود وظایف و صالحیت های قانونن   -
حتا تا رسحد رسکشی علتن در برابر قانون و    -بسیار فراتر رفته است،  یک وایل

تنها خالف اصول و موازین دیموکراش   نه  ی که  ن : چب  مافوق دولت  مقامات 
ن مطابقت نه،   است  دارد؛   بل با الفبای حاکمیت قانون و فرهنگ دولمتداری نب 

از چندی است که میان آقای نور و مخالفانش دور باطل وارد کردن اتهامات -  
 .و حتا اقدامات خصمانه جریان دارد

* 

جدا از این که گ شخصیت و کارنامه های آقای نور را چه گونه ارزیانر میکند،  
ن منافع و مصالح همه  ،   بنیادی دیموکراشاصول و موازین   احکام قانون و نب 

ند  را همه باید مدنظر بگب 
 .گانن

یم بالفرض مخالفان به قوت ده ها برابر تظاهرات دیروز به میدان بیایند و   گب 
آقای نور باالخره ناگزیر شود تا از پست خود کنار برود، در این صورت هواداران  

میتوانند برای وایل مورد نظر مخالفانش دشواری های جدی ایجاد  آقای نور  
کنند و در نهایت بر او بشورند. تمرکز روی همچو گزینه ها به نفع افغانستان  
 بلخ و نر ثبان  شمال جز 

نیست. و مهمب  از آن باید توجه داشت که از نر ثبان 
مخرب در   خواهد برد. پس رقابت های دشمنان افغانستان هیچکش سود نه

 ...باید ادامه یابد شمال نه
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ن باید بدانند که سنگک شدن یک شخص در یک مقام و   هوادران آقای نور نب 
در دراز مدت چه نتیج و پیامدهانی  ،  آن هم شخیص با خصوصیات آقای نور 

 .داشته بوده میتواند

ن باید به این نکته توجه کند که والیت و ریاست و وزارت نه مل کیت  آقای نور نب 
 خودش در این  

ً
شخیص است و نه هم مادم العمر. او باید به یاد بیاورد که قبال

 .مورد وعده هانی داده بود

و سنجیده شده رساغ   قانونن  مساله حل  برای  تا  است  این  مناسب  راه حل 
 :گردد

 تظاهرات دست بردارند؛ -  
ٔ
 مخالفان آقای نور از ادامه

قبیل  خودش به طور آبرومندانه مطابق وعدٔه  پس از مدت کوتایه آقای نور  -  
ن از مقام والیت بلخ از پست رسپرست  والیت  (  ۱خودش ) در مورد کنار رفت 

استعفا بدهد؛ او میتواند این را هم بهانه بیاورد که میخواهد تمام وقت خود را  
 برای تنظیم امور جمعیت وقف کند؛

ن شود که نه مرید آق-   نه هم مرید  ،   ای نور باشدوایل بعدی بلخ کش تعیت 
 مخالفانش؛

عالؤه    - به  بعدی  از  وایل  مردم  باشد که  هم  باید کش  دیگر  ایجابات  تمام 
 .تقررش استقبال کنند و با او همکاری نمایند
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 ۲۰۱۶جون  ۷

 پیوندهای مافیانی طالبان

 و شماری از فرماندهان و سیاستگران جهادی 

بود که گروه های  این روشن  
از   ن  نب  نظام  داخل  در  معیتن 

ند  .تداوم بحران سود میبر

در   ویتنس  گلوبال  اینک 
پیوند   از  نی  از گوشه   

گزارشی
از   شماری  و  طالبان  مافیانی 
فرماندهان محیل بدخشان و 
پرده   جهادی  سیاستگران 

 .برداشته است

میدهد که   نشان  این گزارش 
اقتصاد،  شدن  مافیانی   خطر 

سیا و  برخن کشورهای  جنگ  طوری که  طبییع  منابع  چپاول  هدف  به  ست 
 .افریقانی قربانن آن شده اند، تا چد حد جدی است

دولت باید برای تجرید  ،   پیش از آن که این غده های رسطانن رسارسی شوند
 .و جراخ آن ها اقدام کند

به خصوص تنظیم ها و احزاب جهادنی که برخن فرماندهان و  ،   احزاب سیاش
استگران منسوب به آن ها از مهره های این شبکه های مافیانی اند، باید در  سی

ی خود را روشن بسازند  .مورد این مساله موضعگب 

 .لوی سارنوایل باید جهت تعقیب قانونن متهمان اقدامات الزم را به عمل بیاورد
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ٔ
 متعهد به منافع مردم و کشور اندفعاالن جامعه

ً
 باید ا،   مدنن اگر واقعا

ٔ
  ین مساله

 . حیان  را در محراق توجه قرار دهند

رسانه های جمیع باید با تهیه و نشی گزارش های تحقیق در مورد این غده های 
ایفا  ،   رسطانن  منابع خطر  شناسانیدن  و  شناسانی  برای  را  خود  دین  و  نقش 
 .نماید

-   
ٔ

ده ی فشر  میی
ٔ

گلوبال  گزارش گلوبال ویتنس به زبان دری )برگرفته از صفحه

 ویتنس(

از   - )برگرفته  انگلییس  زبان  به  ویتنس  گلوبال  گزارش  کامل  ی  میی

 
ٔ

 گلوبال ویتنس(صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai%202016/Lapis_ExecutiveSummary_Dari_YK5DBZI.pdf
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
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai%202016/war_in_the_treasury_lapis_QpSo4LI.pdf
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai%202016/war_in_the_treasury_lapis_QpSo4LI.pdf
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai%202016/war_in_the_treasury_lapis_QpSo4LI.pdf
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 2016جون 16

 جهان باید پاکستان را وادار بسازد

 تا به جنگ علیه افغانستان پایان دهد

 

را   تمام تالش های ممکنه  برای قطع  افغانستان  پاکستان  دادن  برای قناعت 
از جمله   - جنگ اعالم ناشده و صدور جنگ و تروریزم به افغانستان انجام داد

متحده،  )ایاالت  جانبه  چهار  مذاکرات  چهارچوب  ن   در  ،  افغانستان،   چت 
 .پاکستان(

بل و اما صدور جنگ و ترور به افغانستان از سوی پاکستان نه تنها ادامه دارد،  
میدهد  چنان نشان  تورخم  در  اخب   روز  چند  تحریکات  با  ،   که  پاکستان  

ن افغانستان را بیشب   سوواستفاده از وضعیت میخواهد با اقدامات مستقیم نب 
 .از پیش با دشواری مواجه بسازد

 
ٔ
جهانن و به خصوص  این برای مردم افغانستان غب  قابل فهم است که جامعه

هنوز چنان که باید پاکستان ،   روشن شان  متحدان افغانستان به رغم تعهدات
 .داده اند تا جنگ علیه افغانستان را متوقف بسازد را زیر فشار قرار نه

مردم افغانستان متوقع اند تا شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای متوقف  
ن جنگ اعالم ناشدهٔ  پاکستان علیه افغانستان اقدامات فوری و موثر را    ساخت 

 .انجام بدهد
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ن باید بداند که از نظر افغان ها اظهارات اخب  سخنگوی  ج مهوری خلق چت 
وزارت امور خارجه آن کشور که گویا پاکستان برای مبارزه با دهشت افگتن و   

د مذاکرات صلح افغانستان نقش مثبت  ایفا کرده است  ی جز  ،   پیشبر ن هیچ چب 
ن نزد مردم    چشم پوشی از واقعیت نیست. همچو اظهارات نه تنها بر اعتبار  چت 

ن  ،   افغانستان صدمه وارد میکند  بل خالف منافع صلح و امنیت در منطقه نب 
ود  .به شمار مب 

  ،   فدراسیون روسیه به مثابه وارث اتحاد شوری سابق 
ٔ
نه با توجه به پیشینه

نه افغانستان فراموش  چندان دور  باید مسوولیت اخالف  خویش را در قبال 
ی روسیه به حی ث یک عضو دایم شورای امنیت در اقدامات کند. سهمگب 

  
ٔ
جهانن برای اعمال فشار بر پاکستان برای پایان دادن به جنگ بر ضد  جامعه

افغانستان، میتواند به التیام زخم عمیق در مناسبات با افغانستان کومک موثر  
سبب توسعه و ،   بنماید. برخالف رسگوشی های ماسکو با اسالم آباد و طالبان

 تعمیق س
ٔ
عامه ذهنیت  در  روسیه  به  نسبت  ها   ووظن 

ٔ
افغانن خواهد    جامعه

 .شد

اما،     و 
ٔ
درجه به  افغانستان  به خصوص  مردم  و  غرنر  از کشورهای  نخست 

ایاالت متحده امریکا  متوقع اند تا ثابت بسازند که به تعهدات خود در پیمان 
یک با افغانستان عمل میکنند ی اتب 

 .سب 

موقعیت حساس کنونن متوقع اند تا  ایاالت متحده  مطابق  مردم افغانستان در  
یک  و پیمان امنیت  با افغانستان  ی اتب 

 سب 
ٔ
به روحیه و احکام مشخص موافقتنامه

عمل کرده و به اقدامات مشخص و موثر برای پایان دادن به جنگ پاکستان 
   علیه افغانستان مبادرت ورزد. در غب  آن اعتبار امریکا و غرب در ذهنیت

ٔ
عامه

 .افغانن با سقوط تازه مواجه خواهد شد

وی   ن پیشی دولت افغانستان از جمله با استناد به حوادث اخب  و برمال ساخت 
های گام به گام قوای پاکستانن در امتداد خط دیورند به داخل قلمرو افغانستان  

 ،   اقدامات سنجیده شده و موثری را برای جلب    یط دهه های اخب 
ً
باید فورا

 پش 
ٔ
  تیبانن جامعه

ٔ
خود و اعمال فشار بر   جهانن از موضع برحق و صلحخواهانه
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پایان دادن جنگ اعالم ناشدٔه آن علیه افغانستان، طرح و به   پاکستان برای 
 
ٔ
  .اجرا بگذارد منصه

* 

 :یادداشت

اتژیک میان دو کشور متعهد شده تا  ،   ایاالت متحده امریکا در موافقتنامه سب 
)موافقتنامه  نماید.  تلف   ناتو«  خارج  عمده  »متحد  عنوان  به  را  افغانستان 

اتژیک  مادٔه سوم( –مدت بخش سوم: تحکیم امنیت دراز ،  سب 

مادهٔ  تجاوز    در  ارتباط  به  روشتن  مواد  دو کشور  میان  امنیت    پیمان  ششم  
 :  خارخر درج اند

ه دستخوش تجاوزات  برخالف منشور سازمان ملل متحد، افغانستان هموار    .۱
و توسط دولت  های مسلخ  های خارخر و گروه کشورهای بیگانه و استفاده نب 

مورد   یا  و  بوده  پایگاه  دارای  این کشور  مرزهای  از  ون  بب  در  است که  شده 
دولت  این  داشتهحمایت  قرار  هرگونه  ها  با  ن  طرفت  قرارداد،  این  مطابق  اند. 

علیه   تهدید  یا  مسلح  وی  نب  از  سیاش  استفاده  استقالل   ، ارضن تمامیت 
ن پناهگاه و یا  افغانستان، به انضمام حمایت از گروه  های مسلح از جمله تأمت 

 مقابله  تسلیحات از سوی یک کشور خارخر و یا گروه 
ً
های مسلح دیگر، قویا

ن توافق یم یم های دفایع افغانستان  کنند تا در زمینه تحکیم قابلیت کنند. طرفت 
علیه حاکمیت میل، تمامیت ارضن یا استقالل سیاش این  در برابر تهدیدات  

 .کشور، با هم همکاری کنند

به تجاوز علیه حاکمیت،      .۲ تهدید  یا  ایاالت متحده هرگونه تجاوز خارخر 
استقالل و تمامیت ارضن افغانستان را موجب نگرانن شدید خود پنداشته و  

ن تجاوزی یم  ک طر باور دارد که چنت  ن را در رابطه با ثبات  تواند منافع مشب  فت 
 .افغانستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهدید کند
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ن تجاوزی علیه افغانستان،    .۳ ن تجاوزی و یا تهدید به چنت  در صورت وقوع چنت 
ن به منظور اتخاذ اقدامات بالقوه سیاش، دیپلماتیک، نظایم و اقتصادی  طرفت 

مشور  منظم  به گونه  باهم  مناسب،  پاسخ  تشخیص  یمبرای  این  ت  کنند. 
ها با هدف ایجاد فهرست  از اقدامات الزم سیاش، دیپلماتیک، نظایم مشورت

دو اقتصادی صورت یم  .گب 

علیه    .۴ تجاوز خارخر  به  تهدید  یا  و  تجاوز خارخر  ن  در صورت وقوع چنت 
انجام   و  اتخاذ  روی  فوری  به گونه  و  یکدیگر  با  توافق  با  ن  افغانستان، طرفت 

وه بر اقدامات سیاش، دیپلماتیک، نظایم و اقتصادی که  واکنش مناسب عال 
ن  فهرست آن در بند سوم ذکر شده و مطابق به دستورالعمل های مندرج قوانت 

 .پردازندیم طرف، به مشورت  2اساش هر 

ن دستورالعمل   .۵ ن مشورتطرفت  های های جامع را به منظور تحقق مؤثر چنت 
 :دهندمنظم و فوری، ترتیب یم 

های جامع، وزرای خارجه و دفاع افغانستان  الف: مطابق به این دستورالعمل
ن دی  ش به عنوان  و ایاالت متحده و سفرای هر دو کشور در کابل و واشنگت 

مجراهای اصیل وظیفه دارند تا در صورت وقوع تجاوز خارخر و یا تهدید به  
ن تجاوزی، به مشورت  دازند؛ چنت   های فوری باهم ببر

های رن  که اهمیت و فوریت موضوع ایجاب کند، این دستورالعملب: در صو 
نه و   جامع  طرق  سایر  از  را  یکدیگر  با  مشورت  برای  ن  طرفت  توانانی  میتواند 
م ن  .سازد ها محدود و متأثر مکانب 
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 2016جون    24

 در مورد دیورند به پاکستان 

 ...؟!چه گونه باید پاسخ داد 

 آقای داوودزی روز  
ٔ
»جرگه صلح«   ابراز داشت   پنجشنبه در کابل در جلسه

 :  که پاکستان از افغانستان دو خواست دارد

ن مناسبات افغانستان با هندوستان در حدی که مورد نظر      -۱ محدود ساخت 
 پاکستان است

ن خط دیورند به حیث مرز دو کشور    -۲  به رسمیت شناخت 

* 

پاکستان در مورد مناسبات   با هندوستان در واقع نشان خواست  افغانستان 
و دهندٔه   افغانستان  خارخر  سیاست  بر  میخواهد  پاکستان   است که  آن 

با سایر کشورهای جهان، افغانستان  ایجاد    مناسبات  قیمومیت  و  قید  نویع 
ی است  ،   کند. این خواست ن د. این چب  استقالل افغانستان را زیر پرسش میبر

ن که به هیچ وجه قابل پذیرش ن یست. این برای متحدان غرنر افغانستان نب 
 تنها چینانی ها به علت رقابت هانی که با هندوستان 

ً
پذیرفتتن نیست. احتماال

هندوستان به صورت مسکوت خشنود    -دارند، از رکود در مناسبات افغانستان
ن  با چت  ن مناسبات خاص  ن به رغم داشت  نب  اما، حتا روسیه    ،  خواهند شد. و 

ود   . در این مورد با آن کشور همنوا باشد گمان نمب 

** 

در مورد خط دیورند، در خواست پاکستان  شیطنت های پنهانن زیادی وجود  
هم برای ایجاد تفرقه میان افغان ها و هم برای موجه جلوه دادن موضع   -دارند

ن الملیل. در مورد این مساله  بت 
ٔ
واکنش های افغان ها ،   آن کشور در صحنه

 احساس
ً
ا دیپلوماتیک  و ناسنجیده اند ،   ان  اکبر  . غب 

ن فوری و یک جانبه را مطرح میکنند به این پرسش  ،   آنانن که به رسمیت شناخت 
ن خر خواهد بود و افغانستان در کوتاه   منطف  که تبعات این به رسمیت شناخت 
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ی هانی را به دست خواهد آورد  ،   مدت
ن میان مدت و دراز مدت از آن خر چب 

هانی 
ن ن هیچ تضمیتن ارایه کرده    و خر چب  را از دست خواهد داد، عاجز اند و نب 

یک   ی اتب 
نه میتوانند که پس از آن پاکستان از جنگ اعالم ناشده و طرح عمق سب 
 ششم  دست بردارد

ٔ
ن افغانستان به صوبه  .و یا در واقع مبدل ساخت 

به    برای ،   وارد کردن فشار بر حکومت از سوی این یا آن گروه و جناح افغانن 
ن  خط دیورند به حیث رسحد با پاکستان ایط و زمان  ،   رسمیت شناخت  در رسی

عمیل است مغایر با منافع و مصالح علیای میل و دلیل آن بر هر کش  ،   کنونن 
روشن است . در گام نخست افغان ها ،   که از امور سیاش کم آگایه دارد
 :  باید متحدانه از پاکستان بخواهند تا

پاکستان به جنگ اعالم ناشده علیه افغانستان و مداخله در امور داخیل      -
 و به طور  

ً
افغانستان پایان دهد و پایه ها و پایگاه های این مداخالت را عمال

 کامل برچیند ؛ 

پاکستان باید ضمانت عدم تکرار تجاوز علیه افغانستان و مداخله در امور     -
 داخیل افغانستان را ارایه نماید؛ 

ن      - پاکستان باید حق ترانزیت آزاد اموال افغانن را از طریق بندرکراخر را تضمت 
 و رعایت نماید ؛ 

ن کند  -  به هندوستان را تضمت 
 .پاکستان باید حق ترانزیت آزاد اموال افغانن

 اعتماد متقابل فراهم خواهد شد و با رشد همکاری  ،   با تحقق این مرحله
ٔ
زمینه
 مفید در ع

ً
متقابال اقتصادیهای   و سیاش،   رصه های 

ی
این زمینه  ،   فرهنگ

ش و عمق بیشب  خواهد یافت . به دنبال آن و با عادی شدن اوضاع در   گسب 
ن خواهند توانست در فضای مناسب مذاکرات روی قضای  ،  افغانستان طرفت 

 این مذاکرات در نهایت زمانن به  
ً
اث دورٔه استعمار را آغاز کنند . طبعا بغرنج مب 

خواهد رسید که هر دو طرف از خود واقعبیتن و انعطاف نشان بدهند.   نتیجه
نه و   شگ وجود  ها  قضیه گذشت  این  برای حل  آینده  مذاکرات  در  دارد که 

انعطاف های متقابل و داد و ستدها محتمل و حت  اجتناب ناپذیر خواهد بود،  
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بدون  ،   دکنمی  پیشاپیش افغانستان را خلع سالح ،   ویل طرح انرصاف یک جانبه
به   ا طرح 

ّ
حت باشد.  آورده  دست  به  دیگر  از طرف  را  ممکن  اقل  حد  آن که 

ن یک طرفه دیورند توسط افغانستان از سوی این و یا آن گروه   رسمیت شناخت 
ن آن ها بر رس  ،   افغانن  امید پاکستان را برای منشعب کردن افغان ها و انداخت 

 .دهدمی  افزایش،  و گردن همدیگر روی این قضیه

پس از نظر منافع افغانستان این موضع به صورت کامل میتواند منطف  و بر  
غب    و  برهنه  ن  گفت   

نن جای  به  افغانستان  رسم  مقامات  که  باشد  حق 
 دیورند را منوط به قطع  کامل  و  

ٔ
دیپلوماتیک،  آغاز مذاکرات برای حل مساله

یک« پاک ی اتب 
ستان عمیل جنگ اعالم ناشده و ترک عمیل سیاست »عمق سب 

در قبال افغانستان  بسازند. افغانستان در این ارتباط میتواند و باید به پاکستان 
  
ٔ
ن الملیل یک نقشه ی راه  پیشنهاد کند. نقطه ی آغاز این نقشه و جامعه ی بت 

ن و دادن  ،   به شمول آموزش   -راه  باید  قطع  هرگونه  کومک تسلیح، تجهب 
گری  به افغانستان  و یا در واقع  به شورشیان و قطع صدور شورش   - پناهگاه

 اعالم شدٔه پاکستان در برابر جامعه ی جهانن  باشد  
ً
انجام عمیل تعهدات رسما

 نهانی  آن همانا مذاکرات میان افغانستان و پاکستان برای حل مسایل 
ٔ
و مرحله

اث مانده از دورهٔ  ن در راه    پیچیدٔه به مب  استعمار باشد و نه برعکس آن. رفت 
ان داشته باشد. حل این مسایل معکوس م قابل جبر یتواند نتایج و پیامدهای غب 

به یک فضای اعتماد متقابل نیاز دارد. همچنان حل این نیست که یک طرف  
  .مواضع و خواسته هایش را به طرف دیگر دیکته کند

خونر طرح و ارایه یک نقشه ی راه در این است که میتواند منجر به یک اجماع  
مورد  در  در   میل  بزرگ  ی  تفرقه  ایجاد  برای  پاکستان  تالش  و  شود  مساله 

ن   ن چنت 
افغانستان در مرحله ی حساس کنونن را ناکام بسازد. به عالوه داشت 

 راه این فرصت را فراهم میسازد تا موقف افغانستان در برابر پاکستان از 
ٔ
نقشه

ن الملیل برخوردار شود و  نه برعکس آن. خونر    وسیع بت 
دیگر یک پشتیبانن

ن نقشه ی راه در این است که میتواند  جلو فریبکاری و عهدشکتن مجدد   چنت 
با   پاکستان هیچ قول و قرار و قرارداد  تا کنون  د؛ زیرا  پاکستان را بگب  و مکرر 
ن پاکستان در برابر  افغانستان را عمیل نه کرده است و در امر مبارزه با تروریزم نب 

 جهانن پیوسته  فریبکاری نم
ٔ
  آن شهرت یک دولت  جامعه

ٔ
وده  که در نتیجه

 .دروغگو را کسب کرده است
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تخیط از ،   واقعیت این است که آن چه پاکستان به طور روزمره انجام میدهد
   .»قرارداد دیورند« است و  در این مورد اسناد و مدارک کافن وجود دارند
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 ۲۰۱۶سپتمبر  ۲۲

 چند نکته در مورد توافقنامه صلح  

 میان دولت و حزب اسالیم 

امضا  در کابل  امروز  اسالیم که  حزب  و  دولت  میان  صلح  توافقنامه  آیا 

خب   شد،   یا  شد  خواهد  تطبیق   
ً
است که  - واقعا پرسشی   پیشاپیش   این 

 پاسخ قطیع داد.   به آن توانمی نه

یم  توافقنامه باشند، باز هم نه غب   هر دو طرف خواهان تطبیق عمیل این  گب 

  ه ممکن است و نه هم غب  محتمل که فراز و نشیب ها و پیچید
ی

نی پیش  ها گ

 بیایند. 

   و اما، 
ً
نمونه و تجربه نی   میتواند مبدل به    تطبیق شود،   اگر این توافقنامه عمال

 با طالبان.  و توافق مشابه   شود برای مذاکره

* 

 ب اسالیم است. یک مساله دیگر رسنوشت خود حز 
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 در نظام کنونن از همان اول  
ً
شاخه های »جداگانه« نی از حزب اسالیم عمال

حضور داشته اند. مهره های مهم حزب اسالیم در دولت به کرش های مهم  

کریم خرم   عمرداوود زی و  ،   فاروق وردک،   هادی ارغندیوال  دست یافتند.  

ه میکردند. عبدهللا عبدهللا در کرزی در پست های مهم ایفای وظیف  در دورهٔ 

معاون اول   انجینب  محمد خان را به حیث  ریاست جمهوری،  انتخابات اخب   

خود معرفن کرد که حاال معاول اول رییس اجرانی حکومت وحدت میل است.  

حزب اسالیم حکمتیار گرچه قطب الدین هالل را نامزد  ،  در انتخابات گذشته

از ،   اندخو  نه  خود   
ً
رسما جمهوری    ویل  ریاست  انتخابات  در  وی  نامزدی 

 پشتیبانن کرد. 

آمدن رسم گلبدین   و  توافقنامه صلح  تطبیق  با  است که  محتمل   
ً
این کامال

  ،   حکمتیار
ً
قبال اسالیم که  حزب  های  مهره  و  ها  شاخه  نظام   آن  درون  در 

این  ،   داشتند حضور   البته در   وارد یک تشکیالت واحد شوند. 
ً
دوباره رسما

  هپیچید ممکن است  روند  
ی

ن عجیتر  ها  گ ن پیش بیایند. و اما این چب  ی دورنت  نب 

ن دچار مسایل پیچیدٔه  خواهد بود،  نه ن اکنون جمعیت اسالیم نب  درونن زیرا همت 

  خود را دایر کند.   توانسته کنگرهٔ  است که هنوز نه

** 
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   همساله مهم دیگر چه گون
ی

دشمنان دیروزی  روابط حزب اسالیم با رقبا و  گ

 اش است. 

ن   تنظیم های جهادی جنگیده و نب  با همه احزاب و  حزب اسالیم کم و بیش 

ایتالف های ناپایداری داشته است. حاال سووال در این است که آیا گلبدین  

و رقبا و دشمنان جهادی اش از تجربه های ناکام و فاجعه آور گذشته   حکمتیار  

 خب  ... درس های الزم را گرفته اند و یا  

 *** 

رو هر   ،   به 
ٔ
در صحنه قوا  تناسب موجود  بر  سیاش    آمدن گلبدین حکمتیار 

خواهد بود. با آمدن حکمتیار» کلکسیون جهادی« کاملب    افغانستان نر اثر نه

خواهد شد. احزاب و تنظیم های جهادی بدیل همدیگر نیستند. این احزاب و  

 مگرانی و کسب قدرت. رقیب هم در اسال   -رقیب همدیگر اند تنظیم ها 

علیه گلبدین   ی  بشی جنایات ضد  و   
ی

جنگ جنایات  مورد  در  سنگیتن  اتهامات 

 
ً
ن مانند متهمان دیگر آن را از بیخ و بنیاد رد    حکمتیار مطرح اند که طبعا او نب 

   -میکند
ٔ
برای  برنامه ی نبوده است جز پوشش  ن تا کنون چب  انتقایل«  »عدالت 

از م قانونن  بازخواست  از   و جنایات ضد  امتناع 
ی

ارتکاب جنایات جنگ تهمان 

ی.   بشی

 امضا شده در عمل به معنای پذیرش قانون اساش و نظام موجود  
ٔ
توافقنامه

او    -سیاش توسط گلبدین حکمتیار است در جنگ  علیه آن عمال ً نظایم که 

ن این جنگ.  ی نیست جز به معنای باطل دانست  ن به هیچ   و اما، بود؛ و این چب 

ش  وجه گمان نمب   ود که آقای حکمتیار حاضن باشد خطا های پانزده سال اخب 

اف کند ن این کار را   احزاب و تنظیم های جهادی دیگر  همان گونه که   -را اعب    نب 

 دند. کر  نه

سفانه دیموکراش در افغانستان ضعیف تر از آن است که بتواند گلبدین  
ٔ
متا

آن   از  تر  ضعیف  ن  نب  دولت  و  جذب کند  خود  در  را  زورمندان حکمتیار  که 

ام عمیل در برابر قانون بسازد.  را  ن   ناگزیر از رعایت اصل الب 
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ن کند،   باز هم شگ نیست که حتا اگر حزب اسالیم قانون اساش را رعایت نب 

تعبب  خاص خودش را خواهد داشت   - از اصول و ارزش های مندرج در آن 

اتحاد   تعبب  جمعیت اسالیم و  به  بیش شبیه  ی که کم و  تابع  تعبب  اسالیم و 

 پیشوندها و پسوندهای اسالیم است... 

ومند تر حزب اسالیم   با رس و صدا نه،   به هر رو  حضور نب 
میتوان اثرات منفن

 در معنای واقیع اش وجود  
ً
ی اصال ن ن چب  بر »روند دیموکراش« )اگر چنت  را 

 خنثا کرد. ،  داشته باشد(

وی تو توانن ترف  و دیموکراش نه،   اگر هواداران تجدد نا و  اد به حیث یک نب 

ن آخرین چانس ها برای مبدل     بدیل واقیع تبارز کنند، حتا بدون حکمتیار نب 

« به یک دیموکراش واقیع و پایدار   ن »دیموکراش پاراشون  دیر یا زود   ساخت 

 از میان خواهد رفت. 
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 ۲۰۱۶اکتوبر  ۲۷

« اخبر چند  نکته در مورد گپهای »دولت 
ٔ

 نامدارانه

 

نه تنها  ،   گفته های اخب  آقای عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری
 
ٔ
   هتمام نمای چه گون  آیینه

ی
وضعیت دولتمداری و یا »دولت نامداری« در  گ

ن نوع و سطح تفکر و فرهنگ سیاش  افغانستان است،   بل واکنش ها به آن نب 
نمایش میگذا به  افغانستان   سیاست  که به حد    -ردکنونن در 

ی
تفکر و فرهنگ

 .خطرناک قومگرایانه شده است

این که میان مقامات عایل دولت  در مورد این یا آن مساله و یا حتا یک سلسله  
امر عجیب و غریب نیست. و    مسایل مهم اختالف نظر وجود داشته باشد، 

در کجا  ،   اما، مساله روی این است که این اختالف از چه نوع اند و چه گونه
 .و به چه هدفن بیان میشوند

،   طرح نظرات گوناگون و ارایه راه های گوناگون برای حل مسایل و معضالت
ذیصالح   های  ارگان  درون  در  و  دولت   عایل  مقامات  میان  ها  مالقات  در 
ی های کالن دولت  در یک نظام مبتتن و متعهد به دیمکراش یک   تصمیمگب 

 .امر عادی است
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آقا اما،  رییس جمهور و  و  بر  ریاست جمهوری در محرصن عام  اول  ی معاون 
نظایم و امنیت   ،   و مسووالن طراز اول سیاش  رسقومندان اعیل قوای مسلح،

کشور اتهامان  سنگیتن را وارد کرد؛ قابل توجه است که او این این سخنان را  
ازین  عمیل که نه تنها خارج از مو   -در لباس نظایم و در حضور نظامیان گفت

ود مب  شمار  به  دولتمداری  احکام ،   فرهنگ   
ٔ
بیباکانه و  علتن  پا کردن  زیر  بل 

عمیل خالف   ن  چنت  دیگری  هر کشور  در  است.  افغانستان  در  نافذه  ن  قوانت 
 .قانون شناخته شده و مستلزم پیگرد قانونن است

رییس جمهور افغانستان در قانون اساش کشور دارای صالحیت ها و وظایفن  
 در بیست و یک بند گنجانده شده است. )مراجعه شود به ضمیمه(است که 

و   جمهوری  ریاست  اول  معاون  قانونن  های  به صالحیت  جانی که  تا  اما،  و 
در   این است که  بر میگردد، واقعیت  ریاست جمهوری  همچنان معاون دوم 
قانون اساش در حاالت عادی هیچ صالحیت  برای معاونان ریاست جمهوری  

شده است. تنها در مادٔه شصتم قانون اساش آمده است که   ته نهدر نظر گرف
»معاون اول رئیس جمهور در حالت غیاب، استعفأ و یا وفات رئیس جمهور،  

 .کندمی مطابق به احکام مندرج این قانون اساش، عمل

در غیاب معاون اول رئیس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این  
 .کند«)مراجعه شود به ضمیمه(می قانون اساش عمل

وظایف   »در صورت غیاب رئیس جمهور،   :  در مادٔه شصت و هفتم آمده است
ن   گردد«. )مراجعه شود به ضمیمه( می  معاون اول توسط رئیس جمهور تعیت 

وط و محدودیت ها آمده است که   همچنان در مادٔه شصت و هفتم با قید رسی
رئیس جمهور و یا مرییصن صعب العالج که  » در صورت استعفا، عزل یا وفات  

مانع اجراء وظیفه شود، معاون اول رئیس جمهور صالحیتها و وظایف رئیس  
د «. )مراجعه شود به ضمیمه(می  جمهور را به عهده  گب 

به این ترتیب میبینیم که در حاالت عادی معاون اول رییس جمهور گرچه از  
یفات شخص دوم کشور حساب میشود، و یل از نظر قانونن هیچ نوع  نظر تشی

دارد. به عالوه در مادٔه هفتاد و یکم قانون اساش آمده   صالحیت اجرانی نه
»حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای   :  است
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تنظیم می  وظیفه قانون  توسط  شان  وظایف  و  وزرا  تعداد    نمایند. 
 گردد.«)مراجعه شود به ضمیمه(می

ن معاون رییس تنها در افغا نستان نه که در کشورهای دیگر دارای نظام ریاست  نب 
ن نقش را دارند  .جمهور کم و بیش همت 

با توجه به مراتب باال میتوان گفت که آقای عبدالرشید دوستم یا با فرهنگ  
 نافذه در کشور آشنانی ندارند و یا به قانون اهمیت  قایل 

ن دولتمداری و قوانت 
 .نیستند

* 

ن  کسانن که   با شوق و ذوق بسیار از سخنان آقای دوستم استقبال کرده اند و نب 
ال عبدالرشید دوستم در سقوط حکومت داکب    کسانن هم که از نقش بارز جبن
 برای براندازی حکومت استاد ربانن  

ی
ن تشکیل شورای هماهنگ نجیب هللا و نب 
ن فراموش ه چه فاجعه  ند که آن حوادث بکن نه  یادآوری کرده اند، باید این را نب 

ن نه این بحث گرچه   - باید فراموش کرد  هانی انجامیدند. صد البته که علل را نب 
روشن و بسیار حیان  است: آن ،   ویل درس اصیل آن کوتاه ،   درازدامن است

باید تکرار شوند... و همه آن علل و زمینه هانی که در گذشته منجر   حوادث نه
ا در آینده میتوانند منجر به بروز فاجعه به بروز فاجعه شده اند و یا حال و ی

گردند باید شناسانی و به شکل معقول و دیموکراتیک و در چهارچوب قانون  
 .برچیده شده و رفع گردند

برونرفت سالم  راه  این است که  از بحران ،   گپ اصیل  پایدار و دیموکراتیک 
عه سوق  جاری را جستجو کرد و تحقق بخشید، نه این که آن را در مسب  فاج

 .داد

ش    هعدالت و همبست،  تعمیق و تحکیم دیموکراش،  ما تنها از طریق گسب 
ی

گ
بگشاییم را  بهب   فردای  راه  و  غلبه کرده  فاجعه  بر  میتوانیم  با  ،   اجتمایع  نه 

 .تشدید بیماری نابودی آور فرقه گرانی 

** 

 :ضمیمه

 »فصل سوم قانون اساش
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 رئیس جمهور 

 :مادۀ شصتم

صالحیت   جمهور در راس دولت جمهوری اسالیم افغانستان قرار داشته،رئیس  
های خود را در عرصه های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احکام این  

 .کندمی  قانون اساش، اعما ل

 .باشدمی رئیس جمهوردارای دو معاون اول و دوم، 

دید شدن خود به  کاندید ریاست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کان
 .ملت اعالم میدارد

معاون اول رئیس جمهور در حالت غیاب، استعفأ و یا وفات رئیس جمهور، 
 .کندمی مطابق به احکام مندرج این قانون اساش، عمل

در غیاب معاون اول رئیس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این  
 .کندمی قانون اساش عمل

... 

 :مادۀ شصت و چهارم 

 :باشدمی  رئیس جمهور دارای صالحیتها و وظایف ذیل

 .مراقبت ازاجرای قانون اساش .1
ن خطوط اساش سیاست کشور به تصویب شورای میل .2  .تعیت 
 .قیادت اعالی قوای مسلح افغانستان .3
 .اعالن حرب و متارکه به تائید شواری میل .4
 .اتخاذ تصمیم الزم در حالت دفاع از تمامیت ارضن و حفظ استقالل .5
فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تایید شورای  .6

 .میل
دایر نمودن لویه جرگه به استثنای حالت مندرج مادۀ شصت و نهم   .7

 .این قانون اساش
 .اعالن حالت اضطرار به تایید شورای میل و خاتمه دادن به آن .8
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 .افتتاح اجالس شورای میل و لویه جرگه .9
ن ریاست جمهوریقبول استعفای  .10  .معاونت 
ن وزرا، لوی څارنوا ل، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت میل و   .11 تعیت 

 .رئیس رسه میاشت به تایید ولش جرگه و عزل و قبول استعفای آنها
ه محکم ه به تائید ولش جرگه ۱۲ .12 ن رئیس و اعضای س ب   .تعیت 
، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای   .13 ن تعیت 

مسلح، پولیس و امنیت میل و مامورین عایل رتبه مطابق به احکام  
 .قانون

و  .14 خارخر  دول  نزد  افغانستان  سیاش  های   
ی

نمایندگ رسان  ن  تعیت 
ن الملیل  .مؤسسات بت 

 .قبول اعتماد نامه های نمایندگان سیاش خارخر در افغانستان .15
ن تقنیتن  .16 ن و فرامت   .توشیح قوانت 
عقد  .17 به غرض  نامه  اعتبار  به    اعطای  مطابق  الدول  ن  بت  معاهدات 

 .احکام قانون
 .تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون .18
 .نشانها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون اعطای م   دالها،  .19
به احکام  .20 ادارۀ کشور مطابق  به منظور بهبود  تأسیس کمیسیون ها 

 .قانون
 .سایر صالحیتها و وظایف مندرج این قانون اساش .21

... 

 :مادۀ شصت و هفتم

در صورت استعفا، عزل یا وفات رئیس جمهور و یا مرییصن صعب العالج که  
مانع اجراء وظیفه شود، معاون اول رئیس جمهور صالحیتها و وظایف رئیس  

دمی  جمهور را به عهده  .گب 

 به شورای میل اعالم
ً
 .نمایدمی رئیس جمهور استعفای خود را شخصا

ه تثبیت مرییصن صعب العال  ج توسط هیئت طتر با صالحیت که از طرف سب 
د ن میگردد صورت میگب   .محکمه تعیت 
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ن رئیس جمهور  در این حاالت در خالل مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیت 
 .جدید طبق مادۀ شصت و یکم این قانون اساش برگزار میگردد

ر  معاون اول رئیس جمهور در زمان تصدی به حیث رئیس جمهور موقت امو 
 :ذیل را انجام داده نمیتواند

 .تعدیل قانون اساش .1
 .عزل وزرا .2
 .مراجعه به آرای عامه .3

ن رئیس جمهور میتوانند مطابق به احکام این قانون اساش خود را به   معاونت 
 .ریاست جمهوری کاندید نمایند

ن   در صورت غیاب رئیس جمهور،    وظایف معاون اول توسط رئیس جمهور تعیت 
 .گرددمی

 :مادۀ شصت و هشتم

ن رئیس جمهور استعفاء و یا وفات نماید عوض وی شخص   هرگاه یگ از معاونت 
ن میگردد  .دیگری توسط رئیس جمهور به تأیید ولش جرگه تعیت 

تیب معاون دوم،   در صورت وفات همزمان رئیس جمهور و معاون اول وی، بالب 
انو جرگه، رئیس ولش جرگ  ه و وزیر خارجه یگ   بعد دیگری مطابق  رئیس مشی

به حکم مندرج مادۀ ش صت و هفتم این قانون اساش وظ ایف رئ یس جمور را  
د  .به عده میگب 

... 

 فصل چهارم 

 حکومت 

 مادۀ هفتاد و یکم 

 حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه 
 «گردد. می نمایند. تعداد وزرا و وظایف شان توسط قانون تنظیم می
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 ۲۰۱۶نوامبر  ۲

 از کسانی که ترامپ را »ترمپانیدند« تا

 کسانی که ترامپ آنان را »ترمپانید« 

حزب   بر  را  وی  نخست  و  برداشتند  شانه  بر  را  ترامپ  دونالد  که  آنانن 

وزی اش تا رسیدن  جمهوریخواه تحمیل کردند و سپس در سازماندیه مارش پب 

بیشب  کسانن اند که هنوز رویای    داشتند، به مقام ریاست جمهوری امریکا سهم  

 گذشته را در رس دارند: 

ن          -۱ اولت  انتخاب  و  نه کرده  فراموش  را  آقانی  دوران   که 
پوستانن سفید 

 
ٔ
)ارقام   زنگ خطر تلف  کردند رییس جمهور سیاهپوست امریکا را به مثابه

 ؛ و حقایق(

ش و ارتقای نقش زنان و احتمال رسیدن یک زن به مقام   آنانن که        -۲ گسب 

مردان احساس  جمهوری،     هریاست 
ی

و  گ کرده  دار  جریحه  را  شان 

  ؛ )ارقام و حقایق(نمیخواستند یک زن را در مقام ریاست جمهوری ببینند

۳-         
ٔ
جامعه در  مدرن  های  ارزش  ش  مخالف گسب  امریکا    بنیادگرایانن که 

 .  )ارقام و حقایق(اند

و     و با ترامپ و یا نر ترامپ به راه   گروه های باال آگاهانه ترامپ را برکشیدند

خ  ادامه  خود  بیگانه  روش  و  نژادپرستانه  های  دیدگاه  اینان  برای  داد.  واهند 

ن    و پر از تعصب ترامپ نه تنها عیب نیست که حتا کمال مطلوب نب 
ٔ
انه ن ستب 

 است. 
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م    صاف و ساده    گان ناراض، دهنده گروه های وسیع رای،   و اما ن شکار پوپولب 

 شدند و فریب ترامپ را خوردند. 

  ،   تحریک احساسات،   تحریف ،   دروغ
ٔ
تحمیق و وعده های میان خایل و ارایه

پیچیده،   راه های حل ساده  برای حل مسایل  اما غب  عمیل  و  ابزار     سطخ 

 اصیل ترامپ بودند. 

یک   ساخت،  برنده  را  او  این  و  بود  قوی  »شومن«  یک  ترامپ  ادعا که  این 

امریکا تنها یک »شو«   -توضیح ساده و سطخ است انتخابات  این که  مگر 

.  دهنده رایباشد و   گان تماشاخر

ده و صادقانه در  آیا در صورت وجود   - بحث های خردورزانه و انتقادی گسب 

که امریکا و امریکاییان با آن ها مواجه اند     مورد مسایل و دشواری های واقعت  

 ترامپ میتوانست به قدرت برسد؟! 

از کم یک رقیب توانا و دارای   در صورت وجود رقبا آیا    - یا کم  پیشینه و   و 

نتایج و پیامدهای به     سیمای قابل اعتماد برای مردم که م و  ن ترامپ و ترامپب 

قدرت   به  میتوانست  ترامپ  میکرد  افشا  باید  چنان که  را  رسیدنش  قدرت 

 برسد؟! 

از    - میبود که  ترامپ کش  رقیب  اگر  مسایل   آیا  بروز  علل  ن  ساخت  روشن 

ل های واقعبینانه و عمیل راه ح  داشت و  می نه  دشواری های موجود باک و  

میداد ارایه  باید  چنان که  را  ها  دشواری  رفع  و  مسایل  حل  ترامپ  ،   برای 

 میتوانست به قدرت برسد؟! 

در هر دو  ،   باال مثبت باشند و یا منفن  اگر پاسخ به پرسش های به هم مرتبط 

میایند میان  به  دیگر  های  پرسش  قطار  یک  و    - صورت  چقرتر  های  پرسش 

  .   کالنب 

 که از موضع ضد امریکانی و با خوشحایل و خوشبیتن نسبت 
کم نیستند کسانن

به ُبرد ترامپ میگویند او تشت دیموکراش امریکانی را از بام انداخت. افتادن 

ویل نه به آن دلییل که این شادیگران   - شاید درست باشد،   این تشت از بام
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دلیل که   این  به  بیشب   بل  میگویند؛  ترامپ  ن  ن  خوشبت  داشت  با وجود  ترامپ 

به  ،   دیدگاه ها،   فرهنگ،   افکار ن  نب  تا حدی  « و 
کرکب  و کردارهای »آنچنانن

د. ُبرد او در واقع   ی بیاورد و انتخابات را ُببر
ٔ
« بودن توانست را خاطر »آنچنانن

ن شان   باخت و کالن ترین اهانت به ارزش هانی است که امریکا تا ایندم به داشت 

 افتخار میکرد. 

ن شاید به این علت که گویا ترامپ در برابر اسالمیست ها سخنان  کس   نب 
انن

نسبت    دندان سگ«،گویا با استناد به زبانزد »گوشت خر،   تندی بیان کرده، 

 دورٔه جورج بوش کوچک    به او ابراز خوشبیتن میکنند. و اما،
ٔ
گویا اینان تجربه

ن نظایم و استخبا ران  امریکا را برای »جنگ  را فراموش کرده اند که تمام ماشت 

تروریزم«  انداخت.   با      ترامپ به حرکت 
ٔ
تجربه این  هیچ درش    از  ناکام گونی 

تروریزم    گرفته است. در مبارزه هن تنها یک  ،   علیه  از قدرت نظایم  استفاده 

میتواند.  بوده  حایل که   ُبعد  بروز    در  های  زمینه  و  ها  ریشه  این     باید 

 و خشک گردند.   برچیده،   شناسانی   پدیده

 
ٔ
توان گفت ممکن رییس جمهور دونالد  می  عمویم  صد البته که از روی تجربه

 
ً
 و اما،   مبارزات انتخابان  بود.  ماند که در دورهٔ  ههمانن ن ترامپ هم دیگر کامال

نه اجازه دهد که جریان های تندور حایم اش وی     مبارزات  او ولو مانند دورهٔ 

مپاند«  مپاند«و نه هم خ را »بب  ی که تغب  نه،   ود مردم را »بب  ن خواهد کرد   چب 

است ترامپ  دونالد  و کرکب   اعتقادات  نقاب  - همانا  اگر  رو   حتا  بر  هم  هانی 

 بکوشد سیمای دیگری از خود به نمایش بگذارد. بکشد و به حیث »شومن«  

    اگر در
ً
ی خونر جستجو کرد،   تراژیدی انتخاب ترامپ حتما

ن شاید این باشد    چب 

ده بر ضد  ک ه امریکا از این ماجرا تکان بخورد و به خود بیاید. تظاهرات گسب 

انتخاب ترامپ، شاید یک آغاز احساسان  در راه این بیداری باشد. باید توجه  

نه انتخاب  مردم  یت  اکبر ی 
ٔ
را با  ترامپ  انتخابان   ،   شده کرد که  در کالج  بل 

آورد یت  حقایق(اکبر و  است   )ارقام  توجه  قابل  خصوص  به  میان  این  در   .

نه ی 
ٔ
را او  به  یت جوانان  حقایق(دادند اکبر و  دو   )ارقام  به  نزدیک  . همچنان 
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نداند ثلث   ی 
ٔ
را ترامپ  به  عایل  تحصیالت  دارای  های  و  امریکانی  )ارقام 

ن دو گروه اخب  است که دیر یا زود پاسخ های خردورزانه    . از میان حقایق( همت 

 و بدیل های واقیع و توانا میتوانند بروز کنند و فردای امریکا را رقم بزنند. 

تضعیف امریکا و تضعیف دیموکراش در امریکا به نفع صلح و امنیت جهانن  

ق بشی  حقو    بلویعن که  -نیست. بلوغ امریکا به نفع صلح و امنیت جهانن است 

   هو دیموکراش را در همه ابعاد زند
ی

ن کند و این ارزشها  در جامعه ٔ گ مت 
ٔ
امریکا تا

ن مبدل بسازد.   را به قطب نمای سیاست خارخر آن نب 
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 ۲۰۱۷جنوری  ۴

 چند نکته در مورد اظهارات اخبر آقای عطا محمد نور 

 به عبارت دیگر  
ٔ
نر نر ش،  واکنش  اظهارات آقای عطا محمد نور در برنامه

 را در نر داشته است
حتا در دورن جمعیت اسالیم افغانستان    -های مختلفن

ن   .نب 

ی سبب شده تا آقای عطا محمد نور، با رییس جمهور   ن در مورد این که چه چب 
ن ادعاهای گوناگونن مطرح شده اند دازد، نب   .غتن به مذاکره و تفاهم ببر

ن  تنها از نظر ظاهری  بخشی از  پنهان نیست که شورای نظار از همان او  ل نب 
جمعیت اسالیم بود.  با به قدرت رسیدن مجاهدین در کابل، اختالفات میان  
دو بخش جمعیت  و میان شخص  استاد برهان الدین ربانن و قومندان احمد  
از   پس  افغانستان  اسالیم  جمعیت  در  بحران  بیشب  گردید.  ن  نب  مسعود  شاه 

ن  شهادت استاد برهان الدین ر  ده تر گردیده است. به همت  بانن عمیق تر و گسب 
ن دیگر در عمل به حیث یک گروه متشکل وجود خارخر   ترتیب شورای نظار نب 

 .دارد نه

جمعیت    واقعیت این است که کوشش ها در پنج سال اخب  برای برگزاری کنگرهٔ 
ن آن به یک حزب واحد سیاش دارای برنامه، سازمان و   اسالیم و مبدل ساخت 

ی واحد به نتیجه نرسیده است.  جمعیت اسالیمر  اکنون بیش از هر زمان ،   هبر
اییط ولو کنگرهٔ  ن رسی پراگنده« است. در چنت  جمعیت اسالیم   دیگری »جمع 

حتا   و  ها  ی  جبهه گب  به  تا  دارد  وجود  بسیار  احتمال  بتواند،  شده  برگزار 
 .انشعابان  منتج گردد

بر موقعیت و نفوذش میان هواداران   این که موقف جدید  آقای عطا محمد نور 
اکنون  ن  همت  از  است که  پرسشی  ن  نب  نهاد،  خواهد  جا  بر  ی  ثب 

ٔ
تا چه    وی 

 .توان به آن پاسخ دادمی نه

این ممکن و محتمل است تا آقای عطا محمد نور و مهره های هوادار وی در  
ون از جمعیت اسالیم، بکوشند تا باالخره  کنگرهٔ  ر  جمعیت را دای  درون و بب 
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 همه پارچه های و مهره های این جمع پراگنده در  
ً
کنند  و از خب  این که حتما
اک ورزند بگذرند  .کنگره اشب 

تواند  در نقش یک رهبر با صالحیت یک حزب   اگر آقای عطا محمد نور نه
شود،   بازی  میدان  وارد  منسجم   ساختار  و  سازمان  برنامه،  دارای  و  متحد 

لو گریه از مشکل شخیص اش را بگشاید، ویل  توافقات وی با رییس جمهور و 
از نظر سیاش  نه به نفع خود او تمام خواهد شد  و نه هم به خصوص  به  
نفع افزایش توانانی حکومت برای مقابله با چالش های موجود. در حال حاضن  

 
ٔ
جمعیت اسالیم است و نه هم جمعیت اسالیم   نه آقای نور رهبر بدون منازعه

ح مشخصات   دارای 
ٔ
جبهه یک  حتا  یا  و  سیاش  حزب  یک  اقیل  منسجم    د 

 ...سیاش
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 ۲۰۱۷جنوری  ۲۲

ی رییس جمهور امریکا ۴۵ مورد در   میر

اکبر   نظریات  ماهوی  نکات 
کارشناسان اروپای غرنر در مورد  
میتوان  را  ترامپ  جمهور  رییس 

ده ساخت:  ن فشی   چنت 

در   - چه  هر  توان  میلیاردری که 
ن ثروت به کار داشته برای   اندوخت 
هیچگاه هیچ اشتباهش    انداخته،

افکار در  و  نپذیرفته  و ،   را  گفتار 
ن عناض آن چنانن و از  کردارش نب 
موج   م  ن ناسیونالب  و  م  ن پوپلب  جمله 

نند ن  ...  مب 

نامزدان پست های   - از  بسیاری 
ادارهٔ  و  وی    کلیدی  میلیاردر 

ال های متقاعد یت و جبن  ... اند کار محافظه سخت  بازیگران وال سب 

کسانن که میگفتند میان کارزار انتخابان  و سیاست عملت  که ادارٔه ترامپ در  
شد،   قایل  تفکیک  باید  خواهد گرفت  انن    شایدپیش  سخبن مراسم     در  در 

ی در این مورد یافته باشند... ،  تحلیف   نشانه های کمب 

ان کشورهای متحد امریکا کم و بیش همه نگران اند. د ر این مورد ارساییل  رهبر
 
ٔ
ن چنان به نظر   از شمار استثنا های محدود است. در ذهنیت عامه  نب 

  جهانن
سد که نگرانن های جدی در مورد سیاست های داخیل و خارخر ترامپ به  مب  

ان خوشبیتن در روسیه و   ن  از خوشبیتن باشد. البته در این میان مب 
مراتب بیشب 

  یک میان اکبر روسوفیل ها باز هم 
ٔ
 است. استثنا

انتخاب ترامپ غب  منتظره بود و کم و بیش همه پیشبیتن های قبیل  ،   به هر رو

دونالد   انتخاب  پیامدهای  و  نتایج  همه  پیشبیتن  ساخت.  ثابت  نادرست  را 

ن برای امریکا و جهان شاید هنوز دشوار باشد.   ترامپ نب 
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نه با معیار های شناخت  ترامپ را  تا  تر آن باشد  با  ،   ه شدهشاید معقول  بل 

م« سنجید. و اما،   ن مشکل در این است که تا هنوز الیه های دورنن  معیار »ترامپب 

م« روشن نیست.  ن  »ترامپب 

ر نه اگر تجربه نشان بدهد و ثابت بسازد که  خواهد کرد   هیچ کس از این ضن

حکومت    در مورد رییس جمهور ترامپ و دورهٔ  پیشبیتن ها بدبینانه و آخرالزمانن  

یت هنگام آغاز  وی واقعبینانه نبوده اند   و وی بسیار بهب  از آن است که اکبر

 ریاست جمهوری اش تصور میکردند.  دورهٔ 

تجربه نشان داد که خوشبیتن های جهانیان نسبت به انتخاب بارک اوباما در  

اوباما انسان  نه این که    - هشت سال پیش داشتند، چندان واقعبیانه نبودند

سیاستمدار خوی و یا رییس جمهور خوب نبود، بل به این علت که  ،   خوب

ن  او   شایه مطلقه نبود تا     زمامدار مطلق العنان نبود و نظام سیاش امریکا نب 

اوباما هر چه بخواهد بکند. اوباما همانن را کرد که در چهارچوب نظام امریکا  

اثر خواهد     امریکا  میتوانست بکند. این که رییس جمهور ترامپ بیشب  بر نظام

یست که هنوز بسیار زود است تا در موردش   ن گذاشت و یا نظام بر وی، چب 

بتواند همه خواسته هایش را بدون     ود که اومب   نه  سخن گفت. و اما، گمان

 بقبوالند. ،  چون و چرا، بر کانگرس امریکا و حتا همه جمهوریخواهان امریکا 

ن  ت یرسانه ها و ذهن ن عامه  د  نر   ب  تظاهرات  دارند.  را    ی روز یگمان نقش خود 

نداشته باشد،    ی و جهان ، ولو اثر فور   کا یها تن در برابر ترامپ در امر   ونیلیم

تنها در  تواند، می نهدر درازمدت    ویل ن ها  بر اساس اغلب تخمت  باشد.  اثر  نر 

اک ورزیدند   ن بیش از نیم میلیون تن بر ضد ترامپ در تظاهرات اشب  واشنگت 

ا بیشب   این  بود.  که  ترامپ  تحلیف  مراسم  همایش  در  اک کننده گان  اشب  ز 

اک کننده    ۳۰۰تظاهرات مشابه در   ن برگزار شد. اشب  گان  شهر دیگر امریکا نب 

یت امریکانی ها با آنان است نه با ترامپ. هدف   تظاهرات مدیع بودند که اکبر

دیروز   های  همایش  عقیده  اصیل  به  بود که  زنان  مسایل  برجسته کردن 

   گان با ریاست جمهوری دونالد ترامپ به مخاطره افتاده است.  ارکنندهبرگز 
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ن مراسم   ۸۰۰ بر اساس آمار رسم بیش از یک میلیون و هزار نفر در نخستت 

حضور داشتند. در حایل که بر اساس برخن   ۲۰۰۹ تحلیف باراک اوباما در سال 

هزار  ۵۰۰ هاین رقم در مراسم تحلیف آقای ترامپ در روز جمعه ب  از گزارش

ن دروغ میداند.   نفر نرسید. . البته که سخنگوی ترامپ این را نب 

* 

ادارهٔ  پیش    این که  را در  ما چه سیاست   افغانستان و منطقه  ترامپ در مورد 

ن چندان روشن نیست.  ن     خواهد گرفت نب  رییس جمهور ترامپ از جمله اولت 

طریق ویدیو کنفرانس  صحبت از   کارهای که پس از مراسم تحلیف انجام داد  

در این ویدیو کنفرانس به رسبازان  رسبازان امریکانی در افغانستان بود. وی   با  

کنم  " من از همه شما تشکر یم :امریکانی گفت که در جنگ برنده خواهند شد

ین کار را انجام   با شما هستیم، شما بهب  شما مردم عایل هستید، هزار فیصد 

وز خواهیم شد." یم دهید، مبارزه را ادامه یم  دهید و ما پب 

البته صحبت ترامپ به حیث رسقومندان اعیل قوای مسلح امریکا به رسبازان 

کشورش در افغانستان به معنای توجه و روحیه دادن به آنان است و نه اعالم  

وز میشویم« وی در خطاب    خط مشی سیاش وی در مورد افغانستان. »ما پب 

ن تا اهداف اداره ترامپ در مورد افغانستان  ،   انستانبه نظامیان امریکا در افغ نب 

 تواند. می نه باشد، حاوی پیام خاض بوده  روشن نه

در این مرد کمب  میتوان شک کرد که رییس جمهور ترامپ سیاست امریکا در  

مورد افغانستان را بازبیتن خواهد کرد. این تصور که وی در مورد کومک های  

سختگ افغانستان  به  غب   امریکا  باشد  امریکا  ن  پیشت  جمهور  روسای  از  تر  ب  

مهمب  این است که افغانستان در سیاست اداره ترامپ  منطف  نیست. و اما،  

جایگایه و چه  داشت  طالبان  خواهد  مورد    ،   در 
ٔ
ریکارانه و بازی  پاکستان 

گرفته خواهد   مداخله های رقبای امریکا در افغانستان چه روشی را در پیش  

 شد. 
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 ۲۰۱۷مارچ  ۲۸

   –کنفرانس تاشکند 
ی

 مجمع حراف

 و یا دستاورد برای صلح و همکاری؟ 

ن   ها در مورد کومک روسیه و ایران به طالبان و نب  برخن ناظران با توجه به خبر

  هبه تشدید تب  
ی

ن چهگ    هگون در مناسبات روسیه و غرب و نب 
ی

روابط ایاالت  گ

اهمیت و حتا یک حرافن پوچ   برگزاری کنفرانس تاشکند را نر متحده و ایران،  

 ارزیانر کرده اند. و اما، 
ٔ
ن اعالمیه ن ارایه پیشنهاد سه    با توجه به مت  ک و نب 

مشب 

 جانبه افغانستان،
ٔ
روسیه و استقبال رییس    امریکا و روسیه از سوی وزیر خارجه

تاری    خ  جمهور غتن از این طرح، میتوان گفت که ممکن است این   ناظران به 

    مناسبات روسیه
ٔ
د همزمان »دعوا و    و غرب و تجارنر که آنان در زمینه پیشبر

  دیپلوماش« دارند، کم توجیه کرده باشند. 

 روسیه  
ٔ
 الوروف وزیر خارجه

ی
اهمیت مالقات و توافق رییس جمهور غتن و رسگ

چنان است  و امریکا،     روسیه،   در مورد برگزاری نشست سه جانبه افغانستان

به اندازٔه نتایج کنفرانس تاشکند مهم دانست. شاید بدون     که میتوان آن را

رویداد،  تر   این  واقعبینانه  تاشکند  نتایج کنفرانس  مورد  در  بدبینانه  ارزیانر 

 میکرد.  جلوه 

در  روند صلح پیشنهادی حکومت افغانستان طرح گفتتن است که در رابطه به

 بیان شدٔه روسیه
ً
    موقف رسما

ی
و امریکا همسونی هانی را میتوان یافت. رسگ

  ، غتن جمهور  رییس  با  مالقات  در  و   الوروف  ی  رهبر تحت  صلح  پروسه  از 

 
ٔ
ن یط مالقات  مالکیت افغانستان ابراز حمایت کرد . معاون وزیر خارجه امریکا نب 

 کنفرانس تاشکند از تعهد کشورش به  
ٔ
جداگانه با رییس جمهور غتن در حاشیه

ی متذکره اطمینان داد و گفت که امریکا از پروسه صلح  خاطر تطبی ی اتب 
ق سب 

ی و مالکیت افغانستان حمایت همه جانبه  نماید. می  تحت رهبر

 به معنای آن نیست ،   این که روسیه به طلبان کومک تسلیحان  میکند
ً
الزما

که روسیه خواهان به قدرت رسیدن طالبان باشد. روسیه با دادن کومک به  
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ا وطالبان  سو  یک  پیشنهاد ز  ارایه  آن  با  سه  همزمان  مذاکرات 

افغانستان نشان بدهد که توان     شاید جانبه امریکا و  به حکومات  میخواهد 

ایط معیتن حاضن    ایجاد مزاحمت جدی را دارد،  ن زمان تحت رسی و اما در عت 

ن   ن زمان سخن گفت  است تا در رابطه به افغانستان با امریکا همکاری کند. در عت 

 نظا
ً
به معنای  میان ارشد امریکا در مورد کومک نظایم روسیه به طالبان، الزما

نه افغانستان  مورد  در  روسیه  همکاری  خواهان  امریکا  نیست که  باشد.   آن 

  هبرخالف، با توجه به پیچید
ی

نی که حکومت ترامپ در رابطه به مناسبات  ها گ

ی میتواند توجیه ن ن چب  ن با آن مواجه است، چنت  ر توافق حکومت  گ با کرملت 

 امریکا در مورد مذاکرات سه جانبه پیشنهادی باشد. 

ن نشان داده اند که به رغم اختالفات عمیق در   امریکا و روسیه در گذشته نب 

باشد،  جانب  دو  هر  نفع  به  مساییل که  روی  میتوانند  دیگر،  روی    مسایل 

 همکاری به توافق برسند. 

اک کننده  امریکا و  ،   اگر نشست سه جانبه افغانستان روسیه برگزار شود و اشب 
یابند،  دست  توافقان   به  آن  در  بتوانند  برای    گان  نتنها  این  صورت  این  در 

افغانستان و منطقه، بل در سطح به مراتب وسیعب  از آن حایز اهمیت خواهد  
بالقوه است امکان  این یک  البته  تدبب  و جسارت    - بود.   که تحقق آن 

امکانن
از احتمال نیست که پیشنهاد الوروف یک مانور ظاهری  سیاش میخواهد. دور  

ند و   امریکا و افغانستان است   سیاش باشد. و اما، به نفع   تا آن را جدی بگب 
  
ٔ
میتواند متوجه افغانستان و  آزمون بگذارند. این آزمون هیچ زیانن را نهبه بته
 بسازد.  امریکا  یا هم 
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 ۲۰۱۷اپریل   ۳۰

انی آقای حکمتیار در لغمان در مورد   سخبی

 اگر کش انتظار داشت که آقای گلبدین حکمتیار از اسالم سیاش و اخوانن گری  

د، پس از بیانیه وی در لغمان باید فهمیده باشد که وی از سطح تفکر راشد   ببر
بل حتا  ،   فاصله نی که نه تنها بقیه عمرش  –غنوشی تونش بسیار فاصله دارد  

ن برای رفع آن کافن نهشاید یک عمر د  .باشد وباره نب 

پس از  هنگایم که  غنوشی  تونس   ۲۲ راشد  به  پیش  سال  شش  تبعید  سال 
بل همچنان در عمل نشان داد که با اخوانن گری  ،   نه تنها در حرف ،   برگشت

« در تونس خزان زده و   ن است که »بهار عرنر ن علت نب  بریده است. به همت 
 .دنه ش  جهنم

کید ورزیدغنوشی  
ٔ
بدون هیچگونه محدودیت  یم  :  تا را  پذیریم و  »دموکراش 

، چه با ما موافق باشند و چه مخالف، قبول یم ن در    -کنیم«تصمیم مردم را نب 
ن وی این کار را کرد  .عمل نب 
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ی راشد غنوشی سال گذشته در  حزب اسالم  گرای "نهضت" تونس تحت رهبر
از بیخ و  ،   دولت و حتا دین و سیاستکنگرٔه اش با پذیرش تفیک میان دین و  

 اخوانن خودش تصفیه حساب کرد
ٔ
 . ریشه با پیشینه

نی گفت مصاحبه  در  سال گذشته  غنوشی  راستا  ن  همت  ما    :  در  »خواست 
نی است که در آن سیاستمداران از مذهب برای رسیدن به اهداف خود،  جامعه

، مذهب گروگان سیاست نهکن نه  استفاده ابزاری ن باشد و گرویه از آن   ند؛ و نب 
 .»ندکن نه برای اهداف سیاش، سوواستفاده

* 

بل هیچیک از احزاب و تنظیم  ،   و اما در افغانستان نه تنها گلبدین حکمتیار
تا به حال به سطح    -حتا شیک پوش ترین نکتانی پوشان شان  –های جهادی

  راشد غنوشی و نهضت تونس نرسیده تا دیموکراش و حقوق بشی را بدون چون 
اسالیم دولت  و خیال وایه  بپذیرد  چرا  اسالیم،   و  اساش  سیاست  ،   قانون 

اقتصاد اسالیم و نصوار و چلم و سیگار و سگرت اسالیم ... را ترک ،   اسالیم
 .بگویند

** 

انن را آقای حکمتیار در سال ایراد میکرد، باید   ۱۹۹۲  یا ۱۹۹۱ اگر این سخبن
ر مقیاس احزاب و تنظیم های جهادی  بل دآن را نه تنها برای خودش و حزبش،  

انن را در   هم   یک تحول بزرگ فکری و سیاش ارزیانر نمود. و اگر این سخبن
کید   ۲۰۰۱ سال

ٔ
تا بیشب   مثبتش  های  جنبه  بر  میشد  هم  باز  میکرد  ایراد 

    اگر قرار باشدو اما، امروز    .ورزید
ٔ
 نکته

ً
 اخب     باشد حتما

انن مثبت  را در سخبن
حکمتیار     آقای 

ٔ
مقایسه در  میتوان  را  آن  لغمان جستجو کرد،  با    در  حکمتیار 

یافت.  امروز  و  در گذشته      حکمتیار 
ٔ
نکته این  میتوان  در    همچنان  را  مثبت 

 
ٔ
 حکمتیار امروز با طالبان و داعش یافت.  مقایسه
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 ۲۰۱۷اول جون  

 به ارتباط انفجار دیروز در قلب کابل

 آقای رییس جمهور ، 

فرصت فیصلۀ مهم ملت ما رسیده است. من یکبار   »امروز   :  شما گفته اید

 ».دیگر برای فیصله ها و بسیج میل، رجوع به ملت را الزم میدانم 

ې پرېکړې وخت را رسېدیل دی، زه یو ځل بیا میل   :  تاسو وییل  »نن د یوې سب 

 ».بسیج او پرېکړو لپاره ملت ته رجوع الزمه بولم

ای  مهم را که شما وعده داده 
ٔ
قاطع و  ،   موثر،   باید سنجیده،   داین فیصله

روشن باشد. این تصمیم باید طوری اتخاذ و اجرا گردد که همه توانانی های  

پشتیبانن  ین  بیشب  و  کند  بسیج  موثر  صورت  به  را    میل 
ٔ
از   جامعه جهانن 

ان آن   افغانستان برای دفع و طرد جنگ اعالم ناشدٔه پاکستان و رسکوب اجب 

ن نماید مت 
ٔ
 .را تا

دیگر چه باید بشود تا شما    –کنونن به هیچ وجه حالت عادی نیست  حالت  

 حالت اضطرار را اعالن کنید؟!... 

  – شصت و چهارم    وضعیت کنونن افغانستان ایجاب میکند تا مطابق به مادهٔ 

   -به خصوص فقرٔه هشتم این ماده
ٔ
و احکام فصل نهم قانون اساش، مساله

 .مورد غور قرار دهیداعالن حالت اضطراری را هر چه زودتر 

 
ٔ
« و غب  موثر باشد، آن    اگر این فیصله ن مهم را که شما وعده داده اید »آبگت 

ول خارج شود  از کنب 
ً
 ...وقت دیگر اوضاع میتواند کامال

http://www.afghanasamai.com/AS-Homme/Sukhan.htm
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   ۲۰۱۷جون  ۳

 
ٔ

 کنونی   چند نکته در مورد وضع حساس و شکننده

ی   بشی ضد  جنایت 

چهاررایه   در  دشمن 

و   از  زنبق  پس  حوادث 

    آن
ٔ
همه و    کابل 

در را  غم،     افغانستان 

نگرانن  ،   اندوه و  خشم 

 فرو برده است. 

اعمال   از  که  این 

ددمنش   دشمنان 

ن شویم حق ما است  .خشمگت 

این که دشمنان ددمنش و پیشتیبانان و همکاران شان را محکوم کنیم حق ما  

 .است

رزه با دشمنان افغانستان  این که از کاست  های نظام و مسووالن نظام در مبا

 .حق ما است،  انتقاد کنیم

 این که برای مهارکردن و برون رفت از بحران طرح هانی ارایه کنیم حق ما است. 

اما حالت   ،   و  هیچ  در  را  نکات  این  خطا  از  اجتناب  فراموش   نه برای  باید 

 :  که کنیم



-------------------------------------------------------- -----------------------  
 [72]                                               سوم جلد  - از بن تا بنبست و شکست 

 

 د؛ یک جنگ اعالم ناشدٔه تمام عیار علیه افغانستان جریان دار  -

 ترور بخشی از این جنگ اعالم ناشدٔه ضد افغانن است؛  -

 بخشی از این جنگ اعالم ناشده است؛  جنگ روانن   -

 براندازی دولت و نظام است.  هدف اصیل دشمن  -

ن برشمرد سقوط به گذشته    :  برایندهای احتمایل جنگ جاری را میتوان چنت 

عواقب و نتایج به مراتب فاجعه های فاجعه بار طالتر و یا تنظیم ساالری با  

رفع   و  دفع  یا  ؛  داعشی آور  نابودی  دوزخ  در  سقوط  ؛  از گذشته  تر  بار 

 . غلبه بر بحران و گشایش راه به سوی آیندٔه مطلوب ممکن،  مخاطرات

ی خطرناکب  از افتادن در دام جنگ روانن   ن ن اوضاع و احوال هیچ چب  در چنت 

اعمایل نیست که رسی  به  به  دشمن و دست زدن  برای دستیانر دشمن  را  ایط 

 اهدافش مساعد بسازد. 

 
ٔ
جادونی برای برونرفت یک شبه از وضعیت بحرانن کنونن وجود    هیچ نسخه

 دارد.  نه

 نسخه های جادونی ارایه میکنند یا خام فکران ماجراجو اند و  
ن  که چنت 

کسانن

ی به مراتب بدتر از آن .  ن  یا چب 

خواست استعفای رییس جمهور و رییس اجراییه و ایجاد حکومت انتقایل و یا  

ن با توجه به واقعیت های موجود نه تنها راه حل   شورای انتقایل و امثالهم نب 

بل راه را برای تشدید بحران و افتادن در پرتگاه فاجعه باز میکند. این  ،   نیست



-------------------------------------------------------- -----------------------  
 [73]                                               سوم جلد  - از بن تا بنبست و شکست 

 

ایط را برای تحقق ا دشمن مساعد میسازد   هداف  گونه خواسته ها در واقع رسی

–  
ٔ
 نابودی. برای فروپاشی و سقوط نظام و افتادن افغانستان در قعر فاجعه

عقل بسیار به کار نیست تا دانست که دفع و رفع مخاطرات موجود، غلبه بر  

  – یگانه راه معقول و مطلوب است  ،   بحران و گشایش راه به سوی آیندٔه بهب  

دازانه  یگانه رایه که به نفع تمام م ردم افغانستان است . این یک ارمان خیالبر

ط آن که همه عناض، گروهها و    نیست. این یک مطلوب ممکن است؛ به رسی

و   تفاوت  هرگونه  از  نظر  ضف  اند  راه  این  در  ن  رفت  خواهان  وهانی که  نب 

ک ،   اختالفات و حتا هرگونه دشمتن های گذشته برای تحقق این ارمان مشب 

ند و این صف به روی همه آنانن هم که امروز و یا فردا به    در کنار هم قرار  گب 

ند،   آن نر میبر
 .باز باشد درست 

نجات کشت  رسنوشت جامعه و وطن از توفان ویرانگر و رسانیدن آن به ساحل  

ک افغانن ما باشد هدف    -امن و گشایش راه برای فردای بهب  باید هدف مشب 

ا  بقای  ک همه کسانن که آرزومند  از  مشب  ما  ارزیانر  . تحلیل و  اند  فغانستان 

،   برخورد ما نسبت به دولت   سیاست ها و کارکردهای حکومت و   اوضاع و

    دولتمداران
ٔ
تعریف ما از     قدرت ومرکب    و همه عناض موثر شامل در معادله

ن    دوست و دشمن ک افغانن باشد.    نب  ن هدف مشب   باید از موضع همت 

در تعامل دیموکراتیک برای توانا سازی نظام و دولت  راه نجات را باید پیوسته 

 مبارزٔه موثر با ترویزم و دفع و طرد  
ٔ
در همه عرصه ها و به خصوص در زمینه

ناشده  امنیت،   جنگ اعالم  ن صلح و  مت 
ٔ
بهبود  ،   برقراری حاکمیت قانون،   تا

   ه وضع زند
ی

 مردم،  گ
ٔ
ش تفکر و فرهنگ معاض سیاش ،   مدنن قوام جامعه گسب 

  ه و بهبود سایر زمینه های زند
ی

 جستجو کرد.    اجتمایعگ
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 ۲۰۱۷جوالی  ۱۹

 به توطیه گران فرصت ندهیم تا گذشته را تکرار کنند

 »صد بار گز کردن و یک بار بریدن« 

میتوان گفت که اگر باز دچار خطا    ،   با توجه به اوضاع و احوال کنونن کشور

 ما به پرتگایه سقوط کند که نه  شویم ممکن و محتمل است  
ٔ
تا کشور و جامعه

پسا طالبانن را نابود بسازد، بل ممکن و محتمل    تنها همه دستاوردهای دورهٔ 

 
ٔ
 را با فاجعه

ٔ
  است کشور و جامعه

ٔ
 .گذشته مواجه بسازد  بزرگب  از هر فاجعه

؛  بکشیم  عمیق  نفس  ما  یک  هر  تا  است  مهم  بسیار  این  جهت  ن  همت    به 

 کنار بگذاریم ؛ و با خونشدی تمام عاقالنه، همه   احساسات
ً
و هیجانات را کامال

دورنگرانه و مسووالنه فکر کنیم. بسیار مهم است تا دریابیم که کدام ،   جانبه

وها در تداوم و تشدید بحران ذینفع اند و کدام عناض،  ،   عناض گروه ها و نب 

باز کر  بحران و  مهار کردن  وها در  نب  از وضعیت گروه ها و  برونرفت  راه  دن 

 در خور توجه  
ٔ
ن به وضعیت مطلوب ممکن ذینفع اند. چند نکته کنونن و رفت 

ن نشانن کرد  :را میتوان چنت 

  - برابر طالب و داعش کرد  باید در از نظام کنونن با وجود همه کاست  هایش،   - 

دال  دارد که طالب و داعش و امثال شان افغانستان را به گو  چون شگ وجود نه

 تبایه سوق خواهند داد؛ 

 از این    -
ی

روشن است که حکومت کاست  های بسیار دارد. و اما، بخشی بزرگ
تنظیم ساالران از حضور  ناشی  ها  و کخر  ها  تیکه ،   جنگ ساالران،   کاست  

ن جهت این  داران تباری ، عناض مافیانی و فاسد در درون نظام است. به همت 
وع و ضد مردیم  ،   ماهیتمسووالنه و عاقالنه است تا   منافع و اغراض غب  مشی
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تنظیم   جمله  از  و  ماجراجویان  و  توطیه گران   ، مافیانی های  و گروه  عناض 
فته اند باید  گر  نه  ساالران و جنگ ساالرانن را که از گذشته درس های الزم را 

باید اجازه داد تا این عناض مخرب با عوامفریتر و توطیه گری   افشا کرد . نه
ن جهت از حکومت با وصف  اوضا  ع را بدتر از آن چه که است بسازند. به همت 

همه کاست  هایش باید در برابر ماجراجویانن که در این روزها با دست زدن به  
 .هر اقدایم در صدد رسنگونن آن اند، دفاع کرد

تناک تجارب تلخ گذشته را حتا برای ی -   باید فراموش   ک پلک نهدرس های عبر
ن   درس همانا مبارزه در برابر هر گونه خطر تکرار خطاهای گذشته کرد. نخستت 

 بر کابل و کابلیان و بر کل افغانستان در دورٔه  تنظیم  
ً
است ؛ اگر آن چه را که مثال

 بتوان »خطا« نامید
ً
 .ساالری و جنگ ساالری گذشت اصال

* 

  د، این که کاست  های موجود در نظام و حکومت را چه گونه میتوان اصالح کر 
به فریبکارانن که در اصل خود    نی است که باید به آن پرداخت. و اما،  مساله

 .ناخر مردم را فریب دهند باید فرصت داد تا در سیمای موجب مرض اند نه

** 

ما در گذشته بار بار با عجله و نادرست گز کرده ایم و یا حتا گز ناکرده بریده  
ن از   ت گرفت  گذشته بهب  است تا صد بار چه که هزار بار گز ایم ؛ این بار با عبر

یم. گز کردن پس از بریدن کار نر فایده و در این مورد خاص  کنیم و سپس ببر
 .فاجعه آور است
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 ۲۰۱۷اگست   ۱۸

داد استقالل و مبارزه برای فردای بهبی   روز اسبی

 

سال ۲۸ با )۱۳۹۶ اسد  و   (۲۰۱۶ اگست ۱۹ برابر  نود  با  است  مصادف 
داد استقالل افغانستان ن سالروز اسب   .هشتمت 

دورٔه   با نهضت  داد    امانن  اسب  گ  دو رسبلندی سب  و  مرتبط  هم  به  آرمان  دو 
فت، نوسازی معاض و بهروزی افغانستان  استقالل و آغاز کوشش برای پیشی

  
ٔ
هیچ سند و مدرگ در دست نیست  .است افغانن در تاری    خ ثبت شده  و جامعه

نیك م نیات  این  كه  تحقق  برای  را  امان هللا  وطه خواهان و شخص شاه  شی
د.   آرمان ها زیر پرسش ببر

  شاه امان هللا و یارانش در نهضت امانن مافوق انسان نبودند که مرتکب اشتباه
بیل در جریان اصالحات نهضت امانن دچار اشتباهان  شد. و اما،    –دند  گر  نه

ق اصالحات و دستیانر به اهداف  تحق  بل در شیوهٔ   این اشتباه در اهداف نبود، 
به رغم همه اشتباهات، نهضت دورهٔ  تاری    خ ما در بود.  ین چانس  امانن بزرگب 

 چانش که با درد و دری    غ بسیار آن را از دست دادیم.  - قرن بیستم بود

ن شک و تردیدی وجود نه میخواست افغانستان   هدارد که استعمار ن در این نب 
ن  مستقل و موفق به رسمشق مردم  ان دیگر تحت استعمار مبدل شود و به همت 
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ن نهضت امانن دری    غ نورزید تکفب  و   .جهت از هیچ کار ممکتن برای ناکام ساخت 
 نفاق افگتن سالح اصیل برای رسکوب این نهضت بود. 

 و دیری نگذشته بود که مردم دریافتند چه اشتبایه را مرتکب گردیده اند... 

ن ما   امروز در سدهٔ  در برابر همان وظایفن قرار داریم که شاه امان    بیست و یکم نب 
ن یگانه رایه که میتواند   هللا مطرح کرد و در راه انجام آن ها گام نهاد. امروز نب 
ی است که شاه امان هللا پیش   ما را به آیندٔه بهب  برساند از نظر ماهیت مسب 

ن جهت است که هیچ شخصیت دیگر یک سدهٔ  ابل  اخب  ق  پای ما نهاد. به همت 
 مقایسه با شاه امان هللا نیست. 

 که  
ی

بزرگ های  آرمان  از  بزرگداشت  با  را  افغانستان  استقالل  سالروز  بیایید 
و رسبازان   نامدار  های  از شخصیت  بزرگداشت  با  مطرح کرد،  امانن  نهضت 

   ه گمنایم که زند
ی

شان را وقف این آرمان ها کردند و بزرگداشت از شاه امان  گ
 .آرمان ها است تجلیل کنیمهللا که نماد این  

بیایید تا در این روز تاریخن در مورد گشایش راه برای برون رفت از بحران جاری 
 که نهضت امانن    – و گشایش راه برای فردای بهب  فکر کنیم  

ی
گ آرمان های سب 

 .مطرح کرد قطب نمای این فردای بهب  است

ن درس های الزم از  بیایید تا با تحلیل تمام حجم تجارب یک سدٔه اخب  و گ رفت 
تاریخن ،   آن آرمان های  این  مورد  در  معاض  ایجاد گفتمان  و  روشنگری  ،   با 

 را برای تحقق این آرمان ها ایجاد  
ی

زمینه ها و توانانی های الزم فکری و فرهنگ
 نماییم. 

 بیاید تا: 

ارادهٔ   - و  همت  استقالل  از  راه  معاض،   آزادی،   مبارزان  و ،   نوسازی    ترف  
یم و  اطمینان به نفس را در خود اعاده نماییم ؛  بهروزی افغانستان الهام بگب 

ن االفغانن   خصلت  و از ماهیت  - وطیت الهام   افغانن و ترکیب بت  جنبش مشی
یم   و بر گفتارها قومگرایانه و بحران عدم اعتماد غلبه کنیم ؛  بگب 

یم و از سطح د  - انش و فهم امروزی  از تجربه های گذشته درس های الزم را بگب 
ن آن مبارزه   « را مطرح کرده و برای عمیل ساخت  یک »آرمان قابل تحقق افغانن

 بکنیم. 

ن نه کنیم   در برابر تاری    خ و نسل های آینده مسوول خواهیم بود. ،  اگر چنت 
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 ۲۰۱۷نومبر  ۴

 دعوا بر رس هیچ  –تاجییک  ،  فاریس،  دری

 !؟ یک از سه زبان سخن گفته است

روی   نامگپ  یک  ،   سه  و  لهجه  سه 
ن بیشب   با توجه به    -زبان است و نه چب 

جای کشیدن   به  ها  بسیاری  نکته  این 
پشت ،   دست بر روی مبارک خود شان

 ...پیشک دویده اند

این  به حیث یک گویشور   
ً
من شخصا

ترجیع   را  دری  نام  دلیل  سه  به  زبان 
 :  میدهم

این نام همسان با خود این زبان نه   - ۱
با  با   هم  نه  و  دارد  نسبت  تبار خاض 

 منطقه و یا کشور خاض؛ 

زبان گفتاری ادنر دری نسبت به لهجه فارش و تاجیگ با زبان نوشتاری    -۲
 ادنر نزدیک ترین است؛ 

پارش  » و یا «پارش باستان» اگر کش ادعا دارد که زبان دری فرزند زبان  -۳
 .اثبات کند( است، بیاید و آن را ساسانن  )پهلوی «میانه

ن آن کشوری نیست که امروز خود را مالک   زادگاه و مهد پرورش زبان دری نب 
ادبیات   اث  زبان و مب  این  تملک  ین حق  بیشب  دارای  از کم  یا کم  و  انحصاری 

 .کالسیک آن میداند

ن تبار و یا تبارهای خاض و یا باشنده گان مناطق خاض مالک   در افغانستان نب 
نیس  این زبان  زبان خود  انحصاری  را  آن  زبان همه کسانن است که  تند. دری 

 .میدانند و به آن سخن میگویند

پرداختند،   »زبانبازی«  به  افرایط  به صورت  روز  دو  این  در  بیشب  کسانن که 
کارشناس و یا هم کم از کم کارشناس صاحب صالحیت این عرصه نیستند. و 

ن گپ را به جاهانی کشانیده ان د که هیچ ربیط به مساله صد البته که یک عده نب 
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نه دارد. کسانن نخست ادعا میکنند که گویا کش گفته دری، تاجیگ و فارش  
 .سه زبان است و سپس رفته اند و کج بحتر های دیگر را راه انداخته اند

این که کدام شاعر و کدام مورخ و کدام سیاستمدار در مورد نام زبان خر گفته 
ست  این یا آن نام را ثابت نه میسازد. این هم که  درست  و یا نادر   –و نه گفته  

تا فرضیه اش را به صورت  ،   حتا یک زبان شناس چه فرضیه نی را ارایه کرده
 ...سخنش تنها در حد یک فرضیه باف  میماند،   غب  قابل رد به اثبات نه رساند

شد؛  من با هیچ کش در مورد زبان وارد مناظره و مناقشه نه خواهم  ،   به هر رو
هیچ    -»داالن را دولون، دوکان را دوکون و زبان را زبون« نه خواهم گفت    و اما، 

 وجود نه دارد تا لهجه ام را تغب  بدهم؛ همچنان کمپیوتر را رایانه  
دلیل منطف 

نه خواهم گفت؛ کوریا را هم کره و کیبل را هم کابل نه   و فیسبوک را رخنما 
ن میپذیرم، نادانن و    خواهم گفت؛ اگر این یا آن اصطالح را  از آن سوی کرٔه زمت 

خایم خوایه بود تا با کاربرد واژه هانی که در ادبیات کالسیک دری به کار رفته 
نو   نیازمندی های  به  برای پاسخگونی  یا هم   دارند و 

ی
ثبت فرهنگ و ضبط و 

توسط همزبانان ایرانن و یا تاجیکستانن به صورت به هنجار ساخته شده اند و  
مخالفت کنم. من هم مخالف افراط ام و هم  ،   یل برای آن نه داریمما معاد

 .مخالف تفریط

ن حد به خود حق دادم تا از   من به حیث یک افغان دری زبان و تنها در همت 
 
ٔ
خیایل دعوا نه کنند    هموطنانم بخواهم بیجا مساله خلق نه کنند و روی مساله

  - بان سخن نه گفته استتاجیگ و فارش به حیث سه ز هیچ کس از دری ،   -
ن در واقع بحث های بیجا و انحرافن اند  .همه بحث ها در این ارتباط نب 

له مهم واقیع داریم و بیجا  
ٔ
و از همه جدی تر این که در کشور هزار و یک مسا

ور نیست تا جنجال مصنویع خلق کنیم  . ضن

نن  ما در آسمانی سال ها پیش در مشوره با همکاران صاحب صالحیت فراخوا 
   هرا منتشی ساختیم که یک بخش آن به زبان و چه گون

ی
برخورد سازنده و  گ

با   عمیل 
ٔ
مرحله در  برای  آن  را  یاد شده  فراخوان  لینک  داشت.  ارتباط  کنونن 

 :عالقه مندان این جا میگذارم 

 کنیم  -
ی

انحراف جاگزین گفتمان  را  سازنده  های  چشم   -»فراخوان: گفتمان 

   انداز های میل را جاگزین چشم انداز های فرقه گرا بسازیم «

http://www.afghanasamai.com/Hamid-Obaidi/redakteurswort-n/guftman-hae-enherafi.htm
http://www.afghanasamai.com/Hamid-Obaidi/redakteurswort-n/guftman-hae-enherafi.htm
http://www.afghanasamai.com/Hamid-Obaidi/redakteurswort-n/guftman-hae-enherafi.htm
http://www.afghanasamai.com/Hamid-Obaidi/redakteurswort-n/guftman-hae-enherafi.htm
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 ۲۰۱۷دسمبر ۲۴

 
ٔ

 آقای عطا محمد نور علیه خودش  عریضه

داکب    علیه  را  زیادی  اتهامات  خود،  اخب    
انن سخبن در  نور  محمد  عطا  آقای 

از کاست  ها معرفن  عبدهللا عبدهللا مطرح   ن وی را شخصیت پر  نب  ساخت و 

 .کرد

مخالف   نظار  و شورای  جمعیت  اول  ان طراز  رهبر شد گویا  مدیع  نور  آقای 

بودند جمهوری  ریاست  مقام  برای  عبدهللا  عبدهللا  آقای  در    -نامزدی  هم 

سال  ۲۰۰۹ انتخابات سال انتخابات  در  هم  آقای   ... ۲۰۱۴ و  این  اما گویا  و 

نور   محمد  نامزد  عطا  را  خود  تا  خواسته  عبدهللا  عبدهللا  داکب   از  بود که 

ان   انتخابات بسازد . همچنان گویا این خود آقای عطا محمد نور بود که رهبر

جمعیت و شورای نظار را متقاعد ساخته تا از نامزدی داکب  عبدهللا عبدهللا 

نور  پشتیبانن کنند.  آقای  به گفته  هم  باز  امروز  اما،  داک،   و  عبدهللا  این  ب  

 .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 از یک نامزد نامناسب پشتیبانن کند، نتیجه این میشود  

در  حمد نور. که همه تقصب  ها بر میگردد به تصمیم نادرست خود آقای عطا م

صورت منافع   این  به  نسبت  را  جمعیت  منافع  اگر  اسالیم  جمعیت  ی  رهبر

باید وی را هم از پست کنونن اش  ،   شخص آقای عطا محمد نور برتر میداند

ن وایل   ی جمعیت برکنار کند و هم اعالمیه اخب  خود به ارتباط تعیت  در رهبر

د. و اگر بالفرض آن چه که آقای عطا محمد نور به ارتباط    جدید بلخ را پس بگب 

ی جمعیت  ،   باشد راست و درست نه،   داکب  عبدهللا عبدهللا گفته باز هم رهبر

ی جمعیت برکنار   اسالیم به خاطر آن باید وی را از پست کنونن اش در رهبر

د ن پس بگب  ن وایل جدید بلخ را نب   .کند و اعالمیه اخب  خود به ارتباط تعیت 
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 اخب  
انن  هوشیاری و درایت وی    کوتاه این که سخبن

ٔ
آقای عطا محمد نور نشانه

بل در واقع خالف آن را ثابت میسازد؛ زیرا آقای عطا محمد نور در واقع  ،   نه

 ...خود علیه خودش عریضه کرده است

آقای عطا محمد نور همچنان گفت که مساله اتخاذ تصمیم در مورد بودن و  

ی   ن خود را از پست والیت بلخ به رهبر جمعیت و شخص آقای صالح الدین  رفت 

د از آن متابعت خواهد کرد.   ربانن محول کرده است و هر تصمیم که وی بگب 

این معنا که   الدین ربانن است. به  نهادن صابون زیر پای صالح  این در واقع 

ساد به  تصمیم  منفن  پیامدهای  و  نتایج  و  ناکایم     ه هرگونه 
ی

آقای گ بر گردن 

 هر کامیانر احتمایل را آقای نور صالح الدین ربانن انداخت
ً
ه شده میتواند و طبعا

 .میتواند دستاورد خود معرفن کند

ی در مورد   آقای عطا محمد نور همچنان گفت که رییس جمهور هیچ تقصب 

وی نه دارد ؛ زیرا این خود او بوده که پیوسته در حرف و عمل از رییس جمهور  

ی. به این    – انتقاد کرده و با وی مخالفت ورزیده است   ن گایه حتا با تندی و تب 

ی که گفت، ن در واقع چون از کسب   ترتیب آقای نور به رغم کلمات تند و تب 

ن این سخنان به  عمیل پشتیبانن های مورد ادعایش   اطمینان نه دارد، لذا با گفت 

را برای آشت  با رییس  نشانن رییس جمهور به اصطالع عوام »راه کنجشکگ«  

باز گذاشته نور   جمهور  آقای  برخالف گفته  باید گفت که  ،   است. همچنان 

عبدهللا   داکب   میدهند،  نشان  اخب   های  ی  موضعگب  و  اظهارات  چنان که 

ن در جمعیت اسالیم و به خصوص در حوزه نفوذ شورای نظار آن   عبدهللا نب 

در غب  آن اگر چنان که آقای نور ادعا کرده   -چنان نر پایه و نر پشتوانه نیست

میبود،    عبدهللا این  یک هیچ  را  تا وی  نه داشت   لزویم 
ً
این صورت اصال در 

ن مورد تاخت و تاز قرار بدهد.   چنت 
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 ۲۰۱۸اپریل  ۲۱ 

و  چند نکته در مورد اهمیت انتخابات پیشر

 

و از چند جهت حایز اهمیت زیاد است  :  انتخابات پیشر

تا  میدانیم که پس از این انتخابات،   - ۱ لویه جرگه برای تعدیل  احتمال دارد 
اعضای  از  است  مرکب  لویه جرگه  میدانیم که  و  برگزار شود،  اساش  قانون 
انو جرگه( و روسای شوراهای والیت    شواری میل ) اعضای ولش جرگه و مشی

 و روسای شورای ولسوایل ها ؛ 

ریاست    -۲ انتخابات  برگزاری  برای  شد  خواهد  نی  تجربه  انتخابات  این 
 آینده؛ جمهوری در سال  

دهٔ  - ۳ مشارکت گسب  با  و  پیشی انتخابات   
ٔ
موفقانه تقویت    برگزاری  و  مردم 

و   میل  در شورای  بهب   فردای  خواهان  و  سالم  های  و گروه  حلقات  مواضع 
 :شوراهای محیل میتواند
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زمینه را برای استقرار حاکمیت قانون و برنامه ریزی و تحقق اصالحات در    -
فت و ترف  جامعه فراهم بسازد؛ مسب  تقویت و تحکیم دیموکرا   ش و پیشی

-   
ٔ
   جامعه

ٔ
کومک های شان جهانن و به خصوص متحدان افغانستان را به ادامه

 در تمام عرصه ها به افغانستان تشویق کند؛ 

 موضع افغانستان را در مذاکرات با پاکستان تقویت نماید؛   -

-   
ٔ
حتمایل شان برای دامن زدن  های اروسیه و ایران را وادار بسازد تا روی برنامه

ن آن به میدان گرم جنگ رسد منرصف   به تشنج در افغانستان و مبدل ساخت 
 بسازد ؛ 

فشار بر طالبان را برای دست کشیدن از جنگ و رو کردن به مذاکره برای    -
 .حل اختالفات شان با حکومت افزایش بدهد

مسب  انکشاف اوضاع در لذا این یک انتخابات معمویل نیست، بل نتایج آن بر  
امون افغانستان اثر گذار خواهد بود  .افغانستان و پب 

 
ٔ
گروه ها و  ،   کنونن بر همه عناض، حلقات  با توجه به مراتب باال، در مرحله

وهای خواهان فردای بهب  افغانستان است تا به ارتباط انتخابات به طور  نب 
 :عاجل روی نکات آن  توجه شان را متمرکز بسازند

ن ذهنیت عامه در مورد اهمیت انتخابات  -۱  روشن ساخت 

۲ -   
ٔ
اک در مرحله  رایدیهتشویق مردم جهت ثبت نام برای انتخابات و اشب 

معرفن معیارهای روشن تا مردم بتوانند به واسطه آن ها نامزدان شایسته   -۳

 و ناشایسته را از هم تکفیک نمایند

به  -۴ متعهد  و  شایسته  نامزدان  هوادار    معرفن  و  میل  مصالح  و  منافع 

، عدالت و همبست   هدیموکراش، ترف 
ی

 اجتمایع و پشتیبانن از آنانگ

از طریق عوامفریتر در  - ۵ برای عناضی که میخواهند  ن میدان  تنگ ساخت 

وز شوند   انتخابات پب 

ی از هرنوع تخلف و تقلب   - ۶ نظارت مردیم بر جریان انتخابات برای جلوگب 

 دادن به قهرمانان قالنر مبارزه با تخلف و تقلب  نهو میدان 
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 ۲۰۱۸جون  ۱۲

 چه گونه مینویسم  چرا و،  چه مینویسم

  و از همسخنانم چه چشمداشتی دارم 

 

باشم  داشته  ن  برای گفت  مینویسم که گتر  وقت   عقالنن    -من  ذهنم  گتر که 
ن   مطمت  حقانیتش  و  درست   از  وجدانم  تصدیق کند؛  را  شم  بودنش  باشد؛ 

ی  -سیاش ام بیان آن را الزیم بداند ن گتر را حتا اگر بدانم که شمار کثب  چنت 
  باز هم خواهم نوشت. مخالف آن اند،  

 همسخنان مطلتر را که  
 خوشحال میشوم که شمار هر چه بیشب 

ً
خوب طبعا

دروغ میبود اگر خالفش را ادعا میکردم. و   -منتشی میسازم بخوانند و بپسندند
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ن اما،   نب  مستقل  تفکر  توان  دارای  و  آزاد  انسان  دو  حتا  میدانم که  را    این 
چه رسد به این که    - توانند در همه موارد توافق نظر کامل داشته باشند  می نه

 موارد توافق نظر و آن هم توافق نظر کامل داشته باشند. 
ٔ
 مردم در همه

ٔ
 همه

ام متقابل روی   م با هر هموطنم در فضای احب  مسایل جامعه و وطن من حاضن
ک ما و جهان ما بحث و تبادل نظر کنم. بحث و تبادل نظر وقت  معنای   مشب 
نمایند.  اک  اشب  گوناگون  های  دیدگاه  گان  دارنده  آن  در  که    مییابد 
ن روشن است که گفت و شنود متمدن مستلزم رعایت یک سلسله اصول   این نب 

بنیادی است ارزش های  ن در موضوع  از جمله    -قواعد و  منطف  سخن گفت 
 . ن ن و مودبانه سخن گفت    سخن گفت 

 من جهانبیتن 
ً
آرمان های اجتمایع و دیدگاه های خودم را دارم.  ،   خوب طبعا

آزادی،  هوادار  دیموکراش من  همبست،   ترف  ،   برابری،     هرفاه، 
ی

عدالت  گ و 
یا هم    اجتمایع هستم. از این نظر با شماری از هموطنان همسونی هانی دارم و 

م از حیثیت و کرامت انسانن   با آنان تفاوت و اختالف هانی دارم. و اما، من حاضن
 دگراندیشان و از جمله مخالفان اندیشه نی و سیاش  

و حقوق انسانن و قانونن
با من همسونی   که 

ام همان گونه پشتیبانن کنم که از حقوق خودم و کسانن
 .دارند

ا در افغانستان به نویع ایدز ذهتن مبدل  در مورد دو گرایش که در این روز ه
 سبب بحث های انحرافن میشوند دید خود  

ً
ا ن اکبر شد و پای نوشته های من نب 
 :  را به صورت مفصل تر مینویسم 

ی دین- ۱ ی سیاست و سیایس ساخیی   دیتی ساخیی

ی و رویکرد تبارگرایانه،  تبارگرانی  -۲ ی   تبارستبر

  در مورد دین

ن دین بوده ام و آن  من همیشه مخالف دیتن س ن سیاست و سیاش ساخت  اخت 
تاری    خ   نیست.  استوار  ی  ن بر دین ستب  این موضع من  ام.  بیان کرده  را آشکارا 
ن سیاست به چه ها و   ن دین و دیتن ساخت  نشان داده است که سیاش ساخت 
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به    -انجامدمی  کجاها  را  حقیقت  این  هم  طالتر  و  تنظیم  دورٔه  تلخ  تجارب 
است. تجارب همه کشورهای دیگر اسالیم و همچنان تجربه  روشتن نشان داده  

قابل انکار است ن گواه این واقعیت غب   . قرون وسطانی اروپا نب 

ن سیاست و سیاش   اند که دیتن ساخت  ثابت ساخته  ی  این تجارب بشی تمام 
ن دین هم دامن دین را به صورت شنیع لکه دار میسازد، هم سیاست  ،   ساخت 
مواجه میکند و هم باعث بدبخت  جامعه میشود. از جمله با توجه  را با ناکایم  

جهادی بار  فاجعه  تجربه  و  خوانش  با  میتوان گفت که  تجارب  ن  همت  ،   به 
  نه

ٔ
تجربه و  خوانش  با  مبارزه  به  این   میتوان  با  ن  نب  و  رفت  طالتر  بار  فاجعه 
جمله    توان با ورژن های دیگر و از می نه  خوانش ها و تجربه های ناکام گذشته

 . ورژن داعشی مبارزه کرد

 
ٔ
مردیم کسب کند   به باور من مخالفت با اسالم سیاش زمانن میتواند پشتوانه

 
ٔ
اث پرپشتوانه و عمیق تاریخن افغانستان  که اسالم رحمانن به مثابه عقیده و مب 

احیا   حاضن  زمان  های  نیازمندی  و  ایجابات  با  مطابقت  در  هم  آن  و  دوباره 
 . گردد

 اخب  نظام شایه    طوری که
ٔ
میدانیم از برکت اسالم رحمانن افغانن در دو دهه

اقتصادی اجتمایع،  فت  پیشی و  ارتقانی  تدریخر  اصالحات  و  ،   روند   
ی

فرهنگ
استقبال   مورد  حتا  و  شد  پذیرفته  افغانستان  مردم  عموم  توسط  سیاش 

دهٔ  وان اسالم سیاش نه گسب  مردم    توانستند  مردم قرار گرفت . در آن زمان پب 
را در سمت مخالفت با این اصالحات بکشانند. شگ نیست که اگر این روند  

 می  نه  قطع
ٔ
رابطه میتوانست  در ،   دولت،   دین شد،  را  فرهنگ  و  سیاست 

چهارچوب عقالنن قرار داده و نهادینه سازد. درس های گرانبهای این تجربه  
ن راه مهار و نفن بحران بسیار کومک کننده  . باشد میتواند در یافت 

ی ی   در مورد تبار گرانی و تبارستبر

ن نه ن و دوربت    - دارد  دیدن طیف وسیع تنوع اتنیگ در افغانستان نیاز به ذره بت 
توان با چشم ساده هم دید. این تنوع به خودی خود مشکل می  این واقعیت را 

ابزاری   آفرین نیست. این تنوع زمانن به مشکل مبدل میگردد که از آن استفادهٔ 
القویمص د. در یک جامعه کثب  این جامعه مانند  ،   ورت بگب  اگر  به خصوص 

 
ٔ
   هجنگ زده و بحران زده باشد، مسایل به ساد،   ما عقبمانده جامعه

ی
میتوانند  گ

 روشنفکران و همه عناض  رنگ و رخ قویم کسب کنند. و اما،
ٔ
از نظر من وظیفه
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ها همچو گرایش  با  مقابله  بهروزی  هوادار  وهای  نب  نه  و  و  است  مخرب  ی 
 
ٔ
دردناک گذشته تجارب  آن.  با  دور همصدانی     -نه چندان 

ٔ
فاجعه  :

ً
بزرگ   مثال

ن    شدن ده ها هزار از شهریان کابل و نب 
تبدیل کابل به ویرانه سوخته و قربانن

 
ٔ
نشان داده و ثابت ساخته    - نود   تجارب تلخ دیگر در مناطق دیگر کشور در دهه

 رویکردهانی فا
ن خواهد   جعه آور اند و از آن هیچ قویم سودی نهاند، که چنت 

 . برد

باید   به باور من، هیچ قویم از اقوام افغانستان دشمن هیچ قویم نیست و نه
در واقع به این وسیله   باشد. عناض و گروه هانی که با کارت قویم بازی میکنند

را حفظ کنند، خود  آزمندانه  را   منافع  خود  را که  قویم  منافع  آن   نمایندهٔ نه 
، )پشتونن قویم  های  »مافیا«  و  داران«  »تیکه  میسازند.   تاجیگ، وانمود 

   ههزار  اوزبیگ،
ی

(  گ  ... وجود   و  از  واقع  در  همدیگر  با  ها  رویارونی  رغم  به 
ند و با هر حرکت  سبب تقویه همدیگر میشوند. آنان هر یگ  همدیگر سود میبر

اقوام دیگر و در مجموع دشمنان در واقع هم دشمن قوم خود و هم دشمن  
 .منافع همه گانن مردم افغانستان اند

نه   تنها  نه  تبارگرایانه  رویکردهای  با  بگویم که  میخواستم  آمد  آنچه گفته  با 
میتوان مسایل موجود در جامعه را حل کرد و موفق به برونرفت از بحران و  

و گفتارها   رویکردها  بل  بهب  شد،  فردای  مسب   به سوی  و کردارهای  حرکت 
 
ٔ
کنونن به یگ از عوامل مهم تداوم و تشدید بحران و خطر   تبارگرایانه در برهه

 نابودی آور مبدل گردیده است
ٔ
 . افتادن در پرتگاه یک فاجعه

است  مبدل گردیده  ذهتن  ایدز  نوع  یک  به  واقع  در  ی  ن تبارستب  و    -تبارگرانی 
مقاب برای  ما  های  توانانی  بسیج  از  مانع  این  بیمارنی که  و  میشود  با خطر  له 

خطر   عامل  این  با  مبارزه  من،  نظر  از  میدهد.  روزتاروز کاهش  را  ها  توانانی 
 
ٔ
 . دورنگر و دارای احساس مسوولیت است هر هموطن آگاه، وظیفه

ن االفغانن از جمله در رابطه با نابرابری   این را هم میدانم که ما در مناسبات بت 
که باید آن ها را به طور بنیادی و سازنده  های اجتمایع مسایل زیادی داریم  

 . حل کنیم

این روشن است که در هر جامعه نی گروه های اجتمایع گوناگون در کنار منافع 
،) ک ) منافع و مصالح همه گانن ن   و مصالح مشب  منافع گرویه خاص خود را نب 

دارند. مطرح کردن این منافع با حفظ ارجحیت منافع و مصالح همه گانن یک  
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وع است. و اما، مطرح کردن این منافع و خواسته ها به شکیل که در   امر مشی
د، عمیل است غب  مسووالنه  قرار بگب 

 .تقابل با منافع و مصالح همه گانن

از  ،   روشن است که راه به سوی آیندٔه بهب  وطن و هموطنان ما،   به هر رو
قبیله  ،   قویم  مسب  چسپیدن و دامن زدن به تعصبات و اختالفات و منازعات

سمت   ،   مذهتر ،   نی  و  تلخ-زبانن  های  تجربه  جنایتبار ،   چنان که  و  ن  خونت 
 نه چندان دور بار دیگر اثبات نمود  

ٔ
  .گذرد می نه  -گذشته

توان آموخت . نادرست  می  توان تغب  داد . از گذشته تنها می نه  گذشته ها را 
ن   تلخ و خونت 

ٔ
انن که باشد، امروز  به هر نام و عنو ،   است اگر به خاطر گذشته

و آینده را فدا کرد. آینده در برابر ما قرار دارد و ما حق انتخاب این آینده را  
منطف   باید  ما  انتخاب  این    ،   معقول،   داریم. 

ٔ
همه و  نفع وطن  به  و  ممکن 

 .هموطنان ما باشد

* 
آن چه در باال آمد دید من در مورد برخن مسایل بود.  ،   خوب همسخنان گرایم

متفاوت و یا هم  ،   ما روی مسایل مذکور ممکن است همسان، همسودید ش
متقابل با دید من باشد. واقعیت و به خصوص واقعیت های اجتمایع همیشه 
با   حتا  و  نگاه  یک  با  تا  است  دشوار  انسان  یک  برای  و  دارند  ابعاد گوناگون 

 
ٔ
بحث و  این ابعاد را چنان که هستند دریابد. در   مطالعه و تجسس بتواند همه

دیدگاه های گوناگون است که  دارنده گان  میان  نظر سازنده و منطف   تبادل 
 .میتوان این واقعیت ها را کاملب  شناخت

و   من از این متشکرم که در این صفحه حضور دارید، نوشته های مرا میخوانید، 

ن   با ورود به بحث در مورد آن ها مرا متوجه ابعاد دیگر مسایل مطروحه و نب 

کاست  ها و اشتباهات در نوشته های من میسازید. همچنان متشکرم   متوجه

حتا آنانن که با دیدگاه های شان مخالف    – که به همسخنان تان در این صفحه  

 . با رعایت معیارها و موازین متمدن برخورد مینمایید -هستید

ن دید من در مورد    که همسخنان گرایم در مورد مسایل مطروحه و نب 
در صورن 

ک ما افغانستان پرسش های داشته باشند،  مس  ایل دیگر جامعه و وطن مشب 

من در خدمت خواهم بود. من ادعا ندارم که برای حل همه مسایل جامعه و 
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ٔ
 نسخه نی   کشور نسخه

ن آماده دارم. هیچ کس جامع الکماالت نیست تا چنت 

شنودهای   و  هستم که گفت  باور  این  بر  اما،  و  باشد.  میان  داشته  سازنده 

م و بنیادی امروز و فردای جامعه و کشور میتواند   هموطنان روی مسایل مبر

 .در این راستا سودمند باشد

** 
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 ۲۰۱۸اکتوبر  ۴

ی داد  
ٔ

 به کدام نامزدها باید را

ی داد 
ٔ

 و به کدام ها نه باید را

را   حق  این  خودش  هر کش  البته 
دارد تا تشخیص بدهد به چه کش  
نه   ی 

ٔ
را چه کش  به  و  بدهد  ی 

ٔ
را

 .دهد

موازین   و  معیارها  من  جا  این  در 
تشخییص   ن  چنت  برای  را  خودم 
اگر  که  البته  صد  مینویسم. 
داشتند، دلچستر    همسخنان 
 .میشود در مورد آن ها بحث کرد 

و،  من امیدوارم که در انتخابات پیشی
از  و  جوان  نامزدان  بیشب   شمار 

پارلمان راه بیابند. از جوانان منظورم فرزندان و وارثان آنانن  جمله زنان جوان به  
نیست که عامل فاجعه ها اند و یا در ادامه بحران و جنگ ذینفع اند. منظور  

استوار برای  وجدان بیدار و ارادٔه  ،   دارای دانش،   من جوانان پاکدل و پاکدست
نافع و مصالح  جوانان پاکنفس و متعهد به م -خدمت به جامعه و کشور است 

تفکر دارای  و  و  ،   همه گانن  منافع  این  ن  مت 
ٔ
تا به  بتواند  نی که  برنامه  و  بینش 

مصالح کومک کند؛ جوانان باورمند و متعهد به دیموکراش؛ جوانان عاری از 
،   مذهتر و جنسیت  و باورمند و متعهد به تفاهم،   سمت  ،   تعصب تباری، زبانن 

   ههمبست
ی

   هعدالت و همبست،   ترف    و اتحاد میل و خواهانگ
ی

اجتمایع. البته  گ
دارای   امیدوارم  راه مییابند،  پارلمان  به  نامزدان میان سال و کهنسال هم  اگر 

 .صفات یاد شده باشند

من همچنان امیدوارم از میان وکالی کنونن تنها آنانن دوباره انتخاب شوند که  
 متبارز ساخته  گ  مشخصات یاد شده در باال را داشته و آن را در دورهٔ 

ً
ذشته عمال

 .باشند



-------------------------------------------------------- -----------------------  
 [92]                                               سوم جلد  - از بن تا بنبست و شکست 

 

ن   نامزد دارای مشخصات یاد شده در میان هزارا ن نامزد انتخابات    ۲۵۰یافت 
ن    را میشناسم و شما هم به یقت 

ن کسانن هم ممکن است و هم محتمل. من چنت 
ن کسانن را میشناسید. و در نهایت کم از کم میتوان تشخیص داد که به   که چنت 

ی
ٔ
 .داد چه کسانن نه باید را

 امیدوارم این نامزدها به پارلمان راه نیابند
ً
 :من شخصا

چور ساالران و رسان گروه های  ،   جنگ ساالران،   طالبان، تنظیم ساالران  -
 مافیانی و شبه مافیانی و فرزندان، وابسته گان و هواداران آنان؛

؛  اشخاص دارای تعصبات تباری،  - ، سمت  و مذهتر
 زبانن

جاسوش اشخاض که    - شک  آنان  مورد     هوابست،   در 
ی

دلبستگ    هو 
ی

به  گ
 کشورهای همسایه و دیگر دشمنان افغانستان وجود دارد؛ 

 بدفکر و بدنیت؛ ،   بدزبان،   اشخاص تندزبان  -

 اشخاص دروغگو و دورو و عوامفریب؛  -

اشخاض که به کرش پارلمان به حیث دکان کسب منفعت شخیص و یا هم   -

 .اغراض سوو و ضد میل دیگر مینگرند موضع دستیانر به

ید به  با نه  همچنان من بر این باورم که »خرپول ها« را از هر جنش که باشند،

پارلمان راه داد؛ زیرا روشن است که اینان از این طریق در صدد خواهند شد تا  

قانونگذاری و طرح و تطبیق سیاست را در مسب  منافع آزمندانه خود   روند 

و نه در مسب  منافع توده های میلیونن مردم . این به معنای  شان سوق دهند  

برای رسمایه   ها«  برای »خرپول  فرصت  و  میدان  ن  فراهم ساخت  با  مخالفت 

چنان  را  فرصت  و  میدان  تا  هستم  آن  من طرفدار  برخالف  نیست.  گذاری 

فراهم ساخت تا»خرپول ها« ثروت های شان را در داخل افغانستان برای رشد 

و اما طوری که هم خود از آن به صورت   -ور رسمایه گذاری کنند  اقتصاد کش 

ند و هم جامعه  .عادالنه سود ببر
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 ۲۰۱۸اکتوبر  ۱۴

ی داد؟! 
ٔ

 به یک باید را

را   :  از دوست  پرسیدم نامزد وکیل شایسته  بر اساس کدام معیارهای میتوان 
ی داد؟ 

ٔ
 تشخیص کرد تا به وی در انتخابات پارلمانن را

ن بودپاسخش    :چنت 

 .»من برای این کار چند معیار ساده دارم

 .شده باشد باشد. یعتن از راه سیاست و کار در دولت پولدار نه دزد نه  .۱

 .باشد جهادی و اسالمگرا نه  .۲

خواهد نظام سیاش در افغانستان از درون  می  منظور از اسالمگرا کش است که
ون شود  .دین بب 

 و تنوعش مشکل نداشته باشد. افغانستان را  با    .۳
ی

افغانستان جدید و رنگارنگ
 .برای همه بخواهد و به برابری همه در پیشگاه قانون باور داشته باشد

 .با سواد باشد و با دنیای مدرن و مدرن شدن افغانستان مشکل نداشته باشد

 .اشدب الاقل به صورت علتن نوکر بیگانه و مخصوصا همسایه ها نه   .۴

ن موارد را یک شخص دارا باشد، بقیه مسایل را  شود کم و  می   به نظرم اگر همت 
 «.بیش نادیده گرفت

ن گونه   تا همت  بگویید  را در یک کلیپ  نکات  ن  تا همت  این دوستم خواستم  از 
ش کنم. دوستم پاسخ داد که از مدن  از دنیای مجازی فاصله گرفته و   منتشی

ی نشی  ن  نمیخواهد شخصا چب 
ً
ی از نام او منتشی شود. و در  عجالتا ن  کند و یا چب 
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توانید این دیالوگ را زیر عنوان صحبت با یک دوست  می  »شما  :  ادامه نوشت
ید لطفا  ».نشی کنید. یعتن از من نام نبر

یید کردم
ٔ
نه به    - من یکایک این چهار نکته را که وی ابراز داشت، به تمام معنا تا

ن وی ن آن چه او گفت ،   خاطر تعارف و یا خوش ساخت  بل چون در واقع نب 
  
ً
گونی بیان نظر من بوده باشد. اگر کش از من هم این پرسش را میکرد ماهیتا

میگفتم   ن  نب  را  معیارها  ن  همت  جمله  به کلمات  –از  شاید  جمالت     خوب  و 
» خوب، چون اساس نگاه ما و   :  دیگری. این را به وی هم گفتم . او پاسخ داد

 ت.«شما به مسایل یگ اس

»میدانید اگر من این گپ ها را بگویم یک تعداد آن را    :  به این دوستم نوشتم 
اگر شما بگویید تعداد دیگری از آن را با حسن   . با حس نظر خواهند نگریست

ش کنم چانس آن وجود دارد   نظر خواهند دید. و اما، اگر شما بگویید و من نشی
م  را  آن  نظر  با حسن  بیشب   به مراتب  بدهند. تا شمار  قرار  آن     ورد توجه  از 

ش   دوستم خواستم تا  ن گونه منتشی ن نکات را در یک کلیپ بگویید تا همت  همت 
و   فاصله گرفته  مجازی  دنیای  از  مدن   از   

ً
فعال داد که  پاسخ  دوستم  کنم. 

ی از نام او منتشی شود. و در ادامه   ن ی نشی کند و یا چب  ن نمیخواهد شخصا چب 
دیالوگ را زیر عنوان صحبت با یک دوست نشی    توانید این می  »شما   :  نوشت

ید لطفا.«  کنید. یعتن از من نام نبر

من ناگزیر حق این دوستم را در مورد این که سخن نگوید و گتر هم با درج نام  
میتوانم نگویم که حیف است   این جا نه  رعایت کنم. و اما،   شود،  وی منتشی نه

ن هموطنانن وارد بحث علتن در مورد  م    که چنت  نه    جامعه و کشور  مسایل مبر
سیدم. چون این دوستم انسان فهمیده  ش وند. خوب من علت سکوت وی را نبر

  و عاقیل است، 
ً
 علت معقویل هم برای سکوت موقت  اش دارد.  حتما

ام که   دیگر هم مطرح کرده  از هموطنان  تعداد  یک  با  را  پرسش  ن  خوب عت 
ه آن پاسخ گفته اند. این ویدیو  خوشبختانه شماری از آنان یط ویدیو کلیپ ها ب

ولو با نظرهای ارایه شده در آن ها   -کلیپ ها را به زودی منتشی خواهم کرد
 موافق باشم و یا نه باشم. 

ن اگر به ارتباط پرسش مطروحه  هانی دارید میتوانید در پای این     شما نب 
گفتتن

کوتاه بیان کرده و  مطلب بنویسید و یا هم سخنان تان را در ویدیو کلیپ های  
 از طریق پیامگب  برایم بفرستید تا در بحث مورد نظر درج شوند. 
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 ۲۰۱۸دسمبر   ۲۱

 وگوی صلح لبیک میگویند؟آیا طالبان به گفت

اصغری یم   :  سهیال  باعث  نی  ناگزیری  زده  چه  طالبان کنار  با  جنگ  تا  شود 
ممکن  شود؟  گرفته  پیش  آشتی  راه  و  ناممکن شود  و  این  ها  در  باب  ها 

 چیست؟

 حمید عبیدی: 

باید در سیاست ارجحیت  نخست این که حل مسالمت  ن مسایل همیشه  آمب 
 داشته باشد و نه توسل به زور. 

د و گ بار مصایب   دوم، دیدن این که از جنگ جاری و تداوم آن گ سود میبر
ن چندان دشوار نیست.   آن را بر دوش میکشد نب 

ن دشوار نیست که   ی  که در آستانه نی و جهانت  اجماع منطقهسوم، دیدن این نب 
از شکل پس  نخست  و سالیان  افغانستان، سقوط طالبان  در  نو  نظام  ی  گب 

امون افغانستان شکل گرفته بود، برهم خورده است.   پب 
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اکنون این خطر با چشم ساده قابل دید است که افغانستان دوباره به میدان  
تمام  ن رقابت  بت  مخرب  و  مبعیار  همه    - دل گرددالملیل  میتواند  رقابت  که 

 سال اخب  را نابود بسازد.  ۱۷ دستاوردهای دیموکراتیک

 خوب بهب  از این نم 
ً
رس  بود اگر طالبان پس از سقوط امارت شان دیگر اصال

میتوانستند و یا هم در جریان جنگ تضعیف گردیده و شکست   بلند کرده نه
ن به حاشیه ساالران و جنگبود اگر تنظیمخوردند و هنوز بهب  یم یم ساالران نب 

سفانه اوضاع اکنون  رانده شده یم 
ٔ
بودند و بسا آرزوهای نیک دیگر ... و اما، متا

له اصیل این است که چه
ٔ
توان به  گونه یمچنان است که میدانیم. حال مسا

تر از تداوم و تشدید  مصالحه و صلخ رسید که بهای آن برای افغانستان بیش
 باشد...  ن نهجنگ و بحرا

مدنن در مورد  ی های سیاش و جامعهاحزاب و گروه  به باور من اگر حکومت، 
یند،  رسند و در یک صف قرار نه    مذاکرات با طالبان به تفاهم و توافق نه  گب 

بهای مصالحه و صلح باال خواهد رفت. برخالف هرقدر که در این زمینه در  
ان هم  ن دهجامعه مب  تر باشد و هر قدر که توانانی های قوای  سونی و اتحاد گسب 

ان پشت   ن ن بانن جامعهمسلح افغانستان باال تر باشد و هر قدر که مب  الملیل  ی بت 
از حکومت افغانستان بیشب  باشد، به همان اندازه فشار بر طالبان و حامیان  

تر با مسایل برخورد  بینانهنی شان افزون خواهد گردید تا از موضع واقع منطقه
 نند. ک

اصغری طرح   :  سهیال   کنیم، اگر 
ی

شگاف را کالبد  طالبان  و  دولت  آغازین  های 
 ها کدام اند؟ ها و ناشدنی شدنی 

دارد. و اما پایان دادن   جنگ و ادامه آن نیاز به عقل زیادی نه :  حمید عبیدی

ن منازعه نه تنها به عقل بل همراه با آن به احساس  جنگ و حل مسالمت آمب 

ن و همچنان  مسوولیت در برا بر رسنوشت کشور و جامعه، نیت و ارادٔه راستت 

 .تدبب  نیاز داردشهامت و  

حتا آن    اگر عناضی که بر شمردم بالفرض در هر دو طرف وجود داشته باشد، 

سد،   به نظر مب 
میتواند شدنن گردد. البته که حتا در    چه که در ظاهر ناشدنن

ن پایان جنگ از طریق دستیبانر  ن  این صورت نب   حل مسالمت آمب 
ٔ
 به توافقنامه

 .خواهد بود منازعه و تحقق این توافقنامه کار ساده و آسانن نه
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ن منازعه پیشنهاد طرف دولت  ،   چنان که میدانیم فراخوان حل مسالمت آمب 
 است. 

 پالن مشخیص را ای
ً
ا که به باور  ن مورد ارایه کرده است   رییس جمهور غتن اخب 

 برخورداراز جوهر عناضی یاد شده است
ً
 .من اصوال

  
ٔ
پایه بر  اگر  نمایندٔه  برخالف  چه که  ماسکو آن  در کنفرانس  گفت    طالبان 

یاد شده   از عناض  بسیاری  فاقد  میتوان گفت طرح طالبان  بکنیم،  قضاوت 
 است. 

   هبه باور من چند معیار اصویل وجود دارد که چه گون
ی

برخورد طالبان با آن  گ
 :ها میتواند نیت و ارادٔه واقیع طالبان را روشن بسازد

با دولت   .۱ به مذاکره  تحریک طالبان حاضن  نهاگر  و   افغانستان  شود، حل 
ن مسایل گپ هوانی خواهد ماند  .فصل مسالمت آمب 

   هچه گون .۲
ی

 .برخورد با قانون اساش افغانستان و نظام مبتتن بر آنگ

ام عمیل نسبت به قانون اساش  ن آیا تحریک طالبان حاضن خواهد شد تا به الب 
؟  ابراز تعهد کنند و یا خب 

وه سیاش و هر شهروند افغانستان حق دارد  البته که طالبان و هر حزب و گر 
آن مالحظات  به  اساش نسبت  قانون  به  ام عمیل  ن الب  به  تعهد  با  تا همزمان 
م پیشبیتن شده در قانون اساش   ن نظری خود را داشته باشد و مطابق به میکانب 

 .خواهان تعدیالت در آن گردد

وی نظایم آیا تحریک طالبان حاضن خواهد شد تا اصل انحصار دولت   .۳ بر نب 
؟  را بپذیرد یا خب 

 نه
ً
میتوان انتظار داشت که طالبان یک شبه به یک حرکت و یا حزب   طبعا

سیاش مبدل شود؛ بل مساله روی این است که این گذار در یک مرحله آغاز 
وی نظایم   و در زمان پیشبیتن شده در توافق تکمیل گردد؛ زیرا اگر دولت بر نب 

دصلح پایدار شکل نمانحصار نداشته باشد،    .گب 

گون . ۴    هچه 
ی

زنان(گ حقوق  )ارجمله  ی  بشی حقوق  با  حقوق  ،   برخورد 
شهروندی و دیموکراش. روشن است که اگر تحریک طالبان بخواهد این ارزش  
ها و دستاورد ها لغو گردند، نه توافف  برای صلح واقیع به میان آمده میتواند  

https://president.gov.af/fa/Document/6789
https://president.gov.af/fa/Document/6789
https://president.gov.af/fa/Document/6789
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پایدار. مرد و  نه هم صلح واقیع  به دوره های  و  نیستند  افغانستان حاضن  م 
فاجعه های »امارت اسالیم« و یا هم »تنظیم ساالری« و یا هم حالت شبیه  

 به آن برگردانیده شوند. 

ن مذاکرات  ن باید از خطای مجاهدین که به جای حاضن شدن به مب  طالبان نب 
ن االفغانن و پایان جنگ از طریق مصالحه میل، خواستند از طریق معام له با  بت 

ن    اقدامات توطیه آمب 
ٔ
روسیه در افغانستان به قدرت برسند، بیاموزند. نتیجه

افغانستانبرای تحقق   و    آن معامله فروپاشی دستگاه دولت و قوای مسلح 
حاکم شدن هرج و مرج کامل و جنگ ها میان احزاب و تنظیم های مجاهدین  

ه نتایج و پیامد هانی  هرج و مرج و جنگ هانی ک  -و جنگساالران متحد آنان بود
فراهم   را  آن  زمینه  مرج  و  هرج  آن  میدانیم که  و  میدانیم.  را  آن  آور  فاجعه 

ن میدانیم  ...ساخت تا به میدان آورده شوند و بقیه ماجرا را نب 

ن باید از آن فاجعه ها درس های الزم را گرفته باشیم و تکرار آن   ما افغان ها نب 
 باید اجازه بدهیم.  ها را نه

همسایه   :  اصغری  سهیال  نیت  و  جهانی  با گفتعامل  پیوند  در  های وگو گان 
 صلح چیست؟ 

عبیدی امریکا پایان جنگ از  زلم خلیلزاد گفت هدف ایاالت متحدٔه   :  حمید 
 میخواهد:   طریق مذاکرات صلح است. وی گفت امریکا

ن شود که افغانستان دوباره         - تروریزم مبدل     به منبع خطر   مطمت 
 خواهد شد.  نه

حکومت           - میان  مذاکرات  طریق  از  افغانستان  داخیل  مسایل 
ن االفغانن حل و فصل شود.   افغانستان و طالبان و توافق بت 

 روند صلح زمانن موفق شده میتواند که ابعاد منطقه
ً
نی   نی و فرامنطقه طبعا

ن با توافق طرف های ذیدخل و ذینفع حل و فصل شود. این کار  تنها    جنگ نب 
در صورن  امکان پذیر است که طرف های خارخر توافق کنند که اختالفات 

 خواهند کرد.  میان شان روی مسایل دیگر را در میدان افغانن منتقل نه

 
ٔ
رقابت  قدرت های بزرگ و به خصوص امریکا و روسیه از آن چه که در نتیجه

ن از    حمیل شدها و رویارونی های آنان در دوران جنگ رسد بر افغانستان ت و نب 
  
ٔ
ند  خطاهانی که در آغاز دهه نود در افغانستان مرتکب شدند، باید درس بگب 
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وند. در آن زمان اگر امریکا خردورزانه و دورنگرانه  نه ش  مرتکب خطا    و بار دیگر
عمل میکرد و اگر روسیه تحت فشار حالت اضطراری داخیل شتاب زده و کوتاه  

 
ٔ
تحقق مییافت، افغانستان     میل در افغانستاناندیشانه عمل نمیکرد و مصالحه

ن   نب  افراطگرانی  تروریزم و  نمیگردید و به منبع خطر  دچار فاجعه های بعدی 
 ... شد ومی  نه مبدل

زمان آن   ،    برخالف 
ٔ
جامعه اعضای  همه  را    جهانن امروز  افغانستان  دولت 

و میدانند  وع  مشی آمده    دولت  عمل  به  کید 
ٔ
تا واقعیت  این  بر  است.     بارها 

 
ٔ
یهمچنان جامعه  رهبر

افغانستان بر روند صلح را پذیرفته     و مالکیت   جهانن
 
ٔ
فت موفقانه روند  است. وساطت و مساعدت کشورهای دیگر برای آغاز و پیشی

نه وجه  هیچ  به  افغانستان،  در  را  صلح  اصل  دو  این  باشد که  طوری  باید 
دستاورد  ن  رفت  میان  از  موجب  هر خطای که  بسازد.  سال   ۱۷ هایمخدوش 

اخب  افغانستان گردد نه تنها برای مردم افغانستان فاجعه آورد خواهد بود، بل  
 نود نشان دادچنان که تجربه ٔ

ٔ
    در نهایت امنیت،   دهه

ٔ
ن با  جامعه  را نب 

جهانن
  مخاطرات جدی مواجه خواهد ساخت. 

اصغری چه   :  سهیال  با طالبان  صلح   
ٔ

پروسه در  پاکستان  خواهد نقش  گونه 
 د؟ بو 

عبیدی  گذشته پیوسته مرصوف جنگ   :  حمید 
ٔ
پاکستان در طول چهار دهه

اعالم ناشده علیه افغانستان بوده است. در گذشته مجاهدین در واقع نقش  
این جنگ نیابت  پاکستان را ایفا کردند و اکنون طالبان این نقش ابزارهای عمدٔه  
 را ایفا میکنند. 

 کنونن کنونن روشن نیست که
ٔ
آیا پاکستان تنها جهت کاهش فشار   در مرحله

ن و مذاکرات میان  از طریق مسالمت آمب  پایان جنگ  برای  امریکا به همکاری 
دولت افغانستان و طالبان تظاهر میکند و یا این که تغب  واقعت  در سیاست  
 بر این باورم  

ً
پاکستان در قبال افغانستان در حال رونما شدن است. من شخصا

 از سیاست مزورانه و بازی دوگانه خود دست برنداشته  که نظامیان پاکستانن 
ن میتواند پاکستان  اند. من بر این باورم که تنها توافق میان امریکا، روسیه و چت 

،   اش علیه افغانستان تن دهد. خوب  را وادار سازد تا به جنگ اعالم ناشدهٔ 
ن در این مورد در صورن  امریکا را همرایه و  روشن است روسیه خواهند    چت 

امون افغانستان در نظر گرفته   ن هم در مسایل پب  کرد که منافع خود شان نب 
 شود. 
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 ۲۰۱۸دسمبر   ۲۷

 د پردی کټ تر نیمو شپو وی 

 ما ز »آنان«* چشم یاری داشتیم

 خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم

باره   در  ترامپ  دونالد  تصمیم  اعالم  و  ابوظتر  نشست  از  نصف  پس  خروج 
امون   وهای امریکانی از افغانستان، گپ های بسیاری در رسانه ها پب  این که   نب 

ن و پاکستان و ایران و سعودی و نه میدانم کجا و کجا چه   امریکا و روسیه و چت 
ندارند،  می  نه  میکنند و چه افغانستان چه سیاست  دارند و  ارتباط  به  کنند و 
 گفته شد. 

میتوانیم سیاست کشور های دیگر   فغان ها نهخوب این روشن است که ما ا
ن کنیم. از هیچ بیگانه میتوان توقع داشت تا به جای ما از منافع  نی نه را تعت 

 ما را به رفاه  میل ما و از وطن ما پاسداری کند،  
ٔ
وطن ما را آباد بسازد و جامعه

یه  چه کشور همسا،   چه این بیگانه ابر قدرت نزدیک باشد و یا دور  - برساند
 غب  اسالیم...  و یا    کشور اسالیم باشد چه  ،  باشد و یا کشور دیگر

کت    :  یک متل پشتو است که میگوید »د پردی کټ تر نیمو شپو وی« )چبر
 بیگانه تا نیم شب است( 

وزمندانه عبور کرده اگر بخواهیم از جنگ و بحران جاری،  به باور من و به   پب 
  باید: بهب  برسیم پس   آیندهٔ 

در   و باور و اتکا بر خود را به حیث یک کشور و یک ملت عزت نفس  -۱
 خویش احیا کنیم 

ک، به  بر مخاصمت و تفرقه غلبه نموده     -۲  منافع و مصالح مشب 
ٔ
و بر پایه

  ههمبستتفاهم،
ی

 و اتحاد میل برسیم گ

تفکر    -۳ دارای  باید  یک  ی اتب 
سب  اهداف  به  دستیانر  برای  درک کنیم که 

یک  ی اتب 
 ،   سب 

ٔ
یک،برنامه ی اتب 

سب  یک    دید  ی اتب 
سب  حوصله  و  یک  ی اتب 

سب 
 باشیم. 
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مطلوب  البته که غلبه بر موانع و دشواری های موجود و رسیدن به آیندٔه  
اگر چنان که باید اراده نماییم و خردورزانه     کار ساده نی نیست. و اما ممکن

بکوشیم در این صورت گام به    با تمام توان در این راه مدبرانه و،   دور نگرانه
ل مقصود نزدیکب  خواهیم شد.  ن  گام به رسمبن

 کنندمی اهل همت رخنه در سد سکندر 

 این سبک دستان، کلید فتح را دندانه اند

 »صایب«

 هرکه را یک ذره همت داد دست

 کرد او خورشید را زان ذره پست

 »عطار« 

+ 

شعر    * در  دستکاری  خاطر  به  حافظ  ت  حرصن از  معذرت  تعویض  با  و  ش 

 »یاران« با »آنان«

 

 

 

 

 

 

 



-------------------------------------------------------- -----------------------  
 [103]                                               سوم  جلد  - از بن تا بنبست و شکست  
 

 ۲۰۱۸دسمبر   ۲۲

 باید تکرار شوند اشتباهات و خطاهای گذشته نه

 

 
ٔ
رقابت  قدرت های بزرگ و به خصوص امریکا و روسیه از آن چه که در نتیجه

ن از   ها و رویارونی های آنان در دوران جنگ رسد بر افغانستان تحمیل شد و نب 
  خطاهانی که در آغاز  

ٔ
ند  دهه نود در افغانستان مرتکب شدند، باید درس بگب 
وند. در آن زمان اگر امریکا خردورزانه و دورنگرانه  نه ش   و بار دیگر مرتکب خطا 

عمل میکرد و اگر روسیه تحت فشار حالت اضطراری داخیل شتاب زده و کوتاه  
 
ٔ
تان  میل در افغانستان تحقق مییافت، افغانس اندیشانه عمل نمیکرد و مصالحه

ن   « نب  دچار فاجعه های بعدی نمیگردید و به »منبع خطر تروریزم و افراطگرانی
 ... شد ومی  نه مبدل

امریکا به هیچ وجه در حالت اضطرارنی که   این روشن است که ایاالت متحدهٔ 
روسیه بالفاصله پس از فروپاشی شوری با آن مواجه بود، مواجه نیست. امریکا  

اول جهان است. ایاالت متحده امریکا بر اساس  هنوز از هر جهت  ابر قدرت  
 
ٔ
یک و موافقتنامه ی اتب 

ن    پیمان سب  ن در چهارچوب کنفرانس های بت  امنیت  و نب 
الملیل در برابر افغانستان تعهدان  را متقبل شده است. عدول از این تعهدات  

جمهوری  چنان که بسیاری از سیاستمداران و از جمله شخصیت های برازندهٔ   -
وهای نظایم آن کشور در افغانستان    خواه  ن در ارتباط به احتمال کاهش نب  نب 

ن نیست -گفتند،   توسط رییس جمهور ترامپ   .به نفع خود امریکا نب 

آن برخالف   ،   زمان .  همچنان 
ٔ
جامعه اعضای  همه  دولت  امروز  جهانن 

کید به عمل آم
ٔ
وع میدانند و بارها بر این واقعیت تا ده  افغانستان را دولت مشی

 
ٔ
جامعه همچنان  را  است.  صلح  روند  بر  افغانستان  مالکیت  و  ی  رهبر  

جهانن
فت  پیشی و  آغاز  برای  دیگر  مساعدت کشورهای  و  است. وساطت  پذیرفته 
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ٔ
باید طوری باشد که این دو  روند صلح در افغانستان، به هیچ وجه نهموفقانه

ن دستاورده   ۱۷ای  اصل را مخدوش بسازد. هر خطای که موجب از میان رفت 
سال اخب  افغانستان گردد نه تنها برای مردم افغانستان فاجعه آورد خواهد  

 نود نشان دادبود، بل چنان که تجربه ٔ 
ٔ
 ،  دهه

ٔ
جهانن را  در نهایت امنیت جامعه

ن با مخاطرات جدی مواجه  . خواهد ساخت نب 

ن مذاکرات  ن باید از خطای مجاهدین که به جای حاضن شدن به مب  طالبان نب 
ن  االفغانن و پایان جنگ از طریق مصالحه میل، خواستند از طریق معامله با   بت 

ن    اقدامات توطیه آمب 
ٔ
روسیه در افغانستان به قدرت برسند، بیاموزند. نتیجه

تحقق   و برای  افغانستان  مسلح  قوای  و  دولت  دستگاه  فروپاشی  معامله  آن 
ای مجاهدین  حاکم شدن هرج و مرج کامل و جنگ ها میان احزاب و تنظیم ه

هرج و مرج و جنگ هانی که نتایج و پیامد هانی    -و جنگساالران متحد آنان بود
فراهم   را  آن  زمینه  مرج  و  هرج  آن  میدانیم که  و  میدانیم.  را  آن  آور  فاجعه 

ن میدانیم  ...ساخت تا طالبان به میدان آورده شوند و بقیه ماجرا را نب 

ا درس های الزم را گرفته باشیم و  ما افغان ها در مجموع باید از آن فاجعه ه
ت   باید اجازه بدهیم.  تکرار آن ها را نه ما اگر از این تجربه های تلخ درس عبر
اییط قادر خواهیم شد بر بحران    گرفته باشیم، در آن صورت تحت هرگونه رسی

وزمندانه و با رسبلندی راه به سوی فردای بهب  را بگشاییم.   جاری غلبه کرده و پب 

ین است که حکومت دکتور نجیب هللا پس از خروج قوای شوروی  واقعیت ا
ن قوای   ن مسلح وارد بسازد. امروز نب  توانست شکست های سخت  را بر مخالفت 

 
ٔ
قبیل شاهد آن بودیم، توانانی پاسداری از  مسلح افغانستان چنان که در مرحله

خروج کا حتا  و  منظر کاهش  این  از   . دارد  را  موجود  نظام  و  مل افغانستان 
خود، به خودی  امریکانی  جنگ    نظامیان  در صحنه  قوا  تناسب  تغیب   سبب 

خواهد شد. امریکا اگر بر سایر تعهداتش در قابل افغانستان استوار بماند و   نه
عالوه   بودیجه   به  بر  افغانستان  در  را  اش  قوای کنونن  مصارف  چهارم  یک 

ب  از حضور قوای  کومک به افغانستان بیفزاید موثریت آن حتا به مراتب بیش 
 امریکانی شده میتواند. 

غب   افغانستان  قبال  در  هم  باز   
جهانن های  قدرت  سایر  و  امریکا  اگر  اما  و 

مسووالنه عمل کنند، در این صورت باید مسوولیت نتایج و پیامدهای آن را  
ند و هم   خطاهای خود شان را مانند گذشته بر   فردا باز تقصب     بر دوش بگب 

 ند. کن نه و افغان ها حواله دوش افغانستان
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 ۲۰۱۹جنوری  ۲

 یک برنده خواهد بود:  

 ...رییس جمهور غتی و یا مخالفانش؟

 

بیشب  شان کسانن  ،   ۲۰۱۹ نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۸ از میان
 چانس واقیع برای برد را ندارند. نامزدانن که چانس دریافت آرای  

ً
اند که اصال

 .انگشتان یک دست اندبلند را دارند کمب  از 

با هم یک تیم واحد بسازند.   مخالفان عمدٔه رییس جمهور غتن نه توانستند 
ان  ،   جمعیت اسالیم پراکنده مبدل شده و رهبر به جمعیت  به روشتن  اینبار 

رسشناس آن در چند تیم در رویارونی آشکارا با هم قرار گرفته اند. یک بخش  
ی جمعیت به دور آقای اتمر ح همان هانی که بر آقای اتمر    -لقه بستهاز رهبر

  
ٔ
دسته میکردند.  وارد  ن  سنگت  بسیار  به  اتهامات  جمعیت  ان  رهبر از  دیگری 

  ، از آقای عبدهللا عبدهللا اعالم پشتبانن کرده  ریاست آقای صالح الدین ربانن
اند. و اما، آقای عبدهللا عبدهللا در طول مدت ایفای وظیفه به حیث رییس  

ی آور  اجراییه مصدر  
ٔ
هیچ کار و ابتکاری مهم نه شده است که بتواند برایش را

ن وضعیت بهب  از خود    نب 
باشد. از این منظر حایم وی آقای صالح الدین ربانن

دارد. یک بخش آرای هواداران پایدار جمعیت ممکن است   آقای عبدهللا نه
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شود مسعود  ویل  احمد  آقای  نام    -نصیب  ن  داشت  خاطر  به  تنها  هم  آن 
   ه وادخان

ی
مسعود. و اما، به دشواری میتوان تصور کرد که آقای احمد ویل  گ
ن خود را در آن از    با اتکا بر این یگانه »رسمایه«  مسعود، که چند نامزد دیگر نب 

یک میدانند،  وزی حساب نماید نظر سیاش رسی  .بتواند روی پب 

یار است که  جنجایل ترین و جالب ترین نامزد در این میان آقای گلبدین حکمت
نه متحدی  روشن    دارد،  هیچ  را  او  از  پشتیبانن  واقیع  ان  ن مب  آینده  انتخابات 
نه  - خواهد ساخت نی  محاسبه  هیچ  با  اما،  میان   و  او  تصور کرد که  میتوان 

د  .نامزدان پیشتاز قرار بگب 

سد که رسمایه و سود اجتمایع و اعتبار سیاش »بانک های   چنان به نظر مب 
ن  ی« نب 

ٔ
ن آمده استرا  پایت 

ً
 .شدیدا

یدهنده   نسل جوانن که دورهٔ 
ٔ
پسا طالتر رسبلند کرده است اینبار بخش بزرگ را

نسیل که بیشب  از گذشته به آینده عالقه دارد ؛ نسیل    -گان را تشکیل میدهد
که بیش از نسل های گذشته درسخوانده و تحصلیکرده دارد و آشنانی آن با  

 است. میتوان گفت که این نسل به صورت  جهان و ارزش های مدرن بیشب  
بالقوه ظرفیت آن را دارد تا مستقالنه فکر کند، مستقالنه روی مسایل داوری  

د و نه برای کدام گذشته بل برای نفن گذشته  ،   نموده و مستقالنه تصمیم بگب 
د و برای رسیدن به آیندهٔ   تصمیم بگب 

 .بهب 

آمد،  چه گفته  آن  پیشبیتن کر با  دهنده گانن که  میتوان  ی 
ٔ
را شمار  اینبار  د که 

«، خود شان مستقالنه در مورد   میتوانند به جای اطاعت از این یا آن »رهبر
ند به حد قابل مالحظه نی باالتر از گذشته باشد ی شان تصمیم بگب 

ٔ
 .را

وزی رییس جمهور غتن   چانس پب 

   هآشفت
ی

پراکندگ    هو 
ی

 گ
ٔ
برنامه و  فکر  فقدان  میان    و  یک  ی اتب 

اپوزسیون،  سب 
ی« و ازدیاد  

ٔ
رسوانی های مهره های قبیل قدرت، سقوط اعتبار »بانک های را

یدهنده گان مستقل، بیش از همه به نفع رییس جمهور غتن  
ٔ
کتله نی شمار را

وزی خود به خودی رییس جمهور در  تمام خواهد شد. و اما،   این به معنای پب 
 .نیست  برابر نامزدان دیگر 

س د که آقای غتن اینبار با اطمینان به نفس بیشب  از انتخابات  چنان به نظر مب 
به  بار  این  این حساب میکند که  او روی  قبیل وارد میدان شده است. شاید 
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ٔ
ی میان مردم برخوردار   دورهٔ  خاطر کارنامه ریاست جمهوری اش از اقبال بیشب 
 به علل متعدد دوره نی   است. و اما، 

 نبود که  دورٔه ریاست جمهوری آقای غتن
تنها با دستاوردهای مثبت نشانن شده بتواند. چالش های عمده نی را که در  

ن بر شمرد   :این دوره فراراه آقای غتن قرار داشتند میتوان چنت 

 چالش های امنیت    -

 چالش های اقتصادی  - 

 سست  ها و کاست  ها در کار حکومت  - 

ن میت و اما، علل عمدهٔ   :وان برشمرد بروز این چالش ها را چنت 

ن الملیل و انتقال وظایف امنیت     - وی ایتالف بت  خروج بیش از یک صدهزار نب 
وهای افغان  به نب 

 نوسانات در سیاست ایاالت متحده به ارتباط افغانستان  - 

ن الملیل   -  کاهش کومک های بت 

مشکالت و موانع دست و پاگب  ناشی از »موافقتنامه حکومت وحدت میل«    -
صالحیت های قانونن رییس جمهور را با محدودیت ها و دشواری    که اعمال

 های بزرگ مواجه ساخته بود 

ات آن بر سیاست های برخن    - ثب 
ٔ
تشدید تشنجات میان قدرت های بزرگ و تا

 و منطقه نی در مورد افغانستان
 .قدرت های جهانن

    و اما،
ٔ
یدهنده گان رابطه پیچپرسش این است که آیا کتله

ٔ
علت ها  یدهٔ اصیل را

ی های الزم را کرده خواهد   و معلول ها را درک خواهد کرد و از آن نتیجه گب 
. این تا اندازه نی مربوط میشود به این که تیم آقای غتن چه   توانست و یا خب 
گونه و تا چه حدی خواهد توانست مسایل مذکور یط کارزار انتخابان  به مردم  

 
ٔ
برنامه تا چه حدی  برای مردم جذاب و  و   توضیح دهد و  برای دور بعدی  ی 

 .پذیرفتتن خواهد بود

 .عامل موثر دیگر انکشاف اوضاع تا روز انتخابات است
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وزی دوبارهٔ  ن جهت با آن که از بسا جهات مقدمات برای پب  آقای غتن  به همت 
است،   فراهم  غتن  تا حدی  آقای  وزی  پب  باعث  خودکار  به صورت  این  ویل 

 خواهد شد.  نه

ریاست   غتن آقای   اول  معاون  نامزد  حیث  به  صالح  امرهللا  آقای  آوردن  با 
ثب  را به میدان آورد، و اما دشوار است تصور کرد  

ٔ
جمهوری، یک »توس« پر تا

ن یک »توس« برنده شود. او به »توس« ها و »قطعه«های   که وی تنها با همت 
وزی اش را قطیع بسازد برندهٔ  ورت دارد تا پب   .دیگری هم ضن

پ اخب     ایاندر   
ٔ
نوشته از  مخالفان بخشی  از  که  را  سخیدادهاتف  آقای 

   ههمیش 
ی

ی اش این بود تا با استفاده از هر امکانن غتن  گ ی اتب 
آقای غتن بود و سب 

ترسم. اما از تیم  های موجود یم ی تیم» من از همه:  آورم می  را بکوبد، این جا 
یم غتن کمب   ف  یمارسی اف  اعب  سبر ترسم.  با  به  کنم که  مملکت  مدیریت  دن 

ی احساس یم  ف غتن اطمینان و آرامش بیشب  ،  دست تیم ارسی ف غتن کنم. ارسی
فهمد که حکومت چیست و توسعه و برنامه چیست.  هایش، یم با تمام بدی

ن و تواناست و ظرفیت قوی کردن و استوار کردن   رسور دانش یک دولتمرد متت 
ام دارد.  را  قانون  حاکمیت  در  الزم  و  بوروکراش  خالق  آدیم  صالح،  رهللا 

 .اندیشمند و کارشناس است

شما هر یک از این نامزدهای ریاست جمهوری را) برای امتحان( از یک دشت  
ی کویه بلند عبور بدهید. در میان این همه نامزد،  خشک و پهناور یا از دامنه

ف غتن است که آن دشت و آن کوه را یم  بیند و در ذهنش سوایل یا  تنها ارسی
 .گردد یمطرخ

داری، شان به حکومت ترسم. از نگاه یکشه ایدئولوژیک های دیگر یم من از تیم 
 
ی

بیگانگ پیوند از  از  و  حزنر  هیجان  از  توسعه،  با  و  علم  با  با  شان  شان  های 
 ترسم. «های گذشته یم زورمندی
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 ۲۰۱۹جنوری  ۲۱

 استعماری »رند«  
ٔ

  نسخه

   صلح  افغانی  طرح  و

طبق   نیوز،بر  طلوع  امریکانی    خبر  نهاد 
تازه  بررش  در  پیامد  »رند«  بارۀ  در  اش 

از   امریکانی  وهای  نب  احتمایل  کاهش 
این   »بربنیاد  است:  پرداخته  افغانستان 
وهای امریکانی از  ون شدن نب  بررش، با بب 
افغانستان، این کشور بار دیگر گواه جنگ  

 ها خواهد شد. داخیل و افزایش مهاجرت

بررش آمده است که این احتمال  در این  
وهای   ن وجود دارد که در صورت نبود نب  نب 
مرکز   به  دیگر  بار  افغانستان   ، امریکانی

به  گروه  تندرو  و  های  القاعده  شمول 
 داعش مبدل شود و امنیت ایاالت متحده امریکا را تهدید کند.« 

 و اما، در واقع طرح »رند« برای  
ٔ
م دستیانر   احتمایل صلح « »توافقنامه

ن و میکانب 
ن تلویزیون طلوع چندی پیش منتشی ساخت،  ده اش را همت  ن    به آن که فشی نب 

داده   مورد هوشدار  در  اش  تازه  بررش  در  آن چه که »رند«  از  بهب   ن  به چب 
ده به ارزیانر   نه

ن جهت نخست به صورت بسیار فشی خواهد انجامید. به همت 
« 
ٔ
رند« خواهم پرداخت و سپس خطوط اصیل یک طرح افغانن را  این نسخه

 ارایه خواهم کرد. 

 »رند«
ٔ
    نسخه

ٔ
   :  »رند«) نسخه

ٔ
م دستیانر   احتمایل صلح « »توافقنامه

ن و میکانب 
ن در برابر افغانستان و مردم افغانستان   به آن( در واقع یک گستاخن اهانت آمب 

 
ٔ
خیل افغانستان است و دوم این  آشکار در امور دا   است؛ زیرا نخست مداخله

در آن تنها نقشی 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 تماشاخر  

نی   های سازنده مطیع را ایفا کنند. به عالوه این طرح هیچ نقشی برای ظرفیت 
 
ٔ
اند    پسا طالتر   که یط مرحله نموده  افغانستان رسبلند کرده و رشد  از    – در 
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ٔ
مدنن و به خصوص نهادهای زنان و جوانان و نهادها و  جمله نهادهای جامعه

،   سایر گروههای هوادار آزادی، دیموکراش،  ارزش های مدرن   حقوق بشی و 
نه  - دیگر   در   پیشبیتن  ها  ارزش  و  ها  این ظرفیت  ن  نادیده گرفت  است.  شده 

ی است که ایاالت متحدٔه     «،نسخه »رند ن امریکا خود را در سطح  خالف چب 
 داخیل و جهانن به آن متعهد میداند. 

انتقایل« »حکومت     طرح 
ٔ
نسخه بطالن    در  خط  واقع کشیدن  در  »رند« 

نافذٔه     بر اساش  و  قانون  آن  از  برخاسته  دولت  و  سیاش  نظام  و  کشور 
 
ٔ
که از آن جا درب افتادن به پرتگاه  صفرنی است  برگردانیدن افغانستان به نقطه

 بحران عمیقب  و خطرناکب  باز شده میتواند. 

به  در واقع حکومت  که خالف قانون اساش تشکیل شود و تعهدی نسبت 
ی نیست جز کودتا علیه قانون اساش. کودتا   ن قانون اساش نداشته باشد، چب 

اشد و چه »غب  علیه نظام قانون اساش در یک کشور چه این کودتا نظایم ب
وزی داشته  نظایم«،   ی واحد و مقتدر، میتواند چانس پب  ن رهبر در صورت داشت 

ن کودتا ها بوده و هم کشورهای   باشد. هم افغانستان در گذشته شاهد چنت 
ن خصوصیت  میباشد   و باز   دیگر. و اما »کودتای پیشنهادی رند«، فاقد چنت 

ایط موجود در افغانستان و پب   امون آن فاقد هرگونه چانش  به خصوص در رسی
وزی است.   برای پب 

نسخه »رند« و نسخه های شبیه به آن اگر به سیاست رسم ایاالت متحدٔه  
خوایه  شوند،  مبدل  بر خو  نه  امریکا  پیشبیتن  قابل  غب  تنها خسارات  نه  ایه 

 
ٔ
توافقنامه اساس  بر  دو کشور که  پیمان  روابط  و  یک  ی اتب 

سب  های  همکاری 
وند، متحدان ه ،   امنیت   بل همچنان بر منافع خود ایاالت    مدیگر به شمار مب 

، ک امنیت جهانن  میتواند وارد بکند.  متحده و امر مشب 

البته هوشدار اخب  »رند« در مورد خروج ناسنجیده و شتابزده قوای امریکانی  
از افغانستان تا حدی منطف  است. و اما، خروج سنجیده شده قسم و حتا  

ن   کیل قوای امریکانی  ایط معت  ن و تحت رسی که  ،   از افغانستان همراه با تدابب  معت 
 نظرم را در مورد نوشته ام  

ً
  آن قدر خطرناک نیست که     من قبال

ٔ
 تحقق نسخه

 خود »رند«. 

خود افغان ها است     اگر »رند« به جای صدور نسخه برای اموری که متعلق
ها صالحیت و حق افغان  تنها خود  مورد شان    و  و در  دازند  ببر آن  به  دارند 

https://www.facebook.com/Afghanasamai/photos/a.406672706063250/2242524609144708/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Afghanasamai/photos/a.406672706063250/2242524609144708/?type=3&theater
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ند، به اشتباهات و خطاهای خود ایاالت متحدهٔ  امریکا به ارتباط    تصمیم بگب 
ی های الزم را میکرد و بر اساس آن   داخت و از آن نتیجه گب  افغانستان میبر
پیشنهادان  برای یک سیاست معقول در قبال افغانستان را به حکومت امریکا  

موثر تر  برای رفع آن مخاطران  که »رند« از آن ها هوشدار داده،    ارایه میکرد،
امریکا ضف   ادعا میشود  نجومت  که  مبالغ  آن  از   در واقع 

ً
مثال واقع میشد. 

جنگ افغانستان کرده است، اگر یک درصد کوچکش به صورت درست در 
ومن  - امر انکشاف اقتصادی د  اجتمایع افغانستان و پایه گذاری قوای مسلح نب 

میتوانستند و اگر   برای افغانستان ضف میشد، طالبان دوباره رس بلند کرده نه
   ههم رس بلند میکردند، به ساد

ی
رسکوب میشدند. دوم اگر پس از سقوط گ

یک سیاست معقول در مورد  رژیم طالبانن به جای راندن طالبان به پاکستان،  
فعا دوبارٔه  آغاز  از  پس  اگر  باز  و  میشد  و  درپیش گرفته   

ی
جنگ های  لیت 

 
ٔ
به جای شاخه بری آن در افغانستان، پایگاه های آموزش،  طالبان ،   خرابکارانه
تمویل و پناهگاه های آنان در پاکستان هدف قرار داده میشدند و در ،   تسلیح

 
ٔ
چنان که    پاکستان به جای پرداخت بسته های بزرگ کومک،  برابر بازی دوگانه
سید که امروز شاهد آن هستیم. و هزار و یک  کار به جاباید اقدام میشد، نی نمب 

دیگر  ناسنجیدهٔ   -گپ  شتاب  دونالد    از  جمهور  رییس  اخب   تا سخنان  اوباما 
 ترامپ... 

امون آن   نگایه به واقعیت افغانستان و پبر

  افغانستان
ٔ
جهانن است. قانون اساش افغانستان و   عضو تام الحقوق جامعه
ن آن  از  برخاسته  سیاش  بوده  نظام  افغانستان  مردم  آزاد  ارادٔه  از  اشی 

،   و حکومت    حکومت افغانستان هم بر اساس همه معیارهای بنیادی حقوف 
  
ٔ
وع افغانستان است. همه کشورهای جهان بال استثنا در این مورد  قانونن و مشی

حکومت   میشناسند.  رسمیت  به  را  افغانستان  دولت  و  اند  القول  متفق 
میتواند پا بر قانون اساش گذاشته  مجوز حقوف  نه افغانستان بر اساس هیچ

و طرح کودتانی »رند« برای تشکیل حکومت موقت انتقایل را بپذیرد و هیچ  
ی را بر افغانستان نه ن ن چب  ن حق تحمیل چنت   نب 

 دارد.  مرجع غب  افغانن

بالعموم   جهان  در  طالبان  از  اعمال   تعریف  به  شورشت  که  »گروه  میان 
مبادرت  «    ،   میورزد«   تروریست   تروریست  شبه   »گروه  »گروه  هم  یا  و 

  
ً
ن الملیل رسما «، در نوسان است. هیچ کشوری و هیچ نهاد معتبر بت  تروریست 

 غب  از این از طالبان ارایه
ده است. طالبان با آن که خود را »امارت  کر  نه  تعریفن
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ن    اسالیم افغانستان« الملیل این  میخوانند و اما هیچ کشور و هیچ نهاد معتبر بت 
امارت را به رسمیت نه شناخته و با آن روابط رسم سیاش برقرار نه کرده  

 است. 

ول   این ادعاها که گویا طالبان حدود پنجاه درصد قلمرو افغانستان را زیر کنب 
دارند، ادعای نادرست است. به این معنا که حدود دو ثلث قلمرو افغانستان 

 غب  مسکون و یا هم
دارای درصد بسیار اندک نفوس است.    مناطق کوهستانن

ول   کنب  قلمرو کشور  تمام  برای  افغانستان  دولت  که  است  این  واقعیت 
تحت   مناطق  در  افغانستان  نفوس  قاطع  یت  اکبر به عالوه  دارد.  یک  ی اتب 

سب 
ول ثابت دولت مسکون اند.   کنب 

ان دقیق درصد پشتیبانن و هواخوایه از طالبان، در میان مردم افغانستان  ن   مب 

 ناگزیر    در دست نیست. و اما، 
ً
ا این روشن است که مردم در مناطق ناامن اکبر

اند تا به خاطر حفظ امنیت جانن شان از مخالفت علتن با طالبان خودداری  

ان   ن مب  از  بلندتر  مراتب  به  دولت  از  مردم  پشتیبانن  ان  ن مب  مقابل  در  نمایند. 

  گرچه ابراز مخالفت با دو   -پشتیبانن از طالبان است
ً
لت حتا در مناطق کامال

ول دولت،   بر مبنای حق آزادی اندیشه و بیان هیچ خطری برای  امن تحت کنب 

 دارد.  این مخالفان نه

ن ها   شمار دقیق افراد مسلح طالبان در دست نیست؛ و اما حتا باالترین تخمت 

ن تر از شمار قوای مسلح افغانستان است.  ن رقم به مراتب پایت   نب 

وی مطرح این که چرا طالبا سیاش -نظایم   ن توانستند دوباره به حیث یک نب 

ده   نی است.  رس بلند کنند، بحث گسب 

توانبخشی  و  دوباره  در ظهور  پاکستان  تشدید     این که  و  تداوم  برای  طالبان 

این که در  جنگ، نیست. همچنان  پنهان  بر هیچکش  دیگر  دارد  نقشی  چه 

ن کم و بیش   حال حاضن روسیه و ایران در این بازی چه نقشی ایفا میکنند نب 

افغانستان   است که  دید  قابل  ساده  با چشم  این خطر  اکنون  است.  روشن 
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تمام  رقابت  میدان  به  ن دوباره  بت  و مخرب  مبدل گرددعیار  که  رقابت     -الملیل 

 را نابود بسازد.  پساطالتر  دورهٔ  میتواند همه دستاوردهای دیموکراتیک

ان تلفات انسانن و خسارات مادی فزایندهٔ ،   به هر رو ن ،   جنگ  با توجه به مب 

ن   سوواستفادهٔ  الملیل و شبکه های جنایتکار اقتصادی از وضعیت  تروریستان بت 

افغانستان به   مبدل شدن دوبارهٔ با توجه به خطر     در افغانستان و به خصوص

ن  میدان منازعه پایان هرچه زودتر منازعه از  الملیل،  و رویارونی های مخرب بت 

م حیان  مبدل شده است.  له مبر
ٔ
ن از منظر افغانن به یک مسا  طرق مسالمت آمب 

ایاالت متحدٔه   این که چرا  تمایل  دالیل  ن  نب  افغانستان  امریکا و متحدان دیگر 

ن قابل درک  دارند تا م ن حل گردد، نب  نازعه هرچه زودتر از طرق مسالمت آمب 

 است. 

ن در مورد پایان منازعه از طریق مسالمت   سایر کشورهای ذیدخل و ذینفع نب 

ن  در این میان در مورد نیات واقیع برخن    ابراز پشتیبانن نموده اند. و اما،    آمب 

 ر وجود دارد. هنوز جای شک و تردید بسیا  -به خصوص پاکستان- کشورها 

 طرح افغانی صلح 

عد است: 
ُ

له جنگ و صلح در افغانستان دارای سه ب
ٔ

 مسا

عد جهانی        -۱
ُ

 ب

عد منطقه نی            -۲
ُ

 ب

عد داخیل           -۳
ُ

 ب

 
ٔ
ُبعد در یک شبکه وری    این سه  ن جهت ضن پیچیده درهم تنیده اند. به همت 

 باز گردند:  است تا این گره های درهم تنیده به طور همزمان
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        - الف 
ٔ
درجه به  و  امنیت  شورای  دایم  متحدٔه    اعضای  ایاالت  نخست 

 خواستار اعادٔه  ،  امریکا
ً
ن اگر واقعا فدارسیون روسیه و جمهوری خلق چت 

 آن را فراهم بسازند تا  
ٔ
صلح و امنیت پایدار در افغانستان اند، باید زمینه

 افغانستان دوباره اعاده گردد: اجماع جهانن به ارتباط 

آنان توافق نمایند که اختالفات و رقابت های خود را در مسایل           -

ن الملیل به میدان افغانن منتقل نمیسازند؛   دیگر بت 

بازیگران منطقه نی و از جمله ایران و عربستان سعودی را تشویق           -

ن  نموده و در صورت لزوم وادار بسازند تا آنان اختالفات و رقابت  نب 

 های خود را به میدان افغانن منتقل نسازند؛

پاکستان را وادار بسازند تا از بازی دوگانه دراز مدت خود به ارتباط           -
افغانستان دست برداشته و از هرگونه پشتیبانن از طالبان و هر گونه  

 ارد. تالش دیگر برای مداخله در امورد داخیل افغانستان دست برد

توافق میان         - ب از طریق مذاکره و  و     َبعد داخیل  افغانستان  حکومت 
 طالبان، 

ٔ
 خارخر حل و فصل گردد.  بدون هرگونه مداخله

روی حل مسایل مربوط به ُبعد داخیل کوتاه مکث     در این جا به صورت کوتاه
 مینماییم. 

ن    مذاکرهٔ  بت   
ٔ
له
ٔ
مسا یک  طالبان  با  افغانستان  رییس  حکومت  است.  االفغانن 

حکومت   است.  ارایه کرده  را  افغانستان  حکومت  صلح  پالن  غتن  جمهور 
 
ٔ
طالبان را   پیشنهادات و مسایع قبیل اش با اعالم این پالن،  افغانستان به ادامه

   هبه حیث یک طرف مذاکره پذیرفته و برای آغاز این مذاکره اعالم آماد
ی

کرده  گ
 است. 

ت است  طالبان  نوبت  به  اکنون  توجه  با  را  الزم  متقابل  خود گام  جانب  از  ا 
 میخواهند مسایل از    واقعیت های امروز افغانستان

ً
بردارند. طالبان اگر واقعا

باید به پیشنهاد حکومت پاسخ روشن ارایه    طریق مذاکره حل و فصل گردد،
دارد، باید پالن   پالن ارایه شده از سوی حکومت را قبول نه کنند. طالبان اگر 

باید پذیرفته   به آن معنا نیست که پالن طالبان  این  البته  ارایه کنند.  را  خود 
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ارایه کنند، را  پالنن  ن  چنت  طالبان  اگر  اما،  نکات    شود؛  ن  یافت  صورت  آن  در 
ن حل برای نکات اختالفن و ترتیب پالنن که مورد توافق هر دو   ک و یافت  مشب 

 طرف قرار گرفته بتواند ممکن خواهد شد. 

 از تجربه های ناکام گذشته درس گرفته باشند، طالبان  
ً
باید اصل اتکا  اگر واقعا

به زور را در حل مسایل ترک کنند، اصل رجحان منافع و مصالح میل را نسبت  

ام بگذارند.  ی مردم احب 
ٔ
ام به نظر و را  به منافع حزنر بپذیرند و به اصل احب 

ان مد ن   طالبان بیشب  از هر کش میتوانند نیات و مب 
ٔ
پاکستان و ریاکاری های  اخله

ببینند را  و    -آن کشور  باز کنند  را  تا چشم شان  است  تنها الزم  این کار  برای 

بخواهند این حقایق را ببینند. طالبان باید از رسنوشت مال عبیدهللا و مال برادر 

ن از خاطرات مال عبدالسالم ضعیف    هدر مورد چه گون و نب 
ی

برخورد پاکستان گ

ند. با وی   درس بگب 

ن میدانند که چه گونه مال محمد عمر پس از سقوط  ان طالبان این را نب  رهبر

، حاضن بود تا در بدل   ه حق زند  امارت طالتر
ی

امن به »حامد کرزی« بیعت  گ

ی عمیل ن ن چب  ایط برای آن فراهم شده است  نه ش  کند و چرا چنت  د. اکنون رسی

ن به صلح    تا طالبان  :حق داشته باشند تادر برابر ترک جنگ و پیوست 

به حیث شهروندان افغانستان از حقوف  که قانون اساش برای     طالبان        -

ن کرده،  برابر با هر هم طن دیگر برخوردار باشند؛  شهروندان تضمت 

ام            - ن تحریک طالبان مثل هر حزب و سازمان سیاش دیگر با پذیرش الب 

ن  عمیل در برابر قانون اساش در چها رچوب قانون به فعالیت مسالمت آمب 

دازد؛   سیاش ببر

البته که طالبان میتوانند مالحظات نظری خود را در در مورد قانون اساش 

باشند،   /نافذ اساش  قانون  در  تعدیالت  خواهان  اگر  و  باشند  داشته 

م پیشبیتن شده در قانون اساش عمل کنند؛  ن   مطابق به میکانب 
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ن در مورد آن به    مورد زندانیان طالبان  - راه حیل جستجو شود که طرفت 

 توافق رسیده بتوانند. 

ن باشند،   اگر طالبان نه در حرف،  در بل در واقع خواستار راه حل مسالمت آمب 

ن االفغانن طوری تنظیم    این صورت هم اجندا و هم شکل و شیوهٔ  مذاکرات بت 

ته از آن نه به  شده میتواند که از یک سو حرمت قانون اساش و نظام برخاس

  ، بل به خاطر منافع و مصالح علیای میل حفظ گردد  حیث یک موضوع حیثیت 

ن زمان ن پذیرفتتن شود. برای این کار هم فورمات های   برای طالبان    و در عت  نب 

مدرن   مناسب و تجربه شدٔه افغانن وجود دارند و هم فورمات های تجربه شدهٔ 

ت     فورمات را شکل داد. و هم میتوان ترکیب کارآ از هر دو   باور دارم اهل خبر

  معنای نهفته در این پیشنهاد را میدانند. 
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ور  ۳  ۲۰۱۹ یفبر

 »بازی سیاه روسیه از طریق سواری بر »رو سیه هان

 و واکنیسر که ما میتوانیم و باید نشان بدهیم 

در  روسیه  حکومت  مقامات  ادعای 
دعوت  در  ن  داشت  نه  دست  مورد 

شعور نشست   بر  تمسخر  ماسکو، 
 .مردم افغانستان است

ماسکو،   نشست  همسان  در کابل  اگر 
یک  گان  نماینده  اک  اشب  با  نشست  
در   فعال  مسلح  شورشی  گروه 
آن گاه   برگزار شود،  روسیه  فدراسیون 
خواهد   گونه  چه  ن  کرملت  واکنش 

 بود؟!... 

خوب، این روشن است که افغانستان  
 و حتا منطقه نی نم 

یباشد و قادر به معامله بالمثل نیست. روسیه قدرت جهانن
دارد. این تنها به خاطر آن گفته شد تا روشن   هم در وضعیت افغانستان قرار نه

موازین شناخته شدهٔ  و  اصول  و  زور  میان  رابطه  نظر  گردد که  از  الملیل  ن  بت 
  قدرت های بزرگ و آن هم اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد،

 .ستچه گونه ا

 :و اما، واکنشی که ما باید و میتوانیم نشان بدهیم

و   -۱ نتایج  معنا،  اک کنند  اشب  نشست  این  در  است  قرار  سیاسیونن که  به 
پیامدهای عمل غب  مسووالنه شان را خاطر نشان بسازیم و روشن کنیم که  

 ارزیانر ما در مورد آنان چه گونه خواهد بود؛ 

را روشن   -۲ تا گروه ها و عناضی که ذهنیت عامه  بسازیم  ساخته و بسیج 
   منافع خود را باالتر از منافع و مصالح همه گانن قرار میدهند،

ٔ
با واکنش آگاهانه

 مردم با مجازات تجرید مواجه گردند؛ 
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ن الملیل در برابر کشور ما   -۳ به کشورهانی که با زیر پا کردن اصول و موازین بت 
   عمل میکنند، نشان بدهیم که

ٔ
برابر داوری ذهنیت عامه افغانستان در  مردم 

 .این اعمال شان چیست

ن واکنشی از سوی ما دارای اهمیت بنیادی است ؛ زیرا بازی ها،  منازعات   چنت 
و جنگ های نیابت  در میدان افغانن زمانن پایان یافته میتوانند که بیگانه گان 

انن شان و یا اهدافن که  توانند از میان افغان ها برای اهداف ضد افغ دیگر نه
 
ٔ
ی کنند و عناض و در نتیجه آن افغان ها و افغانستان قربانن شوند، رسبازگب 

و   تجرید سیاش  با  اند،  ها  و جنگ  ها  بازی  این  ابزار  افغانت  که  گروه های 
 .اجتمایع محکوم گردند

رو سیه هان« را از به هر نام و هر جنش که باشند و خر خود فروخته و یا  »
 .کرانی هر کشور و قدرت خارجت  که باشند، باید تجرید کرد  هم

 :  هدف واقیع و پشت پردٔه نشست ماسکو و نتایج و پیامدهای آن

و  - افغانستان  دولت  راند  حاشیه  به  برای  است  تالشی   
ً
عمال نشست  این 

ن الملیل آن؛ وعیت بت   تضعیف مشی

ا - برای  طالبان  تشویق  برای  است  اقدایم   
ً
عمال نشست  موضع  این  تخاذ 

 رسسختانه تر برای امتناع از مذاکرات با حکومت افغانستان؛ 

 در راستای زمینه سازی برای ایجاد یک ایتالف سیاش به   -
ً
این نشست عمال
 نفع طالبان است. 

 
ً
اک عناض و گروه های شامل در نظام سیاش در این نشست، عمال پشت    اشب 

 برخاسته از آن است.  پا زدن آنان به قانون اساش و نظام و دولت 

 
ٔ
ثور را دوباره تکرار کند و با خلق    ۸فاجعه آور  نه باید اجازه داد تا کش تجربه

 ثور درب دوزخ را بر روی ما بکشاید.  ۹

 

 

 



-------------------------------------------------------- -----------------------  
 [119]                                               سوم  جلد  - از بن تا بنبست و شکست  
 

وری  ۷  ۲۰۱۹فبر

 چند نکته مهم در مورد نشست ماسکو 

روشن   ماسکو  همایش  در  طالبان  هیات  رییس  ستانکزی  عباس  محمد  شب  

 .طالبان قانون اساش و نظام و دولت برخاسته از آن را قبول ندارندساخت که  

وع   این موضع طالبان تنها ناشی از آن نیست که گویا آنان جنگ خود را مشی

وعیت حکومت و   اف به مشی میدانند و مذاکرٔه شان با حکومت به معنای اعب 

تلف  خواهد شد. جهت   وعیت جنگ شان علیه حکومت  پذیرش عدم مشی

له این است که طالبان تعدیل قانون اساش و تغب  نظام سیاش از  مهمب  
ٔ
 مسا

به اهداف شان  این طریق  از  این تعدیل را نمیپذیرند؛ زیرا میدانند که  طریق 

اییط ایجاد شود که قانون   دست نه خواهند یافت. طالبان در تالش اند تا رسی

ن الملیل نظام از میان   وعیت میل و بت  برود. طالبان تصور اساش منسوخ و مشی



-------------------------------------------------------- -----------------------  
 [120]                                               سوم  جلد  - از بن تا بنبست و شکست  
 

میکنند که اگر به این هدف خود برسند، در این صورت میتوانند قانون اساش  

تحمیل کنند را  خود  نظر  مورد  نظام  قانون   -و  و  طالبان  ی  رهبر تحت  نظام 

اساست  که تیه از ارزش ها و موازین شناخته شدٔه حقوق بشی و دیموکراش و  

 گذشته نشان داده است که  متضمن احیا و تداوم حاکمیت آنان باشد 
ٔ
. تجربه

 .این حاکمیت چه گونه خواهد بود

حرف تبلیغان     این که طالبان قانون اساش را تحمییل و غب  اسالیم میخوانند، 

ن نیست، ن بر هدف اصیل طالبان است. اگر چنت  پس طالبان   برای پرده انداخت 

 ...!باید نشان بدهند که کجای قانون اساش غب  اسالیم است؟

نیست که گویا   آن  خاطر  به  حکومت،  با  مذاکره  از  طالبان  امتناع  همچنان 

حکومت   با  نمیخواهند  اصل  در  طالبان  است.  جمهور  رییس  غتن  ف  ارسی

ضف نظر از این که رییس حکومت چه کش است.    -افغانستان مذاکره کنند

وعیت قانونن و میل، را    طالبان مذاکره با یک جمع پراکنده فاقد هر گونه مشی

زیرا در این صورت آنان در موضع طرف برتر قرار خواهند  به نفع خود میدانند، 

ن    میل و بت 
وعیت قانونن گرفت؛ در حایل که در مذاکره با حکومت که از مشی

الملیل برخوردار است، طالبان باید به حیث یک گروه شورشی مطالبات خود  

 .را مطرح بسازند

  همایش برای تشکیل »حکومت موقت«   پیشنهاد آقای عطا محمد نور در این 

با حکومت   نحوی مخالفت وی را  به  او که  دوپ  هلوی  اشارات و گپ های  و 

ی  متبارز میساخت، ضف نظر از این که نیت وی چه بوده باشد،   ن در عمل چب 

و   حکومت  با  مذاکرات  از  امتناع  برای  طالبان  اشتهای  ن کردن  تب  جز  نبود 

زدن اختالفات با آن از درون نظام. در   تضعیف بیشب  حکومت از طریق دامن

نور،  آقای  با  از وی    مقایسه  تر  پخته  داد که سیاستمدار  نشان  قانونن  آقای 

بدهد که گویا حکومت یک طرف،   نشان  آقای کرزی خواست چنان  است. 

نمایندهٔ  نشست  اک کننده گان  اشب  سایر  و  وی  و  دیگر  طرف  مردم    طالبان 
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اند ادعای  -افغانستان  افراد    این یک  آقای کرزی و گروه   غلط است. 
ً
مطالقا

   همورد نظر وی تنها از خود نمایند
ی

نه از مردم افغانستان. کرده میتوانستند،  گ

نمایند افغانستان  مردم  از  مرجع     هاین که کدام 
ی

اساش  گ قانون  در  میکند 

افغانستان روشن است. این قانون اساش در زمان زمامداری آقای کرزی تدوین  

سط لویه جرگه تصویب و با امضای آقای کرزی به حیث رییس جمهور  و تو 

آقای کرزی است.  شده  نافذ  و  ،   وقت،  اسبق  وزرای  سایر  و   ، قانونن آقای 

ریاست   نامزدان  آن  اند.  یاد کرده  سوگند  اساش  قانون  به  ن  پیشت  مقامات 

قانون  برابر  در  عمل  در  همه  داشتند،  اک  اشب  نشست  این  در  جمهوری که 

 آنان نه  اساش
ًٔ
ام عمیل کرده اند. بنا ن دارد ادعای  میتوانند و حق نه اعالم الب 

   هنمایند
ی

از مردم افغانستان را کنند. در واقع آقای حامد کرزی طوری سخن گ

تشکیل  طریق  از  را  قدرت  در کرش  اش  دوباره  ن  نشست  چانس  گفت که 

بیشب  بسازد،   نماید»حکومت موقت«  این که آن را تضعیف  چه وی  گر -نه 

د و اما هم سخنان وی و هم  کر  نه  را مطرح  خود پیشنهاد »حکومت موقت«

 .ترکیب هیات 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 درب دوزخ باز میشود. حکومت موقت  که خالف  

   قانون
ً
و یا به صورت مسکوت لغو    اساش تشکیل گردد، قانون اساش رسما

دهندٔه   تشکیل  افراد  ارادٔه  و  نیت  به  میشود  موکول  ن  چب  همه  آن گاه  شود، 

ن آقای عطا محمد نور چند بار و چه گونه از    همت 
ً
حکومت. و دیدیم که مثال

پیمانان  تعهدات خود عدول کرده است و حتا از آن سوی بام افتاده و حتا هم

حزنر خود را چه گونه و با چه کلمان  تهدید کرده است. با این همه تضادها و  

اختالفان  که در درون اپوزسیون سیاش حکومت و باز میان طرف های جنگ  

خواهد داشت که اعضای نامتجانس   جاری وجود دارد، هیچ ضمانت  وجود نه

 حکومت مجاهدین پس از 
ٔ
خواهند   تکرار نهثور را   ۸ حکومت موقت تجربه

 ...!کرد؟
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هم   آن  و  ن غار  از عت  باز  تا  بدهیم  اجازه  ما  اگر  آزمودن خطاست  را  آزموده 

ن مارها گزیده شویم، در این صورت خود ما مقرص خواهیم بود و نه   توسط عت 

 ...مار ها

ن مساییل  آن چه در باال آمد،   به معنای مخالفت با حل و فصل مسالمت آمب 

 نظرم  که موجب بروز و تداو 
ً
م بحران و جنگ شده نیست. من در این مورد قبال

 .را بیان کرده ام

نظام رسنگونن  برای  اساش  ،   طالبان  قانون  از  برخاسته  حکومت  و  دولت 

ولو از نظر شکلیات    - افغانستان و برای احیای »امارت اسالیم« خود میجنگند

ن مور  د نظر آنان این حاکمیت شان متفاوت از گذشته باشد. راه حل صلح آمب 

فریبکاری   نر  در  طالبان  و  نیست  ن  چنت  اگر  میکند.  دنبال  را  هدف  ن  عت  ن  نب 

مذاکره   وارد  اصیل  حیث طرف  به  افغانستان  با حکومت  باید  پس  نیستند، 

 .شوند

یابد که   تحقق  میتواند  زمانن  میل  مصالح  و  منافع  به  مطابق  و  پایدار  صلح 

وع و قانونن افغانستان وا رد مذاکره شده و بر اساس  طالبان با حکومت مشی

 
ٔ
واقعبینانه، از یک گروه شورشی مسلح به یک حرکت و یا حزب    یک توافقنامه

ام عمیل نسبت قانون اساش ن وارد  ،   سیاش با ترک خشونت و جنگ و با الب 

ن رو    صحنه شده و برای دستیانر به اهداف خود به مبارزهٔ  قانونن مسالمت آمب 

 .کنند

گاه و مسوول میتوانیم با اعمال فشار تا رسحد تجرید  ما به حیث شهروندان آ 

با طالبان در تالش دور زدن و تضعیف   عناض و گروه هانی که در همدست  

ی روند صلح پایدار و حفظ دستآوردهای   دولت اند، نقش موثری در شکلگب 

 ایفا کنیم. افغانستان ،
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 ۲۰۱۹مارچ  ۲۸

 پیام به آقای سفبر زلیم خلیل زاد  

 در 
ٔ

 سفرش به افغانستان  آستانه

 اخب   
ٔ
آقای خلیل زاد، شما در مصاحبه

یک   را  برادر  مال  ش،  نر  نر  با  تان 

کردید.   تعریف  وطندوست  شخص 

سالیان  وی  این گفتید که  را  دلیلش 

ی کرد.   زیادی را در زندان پاکستان سبر

خاطر گل   به  این که  از  بگذریم  خوب 

روی آی اس آی شما این حقیقت را با  

ن بسیار پوشیده بیان کردید. باز هم زبا

قبول که پاکستان هر طالتر را که از آی 

وی پب  آی  مال  کر  نه  اس  مانند  یا  د 

این است که   زندانن کرد. حال پرسش من  مانند مالبرادر  یا  و  عبیداله کشت 

  
ٔ
اینان را دولت متبوع شما چرا این قدر دیر متوجه این مطلب شد و باز چرا 

،  دیده به دانسته پس   ن امارت طالتر
در حایل که حاضن بودند  از رسنگون ساخت 

ناگزیر از فرار به پاکستان ساخت   در بدل امنیت جان شان، نظام نو را بپذیرند، 

 ...!؟ و هزار و یک گپ دیگر

آیا پاسخ جناب شما این است که هر کش در یک مرحله نی بتواند در سمت  
دوست است و هر گ خالف  تحقق سیاست های امریکا نقشی بازی کند وطن

 ...؟!آن کرد، وطندوست نیست

 
ٔ
   بگذریم از این گفته

ٔ
سیاست ایاالت   تان و هزار و یک گپ دیگر در مورد گذشته

و   متحدهٔ  هستید  باخبر  ها  آن  از  خوب  شما  افغانستان که  مورد  در  امریکا 
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 جنابعایل و فرموده های دیگر تان در مصاحبه اخب  
دازیم به نقش کنونن با    ببر

 .نر نر ش

   هاز امریکا نمایندخوب روشن است که شما به حیث سفب  امریکا،  
ی

میکنید  گ
ن    به منافع و سیاست امریکا و اهداف آن متعهد هستید. پس در همت 

ً
و طبعا

ن الدول و اصول   نقش و چهارچوب اگر عمل کنید و اصول و موازین حقوق بت 
یک و  ی اتب 

 سب 
ٔ
پیمان امنیت  میان کشور متبوع تان  و موازین مندرج در موافقتانه
ید،  به نفع کشور متبوع تان و به    به نفع خود شما،   و افغانستان را مدنظر بگب 

 برعهده دارید، خواهد بود
ً
 .نفع وظیفه نی که رسما

طالبان در    -دیپلوماش میپلوماش را که یک سو بگذاریم، روند مذاکرات امریکا
نظام، دولت و حکومت افغانستان ،   ه مردم دوحه در واقع نویع اهانت علتن ب

  
ٔ
و در یک کلمه اهانت به کلیت افغانستان به حیث عضو تام الحقوق جامعه
 و حقوق بنیادی و غب  قابل انکار و غب  قابل انرصاف آن است. جناب 

جهانن
و   نص  خالف  بر  تا کنون  امریکا،  دیپلوماش  دستگاه  نمایندٔه  حیث  به  شما 

 اصول و موا
ٔ
ن الدول و اهداف، روحیه ارزش ها  ،   موازین،   اصول   زین حقوق بت 

یک و پیمان امنیت  میان دو   ی اتب 
و تعهدات مندرج در موافقتنامه همکاری سب 

 .با سبک نظری با افغانستان برخورد کرده اید کشور،

 
ٔ
تان با نر نر ش در واقع تالشی است برای پرده  اخب     جناب خلیل زاد، مصاحبه

ن بر  ن    انداخت  ان آن و برای مساعد ساخت  این سبک نظری و یا شاید هم برای جبر
 
ٔ
سفر تان به افغانستان. و اما با آن هم این مصاحبه    فضای عمویم در آستانه

نشان  افغانستان،  در  امریکا  سفب   بس  جان  آقای  اخب   اظهارات  همچنان  و 
« و ارای  ن االفغانن ه تعبب  خاص  میدهد که شما هنوز هم زیر پردٔه »مذاکرات بت 

از آن، از تالش برای دور زدن و در سایه قرار دادن دولت افغانستان در مذاکرات  
 .دست برنداشته اید

بر اساس چه مجوزی و بر مبنای   این است که  از جنابعایل  حال پرسش من 

کدام حف  شما در مورد ترکیب هیات افغانستان برای مذاکرات با طالبان، و  

قابل  سایر مساییل که   انتقال و غب  قابل  از حقوق غب  تصمیم در مورد آن ها 

 .انرصاف افغانستان است، فرمایش صادر میفرمایید
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 آقای خلیل زاد، 

ن صلح پایدار پشتیبانن میکنند. و اما،  مت 
ٔ
  افغان ها در مجموع از پایان جنگ و تا

له ناراض ان
ٔ
 .دبه دالییل که گفته آمدیم، از شیؤه برخورد شما به این مسا

 تان   ۲۰۰۱ ما دیگر در سال 
ٔ
قرار نداریم. پس بهب  است تا عادت های گذشته

 
ٔ
الحقوق جامعه تام  افغانستان کشور آزاد و مستقل و عضو  بگذارید.   را کنار 

به نفع کشور متبوع تان و به    جهانن است. تکرار میکنم که به نفع خود شما، 

 برعهده دارید،  
ً
ن  نفع وظیفه نی که رسما خواهد بود، تا به افغانستان به همت 

ن اصل عمل کنید  .چشم بنگرید و با رعایت همت 

افغان ها و حتا آدم های بیسواد هم میدانند که امریکا یک ابر قدرت است و  

 زیر سنگ آن. و اما، اگر تصور فرموده باشید که به خاطر 
ً
دست ما هم عجالتا

مایشات شما را حتا در اموری که  این نیازمندی افغان ها و افغانستان باید فر 

قابل انرصاف خود افغان  قابل انتقال و غب  اتخاذ تصمیم در مورد آن حقوق غب 

البته هستند یک مشت عناض  ها است، بپذیرند، سخت به خطا رفته اید. 

ن منافع شخیص خود   مت 
ٔ
نوکرمنشی که حاضن اند به هر ساز شما به خاطر تا

به اینان،  اما،  و  برقصند.  ارادٔه    شان  و  روحیه  از  ها واقیع   هیچ وجه  افغان 

   هنمایند
ی

 .میتوانند کرده نهگ
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 ۲۰۱۹اپریل  ۲

 یک چه میخواهد    یک کیست و

ن و چنان  میگویند طالبان حاضن نیستند با حکومت مذاکره کنند پس باید چنت 

 ...شود

ن و   ن میخواهد و باید چنت   ...چنان شودمیگویند امریکا چنت 

ن صلح میگویند و میگویند مت 
ٔ
 ... و زیر شعار پایان جنگ و تا

از کسانن که زیر نام سیاستمدار، تحلیلگر و مبرص و مفش سخن میگویند و از  

 رسانه هانی که شیپورتبلیغ این گپ ها و روایت ها اند، باید پرسید: 

 !...با وطن اید و یا برخالف آن؟    -

بنیاد       - بر  پایدار  صلح  یا  میخواهید  و  شود  ن  مت 
ٔ
تا میل  مصالح  و  منافع 

افغانستان گوسفند قربانن کمپاین انتخابان  و یا منافع این یا آن کشور بیگانه  

 ؟!...  گردد

میخواهید افغان ها مالک کشور و رسنوشت خود باشند و یا میخواهید       -

 م بزنند؟!... دیگران بر اساس منافع خود رسنوشت ما را رق

 ؟!...  به نظام وفادارید و یا با دشمنان نظام همدیل دارید      -

« و       - به رجحان منافع و مصالح جمیع بر هرگونه منافع »گرویه«،»حزنر

 ؟!...  فردی متعهدید و به عکس آن

 ؟!...  حاکمیت قانون را میخواهید و یا هرج و مرج و قانون جنگل را      -
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 ؟!...  الری میخواهید و یا استبدادمردمسا       -

ب صفر        - ن را ضن میخواهید دستاوردها حفظ شوند و یا میخواهید همه چب 

 ؟!...  گردند

میخواهید راه به سوی آینده بهب  باز شود و یا میخواهید افغانستان به         -

 ؟!...  گذشته های فاجعه آور برگردد

ن  ،   به باور من میتوان دریافت که گ کیست و چه    نکات باالبا در نظر گرفت 

 .میخواهد

میتواند هوادار   هیچ افغان وطندوست و دارای تعقل و احساس مسوولیت نه

 جنگ تحمییل ضد افغانن باشد؛ همان سان که نه
ٔ
میتواند اجازه بدهد تا   ادامه

، و به نام »صلح«  منافع و مصالح افغانستان در پای منافع دیگران قربانن شود 

بهای   از  باالتر  آن  بهای  حاکم گردد که  در کشور  و وضعیت   تحمیل  اییط  رسی

 جنگ باشد. 

و   جنایات هولناک و وحشت و دهشت دوره های فاجعه بار طالتر و تنظیم

خطاها و اشتباهات قدرت های ذیدخل جهانن و همسایه  ،   نقش ها،   نیات

چه    - د تا بار دیگر مارهاباید فراموش کرد و نه باید اجازه دا های ذیدخل را نه

 خوش خط و خال 
ً
ن سوراخ ها و یا هم سوراخ    -بدرنگ و چه هم ظاهرا از عت 

 ما را بار دیگر بگزند ...  -های مشابه
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 ۲۰۱۹یم  ۳۰

 ماسکو  دوم چند نکته در مورد نشست

کارگردان و بازیگر اصیل نشست ماسکو این بار به صورت علتن  ،   سناریست -۱
تا هیات و رسم   )از آقای کرزی و همراهانش گرفته  افغان ها  بود و  روسیه 

ی مال عبدالغتن برادر( بازیچه ها در بازی روسیه در قبال  طالبان تحت رهبر
ن منافع روسیه؛ مت 

ٔ
 افغانستان برای تا

ن سال روابط دیپلماتیک میان افغانستان و روسیه  -۲ نشست زیر نام صدمت 
 است که این مناسبت تنها یک بهانه بود؛ برگزار شده بود؛ و اما روشن 
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ن سال مناسبات دیپلوماتیک میان افغانستان و روسیه یه این   برگزاری صدمت 
ن الملیل و یک اهانت نسبت به افغانستان   شکل، خالف اصول مناسبات بت 

 بود؛ 

تا در کوتاه مدت   -۳ افغانستان ممکن است  سیاست کنونن روسیه در قبال 
 منافع آن  

ً
ن کند. و اما چنان که تجربه نشان داده استظاهرا مت 

ٔ
،   کشور را تا

ن افغانستان به میدان بازی میان قدرت های   نتایج و پیامدهای مبدل ساخت 
ن تا رسحد فاجعه آور گران تمام شده   بزرگ در نهایت برای خود این قدرت ها نب 

 است؛

ردند به  عاقبت آن گروه ها ی سیاش و سیاسیون افغان هم که گمان میک -۴
این یا آن گونه میتوانند با بازیگران بازی بزرگ بازی کنند و یا هم با دلگریم و  
ن  است که   ن درس عبر باور به پشتیبانن این یا آن حایم خارخر عمل میکردند نب 

 باید آن ها را فراموش کرد؛  نه

ن نشست های دوحه   -۵ واقعیت این است که نشست اول و دوم ماسکو و نب 

ب  از آن که به مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان کومک تا حال بیش 

 .در عمل سبب امتناع طالبان از این مذاکرات شده است کند،

ن   ن و ماچت  و عرب و عجم و    و اما اگر روسیه و موسیه و امریکا و اروپا و چت 

 
ً
د  میخواهند به افغان ها و افغانستان کومک کنن  همسایه ها و نر سایه ها واقعا

در این صورت کم از کم رسی نرسانند و با افغانستان مطابق به اصول و موازین  

شدهٔ      شناخته 
ً
قبال مورد  این  در  و  کنند.  برخورد  الدول  ن  بت  روابط 

 میخواهند خب  برسانند چه باید بکنند.  بودیم  نوشته
ً
 که اگر آنان اگر واقعا
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 ۲۰۱۹جوالی  ۱۱

امون »کنفرانس     دوحه« چند نکته پبر

ن االفغانن صلح در دوحه« نشان داد که در طرز برخورد طالبان   »کنفرانس بت 

ات نستر به وجود آمده است و اما نه در طرز تفکر و مرام شان طالبان   :  تغب 

با آنانن که مخالف شان اند نشستند و صحبت کردند؛ و اما طالبان کوشیدند  

البته اسالیم مطابق   - یم گره بزنندکه از الف تا به یا را با پیشوند و پسوند اسال 

 .به خوانش طالتر 

طالبان از تعهد به ارزش ها و موازین مندرج در اعالمیه جهانن حقوق بشی و  

از  و  مردمساالری  و  جمهوریت  اصل  پذیرش  از  آن،  متمم  های  کنوانسیون 

 .پذیرش زنان به حیث شهروندان برابر و تام الحقوق امتناع ورزیدند

وانیم توقع داشته باشیم که طالبان مانند ما فکر کنند. طالبان میت خوب ما نه

 طرز 
ً
ن این حق را ندارند تا از دیگران بخواهند تا مانند آنان فکر کنند. اصال نب 
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میتواند موضوع مذاکرات صلح باشد. و اما این که در این گونه موارد   تفکر نه

د، گپ دیگری اس  .ت با طالبان بحث و گفت و شنود صورت بگب 

موضوع محوری در مذاکرات صلح این نیست تا طرف ها اختالفات شان روی 

 را حل و فصل بکنند
ی

، سیاش، اقتصادی، اجتمایع و فرهنگ  .مسایل اندیشه نی

جنگ، از  طالبان  است که  این  صلح  مذاکرات  در  محوری  و  اصیل    موضوع 

ت  خشونت و زور برای رسیدن به قدرت و تحقق قهری برنامه های شان دس

برداشته و در بدل حق داشته باشند مانند احزاب و گروه های سیاش دیگر از  

وی سیاش جهت تحقق برنامه های شان   ن به حیث یک نب  طریق مسالمت آمب 

مبارزه کنند. موافقتنامه صلح در حقیقت جوانب و مسایل گوناگون مربوط  

ن مرحله را باید احتوا کند ی شبیه به یعتن کم و بیش چ   -به رسیدن به همت  ن ب 

 
ٔ
ی گلبدین حکمتیارموافقتنامه  .حکومت با حزب اسالیم به رهبر

را   حق  این  جمهور  رییس  به شمول  مرجیع  هیچ  و  هیچ کس  قانونن  نظر  از 

 .دارد تا به طالبان در بدل صلح تعهدی بسپارد که خالف قانون باشد نه

وجودی   اصول  از  سیاش  و  نی  اندیشه  تکبر  است که  این  اساش  گپ 

ن جهت نظام سیاش کنونن این ظرفیت را دارد تا  دیم وکراش است و به همت 

وی   ام عمیل شان به قانون اساش، به حیث یک نب  ن به طالبان هم در صورت الب 

ن برای تحقق اهداف شان را فراهم   سیاش زمینه حضور و مبارزه مسالمت آمب 

 این ظرفیت را نه  بسازد؛ و اما، 
ً
در واقع    -دارد  نهداشت و   امارت طالتر اساسا

ن جهت بقای نظام   هیچ نظام غب  دیموکراتیک این ظرفیت را نه دارد. به همت 

در افغانستان گذشته از دالیل دیگر به این    -جمهوریت و دیموکراش  - کنونن  

ن نظایم ضامن بقا و آن هم بقای مثمر   ن یک امر حیان  است که چنت  دلیل نب 

ن جهت دفاع از  قانون اساش و نظام و دولت مبتتن    افغانستان است. به همت 

 .بل یک موضوع حیان  است آن یک موضوع حیثیت  نیست،
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از  طالبان  داد که  اطمینانن  و  قاطع  پاسخ  پرسش  این  به  تا  است  زود  هنوز 

تبلیغان  بکنند و یا  نشست هانی مانند کنفرانس دوحه میخواهند تنها استفادٔه  

 به حل و فصل  
ً
ن مسایل متمایل شده اند. از خوشبیتن  این که واقعا مسالمت آمب 

و بدبیتن ها و حدس و گمان ها که بگذریم، به باور من چند معیار اصویل وجود  

   هدارد که چه گون
ی

برخورد طالبان با آن ها میتواند نیت و ارادٔه واقیع طالبان گ

 :را روشن بسازد

شود، حل و   ستان نه اگر تحریک طالبان حاضن به مذاکره با حکومت افغان .۱

ن مسایل گپ هوانی خواهد ماند  .فصل مسالمت آمب 

   هچه گون .۲
ی

 .برخورد با قانون اساش افغانستان و نظام مبتتن بر آنگ

ام عمیل نسبت به قانون اساش  ن آیا تحریک طالبان حاضن خواهد شد تا به الب 

؟   ابراز تعهد کنند و یا خب 

وی نظایم آیا تحریک طالبان حاضن خواهد شد   .۳ تا اصل انحصار دولت بر نب 

؟  را بپذیرد یا خب 

 نه
ً
میتوان انتظار داشت که طالبان یک شبه به یک حرکت و یا حزب   طبعا

سیاش مبدل شود؛ بل مساله روی این است که این گذار در یک مرحله آغاز 

وی نظایم   و در زمان پیشبیتن شده در توافق تکمیل گردد؛ زیرا اگر دولت بر نب 

دصلح پایدار شکل نمنحصار نداشته باشد،  ا  .گب 

   هچه گون .۴
ی

زنان(گ حقوق  جمله  )از  ی  بشی حقوق  با  حقوق  ،   برخورد 

 
ٔ
صلح را شهروندی و دیموکراش. روشن است که اگر تحریک طالبان توافقنامه

ن این ارزش ها و دستاورد ها بسازند، نه   وط به لغو و حتا محدود ساخت  مشی

به میان آمده میتواند و نه هم صلح واقیع و پایدار. مردم    توافف  برای صلح
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افغانستان حاضن نیستند به دوره های فاجعه های »امارت اسالیم« و یا هم  

برگردانیدن   برگردانیده شوند.  آن  به  یا هم حالت شبیه  »تنظیم ساالری« و 

جهان بل برای منطقه و  افغانستان به این گذشته ها، نه تنها برای افغانستان،

ن در نهایت نتایج و پیامدهای فاجعه آوری به بار خواهد آورد  .نب 
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 ۲۰۱۹اگست   ۱۸

داد استقالل ی سال اسبی  صدمیر

 
ٔ

م میل ما در مرحله  کنونی و وظایف مبر

ن سالروز استقالل افغانستان را با بزرگداشت از مبارزان نامدار و  بیایید صدمت 
  ه گمنایم که زند

ی
رسبلندی افغانستان  استقالل و ،  شان را وقف آزادیگ

 تجلیل نماییم. کردند،  

 
ٔ
اتحاد میل را که مردم افغانستان را قادر  بیایید آن اطمینان به نفس و روحیه

وز شوند،  د تاریخن بر استعمار پب  برای غلبه بر دشواری   ساخت تا در سه نبر
و،     دوباره احیا نماییم. ها و خطرات پیشی

داد  ن سال اسب  در مورد گشایش راه   استقالل افغانستان،بیایید تا در صدمت 
آرمان  –برون رفت سالم از بحران جاری و رسیدن به فردای بهب  فکر کنیم 

 که نهضت امانن برای آزادی،
ی

گ فت معاض  های سب  استقالل ،نوسازی و پیشی
افغانستان و بهروزی جامعه افغانن مطرح کرد، قطب نمای این فردای بهب   

 .است

ت  بیایید تا با   ن درس ها و عبر تحلیل تمام حجم تجارب یک سدٔه اخب  و گرفت 
زمینه ها و توانانی  ،  با روشنگری و ایجاد گفتمان معاض،   های الزم از آن

گ غلبه بر عقلمانن    را برای تحقق آرمان های سب 
ی

های الزم فکری و فرهنگ
فت،    قرون و رسیدن به پیشی

ٔ
   ییم. افغانن ایجاد نماترف  و بهروزی جامعه

سال اخب  و حفظ زمینه ها و امکانات   ۱۸ و بیایید تا برای حفظ دستاوردهای
ش این دستاوردها در یک صف متحد از وطن  برای تعمیق،   استحکام و گسب 

 و نظام جمهوری در برابر مخاطرات موجود دفاع کنیم. 

 

http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai%202019/100%20years%20National%20independence-RW.htm
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 ۲۰۱۹سپتمبر  ۲۰

و   و  وظایف ما اهمیت مضاعف انتخابات  پیشر

له است و رخ  
ٔ
و  کدام نامزد برنده میشود یک رخ مسا این که در انتخابات پیشی

ی بدهد و یا نه دهد،  
ٔ
یدهنده ضف نظر از این که به گ را

ٔ
دیگرش این که هر را

ی 
ٔ
را به نظام جمهوری و  به مردم ساالری   انتخابات در واقع  اک در  با اشب 

گشت به گذشته های فاجعه آور، ابراز خواهد  خواهد داد و مخالفت اش را با بر 
 کرد.  

ده تر و  روند انتخابات سالم و بدون  اک مردم در انتخابات گسب  هر قدر اشب 
 کاست  باشد: 

 به همان پیمانه چانس انتخاب درست بیشب  خواهد شد؛         -

ای  همانقدر توان جامعه برای برونرفت سالم از بحران و رسیدن به فرد         -
خواهد   آور کاهش  فاجعه  های  به گذشته  برگشت  خطر  و  تر  ومند  نب   

بهب 
 یافت؛

ومند           - ان موضع جمهوری افغانستان در مذاکرات صلح نب  ن به همان مب 
 تر خواهد شد؛ 

-          
ٔ
ن الملیل استحکام  به همان اندازه موضع جمهوری افغانستان در عرصه بت 

 خواهد یافت؛ 

س و بیچار همانقد         -
ٔ
   هر   روایت یا

ی
فروخواهد ریخت و عزت نفس و  گ

 .اطمینان به خود در ما به حیث یک کشور و یک ملت احیا خواهد گردید

دارای  در گذشته  انتخابان   هر  به  نسبت  و  پیشی انتخابات  جهت،  ن  همت  به 
 .اهمیت است و آن هم اهمیت مضاعف
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س و بیچار 
ٔ
   هبه کسانن که روایت یا

ی
یکنند و به کسانن که تصور  را تروی    ج مگ

باید باور کرد. این   میکنند رسنوشت میل ما را دیگران میتوانند رقم بزنند، نه 
ایجاد   برای  شان  تالش  میخورند که  آب  منابیع  همان  از  ها  روایت  گونه 
قانون   به هدف کودتای سیاش علیه  انتقایل و خر و خر  و  حکومت موقت 

 .ایم مواجه شداساش و نظام برخاسته از آن با ناک

 افغانن بود و این  
ٔ
اجتناب ناپذیر بودن انتخابات یک روایت معقول و مسووالنه

باید   را  روایت  این  حال  غلبه کرد.   آنچنانن  های  روایت  بر  عمل  در  روایت 
ل مقصود رسانید ن وزمندانه به رس مبن  .پب 

 وقت  مردم به رغم وجود مخاطرات حاضن میشوند تا در انتخابات اشب  
ً
اک  طبعا

د ی آنان با امانتداری کامل برخورد صورت بگب 
ٔ
یعتن    - نمایند، انتظار دارند تا با را

 شفاف و عاری از هر گونه تقلب باشد. به این ارتباط  وظایف  
ً
انتخابات کامال

مستقل  و  کمیسیون  انتخابات  مستقل  قانونن  کمیسیون  های  مکلفیت  و 
انتخابان   ه،   شکایات  و  انتخابان     ناظران 

ً
نامزدان کامال خود  روشن مچنان 

 مدنن 
ٔ
ذهنیت عامه و هر یک از  ،   رسانه ها،   است. همچنان نهادهای جامعه

یدهنده گان و شهروندان، میتوانند نقش مثبت و فعایل در برگزاری انتخابات  
ٔ
را

 .ایفا کنند سالم، بدون کاست  و عاری از هر گونه تقلب، 

 
ٔ
بهانه به  تا  میخواستند  را که  ورت  کسانن  انتخابات و ضن بر  ارجحیت صلح   

 کودتای سیاش علیه نظام  
ٔ
تشکیل حکومت موقت و انتقایل و امثالهم، زمینه

را هم میشناسیم که  آنانن   . بسازند، همه میشناسیم  را فراهم  اساش  قانون 
اک در انتخابات از میان بردند و اکنون میخواهند   خود چانس شان را برای اشب 

   .ه ممکن باشد آب را گل آلود بسازندتا به هر صورن  ک

در صدد اند تا ولو در انتخابات با شکست سخت    این را هم میدانیم که کسانن 
حد اکبر  امتیاز ممکنه را  ،   و روشتن  هم مواجه شوند، باز هم به هر قیمت 

ی مردم  به دست بیاورند، از   کسب کنند و آن چه را که نه
ٔ
توانند از طریق را

 .به تهدید به آشوبگری و شورش به دست بیاورند طریق  توسل
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ان   با آن که خواسته های نامزدان به ارتباط قانون انتخابات،  انتخاب کمیشبن
از وسایل   انتخابان  و  استفاده  انتخابان   و شکایات  کمیسیون های مستقل 
تحریم   از  نامزدان  از  اما هنوز هم شماری  و  آورده شده است،  بر  یک  بیومب 

به  احتمایل میگویند.  انتخابات سخن  نتایج  ن  پذیرفت  نه  احتمال  انتخابات و    
ن اکنون با کار  موثر ذهنیت عامه برای   ن جهت بسیار مهم است تا از همت  همت 
داوری سالم و برخورد اصویل قانونن و دیموکراتیک با آنانن که  تالش میورزند  

ام عمیل در برابر قا ن رعایت  اصول و موازین  ،   نونو یا بورزند تا  از تعهد برای الب 
مردمساالری و ارادٔه مردم شانه خایل کنند، آماده ساخته شود.    شناخته شدهٔ 

با   نه نتایج آن را  باید اجازه داد تا  هیچ کش و به هیچ بهانه نی انتخابات و 
د،  توسل به قانونگریزی  دازی به گروگان بگب   .زورگونی و دروغبر

وکراش و حقوق بشی  باورمند و به  افغانستان و دیمآنانن که به جمهوریت،  
منافع و مصالح علیای آن متعهد اند  و  ارجحیت منافع و مصالح میل بر هر  
گونه منافع و مصالح دیگر را به حیث یک اصل بنیادی میپذیرند  و میدانند  
ی از لغزیدن به گذشته های فاجعه بار چه   و  جلوگب 

ن فردای بهب  مت 
ٔ
که برای تا

ن نامزد مناستر که از وی پشتیبانن کنند و به وی  با
ید کرد، بدون شک در یافت 
ن مشکیل نه ی بدهند نب 

ٔ
 .خواهند داشت را
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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

نه   -۲ اجازه  و  ن کردند  مت 
ٔ
تا را  انتخابات  امنیت  امنیت  که  وهای  تا   نب  دادند 

 طالبان انتخابات را به حمام خون مبدل بسازند. 

 بیخی 
ٔ

 داشت:   روشنانتخابات ریاست جمهوری دو بازنده

 امارت طالتر    -۱

ن    -۲ نب  با  میخواستند   که 
  آنانن

ٔ
زمینه انتقایل  و  موقت  تحمیل حکومت  گ 
را   کودتای سیاش علیه قانون اساش و نظام برخاسته از قانون اساش  

مطالح علیای مردم افغانستان عمل  برخالف منافع و  فراهم ساخته و  
 کنند. 

ان مشارکت  ی  مبر

ان مشارکت ن با   برابر  البته که برخن عوامل سبب شدند تا در این انتخابات مب 
شد ؛ واما این از نظر حقوف  و قانونن به هیچ وجه  با نه   ابات های قبیلانتخ

وعیت انتخابات و نتایج آن را زیر پرسش د. می نه مشی  بر

مشارکت گردیدند،  سطح  یل  ن تبن سبب  را که  عوامیل  ن   میتوان    برخن  چنت 
 برشمرد: 

امون انتخابات قبیل ریاست جمهوری و   تجارب تلخ جنجال هانی که در  -۱ پب 

 انتخابات اخب  پارلمانن به راه افتاد؛

ه و کم مایه بودن کارزار های انتخابان  بیشب  ،   رسد بودن -۲ محدود بودن گسب 

 نامزدان؛
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به   -۳ تا  انتخابات که سبب شد  امون  پب  نامزدان   
بیشب  تبلیغات منفن شمار 

انتخابات،  در  اک  اشب  برای  مردم  بسیج  و  تشویق   جای 
ً
سبب     عمال

ن    س معکوس گردد؛ احسا تلقت 

از جمله زمینه   کاست  ها در کار رسانه های بزرگ و به خصوص تلویزیون ها   -۴

 آزمانی   دادن به نامزدان به طرح  
ادعاهای نر پایه و عدم توجه به راست 

 
ٔ
 آن؛   ادعای مطروحه

های   -۵ فهرست  در  وجود کاست   جمله  از  ؛  تخنیگ  متعدد  های  دشواری 

یدهنده رایدهنده
ٔ
به رغم ثبت   گان   گان: به این معنا که نام شماری از را

ن ستیکر بر تذکره های شان، در فهرست ها درج نه  شده بود؛  نام و داشت 

ط عکس برداری از چهرهٔ  -۶ سبب شد تا شماری از زنان    رای دهنده،   تزیید رسی

ر در کار ت به خصوص در مناطق دور دست و حتا میان اقشار محافظه

اک ورزند؛  توانند  نه مناطق شهری    در این انتخابات اشب 

اعالم    -۷ با  خواهند   طالبان  قرار  حمالت  هدف  را  انتخابان   مراکز  این که 

در   داد،   مردم  اک  اشب  از  تا  زدند  مردم  ارعاب  و  تهدید  به  دست 

ی کنند.  انتخابات   جلوگب 

وهای امنیت  توانستند تا از این که طالب گرچه   ان بتوانند تهدیدات خود را  نب 

ی کنند و اما خوایه  عمیل بسازند، ایه تهدید طالبان سبب شد خو  نه پیشگب 

رایدهنده از  توجیه  قابل  شمار  انتخابات   تا  در  اک  اشب  از  جان  ترس  از  گان 

 خودداری ورزند. 

ی به دور دوم وجود دارد؟  آیا احتمال رفیی

ب توجه  با  اند که  نظر  این  بر  ناظران  از  تفاوت  شماری  ی   ه 
ٔ
را چشمگب  

ارای   دو   میان   ن  ناچب  ان  ن از یک سو و مب   
ٔ
آرا ین  بیشب  دارای  اول و دوم  نامزد 

ن دور اول مشخص خواهد شد و نیازی  نامزدان دیگر، برندٔه  انتخابات در همت 

ن به دور دوم باف  نه  خواهد ماند.  برای رفت 
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قانونن   از نظر  اما،  قانونن جمعآوری و شمارش    و   مراحل 
ٔ
   ه و رسید  آرا

ی
به  گ

  
ً
رسما را  نهانی  نتایج  بتواند  انتخابات  تا کمیسیون  تکمیل گردید  باید  شکایات 

میتوان به صورت قطیع گفت که  نه   اعالم کند. تا یط شدن مراحل یاد شده

یت پنجاه فیصد جمع یک را برده   آیا   ن دور نخست یگ از نامزدها اکبر در همت 

 دوم خواهد رفت. و یا این که انتخابات به دور 

 
ی

اف به شکست ...شهامت اخالف  و...  اعبی

مردمساالری تا کنون در     میدانیم که قبول شکست به حیث بخشی از فرهنگ
تبارز  انتخابات کر  نه  افغانستان  قانون  هم  است که  این  واقعیت  است.  ده 

های کمیسیون  و کمیشبن تعدیل گردید  سیاش  اپوزسیون  به خواست  مطابق 
ی خود    ها

ٔ
تدابب  ممکنه   نامزدان برگزیده شدند. به این ترتیب با آن که    با را

ی از تقلب در نظر گرفته شده است، و اما از دیدگاه ها و   گفته   برای جلوگب 
ن واکنش های آنان پس    و نخستت 

های بیشب  نامزدان در جریان کارزار انتخابان 
ی، چنان بر  ا و جنجال شکست  گان بدون دعو  آید که بازنده می نه  از پایان رایگب 

ن جهت   یک بگویند. به همت  خود را بپذیرند و حاضن شوند تا برد را به برنده تبر
موثر ذهنیت عامه برای داوری سالم و برخورد اصویل     بسیار مهم است تا با کار

از تعهد برای     تالش میورزند و یا بورزند تا   قانونن و دیموکراتیک با آنانن که
ام عمیل در برابر ق ن مردمساالری    اصول و موازین شناخته شدهٔ    رعایت،   انونالب 

هیچ     باید اجازه داد تا و ارادٔه مردم شانه خایل کنند، آماده ساخته شود. نه
قانونگریزی به  توسل  با  را  آن  نتایج  و  انتخابات  نی  بهانه  هیچ  به  و  ،   کش 

د.  دازی به گروگان بگب   زورگونی و دروغبر

منطق و شم سیاش  ق دارد تا با رجوع به عقل،  بدون شک و تردید هر کش ح
ی میدهد و یا 

ٔ
دهد تصمیم اتخاذ کند و در  می نه  خود در مورد این که به گ را

د.   برابر محکمه وجدان خود مسوولیت آن را بر گردن بگب 

  و اما،
ٔ
ی میدهیم  مهم این است تا همه

ٔ
ما ضف نظر از این که به کدام نامزد را

بازی با هم    اساس منافع و مصالح همه گانن در مورد قاعدهٔ   دهیم، بر می نه  و یا 
یت را برد،  :  توافق داشته باشیم  ی اکبر

ٔ
همو رییس جمهور ما    هر کیس که را

ی  خواهد بود؛ چه ما طرفدار او بوده باشیم و چه هم مخالفش،
ٔ

چه به او را
به     اباتتنها در این صورت است که انتخ .داده باشیم داده باشیم و یا هم نه

 
ٔ
ن  مثابه له قدرت معنا مییابد.    راه مسالمت آمب 

ٔ
  حل مسا
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 در جامعه استقطاب هانی را به میان
ً
  آورد. و اما، می  کارزارهای انتخابان  طبعا

این   بر  انتخابات  نتایج  شدن  روشن  و  انتخابات  از  پس  بتواند  باید  جامعه 
بازنده با قبول باخت    استقطاب ها فایق آید. در نظام های مردم ساالر نامزدان

ن برنده، نقش مهم در این راه ایفا میکنند.   اف به آن و به رسمیت شناخت  و اعب 
ن این که انحراف و تخیط از قواعد بازی را به   ن با روشن ساخت  ذهنیت عامه نب 

بازی را  دهد، نامزدهای بازنده را وادار میسازد تا قاعدهٔ می نه  هیچ کش اجازه 
منافع و مصالح همه گانن را بر منافع و مصالح شخیص    رعایت کرده و ارجحیت

دیموکراش   فرهنگ  و  درک  از  سطح  این  به  آن که  امید  به  بپذیرند.  را 
 باشیم.   رسیده
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 ۲۰۱۹دسمبر  ۵

وع نسخه استعماری »رند«   فرزندان نامشر
 

 
تحقق طرح  میدانیم که گ ها مخالف برگزاری انتخابات بودند و با تالش برای 

»حکومت موقت« و »حکومت انتقایل« و خر و خر در واقع در صدد کودتای  
سیاش علیه قانون اساش و نظام برخاسته از آن و الغای عمیل قانون اساش  

  .بودند
با مشارکت    ،طرح آقای رحمت هللا نبیل برای تشکیل »حکومت مصالحه«

انتخابات   نتایج  از  انرصاف  و  و سیاسیون  نیست جز طالبان  ی  ن واقع چب  در 
 ...تجدید تالش ها برای کودتای سیاش علیه قانون اساش

بودم انتخابات نوشته  برگزاری  از  پیش  به  :  من  تا  را که میخواستند  » کسانن 
ورت تشکیل حکومت موقت و انتقایل    ارجحیت صلح بر انتخابات و ضن

ٔ
بهانه

ا قانون  نظام   کودتای سیاش علیه 
ٔ
امثالهم، زمینه بسازند،  و  فراهم  را  ساش 
 [...]همه میشناسیم

در صدد اند تا ولو در انتخابات با شکست سخت    این را هم میدانیم که کسانن 
قیمت  به هر  باز هم  را  ،   و روشتن هم مواجه شوند،  امتیاز ممکنه  اکبر  حد 

ی مردم به دست بیاورند، از   کسب کنند و آن چه را که نه
ٔ
توانند از طریق را

 «.توسل به تهدید به آشوبگری و شورش به دست بیاورندطریق 
ن   طرح »حکومت مصالحه« که امروز توسط توسط آقای نبیل ارایه گردید و نب 

دیگری از سیاستبازان که افغانستان را به    طرح های مشابه به آن از سوی عدهٔ 
استعماری »رند«،  

ٔ
نسخه با  تنها  نه  واقع  در  بربگرداند،  تفاون     نقط صفری 
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دارند،  نه  به    ماهوی  های  طرح  این  اند.  آن  وع  نامشی فرزندان  واقع  در  بل 
 صفری درب افتادن به پرتگاه بحران  

ٔ
خاطری غب  قابل پذیرش اند که از نقطه

ت اساش و حیاتت  است    -عمیقب  و خطرناکب  باز شده میتواند این درس عبر
استخوانسوز  بنیادبرانداز و  فاجعه های  از تجارب  را  آن  نه    که  گذشته های 

  .آموخته ایم،  چندان دور و از جمله مبدل شدن کابل به ویرانه سوخته
  
ً
 استعماری »رند« و طرح افغانن صلح قبال

ٔ
نوشته بودم که آن  در مورد نسخه

 . بخوانید   آسمانی   را میتوانید همراه با نقد ها روی آن، در
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 ۲۰۱۹دسمبر   ۱۰

 گفت و شنود به ارتباط

 گفته های اخبر آقای حلیم تنویر

یک سیمینار مطمینا سخنان اخب  آقای حلیم تنویر را که در    :  سیهال اصغری

 ارایه کرد، شنیده اید. شما گفته های وی را چه گونه ارزیانر میکنید؟

ین کلمات ارزیانر کنم در این صورت باید بگویم    :  حمید عبیدی
اگر آن را با نرمب 

به خصوص در آن بخش که در این   -که او در کمال نابخردی سخن گفته است

 .دو روز نقل زبان ها شده است

له تنها روی گزینش و چیدمان کلمات نیستدر آن بخش، مس 
ٔ
له روی    -ا

ٔ
مسا

ی    یک طرز تفکر بسیار بدوی، خشن و ضد همه اصول و موازین حقوق بشی

ان    :  است. مهم نیست که کش بگوید اگر من قدرت داشته باشم همه دخب 

و یا بگوید اگر من قدرت داشته باشم همه    قوم الف را به قوم نر خواهم داد  

ان ق وم نر و یا جیم و یا... را به قوم الف یا قوم ت و یا ... خواهم داد.  دخب 

له آن است که در این طرز تفکر کش که قدرت دارد مختار است تا  
ٔ
اصل مسا

د و به هر قیمت  به هدف خود دست یابد   ولو    -از هر شیوه و ابزاری کار بگب 

ی و با زیرپا  این که خالف حیثیت و کرامت انسانن و حقوق و آزادی های ب  شی

کردن خشن و حتا ضد انسانن آن ها هم باشد. خوب فهمیدن این که زن در  

ن چندان دشوار نیست  .این گفته ها در حد وسیله و حتا شی تقلیل یافته نب 

تنویر که سابقه  :  سیهال اصغری آقای حلیم  اخب   ی عضویت حزب  سخنان 

 ی ما باشد؟معهتواند نظر اندیشمندان پشتون جااسالیم را دارد، یم 



-------------------------------------------------------- -----------------------  
 [148]                                               سوم  جلد  - از بن تا بنبست و شکست  
 

سید :  حمید عبیدی  .در این مورد باید از خود اندیشمندان پشتون ببر

 خود را از نظر هویت  انسان زاده شده در افغانستان و لذا افغان و 
ً
من شخصا

 .شهروند افغانستان تعریف میکنم

 مطلتر در پشتیبانن از این  
و اما، من در هیچ جانی از هیچ هموطن پشتو زبانن

 .ی آقای تنویر نه دیده و نه خوانده امگفته ها

اصغری زمینه   :  سیهال  تنویر  حلیم  آقای  اخب   سخنان  تازه آیا  موج  ی ساز 
ی نه شده است؟ پشتون ن  ستب 

آقای حلیم تنویر گرچه خود روشن نوشته که پشتون نیست و اما یک عده  
 وی را پشتون معرفن کنند تا سخنان وی را که میکوشند

ً
رای  دستاویزی ب  حتما

  .حمله و اهانت به پشتون ها قرار بدهند

از نظر من این که آقای حلیم تنویر به کدام تبار تعلق دارد و یا نه دارد هیچ  
خود    مسوولیت این که کش چه میگوید و چه میکند، بر عهدهٔ   -مهم نیست

 .آن فرد است و نه تباری که وی از آن برخاسته و یا هم به آن منسوب است

ن گفتتن   :  غریسیهال اص  از چنت 
کنند و  ها به نظر شما استفاده یمچه کسانن

 رسد و زیان آن چیست؟ سود آن به گ یم 

ایط پیچیده و متشنج   :  حمید عبیدی ن افکار و گفته های نابخردانه در رسی چنت 
ین و بم است برای تخریب روندهای سازنده و   ن کنونن مثل آتش و باروت و ببن

برای خلق تشن تقویت گرایش های  امید بخش و  تباری و  نفرت  ن و  ج و ستب 
 .مخرب

ن افکار و گفته های نابخردانه میتواند در برابر روند دولتسازی و ملت گرانی   چنت 
 هانی را ایجاد کنند

 .بدگمانن

در این میان باید گفت که ملت سازی یک نیاز حیان  تاریخن است. و اما ملت  
ادغام همه در   از طریق  تباری واحد، گرچه در سازی قوم محور  یک هویت 

قرون گذشته در مواردی در اروپا و جاهای دیگر با سبعیت تمام عمیل شده  
اما،  نه مجاز است،  است و  ن روشی  نه    در جهان معاض دست زدن به چنت 

پایه   بر  سازی  ملت  اروپانی که  آن کشورهای  در  حتا  ممکن.  هم  نه  و  مفید 
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    ناهمگونن های تباری،   امروز   همگون سازی صورت گرفته است،
ی

زبانن و فرهنگ
 .به علل متعدد دوباره متبارز میشوند

 می  امروز وقت  سخن از ملت مدرن به میان
ٔ
شهروند    آید بیشب  منظور جامعه

،   زبانن ،   جامعه نی که شهروندانش ضف نظر از تعلقات تباری – محور است 
  ،

ی
،فرهنگ برابر    جنسیت  و جنش،  عقیدن  به  اعضای  الحقوق جامعه  تام  و 

وند  .شمارمب 

آقای   تفکر عقبمانده و استبدادی  با طرز  همچنان مفکورٔه دولتسازی مدرن 
حلیم تنویر هیچ مناسبت  نه دارد. دولت توانا در مفهوم امروزی آن نه دولت  
همه کاره است و نه هم دولت تحمیلگر ارادٔه زمامدار بر مردم. دولت توانا در  

ن کنندهٔ مفهوم امروزی آ مت 
ٔ
پاسدار منافع همه گانن    حاکمیت قانون،  ن دولت تا

وری و مورد نیاز و مطالبه جامعه است  .و ارایه کننده خدمات ضن

بخردانه سخن    ایکاش همه کسانن که سخنان آقای حلیم تنویر را انتقاد میکنند، 
اما،  و  آقای حلیم    میگفتند.  نیست و یک عده همانند خود  ن  سفانه چنت 

ٔ
متا

 .تنویر در کمال نابخردی مرصوف سوواستفاده از نابخردی آقای تنویر اند

برای    
ٔ
نابخردانه های  و گفته  افکار  هیچ گونه   

ً
اصال و  ها  و گفته  افکار  ن  چنت 

 
ٔ
ضف نظر از این که    - افغانن جز زیان هیچ سودی نه داردافغانستان و جامعه

  .گ آن را بگوید
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 ۲۰۱۹دسمبر 

 سیمینار »گذار به دولت داری نو: 

 *ها«ها و چالشانسچ 

انن  ی پندار »حکومت وحدت میل« در آیینه  :  عنوان راجع شده سخبن

  »  »دموکراش توافف 

ایط افغانستان در تجربه « در رسی ی  )بررش ناسازگاری »دموکراش توافف 

مدهای  »حکومت وحدت میل« و دورزدن از عقب قانون اساش کشور و پیآ

 شدن قانونیت در کشور(ناگوار آن برای نهادینه

+ 

انن حمید عبیدی ن سخبن  مت 

م سیمینار اک کننده گان محب    اشب 

م،  خانم ها و آقایان محب 

انن  برای سخبن از من  به خاطر  دعوت  بان سیمینار   ن از  مب  امتنان  اجازه  ،   با 

ان،   نکان  را با شما حضار بل به حیث همسخن  میخواهم تا نه به حیث سخبن

م در میان بگذارم   .محب 

دوم این که  از من خواسته شده تا در مورد تجربه »حکومت وحدت میل« در  

  » توافف  »دیموکراش  پندار   
ٔ
موضوع    آیینه خودم  من  یعتن  بگویم؛  سخن 

ترش هم ندارم تا نظرم را روشن و نر پرده     صحبت را انتخاب نه کرده ام. و اما،

  .طه به این موضع جنجایل  بیان کنمدر راب

« - یک   در بارٔه »دیموکراش توافف 

(» در واقع  تراشیدن نام مستعار  (  در افغانستان  ۱نظریه »دیموکراش توافف 

  غب  دیموکراتیک برای  انحصار قدرت توسط عناض و حلقات 
ً
زیبا و  اما ماهیتا
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 در  دوران بحران رسبلند کر 
ً
ده  و صاحب ثروت های  خاض است که عمدتا

قارونن و آرگاه ها و بارگاه های فرعونن شده اند. اینان میکوشند تا به هر قیمت   

 نه تنها این »غنایم« را حفظ کنند،  
ً
هم در قدرت    بل ازدیاد ببخشند و رسما

  . حضور »شاهانه« داشته باشند

« در واقع   کارتیل که     -( است۲نام مستعار »کارتل قدرت«)»دیموکراش توافف 

شکل گرفت و  به این یا آن شکل و تا این  ۲۰۰۱در  کنفرانس اول بن در سال  

  .یا آن حد  تا پایان دورٔه ریاست جمهوری آقای حامد کرزی تداوم یافت

اما،  برای حفظ    و   » به »دیموکراش توافف  وعیت بخشیدن  برای مشی تالش 

در واقع یک کج بحتر  ،   بنمنافع »کارتل قدرت« با استناد به موافقتنامه های  

کالن است. موافقتنامه های یاد شده برای یک مرحله موقت ایل انفاذ قانون  

وعیت نظام کنونن قانون اساش و ارادٔه مردم   اساش بود و بس . منبع مشی

  .است و نه نشست بن

نظریه   به  بخشی  وعیت  مشی و  دادن  جلوه  معقول  برای  تالش  همچنان 

« ب ،   ا استناد به تنوع اتنیگ، »دیموکراش توافف   و مذهتر و گویا    زبانن
ی

فرهنگ

ن فریبکارانه و غب  معقول است.  ی نماینده گان این گروه ها در قدرت نب  سهمگب 

خود را  با زور به حیث تیکه    مذکور، نخست برای این که عناض و حلقات

ن نمایند داران حقوق این گروه ها جا زده اند    هو نه این که برای چنت 
ی

برگزیده  گ

شده باشند؛ دوم، چون  این نظریه نه بر اصل برابری حقوق شهروندان ضف  

 
ٔ
منشا از  و    نظر  ن عدالت  مت 

ٔ
تا بر اصل  نه هم  استوار است و   آنان  اجتمایع 

   ههمبست
ی

سال اخب     ۱۸اجتمایع.  برخالف این نظریه طوری که در تجربه  گ

 مقام اول از نمایندٔه   -میکندبه نویع سلسله مراتب قویم را ایجاد    دیدیم، 
ً
مثال

و مقام سوم و چهارم و چندم و چندم  ،   مقام دوم از نمایندٔه آن قوم،   این قوم

ن سیستم است و طوری که  از  این و آن قوم دیگر. لبنان نمونه کالسیک چنت 

توانست از  بروز  بحران های و جنگ های داخیل در   میدانیم این سیستم نه

 ی کند.  آن کشور جلوگب  

» در واقع تالش برای نفن حق حاکمیت مردم  ،   پافشاری بر  »دیموکراش توافف 

ن قانون اساش است. همان گونه که »عدالت  ن و شکیل ساخت  و نر معنا ساخت 
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ن معافیت برای متهمان بزرگ ارتکاب جنایات   مت 
ٔ
تا انتقایل« در عمل  به چب  

،
ی

ی و جنایت جنگ محاکمه و مجازات قانونن  مبدل    بازپرس، از پیگرد،    ضد بشی

 ساخته شده است.  

اعضای »کارتل قدرت« خود را باالتر از قانون دانسته و  شمار قابل توجیه از  

، تروی    ج اقتصاد جریم تعرض بر حقوق ،   آنان  از عوامل عمدٔه قانون شکتن

ش فساد، ناتوانن دولت و ضعف حاکمیت قانون  به شمار     شهروندان،  گسب 

وند. و این ها از جانب خود از عوامل مهم بروز  نارضایت  اجتمایع و بروز     مب 

  .بحران و  فعال شدن دوبارٔه چرخ باطل گردیددوبارٔه  

و    » توافف  »دیموکراش  نظریه،  این   مبلغان  ادعای  برخالف  ترتیب  این  به 

اره  بل سبب بروز دوبده،  کر  نه  نه تنها به حفظ ثبات کومک  »عدالت انتقایل«

  و تشدید و تعمیق نر ثبان  و  بحران گردیده است. 

تا مافیای  ،   از مافیای مواد مخدر گرفته  –همچنان گروه های گوناگون مافیانی  

قانونن معادن و امثالهم   ده با اعضای  -استخراج غب  که دارای پیوند های گسب 

اند قدرت«  بحران،    - »کارتل  شدٔه  ول  تداوم کنب  ن  و نب  دولت  ضعف    ناتوانن 

ط بقای خود میدانند  .حاکمیت قانون را پیش رسی

 »حکومت وحدت میل«  -دو

 
ٔ
انتخابات اعضای »کارتل قدرت« مصمم بودند تا ضف نظر از این که نتیجه

باز هم    ۲۰۱۴سال   به هر قیمت  که شده در مرکز قدرت حضور  چه باشد، 

 و جنایا
ی

ی داشته باشند.  برای متهمان بزرگ ارتکاب جنایات جنگ ت ضد بشی

  ، حضور در و برای دارنده گان دارانی های قارونن و آرگاه ها و بارگاه های فرعونن

 
ٔ
   هزند  قدرت یک نوع بیمه

ی
ودگ بیمه برای معافیت از  بازخواست    -به شمار مب 

تحمیل   به  منجر  است که  نی  از شمار عوامل عمده  این  و    .
قانونن پیگرد  و 

 .»حکومت وحدت میل« شد

ه که برشمردیم  یگانه عامل ایجاد ناگزیری برای تشکیل »وحدت  و اما  آنچ

 .ودمب   نه میل« به شمار 
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و   فهم  فقدان  دیموکراش،  به  متعهد  و  باورمند  توانا،  سیاش  وهای  نب  نبود 

تحریک و سوواستفاده از احساسات    فرهنگ دیموکراش میان توده های مردم، 

از شمار عوامل  حاکمیت قانون، سمت   و ناتوانن دولت و ضعف  قویم، زبانن و  

وند   .دیگر به شمار مب 

با توجه به برخن شواهد سد که  ،   همچنان   به نظر مب 
این  گمانه هم منطف 

آقای  ایاالت متحدٔه   ریاست جمهوری  اخب    دور 
ٔ
به تجربه با توجه  ن  نب  امریکا 

با چنان وضعیت  مواجه شود و  خو  نه  حامد کرزی،  باز  آینده  باشد در  استه 

ن احتمایل  کیل »حکومت وحدت میل«  تش   مناستر برای  مقابله با چنت 
ٔ
را گزینه

  .یافته باشد

له تقلبات انتخابان  و جزییات اتهامات و ارایه اسناد و  
ٔ
من در این جا به  مسا

شواهد به این ارتباط و چند و چون این اسناد و شواهد و  همچنان به تالش  

ی ها پاک و ناپاک
ٔ
دازم. زیرا اگر  می  نه  و مساییل از این دست  ها برای تصفیه را بر

ن الملیل  با استفاده   مسایع سازمان ملل متحد به کومک  کارشناسان بیطرف بت 

ی های پاک و ناپاک در ذهن کسانن 
ٔ
از تمام وسایل و امکانات برای تفکیک را

کم اثر و حتا نر    که چشم بسته عاشق حقیقت مطلوب ذهن خود شان اند، 

ی را تغب  نهپر  اثر بود،  ن ن چب   خواهد داد.  داخت من نب 

روایت  که در مورد انتخابات به خورد  ذهنیت عامه داده شد، هم بر  ،   و اما

وارد کرد،  جدی  انتخابات صدمه  به  مردم  وافر  به   عالقه  آنان  باور  به  هم 

  .دیموکراش نوپا

یل تجربه  اگر قانون اساش را بیخن به کنار هم  بگذاریم و تنها به موثریت عم

  کار حکومت وحدت میل بنگریم، 
ٔ
در این صورت میتوان گفت که یگانه نتیجه

احتمال شعله ور شدن  از  ی  ایجاد حکومت وحدت میل جلوگب  بارز  مثبت 

تورم   جز  اجراییه  ریاست  ی   جبر   
ٔ
تعبیه اما  و  بود.  نظام  درون  در  جنگ 

 ، ی و در پارٔه    تشکیالن  ی از اتخاذ  موارد جکند سازی مراحل تصمیمگب  لوگب 

 تصامیم مهم و به موقع، حاصل مثبت دیگری نداشته است. 

مفرانش ) -سه  « و تالش های رسی  ( ۳»دیموکراش توافف 
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،   اعضای »کارتل قدرت«  چنان که کنفرانس های ماسکو  و الهور نشان دادند، 

مله  با تمام توان تالش ورزیدند تا با طالبان و  حامیان آن ها  وارد سازش و معا

شوند. خوب روشن است که برای اعضای کارتل منافع خود شان برتر از هر 

ن جهت طوری   گونه منفعت دیگر و حتا برتر از منافع همه گانن است؛ به همت 

 نه قانون اساش،  که دیدیم برای اعضای کارتل نه جمهوریت خط رسخ است، 

ی و نه  هم منافع و مصالح علیای   بل یگانه میل،  نه حقوق و آزادی های بشی

ن جهت طالبان    خط رسخ برای آنان حفظ منافع خود شان است و بس. به همت 

ن عناض و حلقات  زیر نام   به صورت آشکارا  ابراز تمایل کرده اند تا با  همت 

دازند؛ زیرا  تنها از این طریق میتوانند  قانون    به معامله ببر
ن االفغانن مذاکرات بت 

د  مندرج  های  ارزش  و  آناساش  و  ،   ر  اساش   قانون  از  برخاسته  نظام 

 پساطالتر را ملغا بسازند
ٔ
 .دستآوردهای مرحله

« -چهار  و»کارتل قدرت«،   »دیموکراش توافف   و انتخابات پیشی

   
ٔ
بهانه به  میخواستند  مفرانسیان«  »رسی بودیم  شاهد  و  دیدیم  که  طوری 

انتقا و  موقت  تشکیل حکومت  ورت  و ضن انتخابات  بر  و  ارجحیت صلح  یل 

بسازند.  فراهم  را  اساش  قانون  نظام  علیه  سیاش   کودتای 
ٔ
زمینه امثالهم، 

اک در انتخابات از میان  شماری که از بس تفرقه خود چانس شان را برای اشب 

 بردند، هنوز هم بر  این طبل میان تیه میکوبند.  

نامزدان،  از  اما، شمار دیگری  با    و  انتخابات  در  تا ولو  اند  شکست  در صدد 

به هر قیمت باز هم  امتیاز ،   سخت و روشتن  هم مواجه شوند،  اکبر   حد 

ی مردم  به دست   ممکنه را کسب کنند و آن چه را که نه
ٔ
توانند از طریق را

  .بیاورند، از طریق  توسل به تهدید به آشوبگری و شورش به دست بیاورند

به   شان  های  خواسته  همه  بیش  و  آن که کم  با  نامزدان  قانون  این  ارتباط 

وسایل    انتخابات، از  استفاده  و   انتخابان   های  ان کمیسیون  انتخاب کمیشبن

یک بر آورده شده است، و اما با آن هم از تحریم احتمایل انتخابات و    بیومب 

ن جهت این بسیار  ن نتایج انتخابات سخن میگویند. به همت 
احتمال نه پذیرفت 

مو  با کار   اکنون  ن  از همت  تا  است  و  مهم  داوری سالم  برای  عامه  ذهنیت  ثر 
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از   تا   میورزند  ن حاال تالش  از همت   که 
آنانن با  برخورد اصویل و دیموکراتیک 

ام عمیل در برابر قانون شانه خایل کنند، آماده ساخته شود ن  .تعهد برای الب 

تا در مورد چه گون این میان همچنان الزم است     هدر 
ی

با عناض و  گ برخورد 

ن معافیت از  حلقان  که بقای   ن تضمت 
خود را در ابقای »کارتل قدرت« و داشت 

ی و جنایات   ن ارتکاب جنایات ضد بشی  به خاطر  اتهامات سنگت 
پیگرد قانونن

،
ی

ن در  قاچاق مواد مخدر و    چور و چپاول دارانی های عامه،  جنگ دست داشت 

جستجو میکنند، یک سیاست روشن، معقول    عرصه های دیگر اقتصاد جریم، 

این سیاست باید  بر اساس الویت منافع و مصالح میل    .یل موجود باشدو عم

و کشور   نهاد  و  سازمان  آن  یا  این  رویکرد  تابع  نه  و  باشد  استوار  افغانستان 

خارخر و یا هم رویکرد رسانه های قدرتمندی که تا حال چند بار به اقتضای 

ن به تقدیس و تکفب  و باز تطهب  دوبارٔه این مته مان دست زده اند و  منافع معت 

 در این اواخر هم شاهد روند تطهب  طالبان توسط آنان بودیم.  

در پایان هم این الزم است تا در  برابر رساب های فریبنده نی که  این روزها  در  

بازار گرم مبارزات انتخابان  توسط برخن سیاستبازان ارایه میگردد، یک ویزیون 

ن ارایه شود. ارایه همچو ویزیون  و رسانیدن واقعبینانه برای آیندٔه مطلوب ممک

 
ً
ساده، قابل فهم و  دلپذیر برای مردم یک امر حیان  به شمار   آن با زبان کامال

ود.    مب 

و   فراموش نه کنیم که وقت  یک مفکوره در ذهن و قلب مردم جا پیدا کند به نب 

ند مسب  بهروزی  مبدل میشود.  و اگر این مفکوره واقعبینانه و عمیل باشد و بتوا

  .آینده به آن تعلق خواهد داشت را در برابر جامعه باز کند، 

 همسخنان گرایم، 

نیست.  مقایسه  قابل  جهات  بسا  از  افغانستان گذشته  با  امروز  افغانستان 

سال اخب  در بسیاری عرصه ها چشمگب  اند. و اما من به این    ۱۸دستاوردهای  

انسان منطف  و وا نهدستآوردها که هیچ  انکار کند،   قعبیتن  را  آن ها  میتواند 

داختم.    نبر
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ً
ن    من در این جا به طالبان که علنا  آن اند، نب 

دشمن نظام  و خواهان رسنگونن

داختم.    نبر

بایدن ن   چب 
به گفته های مسب  ،،   من   گوزپدین چتور اوف، چودری گوبایدن 

نوس ها و گفته  شیخ جاهل و آخوند تقیه و بقیه در آن سو و یا  این سوی اقیا
داختم.    ها و کرده های سفب  وایشا مزاج  هم نبر

 داخیل بروز  پدیده ها و گرایش  
ً
من تنها و تنها به برخن  زمینه ها و عوامل ظاهرا

های مخرنر که دستآوردهای دوران پسا طالتر را از »درون نظام« با تهدیدات  
اند،  ساخته  مواجه  را   -پرداختم  جدی  دولت  چه که  آن  ناتوان   به  درون  از 

 ساخته و مانع استقرار حاکمیت قانون میگردد.   

ستآوردها  دتوانا سازی دولت و  استقرار حاکمیت قانون  برای  حفظ و استحکام  
و همزمان با آن گشایش راه برای برونرفت سالم از بحران و رسیدن به صلح  

 ساز  استفاده از تمام توانانی  برای رسی
ٔ
دن به فردای بهب   پایداری  که زمینه

   باشد،
ٔ
 وظیفه

ٔ
ود. بدون دولت توانا هیچ وظیفه م و کلیدی به شمار مب  م مبر مبر

 اهیم توانست حل کنیم.  خو  نه  و بنیادی دیگری   را 

در پایان  میخواهم روشن بسازم که من قانون اساش و نظام برخاسته از آن 
من بر این باورم که ما  میدانم. و اما،   را  به هیچ وجه کامل و بدون کاست   نه

تنها از طریق اصالحات تدریخر و ارتقانی سنجیده شده و موثر میتوانیم  به رس  
ل مقصودی برسیم که یک سده است در نر آن رسگردانیم.   ن  مبن

 .از توجه شما تشکر

+ 

انن حداکبر  – کلمه   ۱۹۴۱)   دقیقه(  ۲۰وقت تقریتر  مورد نیاز برای ایراد سخبن

++ 

 چند توضیح: 

ن مقاله توسط   .1 « در افغانستان نخستت 
به ارتباط »دیموکراش توافف 

و کشورهای  توافف   دموکراش   « عنوان  تحت  رها،  جواد  آقای 
از جنگ« پ   چندپارچه و پس  آثار برخن نظریه  به  اتکا  با  ردازان گویا 
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 آقای 
ٔ
له در مقاله

ٔ
خارخر نوشته شده است. و اما پرداخت به این مسا

ن بار    جواد رها،  دارای کاست  های بسیار است. این مقاله برای نخستت 
در ستون »تریبون آزاد« آسمانی منتشی شده است.   ۲۰۱۲در سال  

ن   نب  افغانستان  دیگر  نت  
انب  و  مقاله سپس در رسانه های چانر  این 

 شده است.    منتشی 
اک کننده گان کنفرانس   .2 اشب  ارتباط  به  را  قدرت«  »کارتل  اصطالح 

ن بار آقای داکب  رسول رحیم در سال     ۲۰۰۶نخست بن، برای نخستت 

در مصاحبه با آسمانی به کار برده است. این مصاحبه زیر عنوان  »از 

 در  آسمانی منتشی شده است. ناهنجاری دولت تا ناتوانن روشنفکر«

ن بار آقای امرهللا صالح به ارتباط   واژهٔ  .3 مفرانس« را برای نخستت  »رسی

 به کار برده است. »کنفرانس ماسکو«

* 

انن برای سیمیناری  ثبت گردیده بودکه باید در سال   در کابل    ۲۰۱۹این سخبن
 از روی نوار ویدیونی پیاده گردیده است:    -دایر میشد

ن حاضن که نه شد. مت 
انن را میتوانید    در کانال آسمانی در یوتیوب ببینید .  کلیپ ویدیونی سخبن

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/wL6qNGmrMRg
https://youtu.be/wL6qNGmrMRg
https://youtu.be/wL6qNGmrMRg


-------------------------------------------------------- -----------------------  
 [159]                                               سوم  جلد  - از بن تا بنبست و شکست  
 

 ۲۰۱۹دسمبر   ۱۲

 به وکالی دوران جاهلیت

به خدمت اعضای بیخبر از دین و دنیا و آخرت و مدیع اسالمیت بسیار بسیار 
شدید و غلیظ  در پارلمان، رسانیده میشود تا این معلومات را بخوانند و نر  

 .سازنداطالیع و نر عقیل خود را به اسالم منسوب نه 

 :  حد اقل سن ازدواج در کشور های اسالیم

   هسال۱۸  -
ی

ان در این کشورهای اسالیم: گ اردن؛   هم برای پشان و هم دخب 
؛ سوریه؛ عمان؛ تونس ؛ مراکش؛ موریتانیا ؛ نایجریا؛   عراق؛ امارات متحده عرنر

ستان؛ تاجیکستان ؛ مالدیو؛ ن ؛ قرقب 
 تانزانیا؛ برونن

این کشورها سن     - از    در  باالتر  یا  ۲۱  - مرص  : است  ۱۸ازدواج  ن ؛ ۲۱-؛ مالب 
 ؛ ۱۹ - ؛ الجزایر۲۰-لیبیا

انسن متفاوت برای پشان و      - ان    برای پشان،۲۱  -بنگالدش  : دخب  برای دخب 
یا  ؛   ۱۸ ن ان  ،   برای پشان۱۹  - اندونب  ،   برای پشان۱۸  -؛ قزاقستان  ۱۶برای دخب 

ان   ان  ،   برای پشان۱۸-؛ لبنان۱۷برای دخب  برای  ۱۸  -؛ پاکستان۱۷برای دخب 
ان  ،   پشان ان  ،   برای پشان۱۸  -؛ مایل  ۱۸ایالت سند  ۱۶برای دخب  برای دخب 
ان  ،   برای پشان۱۸  -قطر  ؛۱۶ برای  ،   برای پشان۱۸  - ؛ سنیگال۱۶برای دخب 

ان  ان ،  برای پشان۱۸؛ سومالیا ۱۶دخب    ؛ ۱۶برای دخب 

ان۱۷  -؛ کویت۱۷اوزبیکستان    : ۱۸سن کمب  از     -   ؛   ۱۵برای پشان، برای دخب 
ن  ان  ،   برای پشان۱۶  -فلسطت  ،   برای پشان۱۵-؛ ایران۱۵؛ یمن۱۵برای دخب 

ان   ؛ ۱۳برای دخب 

اسالیم   یت کشورهای  اکبر در  قانونن  سن  و  ازدواج  سن  این که    ۱۸نتیجه 
   هسال

ی
پشان  گ برای  این سن  تعداد کشورها  یک  در  تنها  برای    ۱۸است.  و 
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ان   است. در    ۱۳و    ۱۶است. در یگ دو کشور این سن میان    ۱۶و یا    ۱۷دخب 
   هسال ۱۳هیچ کشوری هم سن ازدواج کمب  از 

ی
  .وجود نه داردگ

اقل مورد   ازدواج که حد  برای  یع اسالیم  نام حداقل سن رسی به  ی  ن نتیجه چب 
یت مسلمانان و روحانیت اسالیم باشد،   .وجود نه دارد پذیرش اکبر

برای تمام زمان ها و مکان ها نه بوده  دیگر این که »احکام اجتمایع اسالم«  
  اصالح رسوم و عنعنات رایج اعراب آن زمان بوده و  

ً
ا است. آن احکام که اکبر

و   هزار  مسلمانان  برای  نه  خصوص  به  و  دیگر  مردمان کشورهای  برای  نه 
. و به این ارتباط دالیل بسیار زیاد  ن دیتن وجود    چهارصد سال  پسانب   و نب 

منطف 
  .دارند

ن محسوب میشود که فرد پس از    نب 
 همانا سن قانونن

ً
ا حد اقل سن ازدواج اکبر

آن از صغارت و نیاز به قیم برون شده و به حیث شخصیت مستقل  مستحق  
  .برخوردار شدن از همه حقوق قانونن شمرده میشود

روانن هم یک جهان دلیل    در مورد تفاوت میان زمان بلوغ جنش و بلوغ عقیل و 
  .و اثبات علم وجود دارد

روشنفکران و همه عناض آگاه جامعه باید در پشتیبانن از قانون دفاع از حقوق 
  در ولش جرگه تصویب شده صدای خود را با تمام قوت بلند  

ً
ا کودکان که اخب 

آن و قانونن   مصادرهٔ کنند و نه گذارند تا عناض دارای ذهنیت سیاه راه را برای 
ن ازدواج های زیر سن باز کنند.   ساخت 

 
ٔ
    حمید عبیدی در فیسبوک از صفحه

 

 

 

https://www.facebook.com/Hamidulla.Obaidi.HH/videos/2457037697948539/
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وی  ۲۵  ۲۰۲۰فبر

 

 در دفاع از جمهوریت و قانون اسایس 

این را میدانیم که گ ها با ارایه طرح حکومت موقت و انتقایل و عبوری و خر  
، همه تالش ها را  کردند تا با لغو انتخابات، کودتای سیاش علیه قانون   و خر

افغانستان را به نقطه صفری برگردانیده و زمینه را  بخشیده،  اساش را تحقق  
   .برای تحقق »نسخه رند« مساعد بسازند

 .این توطیه با برگزاری انتخابات خنثا ساخته شد،  و اما

این را هم میدانیم که پس از انتخابات گ ها همه تالش ها را به عمل آوردند تا  
باشد   جانی که ممکن  تا  را  آرا  نتایج  شمارش  نهایت  در  و  بسازند   دار  کشاله 

  .انتخابات را به چالش بکشند

پس از اعالم نتایج دست به تحریک موازی بازی زدند تا بار دیگر انتخابات را  
ن   ب صفر ساخته، همان نیات پیش از انتخابات را عمیل بسازند. در همت  ضن

همه   »حکومت  نام  زیر  اند  شده  ارایه  هانی  طرح  دیگر  بار   شمول«، راستا 
  
ٔ
»حکومت مشارکت میل« و »حکومت اجماع و    میل«،»حکومت مصالحه
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  میل«. این طرح ها در واقع کندن قبر برای نظام جمهوری و قانون  
ٔ
مصالحه

  .اساش است

هرگونه امتناع از پذیرش نتایج نهانی انتخابات ریاست جمهوری و تالش ها برای  
با   قانون اساش  موازی بازی، خوایه نه خوایه همکاری  کن های نظام و  قبر

 .است

این که رییس جمهور منتخب به مخالفان سیاش خود و از جمله رقبای قبیل  
اپوزسیون سیاش رعایت   قانونن  بدهد که حقوق  اطمینان  انتخابات  در  اش 
خواهد شد یک جهت قضیه است. جهت دیگر قضیه آن است که طرف دیگر  

ن از لجاجت دست برداشته و به ارج حیت منافع و مصالح همه گانن نسبت نب 
 .به منافع شخیص و گرویه تن بدهد

  ،   به باور من
ٔ
حساس و رسنوشت  ما به حیث شهروندان آگاه  باید در این لحظه

یم و اجازه نه   ساز در موضع دفاع از نظام جمهوری و قانون اساش قرار بگب 
  .دهیم تا قبر کن ها به نیات شوم شان دست یابند

 موازی خواهانه    میدانم
ً
این گپ من به مزاج آنانن که دچار احساسات شدیدا

شده اند، خوش نه خواهد خورد. و اما، امیدوارم آنان روی آن چه گفتم تعمق  
 ...ورزند تا دریابند که نه باید با پای خود به سوی رساشیب سقوط برویم

ج به  دادن  پایان  برای  ها  با کوشش  مخالفت  معنای  به  چه گفتم  و  آن  نگ 
 استدالل کرده ام که چرا  

ً
دستیانر به صلح و امنیت نیست. در این مورد قبال

 این طرفیت را نه  
ً
ن صلح و بهروزی را دارد و امارت اصال مت 

ٔ
جمهوریت توان تا

 به تفصیل نوشته ام. دارد. در مورد نسخه »رند«
ً
 هم قبال
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وری  ۲۸  ۲۰۲۰فبر

 گپ های جنگ و صلح در 
ٔ

 این روزها یک نکته در باره

نه   هیچ  ما  و  بد  قدر  چه  جنگ  و  است  بوده  خونر  ی 
ن چب  چه  صلح  این 

خدا خب  بدهد رسانه های خارخر را که این روزها زیان های جنگ   -میدانستیم
  ...و فواید صلح را برای ما میفهمانند

در این میان یک پرسش باف  میماند که این رسانه ها و آن کارمندان عزیز شان 
چهل سال پیش گپ هانی    ش،   های ما سخن میفرمایند چرا بیست،که به زبان  

 ...!میگفتند که با گپ های امروز شان بیخن رس نه میخورد؟

این تبلیغات در مصیبت های ما    :  نتیجه باره نقش  اگر در  نرم ترین زبان  به 
سخن گفت پس باید گفت که نه آن گپ های شان بیغرضانه و به پوست پاک 

 .های امروز شانبود و نه گپ 

کوتاه این که  آن ها از منظر منافع خود شان به مسایل مینگرند و نه از منظر  
منافع ما. به هیچ وجه معقول نه خواهد بود اگر انتظار داشته باشیم تا دیگران  

بل از منظر منافع ما به مسایل بنگرند؛ ما باید خود    نه از منظر منافع خود، 
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از منظر منافع خود به مسایل بنگریم و بر اساس منافع    این توانانی را بیابیم تا 
اگر این نکته را چنان که باید درست درک کنیم  گام فراخن    - خود عمل کنیم  

 ...  خواهد بود در راه تقویت توان معافیت ما در برابر هرگونه کرونای تبلیغان 
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وری  ۲۹  ۲۰۲۰فبر

م   ی  صلح با طالبان،  نی صلح با طالبانبر

طالبان حق دارند خوانش خود از دین را داشته باشند ؛ حق دارند خوانش خود  
دیگر   امور  و  از سیاست 
حق   باشند؛  داشته  را 

  هدارند روش زند
ی

خود  گ
آن   از  و  باشند  داشته  را 

وی کنند همان سانن    - پب 
از   دیگر  های  گروه  که 
در   خود  حقوق  این 

  .وب قانون استفاده میورزندچهارچ

و اما طالبان و هیچ فرد و  
گروه دیگری حق نه دارد  
خوانش و روش خود را بر  
با   هم  آن  و  دیگران 
تهدید   و  زور  از  استفاده 
تحمیل  زور  از  استفاده 

کند. صلح با طالبان زمانن ممکن است که آنان این اصول و موازین را بپذیرند  
بالفرض در نتیجه انتخابات هم به قدرت برسند،  و متعهد شوند که حتا اگر  

  .باز هم به این اصول و موازین متعهد مانده و در چهارچوب قانون عمل کنند

ام عمیل به   ن کوتاه این که به باور من تنها بر اساس تداوم نظام جمهوری و الب 
 ...قانون اساش میتوان به صلح رسید و نه با زیر پا کردن و انرصاف از آن ها

د    هما هر قدر که بتوانیم با گسب 
ی

و قوت و همصدانی این پیام را پخش کنیم  گ
 .همان قدر زمینه و فضا را برای تحقق آن در عمل مساعد خواهیم ساخت

 ...تا نظر شما چه باشد
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 ۲۰۲۰مارچ   ۳

 تبلیغات »روشنکفرانه«

 

، اشتباه نه شده است که نوشته ام   ...»روشنکفرانه« و نه »روشنفکرانه«نن

ن نوشتم تا توجه تان را به تبلیغات گمراه کنندٔه کسانن که زیر نام   چنت 
هانی میگویند که آن را نه میتوان جز کفر روشنفکری طور 

ن »روشنفکر« چب 
  .جلب کنم دیگری تعریف کرد، 

ن تبلیغان  است که در عمل به ضن  ر کفر این دسته همانا به راه انداخت 
جمهوری و منافع و مصالح همه گانن امروز و فردای مردم افغانستان و به نفع  

  ...طالبان و امارت طالتر تمام میشود

کش از    -»ستون پنجم طالبان« را ایفا میکنند واقع نقشروشنکفران« در »
، کش به علت قومکوری، کش از روی عقده و یا هم به علت   روی نادانن

  هدلبست
ی

  هستو واب ها  گ
ی

م شان بادها گ ... رسی  !ی آنچنانن

ن تیغ حمالت تبلیغان  این »روشنکفران« درست متوجه    ن و زهرآگت   تب 
ٔ
لبه

کسانن است که میکوشند تا در این اوضاع پیچیده و دشوار از نظام جمهوری  
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دوران  و ارزش های دیموکراتیک قانون اساش و دستاوردهای ارزندهٔ 
 ...پساطالتر دفاع کنند

ما باید بدون هراس ماهیت این تبلیغات »روشنکفرانه« و   باور من، به 
 .بلندگوهای اصیل این گونه تبلیغات را برمال بسازیم

حساسیت، از  انکار  معنای  به  پیچید  این  و     هباریگ 
ی

و  گ ابهامات  و  اوضاع 
 جاری، نیست؛ بل عطف توجه به این است که  

ٔ
مخاطرات موجود در برهه

ن لحظا  ن  باید بسیار  سنجیده سخن گفت... درست در چنت 
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 ۲۰۲۰مارچ   ۴

 شباهت ها و تفاوت های موافقتنامه های ژنیو و دوحه 

  موافقتنامه های ژنیو

 
ٔ
   هافغانستان و پاکستان به نمایند  وزرای خارجه

ی
از حکومات کشورهای شان گ

 ۱۹۸۸موافقتانه ژنیو  را در سال  
ٔ
شوروی و امریکا    امضا کردند و وزرای خارجه

حضور   در  ها  توافقنامه  این  پای  در  ن کننده  تضمت  دو کشور  حیث  به  ن  نب 
  .رسمنشی سازمان ملل متحد،  امضا کردند

وزی  بزرگ برای جمهوری افغانستان و   موافقتنامه های ژنیو در ظاهر یک پب 
در عمل این امتیازی بود که امریکا به گرباچف داد تا   اتحاد شوروی بود. و اما، 

ن حساسیت ها در درون دستگاه   برانگیخت  بتواند قوای شوروی را بدون  وی 
این    تنها یک مادهٔ   سیاش و نظایم شوروی از افغانستان خارج کند. در عمل 

  .موافقتنامه عمیل شد که همانا خروج قوای نظایم شوروی بود

نه   نظایم مجاهدین  وزی  پب  از  ناشی  افغانستان  اما سقوط نظام جمهوری  و 
ن منابع بدیل جهت تمویل بود. آن نظام در اثر قطع کومک های روسیه،   نیافت 

« ماسکو  مصارف حیان  دستگاه نظایم وملیک دولت و در اثر ا جرای »پالن نر
در عمل ایران و سعودی  مواجه به سقوط شد. و اما،  در تفاهم با پاکستان ،

تسلیم    - ثور آن چه که مجاهدین به دست آوردند قدرت دولت  نه بود  ۸پس از  
مسلح   قوای  بود.  سیاش  نمایش  یک  مجاهدین  به  روز  آن  در  قدرت  دیه 

ن دستگاه ملیک دولت در و  اقع در  عمل  پارچه پارچه شده و هر  افغانستان و نب 
ن فرماندهان ملیشه  پارچه در هر محل به دست یک قومندان و یک تنظیم  و نب 

 » ماسکو بخش قابل مالحظه  ها افتاده بود. البته که در راستای همان »پالن نر
نی از امکانات پیشاپیش در اختیار گروه ها و فرماندهان خاض قرار داده شده 

  .ثور چه فاجعه نی دهان باز کرد، همه میدانیم ۸پس از    بود.  این که

  دوحه
ٔ

 توافقنامه

 
ٔ
امریکا    توافقنامه امریکا و طالبان را زلم خلیلزاد سفب  خاص وزارت امور خارجه

امور   وزیر  حایل که  در  طالبان  تحریک  ی  رهبر شورای  معاون  برادر  مال  و 
 
ٔ
ن حضور داشت، امضا کردند. نمایخارجه نده گان شماری از کشورها  امریکا نب 
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ن از   ن به حیث مهمان در این محفل حضور داشتند. از نظر پروتوکویل و نب  نب 
وز جنگ جلوه    نظر مفردات توافقنامه، ی که طالبان را در موقف پب  ن در آن چب 

وجود نه دارد. البته این که امریکا حاضن به مذاکره با طالبان و امضای    دهد،
ها شد  آن  با  یک  توافقنامه  حیث  به  طالبان  موجودیت  پذیرش  معنای  به   ،

وز شمرده میشوند که پس از سقوط به   واقعیت است. و طالبان تا حدی پب 
و وجود خود را   نب  ترتیتر که بود دوباره قد راست کردند و به حیث یک  هر 
تثبیبت کردند. حال این که در این روند پاکمستان چه نقشی ایفا کرده است و  

ن شد، گپ دیگری  امریکا و افغا نستان چه اشتباهان  را مرتکب شدند و چرا چنت 
  ...است

 اعالم حمایت از جمهوری اسالیم افغانستان

همزمان با مراسم امنضای توافقنامه در دوحه، ایاالت متحدٔه امریکا و ناتو با  
اعالم داشتند که جمهوری  ،   حضور وزیر دفاع امریکا و رسمنشی ناتو در کابل

وع افغانستان  اسالیم افغ انستان را همانند گدذشته به حیث یگانه دولت مشی
  .به رسمیت میشناسند و به تعهدات خود در قبال آن عمل خواهند کرد

  هبستاین که فردا چه میشود، 
ی

ن در مورد  گ به عوامل متعدد دارد و  من به یقت 
ظ  آن سخن گفته نه میتوانم. به باور من اگر هواداران نظام جمهوری و حف

،  دستاوردهای دورهٔ  ، در    پسا طالتر به رغم هر گونه تفاوت و اختالف درونن
ن تعهدات   حفظ این ارزش ها  هم صف و همسو شوند و متحدان افغانستان نب 
 عمیل بسازند، طالبان ناگزیر خواهند شد تا به واقعیت تن دهند.  

ً
شان را واقعا

سیاش را تا حدی محافظه  طالبان ولو در کوتاه مدت فضای  ،   با استقرار صلح
کارانه تر بسازند، باز هم در دراز مدت اگر دچار استحاله در همسازی با نیاز  
ایط نه شوند، در آن صورت در رساشیب زوال قرار خواهند   های زمان و رسی

 .گرفت

ن در   در مورد بقیه گپ ها من تا حد زیادی با آن چه که آقای وحید عمر و نب 
مند در بحث امروزی شان در نر نر ش در پاسخ به  مواردی آقای اکرم اندیش 

پرسش های آقای آصف معروف ابراز داشته اند موافقم. کلیپ این مباحثه به  
 ضمیمه تقدیم میگردد. 
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 ۲۰۲۰مارچ  ۱۰

 یک مسوولیت مهم برای امروز و فردا 

نسل جوان کنونن و نسل های آینده باید بدانند که افغانستان در یط بحران  
چهار دهه اخب   چه فاجعه هانی را متحمل شده است و زمینه ها و عوامل  های  

ن نتایج و پیامدهای تبایه آور و استخوانسوز آن ها را به تمام معنا   بروز و نب 
ند ت را فرابگب    .بشناسند و از آنها درس های عبر

باید با صداقت تمام چشمدیدها  نسیل که شاهد عیتن این فاجعه ها بوده اند،  
  .تجارب خود را در این مورد بنویسندو 

ما به هیچ کش نه باید اجازه بدهیم تا نسل جوان کنونن و نسل های بعدی را 
له  
ٔ
ن و جعل تاری    خ  فریب بدهد. توجه به این مسا با ارایه افسانه های دروغت 

ن عدالت مهم نیست مت 
ٔ
ی از   -تنها و تنها برای تا  از همه برای پیشگب 

بل بیشب 
اشتباهان  که میتوانند به فاجعه منتیه    -باهات حایز اهمیت استتکرار اشت 

     .شوند

سفانه مصیبت در این است که یک بخش قابل توجه »روشنفکران«   و اما، 
ٔ
متا

  .نسل شاهد، در مسب  معکوس در حرکت است

خوب اگر یک آدم بیخبر از دنیا و یا جوانن که مراحل گذشته بحران را نه دیده 
نه تجربه  و کارهای   و  آنچنانن  عناض  از  خورده،  را  ها  افسانه  فریب  و  کرده 

  .وی را نه میتوان بسیار مالمت کرد آنچنانن شان پشتیبانن کند، 

و اما، اگر کش که خود را روشنفکر، روشنگر و هوادار دیموکراش و خر و خر 
ق پشتیبانن از عنا،   میداند و شاهد جنگ های داخیل هم بوده  ض  بیاید و بب 

یا غب    آنچنانن و کردارهای آنچنانن  بلند کند و به صورت مستقیم و  را  شان 
سیم   ن عناضی تبلیغ نماید، آن گاه حق داریم تا از آنان ببر مستقیم به نفع چنت 

ی شان بر چه معیارها و موازیتن استوار است؟   !...که این موضعگب 

ٔه تباری شان   ن  وجود دارند که انگب 
را چندان پنهان نمیکنند.  در این میان کسانن

ماستمایل و حتا   زبانبازانه  با هبن های  را  ٔه شان  ن انگب  کسان دیگری میکوشند 
 .پنهان کنند
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 آنانن را که خود را از جمع عقالی رسه میدانند دشوار است تا از 
ً
خوب طبعا

راه بحث و جدل فکری دعوت به تعقل و دورنگری کرد. و اما، این را میتوان  
آنان گفت ی ها تان مسوولیت هانی را متوجه تان   :  به  این موضعگب  آقایان 

دیگر حق نه  ،   میسازد و فردا که این راه جامعه را باز با فاجعه مواجه بسازد
خواهید داشت تا از پذیرش نقش و مسولیت تان در خلق فاجعه شانه خایل 

 ...کنید

تنهانی به  خوب اگر کش هیچ از دیگران نه میخواهد بشنود و میخواهد به  
  -جهنم برود  

ٔ
اگر کش بخواهد با گفتار و عوام:  دلش بایسکلش. و اما، به گفته

آنگاه    کردارش یک جامعه و یک کشور را  سوی کورٔه بحران جهنم سوق دهد، 
 باید در برابرش ایستاد. 
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 ۲۰۲۰مارچ  ۱۱

 آیا حاضی هستیم علف بخوریم  

 ...؟!رها نه کنیمو... اما زندانیان طالبان را 

 

گفت:    ۱۹۶۵این گپ را به فحوای کالم  ذولفقار عیل بوتو نوشتم که در سال 
 ...اما بم اتم خود را خواهیم ساخت ... اگر الزم شود علف خواهیم خورد، 

وقت  بوتو این گپ را گفت کدام روشنفکر و آفتابفکر پاکستانن  و کدام فعال و  
  یا معال جامعه مدنن و یا زدنن 

ً
 پاکستان در برابرش نه ایستاد. در نهایت واقعا
هم چنان شد و پاکستان صاحب بم اتم گردید. البته پاکستان آن چنان وابسته 
به کومک امریکا نه بود که امروز افغانستان به آن وابسته است و دیگر این که  
به آن  برابر  در  واکنش  برای  امریکا  سب  کرد که  چنان  افغانستان  در     اوضاع 

 پاکستان اتکا ورزید و... 

+ 

آیا ممکن بود  تا حکومت افغانستان خواست امریکا در مورد رهانی پنجهزار  
 زندانن طالبان، را رد کند؟ 

 :  به این پرسش میتوان پاسخ های گوناگون ارایه کرد
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پاسخ نخست: افغانستان کشور آزاد و مستقل است و ایاالت متحدٔه امریکا  
ن  حق نه دارد تا   دولت افغانستان را وادار بسازد تا خالف اصول و موازین بت 

  .الملیل به این یا آن خواست آن کشور تن بدهد

و اما    پاسخ دوم: افغانستان گرچه از نظر فورمال کشور آزاد و مستقل است، 
ن    از آن جانی  که ایاالت متحده از تمویل کننده گان عمدهٔ  بودجه نظایم و نب 

از   نی  عمده    بخش 
ٔ
جهت  بودیجه ن  همت  به  است،  افغانستان  نظایم  غب  

را در مورد رهانی   ایاالت متحده  نه میتوانست خواست  افغانستان  حکومت 
زندانیان طالبان نادیده بگذارد. حد اکبر کاری که حکومت افغانستان با توجه  

این بود تا برای رهانی زندانیان یک    به واقعیت های موجود میتوانست بکند، 
وط  و موثر برای رسیدن به هدف نهانی را که  پایان روش م عقول تدریخر و مشی

ن صلح است، مطرح بسازد مت 
ٔ
 ...جنگ و  تا

پاسخ سوم:  اگر ما حاضن شویم تا کمربندهای شل و پل مان را محکم ببندیم  
اگر الزم شود علف   اتم کردند، حتا  بم  به  رابط  ها در  پاکستانن  و چنان که 

اما خوار  زیر  بخوریم و  این قدر  مان  این صورت دیگر دست  نه کشیم در  ی 
 ...سنگ دیگران نه خواهد بود

یک پاسخ مرکب از عناض و اجزای اساش هر سه پاسخ  و یا هم یک    :  چهارم
بر احساسات  از موضع متگ  یا هم  و  از منظر واقعبیتن سیاش  دیگر  پاسخ 

ی شبیه به آن و صد البته که میتو  ن ان بر هر پاسخن یک  وطندوستانه و یا چب 
 ... مقدار مرچ و نمک و رسکه و یا شب  و شهد هم ریخت

خوب البته و صد البته که بهب  از همه این میبود که اوضاع و واقعیت موجود  
بیخن طور دیگر میبود و چهل سال اخب  در افغانستان به گونه بیخن دیگر سب   

 - کرده میبود
ٔ
یم و هزار و یک نکته برای  ما از آن راضن میبودآن چنانن که همه
سفانه اوضاع چنان است که است و واقعیت    رسبلندی میداشتیم. و اما، 

ٔ
متا
نه زبانبازی  با  تنها  را  بار  موجود  تا صد  است  بهب   پس  دگرگون کرد.  میتوان 

یم   آن هم طوری که اگر برد کالن نه    - بیندیشیم و گز کنیم و سپس یک بار ببر
ر نه کنیم... داشته باشیم  کم از کم بس   یار ضن
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 ۲۰۲۰مارچ ۲۵

 
ی

 چنان با نییک عمر رس کن که بعد از مردنت عرف

 مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند 

 

است که که چون گورو بابا نانک مرد، مسلمانان و هندوها به  در روایات آمده 
دانست؛ مسلمانان  نزاع برخاستند چون هر یک جسد نانک را از آن خود یم 

خواستند او را بسوزانند.  خواستند جسد او را به خاک بسپارند. هندوها یم یم
ها بیاورند، هندوها در  دانانی در این میان داوری کرد و گفت هر دو گروه گل

سمت راست و مسلمانان در سمت چپ جسد بگذارند و روز دیگر گل های  
چون بازآمدند، کفن  هر گرویه که تازه مانده بود، جسد از آن باشد. روز دیگر،  

ها در هر دو سو تازه و شکفته بود ویل جسد گورو بابا نانک ناپدید  گشودند، گل
 .گشته بود

در    همیشه  مجموع  در  افغان  هندوباروان  و  ها  سیک  واقعیت که  به  و 
  
ٔ
نمونه اند که  رس کرده  عمر  چنان  این  افغانستان  بر  حمله  اند.  بوده  مثال 

  
ٔ
کمال حماقت و وحشت است. این حمله بر کلیت  هموطنان ما در واقع نشانه
 
ٔ
 .افغان ها است افغانستان و حمله بر همه
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ٔ
من خود را در درد و عزای آن هموطنانن که عزیزان شان را در اثر این حمله

یک میدانم و برای زخم ها تندرست  عاجل و    وحشیانه از دست داده اند،  رسی
 .کامل آرزو میکنم

* 

   هونو در ادامه از چه گ
ی

مناسبات میان هموطنان مسلمان، سیک و هندو در گ
آورم تا نسل های جوان ما بدانند که از برکت اسالم  می  گذشته ها مطالتر را 

  .رحمانن در گذشته ها این مناسبات چه گونه بود

+ 

جد بزرگم که از علمای معروف دیتن زمان خودش بود و از هواداران شاه امان 
ط نظام امانن به خاطر عدم اطاعت از امب  حبیب هللا  هللا، وقت  پس از سقو 

« شاه امان هللا، با خطر پیگرد و آزار موجه    برای صدور فتوای »تکفب 
کلکانن

برود.   باغبانن  تا مدن  در کابل مخفن شود و سپس هم به  ناگزیر گردید  شد، 
 مخفیگاه جد بزرگم در کابل ، 

ٔ
کابل   یگ از دوستان هندوباورش در هندوگذر   خانه

سید تا یک عالم دیتن آن مب   نه جانی که به ذهن تعقیب کننده گانش هم  - بود
 .جا پنهان شود

++ 

میان   و خونریزی  و جنگ  هند  قاره  نیم  تقسیم  هنگام  میکند که  قصه  پدرم 
قاره، نیم  در  افغانستان    مسلمانان و هندوان  تا  حکومت وقت  تجویز گرفت 

ی از وقایع احتمایل، هند وان و سیک های ساکن در دهات ولسوایل  برای جلوگب 
با این حکم  رسخرود به شهر جالل آباد بروند. وقت  مردم محل این را شنیدند،  

و تجویز حکومت مخالفت کردند و گفتند هندوان و سیک ها هموطنان ما اند  
ن کرده و   ن و تضمت  مت 

ٔ
تا ن کردند که خود مصوونیت این هموطنان را  و تضمت 

دانن آنان شوند. هموطنان هندو و سیک هم که بر حسن  مانع تشویش و رسگر 
روابط با مردمان دیگر محل اطمینان داشتند این گپ را قبول کردند و در دهات  

نه رخ  ن  نب  بدی   
ٔ
حادثه هیچ  تنها  نه  و  ماندند  خود  زیست  محالت  بل داد،  و 
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ن که هموطنان   گردید. در مناطق دیگری نب 
ن بهب  مناسبات متقابل از گذشته نب 

  ههندو و سیک زند
ی

ن شکل بود میکردند، گ ن وضعیت به عت   .نب 

+++ 

آبانی ام    در زمانن که متعلم مکتب بودم، زمستان ها را با خانواده در دهکدهٔ 
ی میکردم  سبر

 .باغبانن

ن شماری از    و نب 
عید در باغبانن پر جمع و جوش میبود. اهایل دهکده باغبانن

ن برخن   برای  اهایل دهکده های مجاور و نب  از مناطق دور تر  از خویشاوندان 
یگ عید به نزد پدرکالنم   .آمدندمی تبر

یگ عید به نزد پدر   ن برای تبر بزرگان هموطنان هندو و سیک ساکن در منطقه نب 
 که مسوول پذیرانی از مهمانان ،   آمدند. با آمدن این هموطنانمی  کالنم

کسانن
خانه رفته و میگفتند ن ن  چای :  میبودند به آشبر  ... رسدار صاحبا ره تیار کنت 

ن تر از مهمانان   و ضمایم چای شان رنگت 
پذیرانی از »رسدار صاحب ها« گرمب 

 .دیگر میبود

++++ 

و برای درک فضای مناسبات »اوغایتا« این جا یک قصه دیگر را هم میاورم در  
بار ویل« با هموطنان هندوباور و سیک مورد مناسبات خانوادهٔ   .»پب 

بار ویل« زیارتگاه مردم باالباغ و دهکده های مجاور آن در ولسوایل رسخرود  » پب 
و   معروف  سادات  از  آغا  قاسم  سید  محل  این  در  است.  ننگرهار  والیت 

آمد  می  فرزندانش مدفون اند. گفته میشود وقت  سید قاسم آغا بر دیواری بر 
ی باالباغ ولسوایل    فت«. این خانواده باشنده ی قریهمب    »دیوار زیر پایش راه

باالباغ بازار  از دکان های   
ی

بود و زمانن بخش بزرگ ،  رسخرود والیت ننگرهار 
ارهای محل به این خانواده تعلق داشت ن ن کشب   .حمام و نب 
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یف آغا دو تن از اهایل سیک   ،  قاسم آغا نوهٔ ،  نر نر صفورا دخب  بزرگ سید رسی
داشتند، برادر خوانده بود و در نتیجه  باالباغ را که تاراسینگ و پیارا سینگ نام 

این دو هموطن سکه ، ماما  به  تا  می  تمام اعضای خردسالب  خانواده  گفتند و 
ن نام از آنان یاد   .کنندمی هنوز هم به همت 

یم گویند باری ظاهر شاه که شوف  شکار بود، برای شکار به منطقه آمده بود،  
ن   یف آغا به وی گفته بود که کشت  حیوانات نر گناه برای رسگریم،  ویل سید رسی

روا نیست و به این حساب به وی اجازه نه داده بود در آن منطقه به شکار  
دازد و شاه هم از شکار در آن منطقه منرصف شده بود. این را به خاطری   ببر

ان اعتبار و مقام روحانن این خانواده را روشن بسازم ن  .آوردم تا مب 

ن در شهر    دیگر سید قباد شاه خان نوادٔه   سید قاسم آغای »دیوار سوار« نب 
شهر   مشهور  عکاس  دیش، که  نام جک  به  داشت  نی  فرزندخوانده  قندهار 
ن نام بود. جک دیش آزادانه به خانه   قندهار و صاحب عکاسخانه نی به همت 
سیدقبادشاه خان رفت و آمد داشت و مانند سایر اعضای خانواده بر رس سفره  

  هی خانواد
ی

  می  با آنان یک جا غذا نشست و  می  گ
ٔ
خورد. جک دیش در خانه
خود اتاق مخصوض برای ادای نماز پدرخواندٔه مسلمان و سیدش داشت و  

گفت پدر جان باور کن من در این اتاق هیچ گاه »بت« می  به وی از روی شوخن 
ونی جواب

داد من به دین خود  می  را نیاورده ام و پدر خوانده اش هم با خورسی
ن با کمال رغبت با   مومن هستم و  تو به دین خودت مومن باش. پدر خوانده نب 

نشست و با آنان یک جا غذا  می  خانواده ی پشخوانده اش بر رس یک سفره
 .کردمی ضف

ام داشتند که اگر   آشنایان این سید روشنفکر و آزاده چنان به شخصیتش احب 
ل وی در  می  بایسکل سوار  ن نزدیگ مبن به  از بودند هنگام رسیدن  شهر قندهار 
ل مذکور را پیاده یطمی   بایسکل پیاده ن وی مبن   شدند و پس از آن که مقطع پیشی

 .شدندمی  کردند دوباره سوار بایسکل خود می
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  ۲۰۲۰مارچ  ۲۸

 تورن اسماعیل خان در کاکتوس 

 

 .اسماعیل خان افغانستان را کشوری خواند که در اشغال  امریکا است

و اما، او با تمام افتخار و الف گزاف های افسانه نی در مورد آزادسازی هرات  
سخن گفت. تورن اسماعیل چنان  ۲۰۰۱از دست طالبان در نوامبر سال  

د بوده است   .وانمود ساخت که گونی او خود قهرمان اسطوره نی این نبر

النن  و اما واقعیت این است که طالبان پس از بمباران های متکاثف و طو 
ک و هماهنگ  قوای خاص امریکانی   قوای ایاالت متحده، یط عملیات مشب 
ون   از شهر هرات بب 

ال تایم فرانک  و قوای بریتانوی و ایرانن ی جبن تحت رهبر
رانده شدند. اسماعیل خان به هیچ وجه طراح و فرمانده این عملیات نه بود.  

وی قد س سپاه پاسداران  او تنها یگ از مجریان بود و بس. واحدهای نب 
ی رسلشکر سید یحت  رحیم  صفوی و رسلشکر  انقالب اسالیم ایران تحت رهبر

قاسم سلیمانن در این عملیات نقش مهم ایفا کردند. بریتانیا  نام واحد های  
ن مخفن   اک کننده  خود در این عملیات و فرماندهان آن را تا کنون نب 

اشب 
  .نگهداشته است
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ان کشور اشغال شده  توسط امریکا است، در این  اگر افغانستبه هر رو،  
به حیث رسباز پیادٔه قوای اشغالگر    ۲۰۰۱صورت اسماعیل خان در سال  

عمل کرده است. سپس هم او وایل  و وزیر حکومت دست نشاندٔه اشغالگران 
ن قوای اشغالگر او صاحب ثروت های   امریکانی بوده است. ٔ و در پناه همت 

 ...قارونن و آرگاه و بارگاه فرعونن شده است

 چونر و بسیار کوتاه است
 ... پای دروغ اسماعیل خان بیخن

اگر واقعیت خارج کردن طالبان از هرات چنان که در باال آمد نه بوده باشد،  
بگذار اسماعیل خان آن را رد کند. و اگر اسماعیل خان چنان که ادعا میکند  
جهاد فن سبیل هللا کرده، پس بیاید و از دارانی های منقول و غب  منقول خود  

 ...!ست؟حساب بدهد که این همه ثروت را از کجا کرده ا 

 
ٔ
کاکتوس شهامت پرسش های دشوار از تورن اسمعیل و اگر مجری برنامه

ن بر کرده های   خان را نه داشت، کم از کم نه باید وسیله نی برای پرده انداخت 
 ...آنچنانن وی و زمینه دادن برای الف و گراف های شاخ دار وی میشد

 تورن اسماعیل خان در مورد ریی 
ٔ
س جمهور نجیب هللا  و تا جانی که به گفته

 گفت: تجربه نشان داد که فراخوان رییس  
ً
بر میگردد، یک نکته را باید حتما

 
ٔ
میل و هوشدارهای وی در مورد   جمهور نجیب هللا  برای آشت  و مصالحه

 
ٔ
میل در آن   خطرات ادامه جنگ درست بود. اگر فراخوان آشت  و مصالحه

فته میشد، جلو فاجعه هانی زمان از سوی احزاب و تنظیم های جهادی پذیر 
  ...ثور« رخ داد گرفته میشد۸که پس از »

 مصیبت در افغانستان شمرده   ۸و  ۷در مورد این که 
ٔ
ثور چرا دو رخ سکه

 نوشته ام 
ً
حاال بر ما است تا به هیچ وجه اجازه نه دهیم تا با    -میشوند قبال

  ۹تحمیل 
ٔ
 .عمیقب  پرتاب کنندثور ما را به گودال یک فاجعه
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 ۲۰۲۰یم  ۱۳

 !کابولوف یا طالبوف؟

حمالت   به  ارتباط  در  روسیه،  جمهور  رییس  ویژه  نماینده  ضمب  کبولوف، 
ن حمالت   انجام چنت  برای   

تروریست  دیروزی گفته است که »طالبان منطف 
تروریست  "پررس و صدا" ندارند، بلکه  این گروه داعش است که از هر طریق   

 «.افغانستان را نر ثبات کندخواهد وضعیت در می ممکن

در    افغانستان   جمهور  رییس  تصمیم  مورد  در  نظر  اظهار  ضمن  کبولوف 
و های امنیت  افغانستان، گفت که »این  خصوص اتخاذ رویکرد تهاجم به نب 
ها  رویکرد، توافقنامه صلح را تهدید کرده و مانع برگزاری نشست میان افغان

 «.خواهد شد

رد  کبولوف خاطرنشان ساخت را  این حمالت  در  دخالت خود  ه كه »طالبان 
 «.كردند

   بر گرفته از سایت سپوتنیک 

+  

  
ٔ
رییس جمهور غتن یط یک پیام  ،   دیروزی پس از حمالت تروریست  جنایتکارانه

های تلویزیونن از جمله گفت: "برای دفع حمالت و تهدیدهای طالبان و گروه 

https://baztab.news/article
https://baztab.news/article
https://baztab.news/article
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وهای امنیت  و دفایع دستور یم  جای  دهم که بهتروریست  و رسکوب آنها، به نب 
حالت دفایع دو باره حالت تعرضن را اختیار کنند و عملیات شان را بر ضد  

 ".ینددشمن آغاز نما

موافقت امضای  از  طالبانپس  و  امریکا  میان  ایاالت ،   نامه  فشار  اثر  در 
امریکا، عملیات تهاجم علیه طالبان متوقف ساخته شد. همچنان در متحدهٔ 

ن رها   ن فشار حکومت ناگزیر گردید تا شماری از زندانیان طالبان را نب  اثر همت 
  .ادامه دادند بل بر شمار آن افزودندطالبان نه تنها به حمالت خود    کند. و اما، 

وهای خارخر حمله نه کنند و زمانن   طالبان گفته اند که متعهد اند تا تنها بر نب 
افغان ن  بت  »مذاکرات  آتش که  روی  مذاکره  جریان  در  شد،  آغاز  با  ها«  بس 

وهای امنیت  افغانستان بحث خواهند کرد. و اما،     نب 
ً
ن زمان طالبان عمال در عت 

 .ز مذاکرات با هیات جمهوری اسالیم افغانستان خودداری ورزیده انداز آغا

++ 

آقای کابولوف  با کاربرد واژٔه »اداره کابل« به جای حکومت افغانستان مدت 
ها پیش اصول و موازین دیپولوماتیک را زیر پا نهاده و جانبدارنه به نفع طالبان  

نوشت به  بفرمایید  مراجعه  تفصیل  برای  میگوید.   سخن 
ٔ
عنوانن  ه تحت  من 
 . »تمایالت مخرب در سیاست روسیه در قبال افغانستان« 

 

 

 

 

 

 

http://www.afghanasamai.com/.../Russia-USA-Afghanistan.htm
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 ۲۰۲۰یم    ۱۹

 ما و بدروزی و بهروزی 

 

رهانی از بدروزی و حرکت به سوی بهروزی زمانن میش شده میتواند که ما به  
 . حیث یک ملت کاست  های خود را دریابیم و آن ها را اصالح کنیم

  - گرگان« داخیل و خارخر از کاست  های ما به سود خود استفاده خواهند کرد »
این »گرگان« گوش   به روایت های  باید  نه  ما  اند.  به حال کرده  تا  چنان که 

  .بدهیم و نه باید به آن ها باور کنیم

ن »مجاهدین« و هم »جنگ ساالران« متحد شان   همت 
ً
به یاد بیاوریم که مثال

 » « و سپس »تطهب  شدند  و حاال هم طوری که    چند بار »تقدیس« و»تکفب 
« انداخته اند. و کم نیستند کسانن از میبینیم، »طالبان«  ر   »تطهب 

ٔ
ا در چرخه

   هکش از روی ساد  –میان ما که در این میدان به هر دهیل رقصیده اند  
ی

و  گ
 .کش هم با خودفروشی سوداگرانه

* 

ن کسب کنیم تا رسنوشت خویش را   ما این حق را داریم و باید این  توان را نب 
 قم بزنیم. خود رقم بزنیم و در مسب  بهروزی ر 
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 ۲۰۲۰جون  ۳

 نیمه درست و نیمه نادرست در گفته آقای صالح 

امرهللا   آقای 
صالح 
نوشته  
  :  است

ها »طالب
میتوانند   نه

ن دو   نوشت  با 
جمله خود را  
این  از 
و   جنایت 

ع و آغازگر عمل زشت انفجار در مسجد، قتل   ترور برائت دهند. طالب مخب 
که   دین  علمای  خوانده عام  درس  پاکستان  از  ون  علیه  بب  انتحار  اند، 

 «.های قویم، سیاش و علم در کشور استشخصیت

از ترور و جنایت برائت   نه میتوانند  ن دوجمله  با نوشت  این که طالبان  خوب 
  ... دیتن  »علمای  ترور  اما،   و  است.  درست  بیخن   گپ  کنند  حاصل 

گذاری های در مناطق مزدحم و  و بم    های قویم، سیاش و علم«شخصیت
بر این رسم  آن چه که طالبان   -آغاز گردید  ... توسط سلف طالبان )مجاهدین(

افزودند همانا حمالت انتحاری است. طالبان به حد کافن روسیایه دارند و نیاز  
 .نیست تا برف بام مجاهدین را هم بر بام آنان انداخت

کرش معاون اول رییس جمهور سنجیده    بهب  آن است تا  آقای امرهللا صالح از 
ن سخنان خالف واقع خودداری نمایند.   تر سخن بگویند و از گفت 
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 ۲۰۲۰جون  ۴

 ترور »علیم«

 

آقای حامد علم در نوشته نی در فیسبوک به همه کسانن که از ترور مولوی  
ف   محمد ایاز نیازی سوگوار نیستند دشنام نثار کرده و آنان را »کمونیست رسی

 .باخته و روستر بدنام«، خوانده است

این گپ را اگر یک نوجوان احساسان  کم سواد، مینوشت گپ دیگری بود؛ و  
نوشته گویا  اما،   فیسبوک  در  خود  معرفن  در  طوری که  علم  حامد  آقای 

نگار اسبق«  یف دارند »نویسنده، پژوهشگر، استاد دانشگاه، خبر  .تشی

 باشد و آن هم مرگ در اثر ترور و آن  مرگ هیچ انسانن نه باید موضوع خوشی 
و   ها  دیدگاه  برخن  مخالف  ولو  ن  نب  نیازی  مولوی  مرگ  مسجد.  در  ترور  هم 
ی هایش و یا هم به صورت کل مخالف خوانش وی از دین و معنویت   موضعگب 

باید    باشیم، را  نی  اده  ن آدمب  هر  به  ام 
احب  باشد.  خوشی  موضوع  باید  نه 

 .نگهداشت

سف باید گفت که مولوی محمد ایاز نیازی گرچه گویا مالی  و اما، با کمال ت
ٔ
ا

بود،  دانشگاه  استاد  و  عایل  تحصیالت  از    دارای  بسیاری  مانند  ن  نب  همو  ویل 
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   همالهای دیگر، حق زند
ی

ی را برای هر انسان ضف نظر  گ و سایر حقوق بشی
داشت نه  قبول  اش  اندیشه  و  مورد زجرکشی    -از عقیده  در  را  اظهارات وی 

 . وعلتن فرخنده همه به یاد داریمجمیع

   ه وقت  معیار حق زند
ی

در یک جامعه همانا »درست  عقیده« باشد و خروج  گ
از این عقیده و یا هم خوانش »نادرست« از آن مستوجب مرگ دانسته شود،  

   ه دیگر زند
ی

هیچ فردی از افراد آن جامعه از خطر مرگ در امان نه خواهد  گ
ش میتواند عقیده و خوانش خودش را درست و  به این دلیل که هر ک  -بود

عقاید و خوانش های دیگر را نادرست دانسته و تکفب  کند و نتیجه و پیامد 
  
ٔ
ن روشن است... و چهار دهه است که چرخه باطل این بکش بکش  تکفب  نب 

میچرخد و میچرخد و میچرخد و اشتهای آدمخوری اش هنوز هم فروکش نه  
 ...کرده است

نکته نی که مرا واداشت تا این یادداشت را بنویسم شخصیت و افکار  به هر رو،  
مرحوم مولوی ایاز نیازی نیست؛ بل سطح تفکر و فرهنگ یک استاد دانشگاه  
دانشگاه،   استاد  پژوهشگر،  »نویسنده،  حیث  به  علم  آقای  جناب   . است 

نگار اسبق«، به جای نثار کردن دشنام به این یا آن گروه و تروی    ج خشو  نت  خبر
 ، باید توضیح میدادند که چرا واکنش آنان نادرست است. نه در دانش و    زبانن

م و  ن  وجود دارد و نه هم در ژونالب 
پژوهش جانی برای دشنام و خشونت زبانن

وکیل  را  چه حسانر خود شان  به  علم  حامد  آقای  باز  و  دانشگاه.  استادی 
 بالتوکیل کل ملت تصور کرده اند و آخرین مرجع حقیقت؟! 
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 ۲۰۲۰جون  ۸

  هآیا زند
ی

 ما افغان ها برای خود ما  یک

 !ارزش و اهمیتی دارد؟ 

۱ 

 فلسطیتن 
ی

با شعار »زندگ ابیب هزاران ارسایییل  تل  ها مهم است«، علیه  در 
ی رود اردن  به ارساییل،     ...دست به تظاهرات زندندطرح الحاق  کرانه باخب 

۲ 

«  
ی

اض در سیاه زندگ پوستان مهم است«، یگ از شعار های اصیل جنبش اعب 
جنبشی که این بار در اثر کشته   -برابر خشونت پولیس در ایاالت متحده است

بروز کرد.  شهرهای   امریکا،  در  پولیس  یک  زانوی  زیر  در  فلوید  شدن جورج 
ن شاهد تظعمدٔه   ن شماری از شهرهای عمدٔه دیگر جهان نب  اهرات  اروپانی و نب 
دهٔ    ههمبست  گسب 

ی
ضان در ایاالت متحدٔه  امریکا بودگ  .عدالتخواهان با معب 

الهامبخش   شعار  این  این   ابیب،  تل  در  تظاهرات  مانند  موارد  برخن  در 
  ههمبست

ی
ن شدگ م و نر عدالت  نب 

ن    .با دیگر قربانیان راسب 

۳ 

میشوند های گوناگون کشته  نام  به  ها  افغان  است که  و    - چهل سال  ده  نه 
بل به صدهاهزار و به میلیون ها افغان   بیست و نه صد و نه هزار  و یا هزاران،  

ترورهای هدفمند و نر هدف شده اند و جان و یا سالمت  و    قربانن جنگ ها و 
یت مطلق این قربانیان نظایم و یا   دار و نه دار خود را از دست داده اند. اکبر

مرد و زن و کودک بوده اند،   وده اندافراد ملیک ب  -محارب نه بوده اند   .پب 
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  - واقعیت این است بیشب  افغان ها به دست افغان ها کشته شده و میشوند
 ...ایرانن ها و یا هم عرب هاپاکستانن ها،  امریکانی ها،  نه به دست روس ها، 

ن توقف   ن کشتار افغان ها را متوقف بسازیم و یا این ماشت  آیا ما میتوانیم ماشت 
 !پذیر است؟نا

یط که حق زند ن را متوقف بسازیم به رسی    هبه باور من، ما میتوانیم این ماشت 
ی

گ
 
ٔ
منشا از  نظر  انسان ضف  هر  و  هموطن  هر   برای  را  ی  بشی حقوق  سایر  و 

، اختالفات عقیدن  و  ها  تفاوت  و  ،  اجتمایع  نی و   اندیشه  اجتمایع  سیاش، 
 و تفاوت ها و اختالفات دیگر بپذیریم  

ی
و از این حق و از عدالت برای  فرهنگ

  .همه گان بدون چون و چرا چنان دفاع کنیم  برای خود این کار را میکنیم

نماییم   درک  یط که  رسی به  بسازیم  متوقف  را  ن  ماشت  این  میتوانیم  ما  بیل 
ک است و  ارجحیت منافع و مصالح   رسنوشت  ما به حیث یک ملت مشب 

صالح فردی و گرویه بپذیریم ... و   همه گانن را نسبت به هر گونه منافع و م
وط دیگری که پوره کردن هیچ کدام شان غب  ممکن نیست  .رسی

خوب من به این که بحران و جنگ چه گونه بروز کرد و چه مراحیل را پیموده  
و گ ها با چه اهدافن چه نقشی در این منازعه ایفا کردند و یا میکنند و در این  

ا دارند، نه پرداختم. و اما اگر ما تاری    خ این  مصیبت چه  سهم داشته اند و ی
له را با دقت و به صورت تمام حجم مطالعه کنیم و از آن درس های الزم  

ٔ
مسا

 نه تنها برای پایان دادن به مصیبت جاری به ما کومک خواهد  
ً
یم، طبعا را بگب 

ن اشتباهات و خطاهای  کرد، بل کومک خواهد کرد تا ما و نسل های آینده نب 
   .ه را دوباره تکرار نه کنیمگذشت

یط که هر کدام ما در این   ن را متوقف بسازیم به رسی بیل ما میتوانیم این ماشت 
  .کار سهم خود را داشته باشیم

این فراخوان برای کدام همایش و راهپیمانی نیست. اگر هر کدام ما در مورد   
   ه این که زند

ی
ن  هر افغان ارزش دارد و در مورد این که چه گونگ ه میتوانیم ماشت 

کشتار را در کشور خود متوقف بسازیم، فکر بکنیم و از نتایج این تفکر در شهر 
یم،   بهره ببر

  .کار بسیار کالنن کرده خواهیم بوددو میلیونن فیسبوک افغانن

 .تا نظر شما چه باشد



-------------------------------------------------------- -----------------------  
 [191]                                               سوم  جلد  - از بن تا بنبست و شکست  
 

 ۲۰۲۰جون ۱۴

 استعفای داکبی نجیب هللا و فیلم تکراری
ٔ

 در باره

منظور از اشاره کوتاه رییس جمهور غتن به استعفای داکب  نجیب  به باور من  
را   آن  تکرار  نه میخواهیم  دیدیم،  یکبار  را  فیلم  این  این که »ما  ن  هللا  و گفت 

ثور«  ۹ببینیم"؛ در مجموع مخالفت با هرگونه سناریونی است که  منتیه به »
از جریان اصیل ماجرا،   باید تصور کرد که وی  نر خبر بوده  گردد. در غب  آن 

ن بگوید  .باشد که چنت 

گپ اصیل این است که استعفای داکب  نجیب هللا در آن هنگام، ناشی از کدام 
 :ناشی از ناگزیری بود  -اشتباه نه بود 

ش و سیاست  که وی مظهر آن  نگر   شگ نیست که رویکار آمدن گرباچف و  -
نگرش تازه نسبت به  گردید، زمینه آن را فراهم ساخت تا امکانات بالقوه برای  

این رابط   بیاید. در  ن پدید  نب  ن آن ها  منازعات منطقه نی و حل مسالمت آمب 
ن »منازعات شدت کم«،    ایفگتن پریماکوف در مورد راه حل مسالمت آمب 

ٔ
مقاله

ن مبانن تیوریک این نگرش تازه را در مورد منازعات منطقه نی در کشور  نخستت 
 
ٔ
یه کرد. کاربرد اصطالح »منازعات شدت علتن اراهای »جهان سوم« به گونه

اف تلویخ به نقش رویارونی ابر قدرت ها در بروز و تداوم    کم«، در واقع اعب 
رویارونی   نابود کنندٔه   شدت  به  توجه  با  »شدت کم«  بود.   منازعات  این 

گرچه در این »منازعات   -احتمایل تمام عیار ابرقدرت ها به کار برده شده بود 
ن ها انسان کشته و زخم شده و دار و نه دار خود را از دست  شدت کم« میلیو 

  .دادند

ن زمینه و امکان تازه »سیاست مصالحه میل«   داکب  نجیب هللا با توجه به همت 
  .اعالم کردرا 

-  
ٔ
میل    با توجه با آن چه که تجربه نشان داد و ثابت ساخت، سیاست مصالحه

ایط آن زمان  اعالم شده توسط داکب  نجیب هللا یگانه   سیاست  بود که در رسی
از سقوط   و  داده  پایان  ن  آمب  مسالمت  از طریق  فاجعه جنگ  به  میتوانست 
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ٔ
فاجعه یک  گودال  به  اما،    افغانستان  و  کند.  ی  جلوگب  که  بزرگب   امریکا 

را   یک  ی اتب 
پاکستان که  سیاست عمق سب  د و  انتقام ویتنام را بگب  میخواست 

ن مصالحه میل در افغانستان دنبال میکرد، طرفدار پایان   مت 
ٔ
جنگ از طریق تا

 .نه بودند

روسیه که به مثابه وارث شوروی در تمام ابعاد با  ،   پس از فروپاشی شوروی    -
بحران مواجه بود، یا دیگر نه میخواست و یا نه میتوانست به دولت افغانستان 

 افالس اقتصا
ٔ
دی  و  کومک کند. بدون این کومک دولت افغانستان  در آستانه

ن عظیم قوای مسلح افغانستان قرار داشت.  افغانستان هیچ  فلج شدن ماشت 
ان قطع کومک روسیه در کوتاه مدت در اختیار نه داشت  .منبع بدییل برای جبر

ن منافع حیاتیش در افغانستان به گمان خودش بدیل به     - مت 
ٔ
تا روسیه برای 

ل برای تحقق آن زمینه چیتن  بدییل که از مدت ها قب  -مراتب ارزانب  را یافته بود
شده بود. سفر هیات مجاهدین به ماسکو در واقع  روپوشی بود برای تحقق  

 .پالن نر ماسکو در مورد افغانستان

 در این مورد همسونی ایران،
ً
ن    ماسکو قبال پاکستان و عربستان سعودی را نب 

را  جلب کرده بود. گرچه در این همسونی هر یک از طرف ها نیات خاص خود  
  .دنبال میکرد

تنها به قطع کامل کومک ها و دعوت هیات مجاهدین به ماسکو     - روسیه 
بل از طریق عناض و گروه های وابسته به خودش در درون    بسنده نه کرد، 

وضعیت  را ایجاد کرد که به خلع قدرت از داکب  نجیب  ،   قوای مسلح   حزب و 
ی از این توطیه با ناکایم هللا منتیه شد. اقدامات داکب  نجیب هللا برا ی جلوگب 

موجه ساخته شد. او در روزهای آخر تنها به نام رییس جمهور و قومندان اعیل  
 .بدون امکان اعمال صالحیت های قانونن اش  -قوای مسلح بود 

با توجه به وضعیت  که در باال خطوط اصیل آن ترسیم شد، برای داکب  نجیب  
توافق برای استعفا و انتقال قدرت  مطابق   :  ودهللا تنها یک گزینه باف  مانده ب

 طوری که دیدیم با ورود »پالن نر ماسکو« 
ن به طرح ملل متحد. و این طرح نب 

 .به مرحله تازه، سبوتاژ شد



-------------------------------------------------------- -----------------------  
 [193]                                               سوم  جلد  - از بن تا بنبست و شکست  
 

 یاران،  
ً
ا پایه حزنر داکب  نجیب هللا، اکبر بلند  ن  رقیبان و مخالفان  به جای گفت 

 ناشی  ۸نتیه به »یا کوشیده اند در مورد آن چه که مواقعیت، 
ٔ
ثور« و فاجعه

سکوت کنند، یا هم برای پنهان کردن نقش واقیع خود شان  در    از آن گردید، 
ن را خلق و تروی    ج نمایند و یا هم   این ماجرا روایات تحریف شده و حتا دروغت 

  .تقصب  را بر گردن کسان دیگر بیندازند

ن یک روزنامه مشهور  کسانن هم چون »حبیب حمیدزاده«، با استفاده از تریبو 
ن   چاپ کابل،  تقصب  قاتل را هم بر گردن قربانن انداخته و برای پنهان ساخت 
« ماسکو نقش فعال و کلیدی    که در تحقق »پالن نر

سیما و مسوولیت آنانن
ن بار مسوولیت جنایات پس از »فاجعه   بر گردن    ثور«   ۸داشتند و برای انداخت 

ی کش که هر آن چه را که در توان دا شت کرد تا از همچو فاجعه نی پیشگب 
یک جرم متهمان اصیل  میسازد   از نظر اخالف  خودش را رسی یک    – شود،  رسی

 و 
ی

ن ارتکاب جرایم و جنایات جنگ  که دوسیه های قطور اتهامات سنگت 
کسانن

ی در مورد شان وجود دارد   .ضد بشی

از وی به خاطر در میان مخالفان دیروز داکب  نجیب هللا کم نیستند کسانن که 
  .اعالم سیاست مصالحه میل و کوشش ها برای تحقق آن به نیگ یاد میکنند

و داکب  نجیب هللا میدانند،    که خود را پب 
ن کسانن اند که در  در میان آنانن نب 

  .رابطه به تذکر اخب  رییس جمهور غتن  واکنش احساسان  منفن نشان دادند

ین نکته این است که نه تنها »آن فیلم«    به هر رو، از جزییات که بگذریم،  مهمب 
بل هیچ فیلم دارای سناریو و پایان و پیامدهای مشابه را نه  ،   را تکراری نه بینیم

ن رسنوشت شویم  را بار دیگر بر ما تحمیل   بینیم و اجازه نه دهیم کش چنت 
 کند. 
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