
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 ۲۲رنگین دادفراسپنتا مشاورامنیتی کرزی روز سه شننن نه
سخنان ترمپ، یک پیام نژاد پرستی »جوالی به خ رنگاران گفت: 

سیاسی نا مناسب بود. برای ازبین بردن ده ملیون ضرورت به الف 
 .«زدن ن ود

رحمت اهلل ن یل، سابق متصدی اموراستخ ارات افغنانتنتنان 
تنرمنپ دربنارد کندام »وکاندید ریاست جمهوری اظهنارداشنت:

جوالی در  ۲۲و روز سه شن ه  «تعهدامریکا به افغانتتان یادکرد ! 
مامورین عالی رت ۀ امریکا افغان ها را دربنارد »تویتر خود نوشت: 

 .«تعهدات طویل المدت امریکا  فریب میدهند

جوالی در حوالی ساعت یازدد ق ل ازظهر  ۲۲بروز یکشن ه 
در تلویزیون  GPSوقت کولورادو فرید زکریا گردانندد پروگرام 

گفت: ت صرد ترمپ در بارد افغانتنتنان در سنراسنر  CNNجهانی 
افغانتتان به شدت تق یح گردید. با خانم رویا رحمانی نیز مصاح نه 
داشت. سفیرک یر افغانتتان در واشنگتن درجنوا  سنواف فنریند 

همین اکنون درقصرسنفنیند روی روشنننی »زکریا بیان داشت : 
  .«انداختن به ت صرد ترمپ در بارد افغانتتان بحث جریان دارد

امنرینکنا بنا »خلیلزاد جهت ترمیم ت صرد ترمپ گفت:  
من امروزبه افنغنانتنتنان »وافزود:  «افغانتتان رابطۀ دوامدار دارد

آمده ام که برای رسیدن به یک صلح دوامدار تمرکز داشته باشم و 
متیقن شویم که تروریتت ها از افغانتتان امریکا را تنهندیند ننه 
نمایند. به قربانی امریکا، متحدین و افغانها احترام نمایننند وینک 

  .«رابطۀ پایداربا افغانتتان پی ریزی نموده تحکیم بخشند

 ۲۲کنه بنتنارین   CNNتلویزیون  Politicقرار پروگرام 
جوالی پخش شد، قصر سفید با یک اشاره ت صره نمود که: مقصد 

در  ۲۱۰۲ترمپ  پرتا  کالنترین بمب غیر ذروی بود که در ساف 
 «یک حل آسان»افغانتتان استعماف شد. و گفت انداختن بیشتر ان 

برای ختم جنگ در آنجا خواهد بود. وزارت خارجه از تن نصنره 
 ۲۲خود داری نمود و گفتند یک مالقاتیکه بنرای هنهنارشننن نه 
 جوالی )با مقامات افغانتتانی( پالن شده بود، صورت میگیرد.

یک مولف و تحلیلگر تلویزیون ،که Max Bootماکس بوت 
CNN  و عضو ارشد درمطالعات امنیت ملی درقونتل ارت اط خارجه

می اشد واصأل جمهوری خواه بود ولی بعد از یناوه گنوینی هنای 
 Global –نظریات گلوبل »ترمپ با دیموکراتها پیوست، در بخش 

Opinions»   هرا ترمپ به پاکتنتنان »واشنگتن پتت تحت عنوان
 «هاپلوسی دارد؟ وتهدید میکند که افغانتتان را ناپدید منینتنازد

 نوشته است:
که ینک جنننراف قنوای  Curtis LeMayترمپ از روش »

هوایی و بعدأ معاون جارج واالس کاندید ریاست جمنهنوری شند 
تقلید کرده است: این جنراف پیشنهاد کرده بود که بنایند جنننگ 

عصر حجر  -کوریا با بم اردمان پایان داده شده کوریای شمالی به 
ازهمان زمان تا امروز این روش کتانی بوده که  -برگردانده شود 

هیزی نمیدانننند. الن نتنه  counterinsurgencyدر بارد ضد تمرد یا 
اضالع متحده از قوای هوایی خود برای بردن جنگ استفاده کرده 
میتواند ولی به عوض بشردوستی مترقی از وقوع این امنر وقناینه 

 »ماکس از نیویارک تایمز نقل قوف کرده مینننویتند:  .«میکند

امریکا سه هند همه جوانب در جنگ عمومی دوم بنر وینتنننام، 
الؤس وکم ودیا توپخانۀ خود را فروریخت  ولی هنوز هم جنننگ 

 »را باخت.
گوریال ها هون  ویت کانگ یا طالب در بین مردم موجود 
اند، آنها فابریکه و قطارهای تانک ندارند که بم اردمان شوند. اگر 
بمب وافرفروریختانده شود فقط مردمان معصوم به قتل میرسننند. 
در افغانتتان قدرت طالب در حدود بیتت تا سی هزار تخمین شده 
است. اگر ترمپ ده ملیون نفررا به قتل برساند از جمله نه ملیون و 

( مردم بیگناه را به قتل میرساند و 070۲۱7۱۱۱نهصد و هفتاد نفر)
و طالب را هم شکتت داده نمینتنوانند   –این ن جنایت جنگی است 

 زیرا لیدرشپ شان در پاکتتان است.
ولی دوستان افغان )افغانتتانی( مان اید ازدرک ناپدید شدن 
شان توسط ترمپ هنراس داشنتنه بناشننند زینرا امنکنان قنوی 
وجودداردکه وی ازصحننه )کنارزار( گنرینز کننند. )دنن نالنه 

 درصفحۀهشتم(

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

For your insurance and      
financial needs, see State 
Farm agent: 
Afzal Nasiri, Agent 
8704 Sudley Road 
Manassas, VA 20110-4405  

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری

1.50$ 
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 خانه، موتر، صحت 

 ۰۱0۰/ شمارد متلتل  ۲۱۰0اگتت  ۲۰/   ۰۲0۲اسد  ۲۱شمارد پنجم / ساف بیتت وهشتم / ا

 که داردجهل خلق    نیست ممکن تا نیارد درمیان شمشیر صلح  زین تفنگ وتیر پرخاشی

تاثیر  کـــرد      با خموشی مشکل است ازآه بی  مطلـــب نایـــاب ما را دشــمنی آرام

 صلح

 گردد دراین دیر نفاق      صلح ازتعجیل جنگ و جنگ ازتأخیر صلح که می  بر تحمل زن 

 حضرت بیدل

   اداره
 صلح یا انتخابات

صلح یا انتخابات دو کلمه یی که امنروز درداخنل وخنارج 
افغانتتان برزبان ها جاری است، گروه کثیری ازمردم و نیزصاح نن 
ظران برآنند که درشرایطی که نزدیک به نیمی ازمناطق روستناینی 
کشور زیرق ضۀ طال ان است ووضع امنیت درپایتنخنت و والینات 
بحدی بحرانی است که کشتن انتان درروز روشن حنتنی درجنوار 
کاخ محاط با انواع دیوارهای امنیتی آقای اشنرف غنننی ر نینس 
حکومت توافقی امری ساده و پیش پاافتاده است، وطال ان نیزتهدید 
کرده اند که مراکز رأی دهی را در روز ششم منینزان زینرحنمنلنه 
خواهندگرفت، برعالوه وقتی موافقت نامۀ صنلنح امضنا شنود و 
انتخابات پیش از آن صورت گرفته باشد، موقف طال نان در قن ناف 
انتخاباتی که درآن شرکت نداشته باشند، برپیچیدگی اوضناع منی 

 افزاید.
دراین میانه کتی که قاطعانه تأکید برانتخابات دارد، اشرف 
غنی است. اشرف غنی احمدزی که در دوساف گذشته همه متناعنی 
اش را درراه کمپاین انتخاباتی خود بکار برد، کوشید بنابنرگنزاری 
محافل به بهانه های مختلف، توجۀ قشرهای مختلف جامعه را بنخنود 
جلب کند، پوف های گزافی از کیتۀ این ملت گرسنه و بیکار وفقیر 
در راه مقاصدشخصی خود هزینه کرد. از سراسر افغانتتان سه صند 
ولتواف رابه کابل فراخواند و درکانتینناف کابل جناداد و از آننان 
بیعت گرفت. زنان را، جوانان را، روزنامه نگاران را، وزرشکاران را، 
مالیان را و گروه های دیگررا باپذیرایی گرم و حیله گرانه به ارگ 
دعوت کرد، و با دیده درآیی تمام ازخدماتنی کنه ننکنرده بنود 
یادآورشد وطرح های هوایی و وعده های میان تهی تحنوینل شنان 
داد، در جلب رسانه های همگانی که ازفجایع وفتاد گتتردد منالنی 
وجنیس پرده برداشته بودند، دو وسیلۀ تهدید و تطمیع را بکناربنرد. 
پولهای گزافی به تعدادی از رسانه هاپرداخت و زبان انتقنادشنان را 
بتت. جوانانی راکه درتلویزیونها بازبان دراز به ت هکاری و خیاننت 
وفتاد دستگاه اشرفغنی وشرکای دزد وفاسداو می تاختند، بناتنقنرر 
در مشاغل حکومتی هنان ساکت ساخت که آنان شب درمنینان بنه 
هواخواهان و مدافغان اوبدف شدند ورسالت روشنفنکنراننۀ خنودرا 

 بازبونی وحقارت زیرپا گذاشتند.
بااین احواف اشرفغنی اطمینان داردکه درانتخابات پیروزمنی 
شود وکمتیون انتخابات که اعضایش دستچینن شنده وگنوش بنه 
فرمان اویند همه تنالش خنودرا بنرای پنینروزینش منینکننننند 
وباوجوداینهمه محکم بندی هااگربازهم رأی کافی به دست نیناورد، 
به والیها هدایت میدهدکه صندوق هارابرای پنرکنرده بنه منرکنز 
بفرستند. ازین روست که اواصراربه برگزاری انتخنابنات ریناسنت 
جمهوری دارد زیرا موفقیت خودرا ازطریق اینهمه خیانت به بنینت 
الماف ملت ونمایشهای متخره به بهانۀ جشن استقالف ومنناسن نتنهنای 

 دیگر وتملق نزدقدرتهای جهانی و همتایگان متلم میداند. 
دیگرنامزدان انتخابات ریاست جمهوری هم که هنمنۀ اینن 
احواف رابه هشم سر می بینند گوف وگیج وبی برنامه، بجای آننکنه 
انتخاباتی راکه ازهم اکنون برایند ونتیجۀ آن روشن است بطوردسته 
جمعی تحریم کنند، در تردید ودودلی بتر می رند وانتنظنار وقنوع 

 معجزه یی رادارند که هرگزواقع نخواهدشد. 
درین حاف ملت دردمند وسرگشته هرروز قربناننی اننتنحنار 
وانفجاراست، پریشان گرسنه، ناامید وبی اعتماد به فردا، ازبنینم آن 
که حکومت اشرفغنی انتحاری نفرستد، اظهارنارضایتی ازخنیناننتنهنا 
وجنایات این حکومت فاشیتت، ازطریق راه انندازی منظناهنرات 
متالمت آمیزهم ممکن نیتت. مردم حادثۀ ده مزنگ وههار راهنی 

 زن ق را فراموش نکرده اند. 
پس درهنین شرایط خونین خوبتت نختت مذاکرات صلنح 
به نتیجۀ آبرو مندانه برسد، حکومت موقتی باسرپرستی وعضنوینت 
افراد صالحی که دست شان به خیانت آلوده ن اشد، باهمکاری جامعۀ 
بین المللی رویکاربیاید که در مدت معینی بیطرفانه انتخابات رابنراه 
بیندازد، قانون اساسی را تعدیل کندو پس از ایفای این دو وظنینفنۀ 

 خطیر جایش رابه حکومت منتخب ملت بتپارد./ 
 

 داکتر غالم محمد دستگیر                 برومفیلد، کولورادو
 ترمپ و برداشتن افغانستان از روی زمین

هنگامیکه عمران احمد خان نیازی بیتت و دومین وزیر    
سرطان  ۲۰مطابق  ۲۱۰0جوالی  ۲۲اعظم پاکتتان در روز دوشن ه 

با آقای دونالد ترمپ ر یس جمهور امریکا درقصر سنفنیند  ۰۲0۲
مالقات داشت. در محضرعمران خان قرار عادت همیشگی تنرمنپ 
جمعی از راپورترهای رسانه ها رانیزاجازه داد تا گفتار اورا پخنش 
و مهمان خود را با گفتاریکه  او احتاس خوشی کند تحت تناثنینر 
سایکولوجیکی خود خموش نگه دارد. ضمن گفتار خود در بنارد 

 افغانتتان هنین ت صره نمود:
من برای افغانتتان پالن دارم. اگر من بخواهم که جننگ «

را ب رم، افغانتتان درظرف یک هفتنه تناده روز ازروی زمنینن 
ناپدیدخواهد شد؛ ولی من نمیخواهم ده ملیون نفر بنا اسنتنعنمناف 
اسلحۀ غیر ذروی کشته شوند و نمی خواهم بنه آن طنرینق قندم 

  .»بردارم

این گفتار ترمپ درافغانتتان وخارج از افغانتتان عنکنس 
العمل ها را بار آورد که از قصر ریاست جمهور تنا منردم عنادی 
افغانتتان، ژورنالتتان و دانشمندان امریکا، همه گفته های داشنتنه 

 اند:
جوالی قرار نوشتۀ داکترفهیم توخی، منننابنع  ۲۲در روز

ر یس جمهورغنی امروز از گفته «قصر ریاست جمهوری گفته اند:
های ترمپ خشمگین شد و همه نشتتهایش را ابطاف وص نح وقنت 
سفیرامریکارا احضار و در حضورمشاور شورای امنننینت بنا وی 
مالقات نمود. سپس نشتت مشورتی با ر یس جمهور پیشین داشنت 

من نع منی  .»و دقایق ق ل با زلمی خلیلزاد نیز مکالمه سر داده بود
افزاید که ر یس جمهورغنی سخت عص انی بوده و خواهان روشن 

تنننهنا  Politicoشدن راه و یا جدا کردن راه با امریکاست. ولی 
ازمالقات خلیلزاد با اشرف غنی یاد نموده از مالقات سفیر امریکنا 
با وی تذکر نداده اند. و هم گفته شده که هنگام این مالقات هنا، 

غنینرقنابنل «دولتمردان کشور ت صرد ترمپ را در بارد افغانتتان 
 پنداشته اند. »ق وف

ت صرد عکس النعنمنل «حمید شالیزی برای رویترنوشت: 
شدیدازطرف قصر ریاست جمهوری، ازحذف شان درمنذاکنرات 
امریکابا طال ها و اتهام حمایت پاکتتان از شورشیان نشنأت کنرده 

قصر جمهوری گفته اسنت »شالیزی دوام داده  مینویتد:  .»است
ملت افغانتتان  به قوای خارجی اجازه نداده و نخنواهند داد کنه 

 »همچنین درین ت صره نوشته اند:  .«سرنوشت شان را تعیین کند

در حالیکه دولت افغانتتان  متاعی امریکا را برای ایجاد صلنح در 
افغانتتان حمایت میکند، حکومت خاطر نشان میتازد کنه سنران 
دوف خارجی سرنوشت افغانتتان را بدون روف لیدرشپ آن تعینینن 
کرده نمیتوانند. و تقاضا شده است که ت صرد ترمپ بایند روشنن 

کنه  «من برای افغانتتان پالن دارم....»ساخته شود که گفته بود: 
 در باال تذکر یافت. 

جوالی گل دین مشهور بنه قصنا  کنابنل کنه  ۲۲بروز 
کاندید ریاست جمهوری هم است به گفتار ترمپ عکنس النعنمنل 

ترمپ باید با پوتین زورآزمایی کند نه بنا  »نشان داده گفته است: 
  .«مردم بی گناه افغانتتان!

داکترایازنیازی، خطیب و امام متجد جامع وزیراک رخان 
با جدیت بالخاصه ایکه دارنند اظنهنا  «پرستو»کابل درتلویزیون 

عکس العملها به میان آمده! با وجنودینکنه ینک تنعنداد  »نمود: 
شخصیت ها و حتی ارگ جوا  داده است ولنی جنوا  کنافنی 
نیتت، جوا  دندان شکن باید داده شود! ده هنزار سناف تنو در 
جنگل بودی! این سرزمین نابود کننده است، نابود شونده نینتنت، 
کجاست شوروی! به تمام شما افغانها میگویم: مونژ باید ینو منت 

 .«شو، بی عزتی نه منو! توضیحات نه بلکه پوزش بخواهد!

 »شکیب نوری، یک تاجر افغانتتانی درکابنل گنفنت: 

ت صرد ترمپ برای تمام افغان ها توهین آمنینز بنوده تناثنر آور 
امریکناینی   –خالد حتینی مولف و ناوف نویس افغانتتانی  »است.

)بی ناک(  reckless)کامأل وحشتناک( و  appallingت صرد ترمپ را 
 خوانده است.      

یگانه مغازۀ افغانی 
 درمنطقۀ واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی، میوه های 
فصل، نان های تازۀ وطنی، روت ها، 

میوه های خشک تازه وارد از 
افغانستان، وگوشت های تازۀ مرغ، 

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت تقدیم می کند
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صدراعظم وقت داودخان طی مصاح ه بنا ینک  ۰0۹0در 
طرفی نزد ما اینن اسنت کنه  خ رنگار امریکایی گفت: "معنی بی

های جهانی طرف واقنع شنوینم ینا در  آرزو نداریم در کشمکش
های نظامی و غیره شامل شویم. "کشور حایل" نه اصنطنالح  بالک

افغانی است و نه مفکوره آن از ملت افغانتتان است. این اصطنالح 
خواستند بر ضد این و آن یک  از بقایای دوره استعمار است که می

ملت را ذلیل و ناتوان بتازند و آن را به مقاصد سیاسی اسنتنعنمناف 
نمایند. افغانتتان میخواهد که به حیث یک ملت زننده و انتنان 
 دوست دنیا در دوستی و صمیمیت با همه کشور ها زندگی کند."

در دهه دموکراسی، صدراعظمان هاشم میوندواف و موسنی 
شفیق که سوابق دیپلوماتیک داشتند، با حنفنس سنیناسنت عندم 
انتالک/ تعهد یک دیپلوماسی نت تاً فعالتروابنتنکناری رادرپنینش 
گرفتند. صدراعظم میوندواف پیشنهاد کردتا ره ران کشنور هنای 
منطقه جلتات منظم دایر نمایند و در آن در باره به ود روابط میان 
کشور های منطقه ت ادف نظر نمایند. به روایتی میوندواف حتنی بنه 
 این فکر بود تا افغانتتان برای ختم جنگ ویتنام میانجیگری نماید.
صدراعظم شفیق معاهده آ  رود هیرمند را با ایران امضنا 

طنرفنی  کرد و با تمام فشار ها یکه از طرف متکو وارد شند، بنی
افغانتتان را در پکت امنیت آسیا که توسط شوروی در رقابنت بنا 
هین مطرح شده بود حفس نمود. شفیق همچنان تصمیم داشنت تنا 
متله پشتونتتان را نیز که در تامین روابط منطقه یی و بین المللنی 

 برای افغانتتان هالش زا شده بود، با پاکتتان حل نماید.
، دستگاه دیپلماسی کشور در ساخنتنار ۰0۲۱تا اواخر دهه 

نظام تا اندازه ای به مجری نت تاً متلکی سیاست خنارجنی کشنور 
درآمده بود ولی هنوز در گرو دیدگاه پروتوکولی و سلیقه هنای 
شخصی و خاندانی باقی مانده بود. تحوالت بعدی صدمات بزرگی 

 را بر پیکر آن وارد نمود.
: شصنت سناف تجاوز شوروی و دیپلماسی جهاد و مقاومت

بعد از استرداد استقالف از انگلیس و تمثیل عینی سیاست خنارجنی 
متتقل، اشغاف افغانتتان توسط قشون سرخ اتحادشوروی در دسم ر 

، استقالف کشور را دوباره سلب ننمنود. در اواینل گنمنان ۰0۲0
رفت که این اشغاف برگشت ناپذیر است، ولی قیام های مردمی  می

در نقاط مختلف افغانتتان برعلیه آن، به امریکا و متحدین غنربنی 
اش جر ت داد تا به فکر ج ران شکتت ویتنام و پیروزی جنننگ 
سرد به نفع شان برآیند. با گذشت هند ساف، اشغاف به ننقنطنه اوج 

 تنش ها بین دو ابرقدرت ت دیل شد.
در همین حاف دیپلماسی مردمی به رهن نری گنروه هنای 
مختلف مجاهدین افغانتتان با پشتوانه قطعنامه های سنازمنان منلنل 
متحد و حمایت بین المللی پیشی گرفت. موازی با نمایندگی هنای 
رسمی افغانتتان اشغالی، نمایندگی های مختلنف منجناهندینن بنا 
حمایت مهاجرین افغان و به هدف البی برای نجات افغنانتنتنان از 
اشغاف شوروی و جلب متاعدت های بین المللی در نقاط مختنلنف 

 جهان فعاف گردید.
ای موثریت خود  ها تا اندازه این نمایندگی ۰0۲۱در اواخر 

را داشت. بعد ها، با تعدد گروه های مختلف مجناهندینن، ازدیناد 
مخالفت ها و ضعف همآهنگی میان شان و همچنان بوجنود آمندن 
خال بین سنگر و ره ری سیاسی در بیرون؛ پراگندگی ها، استفناده 

های بیرونی را در دیپلماسی مجاهدین بنه بنار  ها و وابتتگی جویی
 آورد.

نامه ژنو باضمانت شوروی وایاالت متحده  ، توافق۰0۲۲در
های افغانتتان و پاکتتان، بدون مشارکت مجاهدین و  بین حکومت

راهکار عملی صلح، به امضا رسید و به اساس آن متنکنو خنروج 
تکمیل کرد. وقایع بعدی  ۰0۲0نیروهایش را از افغانتتان در اوایل 

را بیشترینه تحوالت سیاسنی و ننظنامنی داخنل افنغنانتنتنان و 
اتحادشوروی که منجر به فروپاشی آن شد و همچنننان سنیناسنت 
پاکتتان و مذاکرات متتقیم مجاهدین باره ری فدراسیون روسینه 

 تعیین نمود.
بننندی  متعاق اً جنگ سرد که در مقاطع مختلف زمانی صف

های مختلف را به وجود آورده بود، با خنروج قشنون سنرخ از  
ظاهراً به نفع امریکا خاتمه یافت ولی بنا  ۰00۱افغانتتان، در دهه 

های  های خونین بین گروه دخالت پاکتتان کابل به صحنه کشمکش
مختلف مجاهدین ت دیل شد و دستگاه دیپلماسی کشور دستخنوش 

 بندی احزا  مختلف قرار گرفت. سهمیه
پاکتتان که به تعقیب شکتت در سه جنگ بزرگ با هنند، 
پالیتی جنگ نیابتی را در منطقه در پیش گرفته بود، درصدد ایجاد 
هرج و مرج در کابل و به تعقیب آن اشغاف تدریجنی افنغنانتنتنان 

های نیابتی افراطی و تروریتتی برآمد که سرانجام به  توسط گروه
انجامنیند. منتنعناقن ناً  ۰000اشغاف کابل توسط طال ان در سپتام ر 

پاکتتان تالش نمود تا به اعت ار بین المللی افغانتتان لنطنمنه وارد 
نماید. اما حکومت مجاهدین استقرار خود را در داخنل کشنور 
حفس نمود و در شرایط خیلی دشوار با ابتکارات دینپنلنمناتنینک 

هنای  توانتت تا به استثنای سه نمایندگی باقی همنه ننمنایننندگنی
افغانتتان در خارج را الی سقوط رژیم طال ان و تشکیل اداره موقت 

 در اختیار داشته باشد. ۲۱۱۲در 
، ۲۱۱۹و  ۲۱۱۲های  ساف گذشته :افغانتتان بین ساف ۰۲در 
 سابقه، به یک سکوی صمیمیت وهمکاری بین کشورهای  بطور بی

 محمود صیقل
سیاست خارجی افغانستان در صد سال 

 اخیر چگونه مدیریت شده؟
در این نوشته که محمود صیقل سفیرپیشین افغانتتنان در 

گینری  سازمان ملل برای صفحه ناظران)بی بی سی( فرستاده، جهت
های سیاست خارجی افغانتتان در صد ساف گذشنتنه منرور شنده  

 است.
تداوم تعهدجامعه جهانی نت نت  ۲۱۰۲نشتت ژنو درنوم ر

تناکنننون ینک قنرن ۰0۰0: ازاستقالف افغانتتان دربه افغانتتان 
گذرد. طی این صد ساف افغانتتنان  ازدیپلماسی معاصر افغانتتان می

ترین مناطق جهان موقعیت دارد، در فراز و  که در یکی از حتاس
نشیب سخت روزگار قرار داشته است. شصت ساف اوف را در صلنح 

ماندگی گذراند و باقی را در "اشغاف متتقیم  نت ی ولی فقر و عقب
هنای  های نیابتی" کشورهای بزرگ جهان و منطقه، فاجعنه و جنگ

های نتن نی سنپنری  سابقه بشری، ولی در عین زمان با پیشرفت بی
 نموده است.

های داخلی زیادتربه خاطرقندرت  طی این قرن، کشمکش
های پیدا و پنهان، گاهی هم تنحنت پنوشنش  گرایی هاو قوم  طل ی

هاینی  های مختلف، هالش منازعه درونی خاندان شاهی و ایدیالوژی
را از درون برای کشور به بار آورده و سیاست خارجی افغانتنتنان 
را متاثر ساخته است. در میان این همه تحوالت، سیاست خنارجنی 

 افغانتتان هه بوده و هگونه دیپلماسی مدیریت شده است؟
: طی این قرن، درجهان، طرفی و عدم انتالک  سیاست بی

مخصوصاً در مناطق اطراف افغانتتان، تحوالت بنزرگنی صنورت 
گرفت که نوساناتی را در توازن قدرت به وجود آورد. افغانتتنان 
متتقل که از بتتر جنگ جهانی اوف، آغناز افنوف امنپنراطنوری 
انگلیس و ظهور اتحادشوروی سربلند نموده بود، بتیار زود مشغوف 

های متتقالنه، ایجاد دیپلماسنی ننوینن، گتنتنرش  گذاری سیاست
المللی و حفس توازن وتعادف در روابط خارجنی شند.  تعامالت بین

های انگلیس و شوروی، مراودات با تعدادی  برداری از رقابت  بهره
طرفنی  از کشورهای اروپایی، مخصوصاً آلمان، و اتخاذ سیاست بی

 را به نفع تحکیم استقالف و توسعه خود تشخیص داد.
، سفرهای شاه امان اهلل بنه ۰0۲۲تاجوالی ۰0۲۲ازدسم ر

مصر، ایران، تعدادی از کشورهای اروپناینی، اتنحنادشنوروی و 
ترکیه، اوج تمثیل سیاست خارجی متتقل و دینپنلنمناسنی فنعناف 
افغانتتان را به نمایش کشید.ولی دیری نگذشته بود که افغانتنتنان 

های ناشی از جننگ  خودرا روبروباکشمکشهاواست داد داخلی، تنش
جهانی دوم، اینجناد قنهنرآمنینز پناکتنتنان در امنتنداد خنط 

های جنگ سردبین اتحادشوروی و ایاالت منتنحنده  دیورندوبازی
 امریکا یافت.

باوجود دوری موفقانه از جنگ جنهناننی دوم؛ عنوامنل 
مختلف، مخصوصاً ظهور )شهزادگان سرخ( داؤودخان ونعیم خنان 

هادرعملکرد خنانندان شناهنی،  درعرصه سیاسی و بروز دوگانگی 
توام با اصرار افغانتتان روی متئله پشتونتتان و دوری امنرینکنا 

طرفی و عدم انتنالک  ازهمکاری باافغانتتان، مدیریت سیاست بی
کشور رابه نفع نفوذ بیش از حداتحاد جمناهنینر شنوروی لنرزان 

 ساخت.
هنا بنرای  با اوج گرفتن جنگ سرد در منطقه و آمنادگنی

قانون اساسی جدید و دهه دموکنراسنی در سنیناسنت داخنلنی، 
طرفی خود داشت و از جمنلنه  افغانتتان تاکید بیش از حد باالی بی

موستین جن ش عدم انتالک قرار گرفت. بعدتر، ریاست منجنمنع 
-۰000عمومی سازمان ملل متحد توسط ع دالرحمن پژواک در 

 این روحیه را تقویه نمود. ۰00۲
کار و واکنشی با دیپلماسی فعاف و  تقابل دیپلماسی محافظه

طنرفنی، ذهنننینت  ای سیاست بی : حفس قدرت و تا اندازهابتکاری
کار و واکنشی را بار آورد که زیادتنر درسناینه  دیپلماسی محافظه

کرد. از طرفی، تعداد معندودی از  بازی کشورهای دیگر عمل می
طرفی و عدم انتالک کشور  زمامداران تالش نمودند تا سیاست بی

را بادپلماسی فعاف و ابتکاری مدیریت نموده و بازی افغانتنتنان را 
 در سیاست منطقه و جهان تعریف نمایند.

کاربرد این دو شیوه خط حتاسی را به وجود آورد کنه 
کار و واکنشی باشد و تا هنه  دیپلماسی کشور تا هه اندازه محافظه

حد فعاف و ابتکاری؟ خطی که نادیده گرفتن حتناسنینت آن بنه 
ها و اسارت و هالکت زمامدارانی اننجنامنیند کنه  سقوط حکومت

گنران  دیپلماسی فعاف و ابتکاری را در پیش گرفته بودند و به بازی
 بیرونی اجازه دادند تا مقدرات کشور را رقم زنند.

هنا  های مختلف با هم یکجا شده و صرف نظرازتفاوت منطقه و قاره
و اختالفات سیاسی، برای هدف مشترک رهایی افغانتتان ازهنگاف 

 تروریتم وتامین صلح، امنیت و رفاه همکاری نمودند.
جای شک نیتت که حادثه دردانگیز یازدهم سپتمن نر در 
امریکا و همدردی باقربانیان تروریتم درافغانتتنان و هنمنچنننان 
یکپارهگی و تالش های همآهنگ سیاسیون افغان، در بنه وجنود 
آوردن همچو یک فضا نقش کلیدی داشت. فضایی که ینک بنار 

طرفی و عدم انتالک افغانتتان را با ینک  دیگر روحیه سیاست بی
 دیپلماسی فعاف زنده ساخت.

اعالمیه کابل پیرامون روابط خو  همتایگی در دسمن نر 
و "قلب آسیا" در  ۲۱۱۹های "ریکا " در  و ایجاد پروسه  ۲۱۱۲
به ره ری افغانتتان این روحیه راتقوینه ننمنود. تنعندادی  ۲۱۰۱
های مختلف به ثنمنر  ای در بخش  های بزرگ توسعه منطقه ازپروژه

 های تجارتی و ترانزیتی شکل گرفت. رسید وتنوع راه
آثار مختل شندن  ۲۱۱0ها، در ساف  با وجود این پیشرفت
ای و جنهناننی  های منطنقنه ها و رقابت این فضا نت ت بی اعتمادی

هویدا گردید و روز به روز امنیت و ث ات سیاسی افغانتتان را بنه 
هالش کشید. در آن ایام ضرورت جدی یک دستگاه دیپنلنمناسنی 

الملنلنی  شد تا در همآهنگی با متحدین بین فعاف و ابتکاری حس می
در منطقه اعتمادسازی نماید و اطمینان دهد که حضور ننینروهنای 
خارجی برای توانمندی افغانتتان درم ارزه با تنروریتنم اسنت و 
فراتر از آن هیزی دیگری در اجندا نیتت. ولی متاسفناننه فتناد، 

ی اجازه نداد تا رفرم و تصفنینه  گرایی و برخورد های سلیقه ا قوم
الزم در دستگاه دیپلماسی به عمل آید، به حدی کنه منننجنر بنه 
استعفای بنده از پتت معاونت اقتصنادی وزارت امنور خنارجنه 

 افغانتتان گردید.
های اخیر، پاکتتنان تنحنت فشنارهنای نتن نی  طی ساف

المللی، پالیتی استفاده از خشونت را بنه روش رقنابنت هنای  بین
منطقه یی و جهانی ت دیل نمود و از طریق آن همکاری تعدادی از 
کشور ها را در حمایت از طال ان جلب نمود. از طرفی تنش ها بین 
تعدادی از کشور ها در منطقه، هر کدام در ازدیاد خشونت ها در 
کشور ما سهم خود را داشته اند. ولی به شنکنلنی تنالش صنورت 
گرفته تا بحران افغانتتان کامالً بین االفغانی جلوه داده شود. اینن 
در حالیتت که دامنه تروریتم وسعت یافته و به یک تهدید خیلنی 

 جدی به صلح و امنیت جهان ت دیل شد.
نشتت مقدماتی کنفرانس قلب آسیا در مورد افغانتتان در 

ای عضو اصلی این روند اسنت  . ههارده کشور منطقه۲۱۰۲باکو ، 
ای اعضای ناظر آن  ای و فرامنطقه سازمان منطقه ۰۱کشور و  ۰۲و 

 هتتند
، بنا سناخنت و سناز جندیند ۲۱۰۱از طرفی، در دهه 

فدراسیون روسیه، ظهور هین بنه صنفنت ینک قندرت بنزرگ 
اقتصادی جهان و ادامه حضور نینروهنای امنرینکنا و نناتنو در 

های نو به منطنقنه و  ها و هالش بندی افغانتتان، جنگ سرد با صف
 افغانتتان برگشت.

 ۲۱۰۲ایجاد دفتر "کمتیون سیاسی طال ان" در دوحه در 
آغاز برگشت دیپلماسی طال ان بود که بعدها در اثنر غنفنلنت و 

ها در دیپلماسی واکنشی "حکومت وحندت منلنی "،  دوگانگی
ابتکار پروسه صلح را به دست گرفت و در تناقض آشکار با میثناق 
وین پیرامون روابط دیپلماتیک، حاکمیت ملی افغنانتنتنان را بنه 

 هالش کشید.
در ق اف این هالش ها، در دسم ر ساف گذشته افنغنانتنتنان 
طرح ت دیل شدنش را به سکوی دایمی صمیمیت و همکاری بنینن 
کشورهای منطقه و فرامنطقه به مجمع عنمنومنی سنازمنان منلنل 
متحدپیشکش نمودکه روح آن طنی ینک پناراگنراف ننو در 

 پیرامون افغانتتان انعکاس یافت. A/۲۲/L.۱۱قطعنامه
: از دید سیاسی، افغانتتان در نقطه تالقنی مننناطنق نتیجه 

آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، شرق آسیا/دور و خاورمیانه قنرار 
دارد. از دید امنیتی، افغانتتان در بین ساختارهای امنیتنی آسنینای 
مرکزی، آسیای جنوبی و خلیج فارس قرار دارد ولی در هیچ کدام 

تواند امنیت  آن شمولیت فعاف ندارد و هیچ کدام آن به تنهایی نمی
 افغانتتان را تحت پوشش قرار دهد.

هنای  از دید اقتصادی، افغانتتان در نقطه تقار  سنازمنان
ای اکو، سارک، کرک و شانگهای قرار دارد کنه  اقتصادی منطقه

 در سه سازمان اوف عضو و در ههارمی هنوز به عنوان ناظر است.  
های جریانات درداننگنینز  موقعیت حتاس و آموختنی    

کند که افغانتتان، با سوابنق سنیناسنت  ههل ساف گذشته حکم می
هنای  ننامنه طرفی و عدم انتالک و فنراتنر از عنمنرمنوافنقنت بی

اش، سکوی صمیمیت، مهربانی و همکاری بینن  استراتیژیک امنیتی
هنای منینان   های جهانی، دور از رقابت  کشورهای منطقه و قدرت

 شان، قرار گیرد.  
همچو یک سیاست، همراه با یک دستگاه دیپلماسی فعناف 
و ابتکاری، پایداری صلح احتمالی و حفس و تحکیم روابط متعنادف 
فرا خروج نیروهای خارجی را تضمین خواهد ننمنود و صنفنحنه 

 نوینی را در حیات افغانتتان و منطقه ورق خواهد زد./
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 هفته نامۀ امید  8501شمارۀ  صفحۀ سوم

 فلشنگ، نیویارک                      مشتاق احمد کریم نوری 
 پاسداشت زبان مادری وحرمت فرهنگ ها
 مورد تأیید وتأکید ملل متحد و یونسکو

اینک به بخش شانزدهم این سلتله مقاالت این قلنم، منی 
پردازم به سپاس وامتنان ازعالقمندان گنرامنی اینن بنخنش کنه 
آنراتعقیب می نمایند، ورحمت کالن به دوست عنزینزم منحنتنرم 
محمدقوی کوشان که به دوام این سلتله همت گماریدند، خداوند 

 منان برایشان همواره سالمتی ارزانی داشته باشد.
اکنون که قلم برداشتم تابرای شمارد بعدی بنویتم، شنب 
است، خداوندا آرامش شب رانصیب کتانی فرماکه دعنا دارنند، 
ادعا ندارند، نیایش دارند، نمایش ندارند. الهی خنداونندا وطنن و 
وطنداران مانرا از شر شریران، بخل بخیالن، حتد حاسدان، جن نر 
جابران، ظلم ظالمان، تهمت ناگهان وبالی آخر زمان نجات بنده . 
خداوندا یاذوالجالف واالکرام، ای بارالها تنوحنق ننام داری! در 
زادگاه مان حق وعدالت را حاکم بفرما، ص رصابران، علم عالمنان، 

حکمنت حنکنینمنان، بصنینرت 
مخلصان نصیب هنمنه بنگنردان 

 وبهترمان راره رمان بتاز!
این بخش را اهندا منینکنننم بنه 
دوست دانشنمننند وبنزرگنوارم 
جنا  داکتر محمدحنیندرسنابنق 
ر یس پوهنتون کابل، کنه تنازه 
کتا  جدیدشان توسنط دوسنت 
مهربان شخصینت ارزشنمننند و 
دانشمند جنا  داکترعنایت اهلل 
شهنراننی بنراینم رسنیندومنن 

جوالی دریچۀ سخنن ۰۲دربرنامۀ 
که هنرمناه بنرای سنه سناعنت 
ازطریق ش نکنۀ جنهناننی پنینام 

 افغانتتان نشرمیگردد،
افغانتتان درقرن بیتت، موانع تاریخی درراه  «ازآن یاد نمودم .  

صفح با تقنرینس ۲۲0باقطع وصحافت زی ا در»استقرار دولت قانون
ها دانشنمننندان گنرامنی جنننابنان خنالند صندینق هنرخنی، 
پروفیترداکترعنایت اهلل شهرانی ومحمدنعیم مجددی. من ازدوست 
گرامی جنا  پروفیترداکتر ع دالواسع لطیفی تمنا میکنم کنه بنه 

 معرفی این اثر ارزنده ومغتنم درنشریۀ امید بپردازند.
جنا  داکترمحمدحیدر بارکزی شخصیت بی تنعنصنب، 
صادق، پاکنفتی اند که درجملۀ گزینه های ر نینس حنکنومنت 
ع وری یا انتقالی نیزمی اشند. خو  است که نخ گان همچنو ینک 

 بدیلی راباخود دارند.
جوالی روزملی راکه فرانتوی هاجشن میگیرنند ۰۱امروز

وبابرگزاری محافل از آن قدردانی میدارند، هکذا آنرا روزباستینل 
هم میگویند، هرهند باستیل نام مح س یا زنندان بنزرگ وقنلنعنۀ 
آهنین دوران قرون وسطایی پنداشته میشود، یک زندان خوفنناک 

قیام کنندگان یاانقالبیون به باستیل حملنه  ۰۲۲0جوالی ۰۱بود. در
نمودند، این حرکت وفشار رستاخیزی شدبرای شروع یک حرکت 
بتیجی مردمی برای انقال  ک یرفرانته که باغلن نه بندان زنندان 
قنندرت مننطننلننقننۀ لننویننی شننانننزده روبننه نننزوف نننهنناد 

شورشگران وانقالبیون این پینروزی وهنینرگنی ۰۲0۱تادرجوالی
 راتجلیل نمودند.

جنوالی گنذشنتنه  ۱این درحالیتت که ایاالت متحده در
مین سالگرد استقالف خودراتجلیل ننمنود، وافنغنانتنتنان هنم ۲۱۲

اسد امتاف جشن منینگنینرد. ۲۲صدمین سالگرداستقالف خودرا در
درآستانۀ گویامضحکۀ بنام انتخابات ومعامله گریهای پشت پنرده، 
به نظرمیرسد تیم دولت ساز این باردام دیگری برای جن نش منلنی 
اسالمی نشانده، بدن اف موضوع احمدایشچی، اکنون دیوانۀ دیگری 
بنام نظام الدین قیصاری که ظاهراٌ تحت نظرقوتهای امنیتی می اشد، 
وبه جرم تهدید امنیت ملی وتوهین وتوبی  وتحقیرنیروهای دفاعی 
وامنیتی دستگیرشده بود، وتاحاف محکمه برایش برا ت نداده ورفع 
اتهام وابهام نشده، اگر ریگی در کفش ن اشد هگونه ممکن اسنت 
نظربه کدام مادد قانونی، امنیت دولتی مجاز میندانندکنه شنخنص 
محکوم ومتهمی رابطور سیتتماتیک وسازماندهی شده، از ال بنالی 
وسایل ارت اط جمعی بیاورد تانه تنها اوبغاوتش را عنلنینه جنننراف 
دوستم معاون اوف ریاست جمهوری وجن ش ملی بربنتنابند بنلنکنه 
واضح وپوست کنده بیان کندکه حتی نفرهای انتحاری هم باخنود 
دارد ! و بلوای انشعا  ازجن ش و ادعای ره ری ازبنینک هنارابنه 
سینه بکوبد ! وبه این ترتیب برط ل خشونت بکوبدو پروپاگننندی 

 پر ازگند سیاسی دیگری را رقم بزند.
ازاوضاع واحواف برمی آیدکه تیم دولنتنتناز بنه دنن ناف 
وضاحت های گونه گون )فحشا درارگ( که به )رشوت جننتنی( 
شهرت یافته، پاس  روشن نداشت، و معاون سخنگوی آنرا توطنئنه 
ونقشۀ راه دیگرتیم هاونامزدان قلمداد نموده وهنان ترتی نی داده 
اندکه اشرف غنی احمدزی بازهم با ترفندجدید سناریوی تنازد را 
براه انداخته وبا خواندن کف دست گنوینا کنانندیندان منطنرح، 
 یک اردیگربا بازی کارت قومی، باقوم شریف ازبیک بازی کند، 

زیراهنان مینمایدکه کمر او درانتخابات ق لی با رأی جن ش منلنی 
بتته شده بود، خصوصااینکه ازاو )بانک رأی( ویاهم )پادشاه ساز( 
یادمیشود ومی پندارندکه این بار)اتاق فکر( ارگ درپنی ضنربنه 
زدن به تیم اصالحات وهمگرایی که این بارجن ش ملی را بناخنود 
دارد، درصدد ضربه زدن به )سپیدار( وعالج جن ش وحنتنی قنوم 

 شریف ازبیک افتاده اند . 
درفاریا  شخص عیاش والابالی ودلقک گوننۀ را بنننام 
نقیب اهلل فایق والی میتازد، باجنراف فوزی ونوراهلل سنادات والنی 
های سابق یکی رابرضد دیگرمی شورانند، بعدسناریوی قنینصناری 
رابه همکاری شورای امنیت ملی براه انداخته بدن اف آن فینض اهلل 
ذکی را ازوزارت س کدوش وسفیرمیتازند وسیندننوراهلل سنادات 
راکه منزجر گردیده بود سرپرست وزارت کار واموراجنتنمناعنی 

 تعیین می نمایند، کارهای کارستان !
حاال درآستانۀ گویا کمپاین های انتخاباتی، باخط وخطوط 
جدید قیصاری را به میدان سیاست میفرستند! تصنورمنینشنودکنه 
مغزمتفکرتیم دولت ساز ازهمه مجرمین بانفوذ باج میگیرد.ادبینات 
حذف و محو که هنددهه است واردعرصۀ سیاست و ترمیننالنوژی 
نظامی توسط کتانی گردیده که همزیتتی متالمت آمیز و هکنذا 
به دهکدد جهانی وتعامل و مدارای بشنری وصنلنۀ رحنم آدمنی 
باورمند نمی باشند، همچو ادبیات خشن، سخیف و پتیف درطنوف 
تاری  و عرض جغرافیا وسیلۀ ابزاری دکتاتوران وقلدران وغاص ان 
ق لی نیزبوده وتا به حاف ادامه داشته و هرکدام شان ازخط قنرمنز 
تاریخی یادنموده اند، ولی درباال بردن سوادشان کوهکترین تغییر 

 ژرف وشگرف صورت نگرفته است. 
مارک توین میگوید کتی که کتا  نمی خواند بناکتنی 
که کتا  نمی تواند بخواند، هیچ برتری ندارد. اوضناع واحنواف 
کنونی درهمه عرصه ها آسیب پذیر بوده وایجنا  اینجناد ینک 
هم تتگی ملی رامی نماید. افغانتتنان امنروز، خنراسنان دینروز 
وآریانای پریروز بصورت تصنعی یاتصادفی درنقشۀ هتتی ن نوده 
و قدامت تاریخی ودرخشان دارد. اینکه دیزاین ها)سوپر پاورها و 
ابرقدرتها( در حدوداربعۀ آن تغییرات بوجودآورده، ناشی ازعندم 
درایت وبصیرت سیاسی و خودکامگی زعمای سنلنف بنوده کنه 
تاری  باکمرشکتته و زخم خورده اش در درازنای تاری  وفراخنای 

 جغرافیا شاهدو گواه این امر است.
نیکولو ماکیاولی گفتۀ درحصۀ دکتاتنوران، جنرم هنای 
کوهک توبی  میشود اما به جنایات بزرگ هراغ س نزنشنان داده 

 میشود وجایزه داده میشود وتقدیر می گردد ! 
بلی جهان سوم جایی است که درآن من وتو هنمندردینم 
ولی همراه نه ! کامیلو هوزه سال میگوید هه منظرد غم اننگنینزی 
است تماشای قشری که منتظراند خدا همه کارها رادرست میکنند. 
)درحالیکه خداوند فرموده توحرکت کن تامن برکت کنننم . (
فقراقتصادی، فقر فرهنگی، کمتوادی، بی م االتی، کم حنرکنتنی 
وبی حرکتی وعدم طرح بتیج ملی خود بخود به دوام دکتناتنوری 
وانتخابات گوسفندی وعدم تعریف واضح از دوست ودشمن ن نود 
یکدستی مدیریت دپلماسی، عدم شفافیت درمنذاکنرات صنلنح، 
وقوام و دوام پروژه های طال انی و داعش سازی وادامۀ نقشنۀ راه 
هژمونی فاشیتت مشربی  است. امروز درمحیط علمی یونیورستنی 
امنیت ملی ادعا داردکه یک تعداداستادان فندمنتلیتنت از منینان 
محصلین برای داعش سربازگیری دارند، ولی بعداٌ دینگنر منلنت 
ورسانه هارا درجریان واقعی واصلی آن قرار ندادندکه گپ ازهنه 

 قراربوده ؟! 
هراسناکتر در بینایی دیدن است بادو هشم باز، کنه دارد 
برسرمردم و سرزمین ماآمده راهیتت. بیل گادیمترا میگوید کنه 
بدبختی انتانن ازروزی شروع شدکه اشت اه کرد، واز روزی بیشتنر 
وبیشترشد که به اشت اه خود پی برد و واقف گردید، مگر اعتراف 
نکرد ! بلی اشت اه کردن اشت اه تونیتت اما در اشت اه ماندن اشت ناه 

 توست !
هرتامولر بیان داشت: عادت هامنینتنوانننند انتنان هنارا 
نابودکنند، کافیتت انتان به گرسنگی ورنج بردن عادت کند، امنا 
نه به زیرستم بودن . هرگاه احیاناٌ به آن عادت کرد وبنه رهناینی 
وآزادی وتغییر فکرنکرد، دربند می ماند ومی پوسد! پنرنندد کنه 
درقفس بزرگ شد دیگر رهایی و پرواز برایش بیماری پنننداشنتنه 
میشود وباالخره هم درقفس می میرد.کنفوسیوس بدین نظنراسنت 
اگربرای ششمین بارافتادی برای هفتمین بار برخیز! الماس از تراش 

 و انتان ازتالش به سرمنزف مقصودمی رسد. 
برای تیم حاکم انتخابات آینده بیشتنراز دینگنران منهنم 

متفکرین تیم دولت ساز!( هنون  -وسرنوشت سازاست، )اتاق فکر
در اریکۀ قدرت اند، یک سر و گردن ازرق ای انتخاباتی باالتر انند 
وکف دست همۀ معامله گران وهوکی خواهان وقندرت طنلن نان 
راخوانده اند، ومیخواهندباگرفتن ن ض کار ومعنامنلنه و رشنوت 
سیاسی ورشوت جنتی و... به تنهایی وشارالتناننی ازننردبنان بنه 
تنهایی و حقه بازی ع ور نماید، تا نافرجام ها وناتمام هایی راکنه 

نمی توانتت، درحکومت ودولت بعدی به صند  ۹۱/۹۱درحکومت
 برساند. بهمین خاطر نه تنهادر پی ضربه زدن به تیم های رقیب 

برآمده اند بلکه برای صفرسازی گزینۀ حکومت انتقالی یا موقنت 
که بحیث بدیل اصلی وصلحی روی میزقراردارد، کنارننمنایند و 
تعیینات وت دیالت که تادقیقۀ نود جنرینان دارد، هنرهننندکنه 
بارهاسخنگویان ناصالح شان وعده دادندکه دیگراین کنار راننمنی 

 کنند ! 
درسفربه قندهار الجرم میدان هوایی بین المللی قننندهنار 
راکه ازبدو تاسیس به همین نام متما بوده، بدون منطنرح کنردن 
باملت ودولت، بنام میدان هوایی احمدشاه بنابنا ننام گنذاشنتننند 
درحالیکه درهمانجا گروه دیگری بلندشدندکه بایدمیدان هنواینی 
میرویس نیکه نامگذاری شود. میدان هنواینی کنابنل رادراواینل 
رسیدن به قدرت، بنام حامدکرزی تغییردادند، درحالیکنه منیندان 
هوایی مزار شریف سالهاق ل توسط وزارت اطالعات وفرهنگ بنه 
دولت پیشنهادشدکه بنام میدان هنواینی منوالننا جنالف الندینن 
محمدبلخی متماگردد، که بعد درمجلس کابینه تنوسنط شنورای 
وزیران به تصویب رسیدو ر یس جمهورآنرا منننظنورکنرد. ولنی 
هندسالیتت که هنوزهم لوحۀ آن عوض نشد ور یس هوانوردی و 
توریتم بیان داشته که بودجه نداریم برای تغییرلنوحنه درزادگناه 
مولینا! در حالیکه کشورهای دیگرمکان هایی رابا ادعنای اینننکنه 
وارث موالناهتتند و خاستگاه وآرامگاه موالنا درکشنورهنایشنان 

 است محالتی رانامگذاری نموده اند!
درحصۀ نامگذاریهای بدون تصویب دولت هاو درجرینان 
گذاشتن ملت ما، شاهد نامگذاری های دیگرهم بودیم که بصنورت 
عاجل ازرسانه هااعالن نمودند ولی جایی رانگرفت ! حنفنینس اهلل 
امین شهرتاریخی جالف آباد رابه )تلون شار(، شفاخانۀ جمهنورینت 
رابه )سورگل ختیزروغتون(عوض نمود، اماحناال بنهنمنان ننامنی 

 شناخته میشوندکه درآغازداشتند.
یادم هتت درهمین تازگی هاگزارش تصویری دررسناننه 
هابازتا  یافت که دریکی ازهنهنارراهنی هنای شنهنرتنارینخنی 
مزارشریف، دروالیت باستانی بل ، در زادگاه موالنا، خ نرننگناری 
ایتتاده وازعابران می پرسید نام این ههارراه هیتت؟ هرکس یک 
نامی رابیان میکردند، درمجموع هشت ننام منخنتنلنف یناد شند، 

 وهرکس یک نامی رامضاف الیه می نمودند.
افغانتتان اضافه ازهشتادساف پیش عضو سازمان مخابنرات 
جهانی می اشد اما هنوزکه جهان روزتاروز روبه دیجینتنالنی شندن 
است، مخابرات ملت ما درارساف ومرسوم نامه ها مشکالت عنظنینم 
خود رادارند وآدرس گیرندد نامه راروی پاکت هنین مینویتننند: 
نامۀ هذابرای شیرآغا پترقندآغا درعقب حمام هقنورک منقنابنل 
ل نیات فروشی دف آغا وهاینکی فروشی خان آغا به منزف خشنت 

 هوختیفی حاجی شاه آغا درساعت نیک برسد!!!(
بهرحاف این آرایشهاوپیرایش های تیمی گویا انتخابات بنه 
هیچ وجه جوابگوی نیازمندی های ملت وکشورش نمنی بناشننند. 
اکثرشان ج ارانی اندکه درج اریت بزرگ شنده انند. النکنتنی 
دوتوکویل متفکر فرانتوی قرن نزده امکان ظهنورننوع دینگنری 
ازوحشت حکومت است دادی رامورد توجه قرارمیدهد، آننجناکنه 
ج ار دیگریک حاکم خودکامۀ مطلق درنتیجۀ خمودی وجنمنودی 
اکثریت خاموش میگردد تامخالفین ومخاط نینن حنذف و غنرق 
میشود، قطعاٌ می میرد هه در دریا، هه در رویا، هه در دروغ، هنه 
درگناه، هه درخوشی، هه درقدرت وهه درجنهنل ! هنه دربنی 
تفاوتی وهه درحتد وبخل وانتقام، هه درمضنحنکنۀ راه انندازی 
گویا کمپاین انتخابات و وعده دهی های سرخرمن و اغفاف وابطاف 
ملت به اشکاف مختلف، متوجه باشیم که غنرق نشنوینم وفنرینب 
نخوریم، به انتان های بی تمکین وبی خاصیت رأی ندهیم، خینلنی 
دقیق وعنمنینق بنه انتناننینت و انتناننهنای درد دیندد وطنن 

 ووطندارفکرکنیم .
باهمچو یک دیدگاه وبصیرت انتان دوستانه که خودیک 
آیین خاص است وارد کاروعمل شنوینم. )صنلنح، اننتنخنابنات، 
هم تتگی ملی( همه متمم ومکمل هم اند. دیل کارنیگی نویتنننده 
وپژوهشگرامریکایی گفته بود: بیادداشته باشید که خنوشن نخنتنی 
انتان به مقام، دارایی، ماف ومناف بتتگی ندارد، خوش ختی واقعنی 

 بر اندیشه وابتتگی دارد !
 این کشورما یک انقال  میخواهد وبس

 نهاف آزادی ما از ریشه آ  میخواهد و بس      
برابری وبرادری ما فکرنا  میخواهد و بس                 

 )دن اله دارد(
***************** 
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افتیده، مطمئن بودندکه طال ان وظیفۀ شناننرااننننجنام منیندهننند، 
 خودمتعود یاسرش رابرای آنهامیآورند!

پالن به اندازد دقیق وسنجیده طرح شده بودکه حتی محنل 
مالقات ومجلس نامنهاد گفتگوی صلح درباالی بام بلندی تنرتنینب 
شده بودتامتعودراه گریزی نداشته باشد. اینهم برایشان مایۀ حیرت 
بودکه هطورآی اس آی توانتت این دشمن شکتت ناپذینر، اینن 
دژپوالدین را  به این سادگی فریب داده به بنهناننۀ صنلنح دردام 

 انداخته است؟! 
مالقات متعودباطال ان آغازشد ودرحالیکه همه طال انی که 
درآنجاحضور داشتند ازدیدن این بزرگمردتاری  مات ومن نهنوت 
شده بودند، مجلس خاتمه یافت وبه گفتۀ متعود طال ان منطنلن نی 
راکه به دردصلح بخورد بیان نداشتند. متنعنودکنه ازهنهنره اش 
نورشجاعت می جهید ازجابلندشده باهمه دست دادو خداحنافنظنی 
کرده ازبام پایین شد، درحالیکه جنراف داؤود درعقب اوحنرکنت 
میکرد، آرام ومتین بتوی هلیکوپترش کنه درفناصنلنۀ دورتنری 
منتظرش بود رفت، درآن بازشد، متعودشجاع باقامت رسا ومتانتنی 
هون کوه بلند داخل شد، هرخه های هلیکوپنتنردرحنرکنت شند 

 وپروازکرد !
نظامیان پاکتتان وآی اس آی ازفرط غضب دینواننه وار 
فریاد میکشیدند  و واویالمیگفتند وانگشت ندامت میگزیدنند. بنه 
مزدوران خوددرکویته تلفون کردند وموردعتا  وقهر قراردادنند 
که هطورشد صیدی که بدام آمده بودبا هنان وبنی آسنینب راه 

 خودراگرفت ورفت ! 
مالربانی که درمنجنلنس بنودواززبنان طنالن نان حنرف 
میزدوبعدها از ارادتمندان متعودشد وپاکتتانیها اورابه این جرم با 
تزریق زهرکشتنند، بنه دوسنتنی از دوسنتنان دورد جنهنادش 

پیش ازاینکه متعودرا ب نینننم از او سنخنت  »درپشاورگفته بود:
متنفربودم وباخودمیگفتم اگرکله اش راازبدنش جداکنم هننوزهنم 
کم است، اما وقتی که درمیدانشهردرمجلس نشنتنت وصنحن نت 
راآغازکرد وبه حرف وسیمایش صنداقنت وراسنتنی، شنجناعنت 
وغیرت دیده میشد ومن ازهمان روزشیفنتنۀ اینن منردخنداشندم 
مح تش بدلم نقش بتت وفکرمیکردم که سالهاست بناهنم دوسنت 

حقیقت  »مالربانی به این دوست خودگفته بود: «واندیواف هتتیم.
رابگویم پاکتتانیها بما هدایت داده بودندکه وقنتنی متنعنودآمند 
دستهاوپاهایش رابتته کرده به پاکتتان روان کنید. دقیقاٌ که اینن 
توطئه بودکه پاکتتانیها هیده بودند ومصرف زیادباالی آن کنرده 
بودند. ولی من وقتی این مردخدا را بناهنمنان عنظنمنت دیندم 
باخودگفتم فالن وبهمان پاکتتانیها... حیف نیتت که من این مردم 
بزرگ ومجاهدخدا رابدست آنهابدهیم؟ آخر درروزقینامنت هنی 
جوا  بدهم. طال ان دیگری که درآنجابودنند وبناسنالح اوضناع 

مانمی داننینم  »رانظاره میکردند  بعدها به خ رنگاران گفته بودند:
که سرما هه شد! وقتی متعود رادیدیم دست وپای ماکنم شنینمنه 
شدوازحرکت بازماند! عظمت وشهامت او ما را منات ومن نهنوت 

  «ساخته بود.

اینکه هه هیزی متعود راازین توطئه ننجنات داد وازآن 
دام تزویر جان به سالمت کشید، سئوالی است که حتا  وکتنا  
آن درفهم انتانی نمیگنجد و جوا  رانمی توان ازین طریق یافت. 
متعود را فقط ایمان قوی وتوکل کاملش به خداوند، تقوا وراستی 
اش، نیت نیکویش وقوف وقرارراستینش به خاطرصلح ومح تش بنه 
مردم ووطن نجات داد. خدایی که ابراهیم خلیل رادر مینان آتنش 
نمرودیان حافظه کرد، متعود را ازتوطئه وپالن شوم آی ای آی 

 وطال ان اراذف وشیطان صفت نجات بخشید.
ع دالعلی مزاری به اغوای مقامات ایران وپاکتتان بادولت 
قطع رابطه کرد وبا گل دین وجنراف دوسنتنم هنمندسنت شندکنه 
ترتی ات آن ازطریق تهران واسالم آبادگرفته شده بود وهدف آن 
بودتادولت راسقوط بدهند ومتعودرا اگر از بین بنرده ننتنوانننند 
حداقل از زانو درآورند. این سه یک منثنلنث طناغنوتنی اینجناد 
کردندکه روزروشن رابرشهروندان کابل شام تارینک سناخنتننند 
وحاصل آن کشتن مردم وبه آتش زدن هاوبتتن راهنهنای حنمنل 
ونقل موادغذایی و محروقاتی به روی شهروندان بینگننناه کنابنل 
درهلۀ جانگداز زمتتان و سرما و برودت کشنده بنود، جننناینات 
ازهرنوع آن کشتارمردم بیگناه، دربدرساختن وبی خانمان کنردن 
کابلیان، آتشتوزی هتت وبودشهر وشهنرونندان آن، غصنب و 
ویرانی خانه هاوتاسیتات دولتی وملکی درکارته های سه وههنار، 
ده وری، سرای غزنی، دهمزنگ، دانشگاه کابل، کوتنۀ سنننگنی، 
افشار، داراالمان وههل ستون ازدستاوردهای شنوم اینن منثنلنث 
شیطانی بودکه خاطرات تل  وجانگداز آن هنوزهم درسنگ سننگ 

 کابل ودرسینه های غمدیدد شهروندان آن زنده اند.
احمدشاه متعود داکترع دالرحمن وپهلوان ینحنی هنزاره 
رانزد ع دالعلی مزاری فرستادتاهرهنه خنواهنش دارد بنرآورده 
میشود، جنگ بس است، دانشگاه وخانه های مردم را رهناننمنایند. 
متعوداین دورا ده هامرت ه نزدمزاری فرستادکه جنگ بنس اسنت 
وراه حل نیتت، ماازطریق صنلنح متناینل راحنل وفصنل منی 

 درآخرین مرت ه که متعود من »نماییم.پهلوان یحی می گوید:

 هفته نامۀ امید   8501شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 استادیونیورستی درنیوجرسی       انجنیرع دالص ور فروزان

 داعیۀ احمدشاه مسعود داعیۀ صلح بود 
مجاهدراه حق شهیداحمدشاه متعود، فرمانده بینظیرجهاد 
مردم افغانتتان، در برابرقوای تجاوزگر وپیکره آهنین، و دژ متین 
در برابرگروه مزدور وفاقددین و آیین طال ان وفنتنننه اننگنینزان 
پاکتتانی بود. نظامیان ودستگاه جاسوسی و حکمرانان پناکتنتنان 
ازمتعود سخت نفرت داشتند واورا سدبنزرگ و اسناسنی درراه 
تحقق آرمانهای شوم شان برای تتلط براوضاع وتتخیرافغنانتنتنان 
می شمردند. پرویزمشرف ر یس جمهورپیشین پاکتتان درمصاح ه 

هنمنه جنننگنهنا  »گنفنتنه بنود:  ۲۱۰۹اش بابی بی سی درساف
وخونریزیهایی که درافغانتتان شده، متئوف آنهااحمدشاه متنعنود 
می اشد، وگرنه پالن کنفدریشن پاکتتان و افغانتتان سالنهنا قن نل 
تحقق میپذیرفت وافغانتتان صوبۀ پنجم میشد وصلح در سراسنرآن 

این حرفهای پرویزمشرف بدان معنینتنت کنه «برقرارمی گردید.
اگرمتعودنمی بودافغانتتان جزو خاک پاکتتان منینشند وتنحنت 
قیمومیت حکومت آن می بود. بع ارت دیگر اگراحمدشاه متعنود 
نمی بود افغانتتان متتعمرد پاکتتان میشند واسنتنقنالف خنود را 

 ازدست میداد. 
متعود باوجوداینکه درقطاربزرگترین ستنراتنژیتنتنهنای 
جهان قرارداده شده است )هوشنگ حتنیناری، اسنتناد دانشنگناه 
نظامی شاهی کانادا ودانشگاه کولم یا وجنرالهای روسی که درن رد 
علیه متعود اشتراک کرده بودند( ولی او از جنگ سخت ننفنرت 
داشت وصلح را بهرقیمتی حتی به قیمت جان خود خنریندار بنود. 
مالقات متعودبا طال ان درمیدانشهر که به اساس گفتنۀ منالربناننی 
توطئۀ بود ازطرف پاکتتان برای گرفتاری ونابودی متعود، نموننۀ 
بارزی از ایثارمتعود برای صلح بود. وقتی ننظنامنینان پناکتنتنان 
دریافتندکه متعود رابا حرکات نظامی نمیتوانند ازپا درآورند، بنه 
طرح توطئۀ شومی دست زدند وبه طال ان هدایت دادندتا به بنهناننۀ 
صلح ازمتعود تقاضانمایند تابه میدانشهر مرکزآنهابیاید و شرایطی 
برای این مالقات گذاشتند ووعدد دروغین دادندکه اگرشرایط را 
متعود ق وف کند وبه میدانشهرخودش تنها بیاید ما صلح مینماینینم 
واز جنگ دست برمیداریم . متعود شرایط طال نان راپنذینرفنت، 
تنهاو بادست خالی ویکنفربادیگارد که جنراف داؤودشهید بود بنه 
میدانشهررفت. متعود ازپالن شوم ونیات نامیمون طال ان وتوطنئنه 
های پاکتتانیها خو  آگاه بود، درهمه جا همه کس میگفتننندکنه 
متعودبه پای خود به پایۀ دارمیرود هون همگان از خصلت طال ان 

 که دروغگو، فاقداراده، اراجیف وجنایتکاراند، آگاه بودند.
خو  بخاطردارم که درآنزمان همۀ ما ازین اقندام آمنر 
صاحب سخت نگران بودیم وحتی بعضاٌمخالنفنت خنودرادرمنورد 
ابرازمیکردند. متعودهم این نگرانیها ومخالفتهای دوستان رادرک 
میکرد وخو  میدانتت که نظامیان پاکتتان بنه خنون اوتشنننه 
وطال ان دشمنان سرسخت اویند. ازجان ی درآنزمان موقعیت نظامی 
متعود درحدی بودکه اومج ور ن ودهمۀ شرایط طال ان را پذیرته با 
دست خالی به میدانشهربرود. پس سئواف اینتت که هرامتعود بنه 
این کارتن داد ؟ که جوابش راتنها درخصلت صلحجویانه وعنالقنۀ 
متعود به صلح میتوان دریافت . متعود باااین فداکاری برای ملنت 
خودوجهانیان عمالٌ ثابت کردکه اوبخاطرصلح ازجانش منینگنذرد 
وبرای اینکه جنگ خاتمه یابد وکشت وخون وویرانی وطن قنطنع 
گردد، خودش باپای خودبه اصطالح سرش رابنه کنف گنرفنتنه 

 نزددشمنان خون آشام میرود.
متعود تازمانیکه زننده بنود ازاینن فنداکنارینش کنه 
بخاطرصلح، قطع جنگ وبه خاطروطن نموده بود، هنینزی بنزبنان 
نیاورد ومنّتی برمردم خویش نگذاشت! حتی هنوزکه هنننوزاسنت 
ازین ایثارمتعود به آن کیفیتی که شایتته است تقدیر نشده اسنت 
ومردم به مغز وکُنه آن حادثه متوجه نشده اندکه او این فداکناری 
وازخودگذری رابخاطر بازگشت صلح، وخاموشی شعله های جنگ 
کرد. اودرعمل ثابت ساخت که اگرصلح شود وخونریزی خاتنمنه 
یابدواگر شعله های جنگ سرد شود، حاضراست که ازجنان وسنر 

 وخون خودبگذرد.
درآنزمان اطرافیان متعود اورامالمت میکردندکنه هنرا 
جان خودرابخطر انداخت درحالیکه مج نورینتنی ننداشنت، ولنی 
امروزمردم پس ازنزده ساف از شهادتش درک مینماییم که داعیۀ او 

 داعیۀ صلح بود، ولو اینکه به قیمت حیاتش تمام می شد . 
پرسش دیگراینتت که وقتی متعودبه میدانشهر منرکنز 
طال ان که جای رفت وآمدنظامیان پاکتتان بود، بادست خالی رفت 
وهراطال ان اورادستگیر نکردند؟ هرا فرمان باداران پناکتنتناننی 
خودرا عملی نکردند؟ هراآنچه راکه ولی نعمت هایشان امرکنرده 
بودند انجام ندادند؟ هرا توطئۀ راکنه آی اس آی بنهنمنکناری 
مراکزبزرگ جاسوسی جهان برای گرفتاری وازبین بردن متنعنود 
طرح کرده بودند، خنثی کردند؟ درآن لحنظنات دراسنالم آبناد، 
دردفترآی اس آی ودرمراکزبزرگ جاسوسی جهان دقیقه شماری 
برای تط یق این توطئه  میشد، متعود رادرپنرده هنای مناننینتنور 

 هاتماشامیکردند وخوشحاف بودندکه او به پای خودبه حلقۀ دام 

 سه روز پیش از شهادتش
قهرمان ملی افغانتتان در زادگاهش قریه جنننگنلنک بنه 
مرحوم مارشاف محمد قتیم فهیم هنین دستور میدهد :فهیم خنان 
کمرت را محکم ب ند مرد واری در میدان استاد شو منن شنهنیند 
میشوم تمام بار غم جنجاف این مملکت باالی شانه های تنو قنرار 
میگیرد،هیزی از ماف بیت الماف پیش من نیتت فالنه هنینز ننزد 
فالنی و فالنی است از نزدشان بگیر وفالنه هیز با پوف ننقند ننزد 

 فالنی وفالنی است از نزد شان بگیر به بیت الماف تتلیم کن.
فهیم صاحب گفت من اوف فکر کردم شاید آمر صناحنب 
بامن شوخی کند هردوی ما استاد بودیم، جمشید کنمنی از منا 
دورتر بود وقتیکه درست به ههره اش متوجه شدم، دیدم اشنک 
در هشمانش دیده میشود من باصدای بلند گریان کنردم گنفنتنم 
خدانکند آمر صاحب پیش از تو من بمیرم، آمر صناحنب ینک 
ت تم کرد دستش را در شانه ام گذاشت گفت مقدرات الهی همین 
بوده باز هم تکرار میکنم کمرت را محکم ب ندی در همینن گنپ 
بود یم هند نفر دیگر امدآمرصاحب گپ خنودرا قنطنع کنرد 

وهمنینن طنور  وکوشش کرد که خودرابر انها عادی جلوه بدهد
 هدایت دستور را فرمانده مال تاج محمد هم در خوا  میگیرد.

فرمانده مال تاج محمد گفت من فرماندهی جنگ جن نهنه 
سمت اشکمش را بعهده داشتم شب طال ان طرف ماحمنلنه کنرده 

ق ل از ظهر خواستم بنر هننند  ۰۰بودند شکتت خوردند ساعت 
دقیقه استراحت کنم به استراحت رفتم که در خوابم امر صاحنب 
امد همرایم قوف داد پرسانی کرد وضعیت ج هه را پرسنان کنرد 
برایش گذارش دادم گفت مال صاحب من شهید میشوم کمرت را 
مرد واری محکم بتته کنی ازخاک وازمردم تان دفاع کنننی،کنه 

دقیقه شده عاجل متوف مخنابنره ۲۱و۰۰ناگهان بیدار شدم ساعت 
را گفتم وضعیت ج هات هطور است احواف گرفتی گفنت بنلنی 
هند دقیقه پیش از تمام ساحات احواف گرفتم گفتم امر صناحنب 
کجاست خو  است گفت خو  است گفتم پیدایش کن که گپ 
بزنم خودم ر فتم بضو گرفتن ولی قل ا نارام تشویشی بودم وضنو 
گرفتم دورکعت نماز خواندم که قل م ارام وتشویشم گم شود نشد 

دقیقه بود یا کمتر بیشتر مخابره هی بتنینار بنه  ۱۱و ۰۲ساعت 
عجله امد گفت امر صاحب کمی زخمی شده من دلنم جنرسنس 
کرد بخود گفتم نی بخدا شهید شده هراکه در خوا  برم واضنح 

 گفت من شهید میشوم.
مارشاف صاحب فقید دربین ما ننینتنت خنداونند غنرینق 
رحمتش کند باجمله مومن متلمان، الحمداهلل فنرمناننده منالتناج 
محمد خداوند عمرش را دراز داشته باشد زنده هتت دوستانینکنه 
نزدیکش باشند میتوانند داستان خنوابنش را از زبنان خنودش 

 بشنوند./کاپی از رخنامۀ جنراف ع دالولی ص وری.
**************** 

وداکترع دالرحمن رانزد استادمزاری فنرسنتناد بنه منا گنفنت 
برویدوبه استادمزاری بگوییدهرخواهشی که داری من آنرا ق وف 
میکنم وبرآورده میتازم ولی من بحیث یک مجاهد فنقنط ینک 
خواهش شخصی ازتودارم، اینکه قوای خودرا ازافشار خارج کنن 
و پوهنتون راتخلیه کن. اسنتنادمنزاری دربنرابنراینن خنواهنش 
متعودکه بالهجۀ بتیار عذرانه بود اعتنایی نکرد وگفت به متعود 
بگو که عذر وزاری بدردنمی خورد، بزودترینن وقنت خنودت 
ودار ودسته ات را ازکابل بیرون میکنم. مزاری این پیام متنعنود 
رانشانۀ ضعف اوتلقی کرد، فیرراکتهای خنود رابنرشنهنرکنابنل 
بخصوص کارته پروان، منطقه باغ زنانه وکلوله پشنتنه افنزاینش 
دادکه جان صد ها انتان بیگناه بشموف قنهنارعناصنی راگنرفنت 
وحادثۀ دلخراش افشار واقع شد که تفصیلش درنوشته های ق لنی 

 خدمت خوانندگان عزیز درامیدنشرشده است.
متعود روحت شاد، نامت جاودان وبهشت برین منأواینت 

 باد !  /
***************** 

 نظری بر انتشارات
ملیون ها نفر از مصاح ت و روابط انتانی به همدیگر محروم انند 
ورنج می رند وحتی دربعضی نهاد هاییکه خودبه آن تعلق دارنند، 
احتاس بیگانگی میکنند زیرا اینها نیازمند ننهنادهنا ومنحنینطنی 
هتتندکه درآن ارزش احترام ومح ت وحفس حیثیت ووفناداری 
مراعات گردد. اگرجامعۀ موج سوم نمی خواندکه بصورت ینک 
محیط متدود وفضای تهی از احتاس و عواطف بشری گنراینش 
یابد، باید در درجۀ اوف هاره وحل مشکنالت فنوق النذکنر را 

 موردتوجه قراردهد وجامعۀ محلی احیا گردد...
این را باید بخاطر بتپاریم که استوارنگهداشتن تمدن منوج 
سوم تنهامجادله در راه امحای )تنهایی( نیتت بلکه بایددرپندیندد 
زندگانی کنونی، یک محیط و هارهوبی را میترنمود که درآن 
نظم و رونق وهدف روشن، نفوذ مثمر داشته باشد. ساختار وتعلنق 
اجتماعی شرایط محکمی دراستوار نگهداشتن پیوندهای انتناننی 

 وجهان قابل زیتت بهترآینده به شمار می آید. /
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 ELVIN TOFFLERنویسنده: الوین تافلر

به عالقمندان ارجمندی که بعدازمطالعۀ قتمنت اوف اینن اثنر 
پژوهشی وممتاز، اخیراٌ درش که های انترنت ومکالمات تنلنفنوننی 
خواهان تفصیل بیشتربعضی عناوین عمدد آن مین ناشننند، اینننک 
درآغاز شمۀ ازاظهارنظرمط وعات جهان را راجع بنه منحنتنوینات 
کتا  موج سوم که به انگلیتی درههارصفحۀ پشتی رنگین آن بنه 

 هاپ رسیده، ترجمه وتقدیم میدارم :
نشریۀ فیگارو هاپ سویس: یک انتجام وترکیب فوق النعناده 
ایکه نویتنده الوین تافلر فراترازهنمنه بناور هنا وایندینولنوژی 
هاوبررسی های علمی نگاشته که نظریات اورا ممتاز وجالب ساخته 
است... این اثررا بادقت بخوانیدکه ذهنیت وروحیات تانرا روشنی 

 می بخشد...
واشنگتن پتت: موج سوم یک بررسی کالسیک جهان فرداست، 
درحالیکه در پهنای رویدادهای تاریخی و پندینده هنای آینننده 
سیرمیکند، ارت اط پوشیدد رادر موردتغییرات امروزی درساحۀ داد 
و ستد، حیات فامیلی، تکنالوژی، مارکیتها، سنیناسنت وزنندگنی 
شخصی برمال میتازد. درعین حاف حرکت متحوف رابررسی کنرده 
واتحادیه هاوکورپرویشن های امریکارامشوره میدهدتا ستنراتنژی 
خودرا دو باره بررسی کنند. همچنان به هینایی ها گوشزد میکندتا 
تالشهای خودرا بطرف ریفور دموکراتیک سوق دهننند... منوج 
سوم یک تصویرروشن وقابل فهم جریان قرن بیتت ویکنم راکنه 

 درسراسرجهان درجهش است، ارا ه میدهد...
نشریۀ )بزنس ویک( :نظر تافلر یک تنازگنی فناسندنناشندننی 
راباخود همراه داردو یک سیرانعطاف ناپذیررا درروندحاف وآینده 

 درپیش گرفته است.
نشریۀ گاردین، لندن: موج سوم یک اثرقدرتمند است که الوین 

 تافلردر قطار پرفروش تین کتابها عرضه داشته است .
نشریۀ آلمان نیوزودیش زایتونگ: موج سوم یک شهکارغیرقابل 
سئواف است، ویژگی این کتا  هشم انداز یک افق پهننناور رابنه 
نمایش میگذارد، قابلیت آن درترکیب وپینراینش وجنمنع آوری 

 دالیل و بینش دقیق شجاعانۀ آن برمال و روشن می باشد. 
نشریۀ یونایتدپرس انترنیشناف: درتالش به میندان آوردن ینک 
اثرکالسیک معاصر مانندکتا  ق لی او زیرعنوان )شاک آینننده(
الوین تافلر  باردیگربانشر موج سوم، درایت وقابلیت خنودرا بنه 
اث ات رسانید ودرظرف یک دهه دو کتا  روشنگر وپنربنهناینی 
نوشت که جایگاه کالسیک رادرمط وعات جهان با تنوضنینحنات 

 برازنده بدست آورده است.
نشریۀ ) انوایرمنتل اکشن(: درجهان کتا  کمتنر اتنفناق منی 
افتدکه یک اثر بکر فکر وبرداشت همگناننی شنمنارا راجنع بنه 
رویدادهای عمیق این جهان تکان دهد وبیدارسازد. کنتنا  منوج 

 سوم الوین تافلر در راستای همچوآثارت ارزمیکند.
بهرحاف نویتندد آزموده وهیره دست، تافلر، بعداز ارا نه ینک 
تصویرتکان دهنده ازسردهارشدن تعدادقابل ذکر افراد درسراسنر 
جهان به معضالت وبیماری هنای رواننی و روآوردن بنه درگ 
وخشونت وامثاف آن، مطلب جال ی را در صفحات اخیرکتا  خود 
راجع به معضله وپیامدهای تنهایی وتجرید اج اری افراد اجتنمناع، 
خاصتاٌ قشرسالمندان ودوری از زنندگنی فنامنینلنی ومنراودات 
اجتماعی، موضوع قابل توجهی راباتوضیحات روشنن بنه رشنتنۀ 

 تحریرآورده که اینک طور فشرده به شما تقدیم میکنم :
درجهت ایجاد یک زندگی عاطفی دلخواه ودلنپنذینر وینک «

فضای روانی معقوف ومناسب درمتیرتمدن پیشرو بنطنرف فنردا، 
باید سه نیازاساسی فردجامعه را بشناسم: نیازبه تعلق اجتماعی، نیازبه 
ساختار روشن ونیازبه معنویات بی خلل. حاف درک این نکتنه کنه 
هگونه فروپاشی موج دوم هرسه این نیازرا بندون پناسن  پشنت 
سرمیگذارد، میتواند برای ماجهت ساختن یک محیط سالمتر روانی 

 وهمچنان برای فرزندان ما درآینده  رهکشا باشد.
درآغاز باید اظهارنمودکه هرجامعۀ برخوردار ازشایتتگی بنایند 
احتاس وابتتگی وتعلق اجتماعی را  درافراد خنود بنوجنودآرد. 
هنین رویه هارد خوبی برای درمان تنهایی به شمارمی آیدو به فرد 
اصل رابطه راکه الزمۀ یک زندگی نورماف است، میترمی سنازد. 
امروز نهادهایی که جامعه محلی برآن متکی است، دراکثر جوامنع 
پیشرفتۀ تکنالوژی درحاف فروپاشیدن بوده وبنالی تنننهناینی را 
قدرتمندتر ومضرتر می سازد. دراکثر شهرها نوجوانان، زوج های 
ناراضی ومادران وپدران تنهامانده، همه از انزوای اجتماعنی رننج 

 می رند ومیکوشند بااولین هم صح تی دردف کنند... 
متاسفانه درمورد پدیدد تنهایی بحیث یک عامل منهنم دردآور 
توجهی صورت نگرفته است ویکتعداد درگیرودار احتاس تنهایی 
وبیهودگی که حتی درخانه های مجلل شان رخ منیندهند، بتنوی 
آشفتگی وپریشانی واسترس سوق داده میشوند... ال ته رنج واندوه 
تنهایی کدام متأله تازه نیتت ولی تنهایی امروز گتنتنرش قنابنل 

 اندیشه یافته است .
بهرحاف جامعۀ محلی مهمترازهمه به برقراری پیوندهای انتناننی 

 وعاطفی ضرورت دارد. امروز )دن اله درصفحۀ ههارم(

 سدنی ،آسترالیانصیراحمد رازی                                  
 واژه های همسو با تصوف

: سپاس، سپاس نعمت. عزّالدّین کاشانی گوید: ازآن شُکر 
جهت که ثمرد ص ر، ثوا  جزیل است و ادای شکر برحصوف این 
نعمت الزم وواجب، مقام شکر تالی مقام ص رآمد، ومعننی شنکنر 
ازروی لغت کشف واظهاراست مطلقاٌ و درعرف علما اظهارنعنمنت 

 منعم به واسطۀ اعتراف دف و زبان . 
خواجه نصیرالدّین طوسی گوید: شکر درلغت ثنایی است 
برمنعم، به ازای نعمتهای او. هون معظّم نعمت ها بل جملۀ نعنمنتنهنا 
ازحق تعالی است، پس به بهترین هیزی مشغوف بودن، شکراوتعالی 
باشد وقیام به شکربه سه هیزالزم آید: یکی معرفت نعمت منننعنم، 
که آفاق وانفس مشتمل برآن است. ودوم شادمانی به وصنوف آن 
نعمتها به او، و سیم جدنمودن درتحصیل رضای منعم به قدر امکنان 

 و استطاعت.
ع دالرّزاق کاشانی گوید: شکر درواقع شناخنت ننعنمنت 
واثرمنعم است. قرآن مجید، اسالم وایمان راهم شکردانتته اسنت. 
بنابرین شناخت نعمت ونعمت دهنده خود سپاس وشکراست.شکررا 

 ،  -سه درجه است: الف، شکربه دف، یعنی ادراک نعمت منننعنم
ج، شکربه جوارح واعضا، یعنننی  -شکر به زبان، یعنی ستایش منعم

 اطاعت از منعم . )فرهنگ اصطالحات عرفانی(
خودبزرگ داشتن، بزرگی فنروخنتنن درمنقنابنل ک ر : 

تواضع. ک ر یکی از مهلکاتاسنان ونادانی اوست نت ت بنه ننفنس 
خود. اما تک ّر دربرابرمتک ّر ع ادت است. خلخالنی بنااسنتنننادبنه 
گفتارموسی درآیۀ )انی عذت بربی وربکم من کل متک ر الیوءمن 

( گوید: بدان که تک ر خودرابزرگ دینده ۲۲غافر -بیوم الحتا 
است وآن میراث ابلیس وطوق لعنت الزمنۀ آنتنت. درحندینث 
قدسی وارد است که ک ریا، ردای من است وعنظنمنت ازار منن، 
ومتک رمنازعه داردبامن در این ردا و ازار، و مروی است که هرکه 
دروی مقداربک ح ّۀ خردف ک ر داشته باشد هرگزبه بهشت ننرود. 

 )فرهنگ اصطالحات عرفانی(
: کتی که درمحافل بزرگ ویا درمجالس امرا وسنالطنینن معرّف 

وقضات به آوازبلند نام والقا  واردین رامی گفته وتنعنینینن جنا 
 ومحل واردین باوی بوده است . )حواشی، فیه مافیه(

شی  اجل سعدی شیرازی ازاین اصطالح دربوستان استفناده کنرده 
 است :

 نگه کرد قاضی در او تیز تیز      معرف گرفت آستینش که : خیز
 ندانی که برتر مقام تو نیتت          فروتر نشین، یا برو، یا بایتت
نه هرکس سزاوارباشدبه صدر  کرامت به فضل است ورتن نت بنه 

 قدر
(۲۱-۲۱۲۲) 

 دریغ آیدم با هنین مایه ای            که بینم تورا درهنین پایه ای
 معرّف به دلداری آمد برش             که دستارقاضی نهد برسرش 

: گیاهی از تیرد صلین نیناننن کنه دوسنالنه اسنت وسمه 
وارتفاعش درحدودیک متر میشود. گلهایش زردرنگ اند ومنینوه 
اش خرجینک است. این گیاه بومی شماف افریقا واروپای جننوبنی 
ومرکزی وآسیای غربی منجمله ایران است. دربرگ های این گیاه 
مادد رنگ کنندد وجود دارد که ازآن جهت آرایش خانم ها )رنگ 
کردن ابروها( استفاده میکردند. مادد رننگنی اینن گنیناه رننگ 

 س زمایل به آبی تولید میکند. )فرهنگ معین(
: حاجب رادرفارسی پرده دار و دربان گفتنه انند.  حاجب

)لغتنامۀ دهخدا و فرهنگ فارسی معین( ودرلغتنامه افنزوه اسنت:
)آنکه مردمان را بازدارد از درآمدن( میخاییل عنواد درحنواشنی 
رسوم دارالخالفه آرد: حاجب کتی است که اخ ار رعیت رابه امام 
میرساند واز اوبرای ایشان اذن میگیرد. ازاین نظر حاجب خنواننده 
میشودکه وی خلیفه یا پادشاه را ازکتانیکه بخواهندبی اجازه بر او 
واردشوند درپرده نهان می کنند. )رسوم دارالنخنالفنه، تنرجنمنۀ 

( ودرجای دیگردرهمان حنواشنی آمنده اسنت: ۰۲۰فارسی، ص 
حاج ی، دربانی خلیفه یا پادشاه یا وزیراست واجازه گرفتن بنرای 
واردشوندگان. کتی راکه متصدی این شغل باشند حناجنب منی 

 خوانند. )اصطالحات دیوانی(
: این لفس از اوایل دورد اسنالمنی بنامضناف النینه امیر 

دربارد خلفا به کاررفته است وگویند نختتین بار عمر،  »المؤمنین«
خلیفۀ دوم، رابااین لقب ملقب ساختند. )دراین موردرجوع شود به 

 (۱۱0مقدمۀ ابن خلدون، ترجمۀ فارسی، جلد اوف، صفحۀ 
در دورد غزنوی و سلجوقی دراین مواردبکار رفته اسنت: 

، پادشاه را اغلب با لفس امیرمی خواندند. درتاری  بیهقی منکنرراٌ ۰
، شناهنزادگنان ۲درمورد سلطان متعودغزنوی به کاررفته است. 

رانیز بااین لفس می خوانده اند، هنانکه یوسف برادرمحمود و عنمّ 
متعود را، متعود در ایام سلطنت خود یوسف راهنین مخاطب می 
، ۲ساخته: االمیرالجلیل العم ابی یعقو  یوسف بن نناصنرالندینن. 

فرماندد کل سپاه وحکام والیات و اربا  سیاست، و در این منورد  
اغلب اضافه می شده است با الفاظی هون االجل، الجلیل، المؤید و 

 جزو  آنها. 

 داکتر رنگین دادفر سپنتا 
های آشکار و پنهان با  امریکا با معامله

طالبان، در پی ادامه جنگ در افغانستان 
 است

گوید کنه  مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانتتان می
امریکا با معامالت آشکار و پنهان با طال ان در پنی ادامنه جنننگ 

 استخ اراتی در افغانتتان است.
به گزارش سایت همایون بنقل ازخ رگنزاری جنمنهنور؛ 
داکتراسپنتا در یک مقاله جدیدخود، تقویت حضور استخ ناراتنی 

داند. وی تاکنیند کنرده کنه  امریکا را در افغانتتان خطرناک می
سیاسیون افغانتتان باید وهم و خیاف صلح را از خنود دورکنرده 

 وباقاطعیت در برابر تقویت حضور استخ اراتی امریکا بیاستند.
او در این مقاله خود هشدار داده که امریکا به بهانه صلح 
در تالش است تا یک مرکز بزرگ استخ اراتی همراه با بخشی از 
نیروهای ویژه عملیاتی در افغانتتان ایجاد کند تا در مواقعنی کنه 

 گیرند، وارد عمل شوند. اهداف امریکا مورد تهدید قرار می
اسپنتا خاطرنشان کرده است که ایجاد مرکز استخ اراتنی 
امریکا در افغانتتان برای حفس امنیت کشور نه بلکه برای تقوینت 
طال ان و حضور پاکتتان در افغانتتان خواهد بود تا از طرینق آن 

 بازی استخ اراتی خود را به پیش ب رد.
ای  های منطنقنه به گفته او، این متاله س ب افزایش رقابت

های شدید و دوامدار استخ اراتی را در قن ناف  خواهد شد و جنگ
های متمادی به شکل  خواهد داشت.اوتاکید دارد که امریکا در ساف

غیرقانونی جنگ افغانتتان را دوام داده و هم اکنون نیز در ینک 
خواهد که جنگ را در کشنور  معامله آشکار و پنهان با طال ان می

 دوامدار سازد.
مشاور پیشین شورای امنیت ملی از سنیناسنینون افنغنان 
خواسته که در برابر اهداف وحشیانه امریکاایتتادگنی کننننند.او 

شوند، ضرور  تاکیدکرده اگر نیروهای امریکااز افغانتتان خارج می
است تا این خروج، کلی وقطعی باشد.این در حالی است کنه دور 
هشتم مذاکره میان امریکا و طال ان به تازگی پایان یافتنه و قنرار 
است بزودی توافقنامه نهایی این مذاکرات از سوی دوطرف امضا 

 شود.
پیش از این برخی سیاسیون دیگر نیز از مذاکره امریکا با 
طال ان ابراز نگرانی کرده و گفته اند که با ختنم پنروژه طنالنب، 
امریکا از طریق راه اندازی پروژه داعش، جنگ را در افغنانتنتنان 

 تقویت خواهد کرد./
****************** 

، به معنی سرور و ر یس هون امینرالشنعنرا، ر نینس و سنرور ۱
شاعرانی که لقب برهانی شاعر دورد الب ارسالن و امیر معزی پتر 

 برهانی بوده           است.)اصطالحات دیوانی(
کنارهنای خنارق عنادت کنه از انن نینا و کرامت : 

اولیاصادرشود. مرحوم جالف الدین همایی گوید: در کتب صوفینه 
سخن ازکرامنات وخنرق عنادات وکشنف و شنهنودواشنراف 

 برضمیروامثال این گونه امورغری ه فراوان دیده می شود. 
گروهی از مردم گمان میکنندکه صدورکرامت وخنرق 
عادت از بشرمحاف و ممتنع است و این گونه سخنان ونوشتنه هنارا 
حمل بریاوه سرایی وژاژخایی می کنند، حاف آنکه اگربه من ناننی 
واصوف این امورآشنا شویم، و افراط و تفریط راکنار بگذاریم می 
بینیم که صدور پارد ازکرامات وخرق عادات که ازآن به کشف و 
شهود واشراف برضمیر وامثاف آن ع ادت میکنند، ازحندود امنور 
ط یعی خارج نیتت وتاحدی امکان صدور امور واحواف غری نه را 
از بشر باور توان کرد، اما به این شرط که از سرحد امکان عقنلنی 

 خارج نشود . )فرهنگ اصطالحات عرفانی(
خوف : از ابوعمر دمشقی نقل است که گفنت: خنا نف 
کتی است که ازنفس خود زیادتر ازدشمن که شیطان است بترسد، 
و باز گفته شده است که خا ف کتی است که درحقیقت از هنر 

 هیزی که خلق از اوبترسد، آن هیز از بنده بترسد.
عزّالدین کاشانی گوید: ازجملۀ منازف ومقامات طنرینق 

یکی خوف است. اعنی انزعاج قلب و انتالخ او از طمناننینننت  آخرت، 
امن به توقع مکروهی ممکن الحصوف، واین مقامم تالی مقام شکر از آن  
است که نظر شاکر درمقام شکر مقصوربود برمالحظۀ نعمت النهنی کنه  
طمانیت امن الزم آن است تا آن گاه که ازمقام خوف  به مالحظۀ امکنان  
نزوف نعمت و سخط نازلۀ به دلش فرو آید و او را از طمانیت امن ازعناج  
وبه توقع سخط ممکن الحصوف به منزف  خوف کشد و نظر جالف بینش با  
نظر اجمالی بین قرین گردد، و بر ظاهر صالح حاف اعتماد نکند وپیوستنه  
از نوازف قهروغضب خایف بود.  اورده اندکه وقتی ج ر یل به حضنرت  
رسالت آمدواثرخوف براو ظاهربود، رسوف ص ازکیفیت حاف پنرسنیند.  
جوا  دادکه این خوف نه اکنون حادث است بلکه ازآنروز بازکه دست  
قهر ازلی درآمد و آن معلم ملکوت را ازمیان مقدسان ومت حان بنینرون  
برد وداغ لعنت  ابدی برج ین نهاد، هینچنینک ازمنا درصنوامنع قندس  
برقرارخود بر سر امن وسکون ننشتته است وازوقوع مثاف ترسان اسنت.  

 ./)فرهنگ اصطالحات عرفانی(  
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اتکا بر احزا  بنیاد گرای اسنالمنی و تنروریتنتنی در 
افغانتتان یکی دیگر از اهداف پاکتتان است، که در برابر حریف 
قدرتمندش هند حربه کار آمد است و پاکتتان به طور قطع ازینن 
حربه دست بردار نخواهد شد؛ زیرا با این افزار در رقابتهای منطقه 
یی و حتی بازیهای کالنتر جهانی توانتته است، برگ برنده را در 
دست داشته باشد. حد اکثر خواست پاکتتان در کشور، در آوردن 
افغانتتان در یک کنفدراسیون، صوبه و ادغام بخنشنهنای ازان بنا 
پاکتتان است و همان سرحد سازی تا هندوکش به عنوان عنقن نه 
استراتیژیک در برابر هند مورد توجه اساسی پاکتتان است. تننهنا 
ایجاد یک حکومت ملی، با مشارکت سیاسی عادالنه همه جوامع و 
اقوام، تقتیم عادالنه قدرت در میان همه و ازینطریق رسنیندن بنه 
اتحاد سیاسی و اجتماعی همه مردم افنغنانتنتنان و رفنع بنحنران 
 اجتماعی وسیاسی میتواند پادزهری در برابر تهاجم پاکتتان باشد.

یعنی سیاست پاکتتان برخالف سر وصداهنای دشنمنننی 
پشتونها با پاکتتان، معطوف به حذف جوامع و اقوام غیر پشنتنون 
وتمام نیروهای ملی وترقیخواه از حاکمیت سیاسی اسنت و اینن 
متاله در رفتار و کردار پاکتتان بارها تکرار شده اسنت و هنمنه 
تجربه سالهای پتین را داریم ودارند. هشم بتتن به ینک تنجنربنه 
تکرار شده تاریخی یا از روی حماقت سنیناسنی وننداشنتنن دیند 
استراتیژیک در سیاست است و یا هم از سر مزدوری، جاسوسی و 
افزار قرار گرفتن برای اهداف پاکتتان وکار در بنرابنر اجنرت. 
تهدا  سیاست پاکتتان در افغانتتان بر افتراق ملی واجنتنمناعنی 
گذاشته شده است، اتحاد سیاسی و اجتماعی مردم ما رستاخیز ملی 
علیه پاکتتان است. اما بارژیمهای فاشیتتی و تمامیت خواه هننینن 

 اتحادی از ناممکنات است.
با دریغ ودرد که اتحاد سیاسی و اجتماعی مردم ) وحدت 
ملی( یک پروسه طوالنی است و این افتراق اجتماعی بنا حناکنم 
شدن گروه های فاشیتتی و تروریتتی باردیگر بنینش از پنینش 
تشدید میگردد. یک تیر در ترکش جوامع و اقوام غینر پشنتنون، 
پشتونهای ملی گرای که به دموکراسی، حق شهرونندی، حنقنوق 
بشری، آزادی، تمامیت ارضی کشور، استقالف و حاکمینت منلنی 
باور دارند و تمام نیروهای ملی و ترقیخواه برای مقابله بنا وضنع 
جدید باقی است و آن اینتت که ج هه مقاومت ملی را با ساخنتنار 
جدید سیاسی، که دران برای همه نیروهای ملی ومترقنی زمنینننه 
شرکت موثر فراهم شود، دوباره بتازند. متاله اساسی بنرای اینن 
ج هه تدوین یک برنامه روشن است، که دران تمام راه های منتهی 
به عدالت، برابری، برادری و اتحاد سیاسی واجتماعی تمنام منردم 

 افغانتتان به روشنی تمام مشخص شده باشد.
در برنامه ج هه باید تقتیم قدرت مرکزی در میان جوامنع 
واقوام برادر با راهکار دموکراتیک تث یت شود؛ هر حز  برنده و 
ایتالفی از احزا  برنده در مطابقت به قانون مکلف به اجرای آن 
باشد؛ در برنامه باید جای حکومت مرکزی خشن بیروکراتینک و 
متمرکز مرکزی به یک نظام پارلمانی صدراتی داده شنود، کنه 
دران حکومت را حز  برنده انتخابات تشکیل کند؛ تمام ارگانهای 
محلی قدرت دولتی از سوی مردم انتخا  شوند؛ انتخابنات بنرای 
تمام کرسی های دولتی بین احزا  سیاسی برگزار شود و ننه در 
میان افراد و سرباندهای مافیای اقتصادی، سیاسی و جناسنوسنهنای 
کشور های خارجی. قانون اساسی و قانون انتخابات به گنوننه ای 
ریشه ای اصالح وتعدیل شود تا پاسخگنوی حنرکنت بنه سنوی 
دموکراسی، مدنیت گرایی و جامعه شهروندی بناشند. هنرگنوننه 
جرگه بازی که به تعویض نقش واراده سیاسی مردم برای تشکینل 
حاکمیت و اداره امور جامعه بی انجامد،باید مردود اعنالم شنود. 
برای تمامی موارد مورد اختالف در مورد نماد های ملی ) سنرود، 

و برای حل و فصنل متناینل "(  پرهم، پوف، نام کشور، هویت و
مربوط به سرنوشت ملی و سیاسی مردم باید به ریفراندم ) ننظنر 
پرسی همگانی( مراجعه شودو اصندار حنکنم از منراجنع غنینر 

 دموکراتیک در مورد سرنوشت سیاسی وملی مردم قطع شود.
در وضیعت کنونی ج هه مقاومت ملی باید موضعش را در 
مورد پروژه های صلح، انتخابات و قیمومیت پاکتتان بر کشور بنه 
طور صریح اعالم کند. صلح با تروریتتان طالب با شراینطنی کنه 
امریکا، پاکتتان، عربتتان و سایر کشور های حامی تنرورینزم و 
دهشت افگنی بر مردم افغانتتان تحمیل میکنند، در واقع سنرآغناز 
جنگهای دیگر اجتماعی در کشور است. در هوکات صلح نن نایند 
تقتیم پتتهای موقتی و سم ولیک مطرح باشد، بنایند صنلنح در 
هوکات یک برنامه روشن برای حرکت جامعه به سوی، تنکنامنل، 
عدالت، پیشرفت، ترقی، مشارکت عنادالننه جنوامنع واقنوام در 
قدرت، دموکراسی و قانونمداری تحقق یابد، که قدرت بدون هیچ 
پیشرط، پتوند و پیشوند به مردم سپرده شود و طنالن نان تنننهنا 
میتوانند از طریق انتخابات شامل پروسه قدرت و حاکمیت سیاسی 
شوند وآنهم در صورتیکه ق ل از هر معامله با طال ان باید این گروه 
اتش بس کند و در صورت توافق روی جندوف خنروج زمناننی 
نیروهای خارجی به تضمین بین المللی سالح خنود را بتنپنارد و 
شامل پروسه سیاسی شده و تشکیالت نظامی خود را منحنل اعنالم 
کند و زیر هر نامی که میخواهد فعالیت سیاسی کند. )دن نالنه در 

 صفحۀ هفتم( 

 عزیز آریانفر
کرزی معمار اصلی پروژه 

 طالبستانی دیورند دوم
در شرق امارت اسالمی طال ان، در جنو  لوی قندهار بنه 
ره ری کرزی، در شماف هند واحد فدراف و کنابنل پناینتنخنت 
مشترک خواهد بود که در راس آن ینک ر نینس جنمنهنور بنه 
نمایندگی از شمالیان از سوی امریکا گماشته و صدراعظم از سنوی 

 پاکتتان از جمع طال ان
بی هون و هرا تاری  گناهکار اصلی معاهده دوم دینورنند 
را که رسما والیت های خاوری کشور را از پینکنرآن جندا وبنه 
پاکتتان واگذار می گردد ؛ کتی دیگری جز کنرزی ننخنواهند 
شناخت. همانا کرزی، ره ر باند مافیایی قدرت فرصت های طالیی 
دولت سازی، ملت سازی و خودسازی را برباد داد و بنا تنارینک 
ترین اندیشه های ارتجاعی قرون وسطایی اش ت ارپرستی افراطنی 
را در کشور نهادینه ساخت و به جای درهم کوبیدن و سنرکنو  
طال ان، آنان را گروه گروه از زندان ها رها ساخت و ننگنذاشنت 

 نیروهای ایتالف بین المللی آنان را نابود سازند.
او به جای تشکیل دولت فراگیر ملی، انحصارگرایی ت اری 
و سمتی را در دولت نهادینه ساخت وبه جای بنینطنرف سناخنتنن 
کشور، معاهده ننگین همکاری های راه ردی را با امریکا به امضنا 
رساند و به جای توسعه جامعه مدنی و زمینه سازی برای پدیدآینی 
احزا  فرات اری فرازبانی، فرامذه ی و فراسمتی، جلو پویاینی و 
تکاپوی همچو احزا  را گرفت و به جای ارایه یک قانون اساسی 
کارا و پذیرا، قانون اساسی ضد ملی و سراپا متناقنض و نناقنص 
کنونی را به میان آورد که در آن همه صالحیت ها و اختیارات در 
دست یک نفر است وهیچگونه مکانیتم های بازدارنده ومهارکننده 
قدرت درنظرگرفته نشده است. او شیرازه بی آن هم از هم گتیخته 

درید و کشور را بنه لن نه پنرتنگناه  وحدت راستین ملی را از هم
 فروپاشی کشاند.

کرزی به دلیل ضعف مدیریت و بی کفایتی ملیاردها دالنر 
یاری های بین المللی را حیف و میل کرد و برباد داد. هنمناننا از 
برکت او است که امروز هند میلیون هیرویینی داریم که بیشتر از 

 جمع جوانان لوی قندهار اند.
اکنون او پیشتاز و پیشاهنگ بتتن پیمان با طال ان اسنت و 
به امید بازگشت به ارگ در راس رژیم طال انی حناضنر گنردینده 

 است بخشی از خاک میهن را به پاکتتان واگذار گردد.
ار هند جلودار عقد سازشنامه با طال ان به نمنایننندگنی از 
امریکا خلیلزاد است، اما در پشت پرده کنارگنردان و رژیتنور 

 پروژه باز آوردن طال ان کرزی است. 
اکنون هنین بر می اید که توافق اصلی در زمینننه منینان 
پاکتتان و امریکا به دست آمده و توافق فرعی میان امنرینکنا و 

 طال ان هم در آستانه امضا است. 
پیمانکار پیاده ساختن پروژه هم کرزی و باند مافیناینی او 

 است.
در پژوهشکده روابط بین النمنلنلنی  ۲۱۰۱باری من به ساف 

متکو سخنرانی داشنتنم بنرای اسنتنادان و دکنتنوراننتنوران و 
اسپیرانتوران این پژوهشکده که در آن هند دیپلمات از دیپارتمنت 
آسیایی وزارت خارجه روسیه و پروفیتور کارگون فقید، مندینر 
بخش مطالعات افغانتتان شناسی در پنژوهشنکنده خناورشننناسنی 
پژوهشگاه علوم روسیه هم حضور یافته بنودنند. منن در پناینان 
سخنرانیم گفتم که کرزی خود درگذشته در امریکا نماینده طال ان 
بودو اکنون هم اودرپس پرده یک طالب است و پننداشنت هنا و 
باورها و اندیته هایش همه طال انی اند و این را تاری  را روزگاری 

 به اث ات خواهد رساند.
پروفیتر کارگون فقید که دوست بتیار نزدیک من بنود، 
در حاشیه نشتت به شوخی مرا مانند تره کی یک ماکتیمالینتنت 
خواند و گفت نه، کرزی یک ناسیونالیتت پشتون است و تنها بنا 
کارت طال ان بازی می کند. گفتم در این که دیدگاه های افراطنی 
ت ارگرایانه و قوم پرستانه اولتراناسیونالیتتی دارد، صد در صد بنا 
همنوا هتتم. اما در عین حاف، می خواهد افغانتتان را طال نانتنتنان 
بتازد و خود در راس طال ان بیاید. او با دموکراسی بیگانه است و 
اندیشه های فرتوت و قرون وسطایی ق یله ینی اش هنینچ وجنه 
مشترکی با دموکراسی ندارد و بیشتر به خان های دوران منلنک 
الطوایفی همانند است. کنکاش پس از نشتت کماکان در مهانخاننه 
اقامتگاه من تا پاسی از نیمه شب ادامه یافت. کارگون سرسختانه از 
کرزی دفاع می کرد. برداشت من این بود که در پس پرده زد و 
بندهایی با روس ها هم دارد. و بیشتر در سیمای یک خان دو سنره 

 ت ارز کرده است.
خنود در  ۲۱۰۱همان گونه که من در سنخنننراننی سناف

کنفرانس بین المللی الماتی گفته بودم، ساختار آینده افنغنانتنتنان 
: پشتونتتان در جنو  و شرق و جمهوری  کنفدراسیون خواهد بود

فدراف خراسان در شماف و کابل هم پایتخت مشترک؛ اکنننون بنه 
همین سو پیش می رویم: در شرق امارت اسالمی طال ان زیرکنترف 
پاکتتان و در جنو  خان نشین لوی قندهار بنه رهن نری)دنن نالنه 

 درصفحۀ یازده(

 محمدعالم جماف
 راه اندازی سه پروژه خونین 

 توسط امریکا و گروه های فاشیستی
بخش نختت : در وضع فعلی کشور درگیر سه متاله است، 
که پیامد آن بحران خونین سیاسی و اجتماعی را برای مردم ما رقم 

 خواهد زد:
نن پروژه صلح! که معطنوف بنه بنازگنردانندن امنارت ۰

ترویتتی وضد بشری طال ان است و عواقب آن برای منردم جنز 
آزادی کشی، ساقط کردن پروسه های دموکنراتنینک، بنه بننند 
کشیدن آزادیهای فردی واجتماعی، رسانه ها، احزا  سیاسی غینر 
امارت اندیش وبتتن تمام راه ها بر روی دینگنر انندیشنی، بنجنا 
گذاشتن سرزمینهای سوخته برای دشمنان اجتماعی، زندانی ساختن 
زنان در ههار دیوار خانه، سرکو  آزادیهای مدنی و قنتنل عنام 

 وکشتارجوامع و اقوام غیر خودی ارمغان دیگری ندارد؛
نن برگزاری انتصابات ریاست جمنهنوری تنوسنط تنینم ۲

فاشیتتی غنی که از راست ترین تا هپ ترین گروه های فاشیتتی 
زیر هتر الیگارشی ق یله یی وقومی دران گرد آمده اند، فناجنعنه 
خونین و بحران سیاسی واجتماعی را برای کشور رقم خواهند زد. 

یعنی تقلب سنازمنان  «تیم تابوت ساز»برگزاری انتخابات توسط 
یافته و کودتای انتخاباتی دیگر؛ زیرا کمیتیونهای انتخنابناتنی را 
احمدزی دستچین کرده است، تمامی متئوالن ارگانهنای منحنلنی 
قدرت دولتی در آستانها را که متقیماً با انتخابات سر وکار دارنند 
او هیده است، با سازمانهای تروریتتی و دهشت افگن در مناطق نا 
امن غنی تعهد بتته است ) رهایی کتله یی تروریتتان(، تا صندوق 
هارا مانند انتخابات پیشتربه سود غنی پرکاری کنند، گراف خرید 
رای شهروندان با سوء استفاده از فقر رو به گتترش اجتمناعنی و 
پا ین بودن سطح آگاهی سیاسی مردم نت ت به دوره ق لی باال است 
و پوف تمویل این خرید وفروش مضاف بر دست رد از بیت الماف و 
خزانه دولت وگله دزدی سازمانیافته تیم فاشیتتی، در سنفنر هنای 
دوره ای غنی به کشور های خلیج فارس زیر رهن نری عنربتنتنان 
سعودی تدارک دیده شده است و توزیع این پولهای باد آورده ای 
شیخهای خلیج فارس هم اکنون جریان دارد. حکنومنت منرکنزی 
درپنجه است دادی و فاشیتتی غنی فشرده شده است. انتخابنات در 
هنین شرایطی و در زیر هن ره حاکمیت سیاسی نن قومنی، غنننی 
یعنی تداوم فاشیزم و تمامیت خواهی برای پنجتاف دیگر و دیگنر 

 هیچ؛
با وجود راه اندازی جنگ زرگری، تشکیل صفهای مخالف 
و موافق ، تقتیم شدن در تکتهای مخالف و موافق و صف بننندی 
مخالف وموافق صلح! هم اکنون خلیل زاد، کرزی، احمدزی، اتمر، 
حکمتیار، طال ان، کمونیتتهای پیرو امریکا و پاکتتان در زیر لفافه 
نیروهای داد خواه وترقیخواه افغانی؟! و روشنفکران! همه وهنمنه 
برای یک هدف متحد شده اند و ان ع ارت از اتحناد سنیناسنی و 
اجتماعی یک جامعه برای انحصار کامل و تمام قدرت سیاسنی بنا 
حمایت خارجی و حذف جوامع واقوام غیر خودی از روند دولنت 
سازی، ملت سازی، فرهنگ سازی و استحالۀ تمام نماد های منلنی 
درزیر هتر یک قوم و یک قومی ساختن آنهنا. در واقنع هنردو 
پروژه برای همین یک منظور طراحی و به پیش برده میشود و امنا 
با دو راهکار جداگانه صلح و انتخابات. عدد از تیکه داران و معامله 
گران حرفوی وبازاری که وسعت دید سیاسی شان به اندازه عمق و 
پهنای جیب شان است و در آرایش و دیکوریشن رژیم فاشیتتی تا 
کنون نقش سم ولیک داشته اند، با تکمیل اتحاد ق یله ای و ازدواج 
گروههای فاشیتتی وتروریتتی قطعاحذف خواهند شد و سرآغناز 
این پروسه ترور نافرجام صالح بدست غنی است؛ زیرا صالح درین 

مهرد اضافی ومزاحم است ولو هر روز تئوریهای  «لر وبر »دایرد 
جدید برای تقدس وحقانیت سیاست و تفکر گرایشهای فاشیتنتنی 

 بر خاسته از تفکر ق یله ای ب افد.
نن براساس اظهارات هندی پیش ترامپ و وزیر خنارجنه ۲

امریکا و رفت و آمدهای پیوسته متئوالن نظامی و استنخن ناراتنی 
پاکتتان به افغانتتان و بالعکس آن به طور افتابی نمایان است، کنه 
قیمومیت دولت سازی و پیش رد پروسه های سیاسی در کشور بنه 
دست و راهکارپاکتتان سپرده شده است. در سیاستهای پناکتنتنان 
در ق اف افغانتتان بر خالف هیاهوی تعدادی از مزدوران و وابتتنه 
آی اس آی، در میان جوامع و اقوام غنینر پشنتنون و بنه وینژه 
تاجیکان در ق اف افغانتتان هیچ تغییری وارد نشده است و سیاسنت 
تعریف شده ای پاکتتان در افغانتتان از تداوم ودید استراتیژینک 
منطقه یی برخوردار است. پاکتتان در افغانتتان دن اف ایجاد ینک 
حاکمیت سیاسی نن قومی، دست نشانده خود در کابل اسنت، کنه 
متحد منطقه یی آن علیه هند، ایران و سایر مخالفان مننطنقنه ینی 
باشد. این هدف حد اقلی پاکتتان است؛ پناکتنتنان بنر عنکنس 
دعواهای لر وبر خواهی نمایشی عده ای درین سو، دن ناف اینجناد 
یک حاکمیت سیاسی وابتته سچه پشتون در کنابنل اسنت؛ زینرا 
سرزمین اصلی پشتونها در پاکتتان است، کتله اساسی جامعۀ برادر 
پشتون در پاکتتان قرار دارد، پاکتتان هنمنتناینۀ در بنه دینوار 
پشتونهای افغانتتان است و پاکتتان تا کنون با استفاده از سران و 
احزا  قومی جامعه برادر پشتون توانتته است اهندافنش را در 
افغانتتان عملی کند و تداوم جنگ را به نفع خود به کمک آننهنا 

 حفس کند. 
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اگر این هاقو ماف این شش برادر است آن را به آننهنا منی دهنم. 
اگرقاضی ازتو پرسید این هاقو را از کجا پیدا کرده ای مگنر در 
بیابان هاقو دسته طال ریخته اند که تو آن را پیدا کرده ای؟بنگنو 
پدرم سالها پیش کاروان ساالر بزرگی بود وهمیشه بین شهرهنا در 
رفت وآمد بود وماف التجاره زیادی به همراه می برد و بنا آننهنا 
تجارت می کرد تا اینکه ما یک شب خ ردار شدیم کنه پندرم را 

 دزدان کشته اند و ماف و اموالش را برده اند.
من باالی سر پدر بیچاره ام حاضر شدم. پدر بیچناره ام را دزدان 
کشته بودند و تمام اموالش را برده بودند واین هاقو تا دسنتنه در 
قلب پدرم فرو رفته بود. من هاقو را برداشتم و پدرم را دفن کردم 
و از آن موقع دن اف قاتل پدرم می گردم در هر مهمانی این هناقنو 
رانشان می دهم ومنتظر می مانم که صاحب هاقو پیدا شنود ومنن 
قاتل پدرم را پیدا کنم. اکنون ای قاضی من قاتل پندرم را پنیندا 
کرده ام این شش برادر پدر مرا کشته اند واموالش را بنرده انند. 
دستور بده تا اینها امواف پدرم را برگردانند و تقاص خون پدرم را 

 پس بدهند.
بهلوف که این حرفها را درظاهربه خرمیگفت ولنی درواقنع منی 
خواست صاحب خر گفته های او را بیاموزد. او هو  دیگری بنه 
خر زد وگفت: ای خر خدا فهمیدی یا تا ص ح کتکت بزنم. صاحب 
خرگفت: بهلوف عزیز نه تنها این خر بلکه منهم حنرفنهنای تنو را 
فهمیدم و به تو قوف می دهم در هیچ مجلتی باالتر از جناینگناهنم 
ننشینم و اگر از من هیزی نپرسیدند حرف نزنم واگر هیزی ازمنن 

 نخواستند دست به جیب ن رم.
بهلوف که مطمئن شده بود مرد حرفهای او را به خوبی یاد گرفنتنه 
است رفت و به راحتی خوابید. فردا ص ح بهلوف مرد را بیدار کنرد 
و او را منزف قاضی رساند و تحویل داد و خودش برگشت. قاضنی 
رو به مرد کرد وگفت: ای مرد آیا این هاقو ماف تنوسنت؟ منرد 
گفت: نه ای قاضی این هاقو ماف من نیتت. من خیلی وقت اسنت 
که دن اف صاحب این هاقو می گردم تا آن را به صاح ش برگردانم 
اگر این هاقو ماف این برادران است من بارغ ت این هاقو را به آنها 
میدهم. قاضی رو به شش برادر کرد وگفت: شما به هناقنو ننگناه 
کنید اگر ماف شماست آن رابرداریند. بنرادر بنزرگ هناقنو را 
برداشت وبا خوشحالی ل خندی زد وگفت: ای قاضی من منطنمنئنن 
هتتم این هاقو همان هاقوی گمشده پدر من اسنت. پنننج بنرادر 
دیگر هاقو را دست به دست کردند وگفتند بلی ای جنا  قناضنی 

 این هاقومطمئنا همان هاقوی گم شده پدر ماست.
قاضی ازمردپرسید: ای مرد این هاقو را ازکجا پیداکرده ای؟منرد 
گفت: ای قاضی این هاقو سرگذشت بتیار مفصلنی دارد. پندرم 
سالها پیش کاروان ساالر بزرگی بود و همیشه بین شهرها در رفنت 
وآمد بود و ماف التجاره زیادی به همراه داشت و شغلش تنجنارت 
بود تا اینکه ما یک شب خ ردار شدیم که پدرم را دزدان کشته اند 
و ماف واموالش را برده اند من سراسیمه باالی سر پدر بنینچناره ام 
حاضر شدم. پدر بیچاره ام را دزدان کشته بودند وتمام اموالش را 
برده بودند و این هاقوتا دسته در قلب پدر من بود. من هناقنو را 
برداشتم و پدرم را دفن کردم واز آن موقع دن اف قاتل پندرم منی 
گردم در هر مهمانی این هاقو را نشان می دهم ومنتظر می مانم که 
صاحب هاقو پیدا شود و من قاتل پدرم را پیدا کنم. اکنننون ای 
قاضی من قاتل پدرم را پیدا کردم. این شش برادر پدر مرا کشنتنه 
اند و اموالش را برده اند. دستور بده تا اینننهنا امنواف پندرم را 

 برگردانند وتقاص خون پدرم را بدهند.
شش برادر نگاهی به هم انداختند آنها بدجوری در مخمصه گرفتار 
شده بودند آنها باادعای دروغینی که کرده بودند مج نور بنودنند 
اکنون به عنوان قاتل و دزد سالها در زندان بمانند. بنرادر بنزرگ 
گفت: ای قاضی من زیاد هم مطمئن نیتتم این هاقو ماف پندر منن 
باشد هون سالهای زیادی از آن تاری  گذشته است و احتمناال منن 
اشت اه کرده ام. برادران دیگر هم به ناهار گفته های او را تناینیند 
کردند وگفتند: که هاقو فقط ش یه هاقوی ماست ولی هاقویی منا 
نیتت. قاضی مدت زیادی خندید و به مرد مهمان گفت: ای منرد 
هاقویت را بردار و برو پیش بهلوف. من مطمئنم که این حرفهنا را 
بهلوف به تو یاد داده است واال تو هرگز نمی توانتتی این حرفها را 
بزنی.مرد سجدد شکر به جای آورد و هاقو را برداشنت و خنارج 

 شد.
 کم گوی و بجز مصلحت خویش مگوی 

 هون هیز نپرسند تو از پیش مگوی
 دادند دو گوش و یک زبان از آغاز  
 یعنی که دوبشنو و یکی بیش مگوی

****************** 
 کرزی معمار اصلی

کرزی را خواهیم داشت. در شماف هند واحند فندراف و کنابنل 
پایتخت مشترک خواهد شد که در راس آن یک ر یس جمهور بنه 
نمایندگی از شمالیان از سوی امریکا گنمناشنتنه خنواهند شند و 

 صدراعظم هم از سوی پاکتتان از جمع طال ان. 
اما دیری نخواهد گذشت که کار به جنگ دیرپای خون ار و بنی 
پایان فرسایشی خواهد کشید. نتیجه ابن جنگ از پنینش روشنن 

 است: 

 داستانی از بهلول 
بهلوف ش ی در خانه اش مهمان داشت ودر حاف صح ت با 
مهمانش بود که قاصدی از راه رسید. قاصد پیام قاضی را به او 
آورده بود. قاضی می خواست بهلوف آن شب شام مهمانش باشد. 
بهلوف به قاصد گفت: از طرف من از قاضی عذر بخواه ، من امشب 

 مهمان دارم ونمی توانم بیایم.
قاصد رفت و هند دقیقه دیگر برگشت وگفت: قاضی می 
گوید قدم مهمان بهلوف هم روی هشم. بهلوف بیاید ومهمانش را هم 
بیاورد. بهلوف با مهمانش به طرف مهمانی به راه افتادند اودر راه به 
مهمانش گفت: فقط دقت کن من کجا می نشینم تو هم آنجا بنشین 
هرهه می خورم تو هم بخور تا از تو هیزی نپرسیدند حرفی نزن 
واگر از توکاری نخواستند کاری انجام نده. مهمان در دف به گفته 
های بهلوف می خندید و می گفت: نگاه کن یک دیوانه به من 

 نصیحت می کند.
وقتی به مهمانی قاضی رسیدند خانه پراز مهمانان مختلف 
بود. بهلوف کنار در نشتت ولی مهمان رفت ودر باالی خانه نشتت. 
مهمانان کم کم زیاد شدند وهر کس می آمددر کنار بهلوف می 
نشتت و بهلوف را به طرف باالی مجلس می راند بهلوف کم کم به 
باالی مجلس رسید ومهمان به دم در. غذا آوردند و مهمانان غذای 
خودرا خوردند بعد از غذا میوه آوردند ولی همراه میوه هاقویی 
ن ود. همه منتظر هاقو بودند تا میوه های خود را پوست بکنند و 
بخورند. مهمان بهلوف ناگهان هاقوی دسته طالیی ازجیب خود 
درآورد و گفت: بیایید با این هاقو میوه هایتان را پوست بکنید و 
بخورید. مهمانان به هاقوی طال خیره شدند. هاقو بتیارزی ا بود 
ودسته ای از طال داشت. مهمانان از دیدن هاقوی دسته طالیی در 
جیب مهمان بهلوف که مردبتیارفقیری به نظرمیرسید تعجب 

 کردند. 
درآن مهمانی شش برادر بودند که وقتی هاقوی دسته طال 
رادیدند به هم اشاره کردند و برای مهمان بهلوف نقشه کشیدند. 
برادر بزرگتر رو به قاضی که در صدر مجلس نشتته بود و میزبان 
بود کرد وگفت: ای قاضی این هاقو متعلق به پدرمابود وسالهای 
زیادی است که گم شده  ومااکنون این هاقو رادر جیب این مرد 
پیداکرده ایم ما می خواهیم داد ما را از این مرد بتتانی و هاقوی 
ما را به ما برگردانی.قاضی گفت: آیا برای گفته هایت شاهدی هم 
داری؟ برادر بزرگتر گفت: من پنج برادر دیگر در اینجا دارم که 
همه شان گفته های مرا تصدیق خواهند کرد.پنج برادر دیگر هم 
گفته های برادر بزرگ را تایید کردندوگفتند هاقو متعلق به 
پدرآنهاست که سالها پیش گم شده است. قاضی وقتی شهادت پنچ 
برادر را به نفع برادر بزرگ شنید یقین کرد که هاقو ماف آنهاست 
و توسط مهمان بهلوف به سرقت رفته است. قاضی دستور داد مرد 

 را به زندان ب رند وهاقو را به برادر بزرگ برگردانند.
بهلوف که تااین موقع ساکت مانده بود گفت: ای قاضی 
این مرد امشب مهمان من بود و من او را به این خانه آوردم اجازه 
بده امشب این مرد در خانه من بماند اوراص ح اوف وقت تحویل 
شمامیدهم تاهرکاری خواستید بااو بکنید. برادربزرگ گفت: نه ای 
قاضی توراضی نشوکه امشب بهلوف این مردرابه خانه خودش 

 ب ردهون اوبه این مرد هیزهای یادمیدهدکه حق ما ازبین برود.
قاضی روبه بهلوف کردوگفت: بهلوف توقوف میدهی که به 
این مرد هیزی یاد ندهی تامن اوراموقتا آزادکنم ؟بهلوف گفت: 
ای قاضی من به شما قوف میدهم که امشب با این مرد الم تا کام 

 حرف نزنم و اصالکلمه ای هم به او یاد ندهم.
قاضی گفت: هون این مرد امشب مهمان بهلوف بود برود 
وشب را با بهلوف بماند و فرداص ح بهلوف قوف می دهد او را به ما 
تحویل دهد تا به جرم دزدی به زندانش بیندازیم.برادران به ناهار 
ق وف کردند و بهلوف مهمان را برداشت وبه خانه خود برد و در راه 
اصال به مهمان حرفی نزد به محض اینکه به خانه شان رسیدند 
بهلوف زمزمه کنان گفت: بهترست بروم سری به خر مهمان بزنم 

 حتما گرسنه است واحتیاج به غذا دارد .
مهمان که یادش رفته بود خر خود را در طویله بتته است 
گفت: نه تو برو استراحت کن من به خرخود سرمی زنم. بهلوف 
بدون اینکه جوا  مهمان را بدهدوارد طویله شد. خر سردرآخور 
فرو برده ودر حاف نشخوار علفها بود. بهلوف هو  کلفتی برداشت 
و به کفل خر کوبید. خر بیچاره که علفها را نشخوار می کرداز 
شدت درد در طویله شروع به راه رفتن کرد. بهلوف گفت: ای 
خرخدا مگر من به تو نگفتم وقتی وارد مجلس شدی حرف نزن هر 
جا که من نشتتم تو هم بنشین اگر از تو هیزی نخواستند دست به 
جی ت ن ر هرا گوش نکردی هم خودت را به دردسر انداختی هم 
مرا. فردا تو به زندان خواهی رفت آن وقت همه خواهند گفت 
 بهلوف مهمان خودش رانتوانتت نگه دارد و مهمان به زندان رفت. 
بهلوف ضربه شدیدتری به خر بیچاره زد وگفت: ای خر 
گوش کن فردا اگر قاضی از تو پرسید این هاقو ماف توست بگو 
نه ، من این هاقو را پیدا کرده ام و خیلی وقت بود که دن اف 
صاح ش می گشتم تا آن را به صاح ش برگردانم ولی متاسفانه 

 صاح ش را پیدا نمی کردم. 

فرورفتن کامل گتتره پشتون نشین ما درکام پاکتتان. مگر این 
که دستی از غیب بیرون آید و کاری بکند. تنها راه نجات هم این 

 است که اگر امریکا بتواند به گونه ای با ایران کنار آید./
***************** 

 راه اندازی سه پروژۀ خونین 
طال ان زمانی به این خواست تمکین خوهند کرد، که ج هه 
مقاومت ملی با قوت و صالبت سیاسی به صف م ارزه سیاسی فعاف 
و بدون تاخیر بپیوندد؛ در فضای خالی از رقابت جدی سیاسی، 
طال ان برنده ای اصلی این بازی اند؛ زیرا طال ان یگانه گروهی اند، 
که تشکیالت نظامی وتروریتتی فعاف دارند و دیگران دهار 

 فروپاشی و اضمحالف تشکیالتی وسازمانی اند.
ج هه باید در برابر انتصابات راه اندازی شده زیر نام انتخابات 
ریاست جمهوری از سوی تیم فاشیتتی غنی موضع روشن اتخاذ 

 کند و در وضع موجود دو گزینه بیشتر نیتت:
نن اگر انتخابات زیر مدیریت غنی احمدزی برگزار شود، برنده ۰

انتخابات پیشاپیش روشن است ودر واقع به رسمیت شناختن تقلب 
و کودتای انتخاباتی وتمکین به فاشیزم وتمامیت خواهی است؛ 
لذاج هه بایدانتخابات راتحریم کند، تا حد اقل مشروعیت سیاسی 

 به رژیم متقلب و کودتاهی غنی داده نشود؛
نن برگزارای انتخابات از زیر ره ری و مالکیت غنی بیرون  ۲

کشیده شود و با وارد کردن فشار سیاسی و بتیج ملی غنی باید از 
جایگاه مدیر، برگزارکننده واجراکننده ای انتخابات، در موقعیت 
شریک برابر انتخاباتی با دیگران قرار گیرد. پروسه پیش رد 
انتخابات به یک حکومت موقت ع وری واگذار شود و انتخابات 
توسط مراجع معت ر بین المللی بیطرف و سازمان ملل متحد نظارت 
شود. در غیر آن رفتن به انتصابات غنی جز خود کشی سیاسی، 
شکتت و تمکین به سلطه سیاسی دشمنان مردم افغانتتان پیامد 
دیگری نخواهد داشت. شرط اساسی پیروزی در انتخابات اگر 
برگزار شود، اینتت که با توافق همه طرفهای شامل در ج هه، این 
نهاد از یک کاندید پشتی انی کند و بر مهره های سوخته، معامله 

 گر و بدنام سرمایه گذاری نکند./
*************** 

 هالند                               صالحه واهب واصل
 اگر صلح است این، ما جنگ میخواهیم
 هه صلح است این؟ ای جالد ! هه وحدت، با کی وحدت

 با همان شیاد کز تو بُرد ناموست؟
 همان قاتل که خاکش را برای هند پولی
 داد بر بیگانگان آبروی خود بفروخت؟

 هه صلحی؟  صلح با آن دهشت افگن های آدمخور ؟
 که دسترخوان شان از گوشت و پوست کودکان ما مزین است؟

 همان وحشی صفت های که خورد و نوش شان
 خون غریب و طفل و زن باشد؟

 اگر صلح است این ، ما جنگ میخواهیم...
 هه میخواهی ز جان مردم بی دست و پای ما

 فضا شان پر ز وهم و ترس، هوا آغشته در باروت
 غذا شان خون دف با غم ، به جای آ  اشک خویش مینوشند و
 سر درکف بیرون خانه می آیند تا یک لقمه نانی خشک را

 بهر خود و آن کودکان شان به دست آرند
 اگر صلح است این.. ما جنگ میخواهیم...

 همه زین صلح و زین وحدت پشیمانند، همه زار و پریشانند
 اگر این صلح، صلح توست، فراموش میکنم کاندر جهان

 می اشد«صلح»هیزی به نام 
 نمیخواهیم صلحی که بهایش خون طفل ماست

 و داغ قلب آن مادر که می هیند
 ز روی جاده جتم کودک خود را به دست خود

 نمی خواهیم صلحت را 
 برو بهر خدا بگذار ما رابا غم و درد نهان ما

 برو بهر خدا امنیت ما را مزن بر هم به نام صلح
 به نام وحدت و آرامش ملت، برو بگذار مردم را به حاف شان
 زصلح ووحدت وامنیتت سیریم برو بگذار مردم را به حاف شان

 خدا را دست بر دار از ستم  وز قتل عام ما
 نمی خواهیم صلحت را،اگر صلح است این... ما جنگ میخواهیم...
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پاکتتان از روزیکه مهاجرین افغانتتان در خاکش پناه برد 
در حق مردم افغانتتان و روش سیاسی، نظامی و استخ اراتی خنود 
در افغانتتان برای جلب کمک ها به ملل متحد، ممنالنک عنربنی، 
اروپا یان و امریکا از فریب و خدعه کار گرفته که تظاهرات هند 
روز ق ل شان به ضد عمران خان یک نمونۀ از انها می اشد. سالها از 
حمایت تروریتت ها و پناه و متکن دادن به آنها دروغ گفته انند. 
از جنگ نیابتی شان به استفاده از گروه های تروریتنتنی طنالنب، 
القاعده و دیگران دروغ گفته است. در حملۀ پاکتتان در شنمناف 
افغانتتان، مشرف  به ر یس جمهور دبلیوبوش دروغ گفنت و بنه 
کمک او عتاکر و طالب و القاعده را ش انه از افغانتنتنان کشنیند 
ورنه قتل عام عتاکروجنراف هایشان بدست قوای احمدشاه متعود، 
جنراف دوستم ،استاد عطا منحنمند ننور و جنننراف داوود جندأ 
پالنگذاری شده بود. جنگ نیابتی پاکتتان س ب قتنل منلنینوننهنا 
افغانتتانی مظلوم و ستمدیده شد. انکارشان از موجودیت بن الدن 
در پهلوی مرکز نظامی شان در حیات آباد یک دروغ عظیم بود که 
با حملۀ ش انۀ قوای ضربوی مخصوص امریکا در خانه اش کشنتنه 

 شد و جتدش طعمۀ ماهیان در خلیج فارس شد و...و...و
در اخیر، امید امریکا در دام این فنرین نکناران متنلنکنی 
پاکتتان نیافتد وکاری نکند که فردا دربرابر منردم افنغنانتنتنان، 
امریکا و جهان خجل، شرمنده و متؤوف قلمداد شود. تنفناهنم بنا 
تروریتتان طالب ظالم حق شان است ولی خالف پرنتیپ و پالیتی 

یا باما باشید  »های رؤسای سابق امریکاست. دبلیو بوش گفته بود: 
هنین معلوم میشود که امنروز تنرمنپ ر نینس  «یا با تروریتتان

 جمهور امریکا با تروریتتان است.
با به قدرت رسیدن طال های ظالم نه امریکا، نه منطقه و ننه 
جهان به امن میماند. طالب به دین و مذهب و مدنیت بناور نندارد. 
باز قیودات تعلیمی و کلتوری برای زنان و دیگران رویکار میآیند 
و آتش جنگ و خونریزی شعله ور میگردد. طالب به بهانۀ جنگ با 
تروریتتان داعشی به قتل عام غیرپشتونها مخصوصأ تاجک وازبک 
و هزاره و مخالفان پاکتتان می پردازد؛ متؤوف آن فقط  تنرمنپ 
است که به تروریتتان ظالم طال ی تتلیم شده  و بنه پناکتنتنان 
هاپلوسی دارد. این روش! برایش آیندد خو  نزد امریکایی هنای 

 وطندوست و پر افتخار در بر نخواهد داشت.
ناگفته ن ایدگذاشت قتمیکه بارهابا دالیل متتندکرزی را 
خاین ملی در نوشته های خود تذکر داده ام درین روز ها باز اینن 
خاین ملی به حرکت آمده و ته وباال این سو و آنتو جتت وخینز 

 داردتابگونۀ دراریکه یک قدرت تکیه زند. 
رادیو تلویزیون جهناننی را بنه  «روایت روز»پروگرام 

توصیۀ یکی از دوستان ازطریق یوتیو  مشاهده کنردم. جنننراف 
ر یس مرکز تحقیقات علمنی سنتنراتنینژینک »ع دالواحد طاقت 

که خود یک خادیتت و گفته است که در عین مرکنز  «افغانتتان
تعلیمات جاسوسی که پوتین تحصیل کرده او هم یک محصل بنود 
مصاح ه دلچتپ داشت و کرزی را قناتنل منردم افنغنانتنتنان و 

خواند وپیشنهادکرد باید مثل قذافی جنزا  MI6و  ISI ،CIAجاسوس 
 داده شود.

با در نظر داشت هنین مننابنع، کنرزی را کنه اکنننون 
هلوصافش کامأل از آ  برآمده اگردوباره این مراکز استخ اراتی 
به قدرت بیاورند توقع نداشته باشننند کنه آن خندمنات دوران 
جمهوریت خود را برایشان موفقانه انجام داده بنتنوانند. بنعنوص 
یکنفربد نام مفتد، بکوشند در پهلوی منردم افنغنانتنتنان بنرای 
انتخابات ریاست جمهوری و آتش بس سرتاسری با ازبنینن بنردن 
داعش کمر حمایت ب ندند. ورنه طرح صلح شان بشکل فعلی موفق 

 نخواهد شد./
*************** 

با دف آزرده و زخمی مردم هه خواهید کرد؟ با فرهنننگ 
هاپلوسی، تقلب و فتاد و دغلی هگونه خود را آرام خنواهنیند 

 رسد؟ نمود؟ زور شما هر قدر هم زیاد به این باندهای عجیب می
برادر عزیزم امراهلل خان!من از شمنا بنرادراننه خنواهنش 

کنم تا دیر نشده است به صف واقعی مردم بپیوندید؛ اعنتن نار،  می
پاره و یک اقلیت خا ن،  تان را برای یک گروه هشم شرف و عزت

 یکجا شوید. «دوست اکثریت وطن»از بین ن رید و به صف 
دوست، مغنز سنرد وخنالق،  این وطن راقلب گرم ووطن

 ی سیاسى./ گرا نجات خواهد داد، نه معامله دست پاک و عمل
 ن یل. –برادرت 

 صالح رحمت اهلل نبیل به امراهلل
آقای صالح عزیز!شما بهتر از من آگاهید و بارها و بنارهنا 

اید که رسنواینی و زشنتنی اینن  تان اشاره کرده های نیز در گفته
های ابنر در شنعنر  تر از لکه حکومت و تیم دکتر غنی، خیلی بیش
نگری، فتناد  جان ه نظری، یک سعدی است. شما خود بارها به تنگ

برنامگی و عص یت تیم دکتنر غنننی  سیتتماتیک، دیکتاتوری، بی
فنرد خنوینش  ها را با ادبیات منحصر بنه اید. حتا آن اشاراتی کرده

که اسناد تصویری و صوتی هنر  «اید عق ه خوانده ریشه و بی بی»
غنی در فضای  های شما نت ت به نشانی آقای  کدام از ادعاها و اتهام

 است.  مجازی به وفور قابل دسترس
که در هند سناف پتنینن تنحنت   های ها و مصی ت نگرانی
غنی، بر سر اخالق عمومی آمده است، در طی ننینم  زعامت آقای 

که بین اقوام شرینف  ایم. شکاف اجتماعی  قرن اخیر ما شاهد ن وده
و با هم برادر افغانتتان پیدا شده، وضعیت را از حد منعنمنوف بنه 

اعتمادی منینان دولنت و  ای در حاف گذار رسانده است. بی فاجعه
ملت از سطح ح ا  روی آ  به سطح دیوار آهنین در حاف تغینینر 

زبان دشنام شده و بهترین جوانان   است. زبان شیرین پشتو ت دیل به
متتعد را برای ترویج دشنام و هیجان قومی، با سنوءاسنتنفناده از 

ها در صدها دفتر استخندام  های اقتصادی وتنگندستی آن مج وریت
خواهند فردا حکومت بتنازنند و  اند و از پس این ماجرا می کرده

 خدمت به مردم بکنند.
های امنینتنی  ترین شخصیت عنوان یکی از متخصص شما به
داننیند کنه منا  دانید. می دانید. خو  می ها را نمی نگویید که این

جای آن، جواننان  ایم و به مان باخته روانی را به دشمن رسمی  جنگ
انند.  جان همدیگر به دشمن بالفعل ت ندینل شنده و فرهنگیان ما، به

فرهنگ هاپلوسی، ترس، اضطرا ، بهتان، ریا، ارتشا و فتناد و 
هنا شنده  انواع رذایل اخالقی ت دیل به فضایل اخالقی نزد بنرخنی

 دانید. ها را هم شما می است؛ این
های تجارتی خصوصی منا ینا  های ملی و شرکت سرمایه
برنند. هنمنینن مناه  اند و یا در حاف سقوط به سر می سقوط کرده
هزار شرکت خصوصی، درخواست به ورشنکنتنتنی  گذشته، هفت

نام دهلیز هوایی ساخته شده، اما ههار شنرکنت  اند. هیزی به داده
جای خنلنق  اند. مغزهای اقتصادی ما به هوایی ما از فعالیت بازمانده

انند. دزدهنای  اند و یا خنفنه شنده ها خفته کار وسرمایه در زندان
های  هم با دوسیه  الماف، مداف افتخار میگیرند و کتانی میلیونی بیت

ی  گردند. ده درصد مالینه ساختگی در نهادهای عدلی سرگردان می
شنود و هنینچ  ی غیرشفاف دزدینده منی گونه مخابراتی مردم به
گویی آن وجود ندارد. عواید گنمنرکنات و  سیتتمی برای پاس 

اند و دارایی مردم در جنینب  دهندگان بزرگ و ترازوها گم مالیه
 شود. افراد و اشخاص واریز می

دانید که هه  در بخش امنیتی شما بهتر از هر کس دیگر می
خناطنر  دهد. تعنداد شنهندای منا بنه های نیتت که رخ نمی فاجعه
اند، دزدی و جننناینت داخنل  کفایتی متئوالن از شمار گذشته بی

باختن مردم در  های مرموز و جان کند، تعداد کشته شهرها بیداد می
تر از هر زمان دیگر صعود کنرده اسنت.  حمالت تروریتتی بیش

صدای اعتراضات مدنی در گلو خفه شندنند؛ هنرا کنه اغنلنب 
 های مدنی با مرمی و انتحار پاس  داده شد. اعتراض

های مردم  از لحاظ اجتماعی، فقر به منتهایش رسیده، سفره
خالی گشته، بیش از سه میلیون انتان معتاد شده و سن فحشا به ده 
سالگی تنزف کرده است. رشد فرار مغزها و نخ گان ما به باالترینن 
حد در بیتت ساف گذشته رسیده، اما ارگ هنننوز منردم را بنه 

گینر در  سازد و توقع دارد مردم نقش هشم گرفتن مج ور می جشن
ها که پادشاهی  تجلیل از آن داشته باشند. جشن برای خوش ختی این

ی مردم ناتوان و بندبنخنتنی روزافنزون منلنت  کنند، بر گرده می
 بخش است؟ کجایش لذت

ها، مثل معاون اوف  صالح عزیز،به فرض که شما در بین این
دور ق ل، به توطیه و ت عید و ترور گرفتار نشوید و بتوانید بعند از 
انتخابات تقل ی بخشی ازقدرت راکه اینهاگرفتند، شما هنم سنهنم 

توانید با وجدان خنودتنان کنننار بنیناینیند؟  داشته باشید، آیا می
شدن مردم در سنننگنرهنای داغ  تکه توانید هر روز، شاهد تکه می

شدن مردم را در صفوف فنرضنی  پارهه ها و پارهه باشید و خیابان
ای باشید؟ شایدبه تطمیع و تهدید و بذف ماف  قومی، سمتی و منطقه

ساز جنمنع کنننیند،  رنگین تیم دولت  الماف، مردم را سرسفره بیت
 )ستون دوم این صفحه(

 ترمپ و برداشتن افغانستان
همۀ این گفتارهای تل  برای اینتت تا ترمپ بتواند بیک 
معامله ای زیر نام صلح از افغانتتان خارج شود ومنتج به تصرف 
کابل از طرف طالب گردد. روی این مطلب است که ترمپ با 

 پاکتتان هاپلوسی دارد.
ساف گذشته ترمپ گفته بود امریکا »ماکس مینویتد: 

بلیون دالر بحیث کمک در ظرف  ۲۲احمقانه به پاکتتان اضافه از 
ساف اخیر داده است، ولی آنها به ما هیچ هیز جز خ ر دروغ و  ۰۹

فری کاری نداده لیدرهای ما را احمق فکر میکردند )درجای دیگر 
گفتارش هنین  پایان یافته است: آنها با تروریتت ها که ما در 
افغانتتان گرفتار نموده ایم پناهگاه داده اند که ازین به بعد تکرار 

پاکتتان »جوالی( ترمپ ادعا کرد  ۲۲نمی شود(. بروز دوششن ه )
که درحقیقت این حدس پاکتتان «هیچوقت دروغ نمیگوید

رادرقتمت لیدران امریکا تا ید نمود )که احمق بودند(. قتمیکه 
پاکتتان هیچوقت »من بخاطر دارم عمران حان بجوابش گفت: 

که به ذات خود دروغ است و هم ترمپ در ساف  «دروغ نمیگوید
م به مقابل آن  پاکتتان دروغگو وفری کار حامی تروریتت ۲۱۰0
 درجه تغییر موقعیت نشان داد.  ۰۲۱ها 

م ۲۱۰۲ترمپ درحوالی سپتم رساف »العربیه نوشت: 
ستراتیژی کشورش را در ق اف افغانتتان اعالم کرد و به پاکتتان 
هوشدار داد که فشار نظامی و سیاسی بر پاکتتان برای پایان دادن 
حمایت به گروه های تروریتتی ازجمله طال ان افزایش خواهد 

باف هلیکوپترهای را ق أل به اردوی  0یافت. به اساس این پالن 
ملیون دالر  ۲۲۹پاکتتان وعده داده بودند پس گرفته اند وهم 

کمک به پاکتتان را به تعلیق درآوردند. مقامات امریکا بارها 
پاکتتان را پناهگاه امن تروریتتان عنوان کرده اند! اما مقام های 
پاکتتانی همواره این ادعا را رد کرده اند که این دروغگویی شان 
را ر یس جمهور مح و  امریکا اوباما با قتل اسامه بن الدن در 
حیات آباد که در پیشروی قشلۀ عتکری پاکتتان  زندگی داشت، 

 افشا ساخت .
پاکتتانی ها که شاگرد انگریز و از شیادی آنها بهره عمیق 
نصیب شده اند از موقع مالقات وگفتارخوش ینانۀ ترمپ با عمران 
خان استفاده نموده تظاهرات به ضد عمران خان را با شعار هایکه 

به راه انداختند. من فکر میکنم  «اقتصادپاکتتان را خرا  کرده»
میخواستند با این حرکت مردمی به امریکا نشان دهند که اگر 
وزیر اعظم را در کنار تان میخواهید پس اورا با کمک های 

که قدرت کل پاکتتان است اورا  ISIاقتصادی نجات دهید؛ ورنه 
عمران  ۲۱۰0اگتت  ۰۲به آسانی ازبین خواهد برد. بروز سه شن ه

خان مورد حمله قرار گرفت؛ معلومات ضد و نقیض درین باره 
 پخش شده است.

قراراخ ار الجزیره:  ترمپ درین مالقات  با عمران خان 
گفته بود که پاکتتان امریکا را کمک میکند که خودرا از 

افغانتتان جایتت که واشنگتن منحیث »افغانتتان خارج سازد؛ 
در عین حاف  .«پولیس آنجا بود به عوض اینکه در جنگ باشد

ترمپ بیک صلح که از طریق »خلیلزاد دریک تویتر خود نوشت: 
به توافق برسد  (negotiation)یک مفاهمه و مذاکره ای سیاسی 

میالن دارد. برای جنگ افغانتتان از طریق  نظامی راه حل نیتت. 
خلیلزاد  .«صلح باید از طریق گفت و شنود سیاسی  بدست آید

عتاکرخارجی درافغانتتان  ۲۱۱۱۱اکنون  تقری أ»گفته است که: 
وجود داردکه زیرهتر ناتو به سر کردگی امریکا فعاف بوده هدف 
شان تربیه، کمک و مشوره به قوای افغانتتان است. بعضی 

 .«ازعتاکر امریکا عملیاتهای ضد تروریتتی انجام میدهند

در ساف »ملل متحد:  ۲۱۰0قرار راپور ماه فروری  ساف 
نفر کشته ها دادند که یک ریکارد  ۲۲۱۱گذشته شهریان کابل 

است و از نتیجۀ انتحاریون و ازدیاد حمالت هوایی به ضد 
 .تروریتت ها صورت گرفته است

 (Rebecca Rebarich)بعدأ سخنگوی پنتاگون ربیکا ری اری  

ما به تمام معنی بر ستراتیژی جنو  آسیا متعهد بوده «بیان داشت: 
متاعی دولت )امریکا( را برای رسیدن بیک نتیجه از طریق سیاسی 

ترمپ به .»که ختم جنگ در افغانتتان است، حمایت میکنیم
حل مدلل نظامی برای جنگ افغانتتان  «جهانیان ابالغ داشته که: 

 .»وجود نداشته صلح باید از طریق مفاهم های سیاسی به میان آید

وی در یک تویتر خود نوشته است: پاکتتانتعهد کرده که هر هه 
 .«بتواند برای افغانتتان انجام میدهد تا صلح تأمین گردد

اگرهه که جوا  قصرسفید از طریق پنتاگون داده شد و 
به پالیتی نظامی ارت اط داده شد ولی عکس العمل ترمپ بعد از 

خروج هرهه زود ترعتاکر »ت صره های شدید افغانتتانی ها، 
 را از افغانتتان در بر داشت. «امریکا


