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و  ســمتی  و  زبانــی  و  قومــی  اهی  بحــث  جهــاد  دوران  رد 
و  داشــتیم  قــرار  هــم  کنــار  رد  همــه  شــت  ندا وجــود  مذهبــی 
رمــز  بودیــم،  واحــد  مشــت  یــک  دشــمن  مقابــل  رد 

بــود. نهفتــه  مســئله  همیــن  رد  مــا  پیــروزی 

ابوالحسین یاسر
رئیس حزب حرکت اسالمی متحد افغانستان

العــاده  فــوق  جلســه 

حــزب  رهــربی  شــورای 

حرکــت اســامی متحــد 

از  بعــد  افغانســتان 

 6 یکشــنبه  روز  ظهــر 

بــه   1399 ســال  میــزان 

اســتاد  محــرم  ریاســت 

ــس  ــارس رئی ــین ی ابوالحس

ــا حضــور اســتاد شــاه  و ب

جهــان احمــدی معــاون و 

داکــر محمــد عــارف شــاه 

شــورای  رئیــس  جهــان 

حــزب  گیــری  تصمیــم 

اکرثیــت  کــه  حالــی  در 

داشــتند  رهــربی حضــور  شــورای  اعضــای 

گردیــد.  برگــذار 

در آغــاز نشســت محــرم اســتاد ابوالحســین 

ــان  ــربی را در جری ــورای ره ــای ش ــارس اعض ی

ــور  ــی کش ــی و امنیت ــوالت سیاس ــن تح آخری

بــه ویــژه مذاکــرات صلــح افغانســتان و 

ــه از ســوی  تشــدید جنــگ هــای تهاجمــی ک

ــان  ــات کشــور جری ــت والی ــان، در اکرثی طالب

دارد قــرار دادنــد و نگرانــی خــود را از رونــد 

کنــد و بطــی ایــن مذاکــرات اظهــار داشــت.

استاد یارس در فرازی از سخنان خود بیان 

ــی،  ــزون طلب ــه، ف ــوع تفرق ــا هرن ــتند: م داش

بشــدت  را  افراطیــت  و  خواهــی  متامیــت 

محکــوم میکنیــم و طرفــدار تفکــر و جریــان 

مســلامن  مــردم  میــان  اتحــاد  و  اعتــدال 

ایشــان  همچنــان  هســتیم.  افغانســتان 

افزودنــد منافــع ملــی مــا مقتضــی همدیگــر 

ــزرگ حنفــی و  ــروان دو مذهــب ب ــری پی پذی

جعفــری میباشــد. اســتاد ابوالحســین یــارس در 

ــی  بخش

دیگــری از صحبــت هــای خــود فرمودنــد: مــا 

نســبت بــه خانــواده شــهداء بویــژه شــهدای 

حرکــت اســامی افغانســتان مســئول هســتیم 

و بایــد بــه قــدر تــوان و امکانــات خــود 

مصــدر خدمــت بــه آنهــا شــویم. 

بحــث  ایــن جلســه  آجنــدای  ســپس روی 

هــای مبســوط و همــه جانبــه صــورت گرفــت 

و تصامیمــی مقتضــی پیرامــون هریــک از 

ــد. ــه ش ــدا گرفت ــات آجن موضوع

ــح و  ــن صل ــر و تأمی ــای خی ــا دع ــت ب  نشس

ــید. ــان رس ــه پای ــور ب ــدار در کش ــات پای ثب

ریاست داراالنشاء

حزب حرکت اسامی متحد افغانستان

تدویر جلسه فوق العاده شورای رهبری حزب حرکت اسالمی متحد افغانستان

از  تــن  یــک  منصــور  حفیــظ 

روشــنفکران دینــی و عضــو هیــأت 

ــح افغانســتان در  ــده صل ــره کنن مذاک

ــدگاه  ــه ســئوالی روی موضــوع حــذف مذهــب تشــیع در افغانســتان دی پاســخ ب

خــود را چنیــن بیــان داشــتند:

طالبانیزم دارای یک مثلث  سه ضلعی است : 

۱- ضلع اولش دشمنی با مدرنیزم است .

۲- ضلع دومش را زن ستیزی تشکیل میدهد .

۳- ضلع سومش را شیعه ستیزی .

مــا فکــر میکردیــم کــه طالبــان ممکــن اســت کــه از گذشــته هــا چیــزی آموختــه 

ــان عــوض  ــه طالب ــد ک ــغ می کردن ــی هــم پیوســته تبلی باشــد و   رســانه هــای غرب

شــده اســت بــا کــامل تاســف وقتــی کــه بــا واقعیــت هــا از نزدیــک  مواجــه شــدیم 

ــی و  ــه انحصــار طلب ــوز روحی ــه اســت هن ــزی نیاموخت ــوز چی ــه هن ــه ن ــم ک دیدی

ــا اینجــا بحــث شــیعه و  ــرای م ــد ب ــران را در رس دارن خودخواهــی و حــذف دیگ

ســنی مطــرح نیســت اینجــا بــرای مــا احــرام بــه حقــوق بــر مطرح اســت پیــروان 

مذهــب جعفــری یــک بخــش بزرگــی از مــردم افغانســتان را تشــکیل میدهــد و 

بــدون رعایــت حقــوق قانونــی آنهــا مــا منــی توانیــم چنیــن تصمیمــی را بگیریــم 

حتــی اگــر فــرض کنیــم کــه جمعیــت بزرگــی نباشــد ولــو جمعیــت کوچکــی هــم 

باشــد هیــچ کســی نــه هیئــت مــا و نــه حکومــت و نــه لــوی جرگــه و نــه هیــچ 

ــادی و اساســی یکــی از  ــه حقــوق بنی ــدارد ک ــن را ن ــت ای مرجعــی دیگــر صاحی

شــهروندان را پایــامل بکنــد .

ســخنان حفیــظ منصــور از 

وضعیــت روند
کرات صلح  مذا

بخش دوماولویت با مورخ است یا اسناد اتریخی؟
امضای پیامن اسراتژیک میان 

افغانستان و آمریکا در سال 2012: 
توافقنامه اسراتژیک میان 

افغانستان و آمریکا که در ماه 
می سال 2012 به امضا رسید. این

 توافقنامه تا پایان سال 2024 میادی 
)ســال 1404 هجــری شمســی( دارای اعتبــار می باشــد. 
ــان  ــرات می ــه، رشوع مذاک ــن توافقنام ــن بخــش ای مهمری
ــه  ــه دوجانب ــه »موافقتنام ــتیابی ب ــت دس ــور جه دو کش
امنیتــی« بــود. مهم تریــن اهــداف افغانســتان در امضــای 
پیــامن اســراتژیک بــا ایــاالت متحــده  مــواردی نظیــر 
ــت حکومــت مرکــزی و کاســن از نقــش  ــت موقعی تثبی
بازیگــران مخــرب خارجــی و جــذب رسمایه هــای خارجــی 

ــد. ــرح ش ــی مط ــای زیربنای ــربد پروژه ه و پیش
واگــذاری مســئولیت نظامــی بــه نیروهــای افغــان و خروج 

تدریجــی نیروهــای آمریکایی از افغانســتان:
 بــا گذشــت زمــان، اوبامــا تصمیــم بــه اعــام لــزوم 
ــای  ــی نیروه ــروج تدریج ــان و خ ــای افغ ــت نیروه تقوی
آمریکایــی از افغانســتان گرفــت. بــه همیــن دلیــل، اوبامــا 
ــی  ــئولیت نظام ــذاری مس ــوع  واگ در ســال ۲۰۱۲، موض
بــه نیروهــای افغــان را اعــام کــرد. اوبامــا همچنیــن 
ــدود ۳۳  ــال ۲۰۱۲، ح ــتان س ــان تابس ــا پای ــود ت ــد من تأکی
ــد  ــاز خواهن ــود ب ــن خ ــه وط ــی ب ــاز آمریکای ــزار رسب ه
ــان دوره  ــا پای ــر اســاس ایــن طــرح، قــرار بــود ت گشــت. ب
ــال 2016(  ــان س ــکا )پای ــا در آمری ــت جمهوری اوبام ریاس
بــاز  خــود  خانه هــای  بــه  آمریکایــی  نیروهــای  متــام 
ــرد  ــام ک ــتوری اع ــا در دس ــدی، اوبام ــس از چن ــد. پ گردن
کــه براســاس طــرح جدیــد خــروج نیروهــای آمریکایــی از 
ــال 2016  ــان س ــا پای ــی ت ــداد 9800 نظام ــتان، تع افغانس
ــادی،  ــد و در ســال 2017 می ــد مان ــی خواهن ــادی باق می
ــت  ــد یاف ــش خواه ــی کاه ــه 5500 نظام ــن تعــداد ب ای
ــد  ــتقر خواهن ــل مس ــور در کاب ــن کش ــفارت ای ــه در س ک
شــد. پــس از کش وقوس هــای فــراوان میــان کنگــره و 
کاخ ســفید، رسانجــام اوبامــا اعــام کــرد کــه پــس از ســال 
2016 میــادی، 8400 نظامــی آمریــکا در افغانســتان باقــی 
خواهنــد مانــد.                        ادامــه ص 3

کا رد افغانستان ربرسی استراژتی اهی دو دهه اخیر آمری
زهرامحمودی

یــک گــروه از مورخــان بــه »اســناد تاریخــی » تاکیــد مــی کننــد. در ایــن رویکــرد 
ــود  ــزارش خ ــد. در گ ــی کن ــت آزمای ــناد را راس ــد. اس ــرف باش ــی ط ــد ب ــورخ بای م
ــی و  ــی، مل ــی، قوم ــش مذهب ــر گرای ــرد، اث ــن رویک ــد. در ای ــت کن ــه را رعای موازن
نظریــات شــخصی مــورخ در کار تدویــن تاریــخ بــه حــد اقــل مــی رســد. روایــت 
مبتنــی بــر اســناد اســت. مــی تــوان ایــن روش را »علمــی« خوانــد. قواعــد مشــخص 
اســت. اگــر مــورخ »ب« کار مــورخ »آ« کــه قبــآ انجــام شــده اســت؛ تکــرار کنــد؛ 
ــه  ــد. ب ــی کنن ــه م ــه اســناد تکی ــد خواهــد شــد چــون هــر دو ب ــر مشــابه تولی اث
 -Thucydides -عبــارت دیگــر، ســند محــور اســت. در ایــن رویکــرد، مــن توســیدید
را مناینــده ی بهــر مــی دانــم. وی جنــگ پلوپونــزی را کــه بیــن یونــان و ایــران بــود 
ــان را  ــب یون ــا جان ــی وی باعــث نشــد ت ــت یونان ــزارش منــود. ملی ــه گ ــی طرفان ب

بگیــرد. توســیدید پــدر تاریــخ نویســی آکادمیــک غربــی اســت.
امــا رویکــرد دیگــر هــم اســت. مــی گوینــد واقعیــت هــای تاریخــی اصــاً وجــود 
نــدارد. آنچــه واقعیــت خوانــده مــی شــود؛ درک مــورخ اســت کــه امــری ذهنــی 
مــی باشــد نــه واقعیــت فیزیکــی و قابــل راســت آزمایــی. در ایــن ســبک ایــده هــای 
ــر گــذار اســت. مــی شــود  ــت اث ــردی مــورخ نهای ــی، سیاســی، شــخصیت ف مذهب
گفــت: تاریــخ ایــن گــروه از نویســندگان مــی نگارنــد؛ در واقــع نظریــات مؤلــف 

اســت. در ذیــل یــک مثــال از مورخــان گــروه دوم مــی آورم.
مورخــان عــرب و ایرانــی حملــه ی مغــل هــا بــر ایــران و رسزمیــن هــای اســامی را 
نگاشــتند امــا »بــی طرفــی« را رعایــت نکردنــد. عمدتــاً، ایــن آثــار بازتــاب دهنــده 
ی افکارمذهبــی، عایــق سیاســی و قومــی نویســندگان اســت؛ توجــه ی چنــدان بــه 
اســناد بــه عبــارت دیگــر آنچــه رخ داد نداشــتند. مورخــان آنچــه بایــد مــی شــد یــا 

بایــد منــی شــد را برجســته کردنــد.
چنــد کتــاب تاریــخ، چنــد دهــه، بعــد از حملــه ی چنگیــز خــان بــه ایــران نــگارش 
ــاب،  ــع االنس ــی، مجم ــخ بناکت ــا، تاری ــان گش ــخ جه ــخ، تاری ــع التواری ــت. جام یاف

ــد. ــرور و وحشــت ســپاهیان مغــل روایــت کردن ــده... همگــی از ت ــخ گزی تاری
طبقــات نــارصی اثــر منهــاج رساج جوزجانــی، جامــع التواریــخ اثــر خواجــه رشــید 
الدیــن فضــل اللــه همدانــی، تاریــخ اوصــاف اثــر فضــل اللــه بــن عبداللــه شــیرازی 
ــه تلقــی مــی گــردد.  ــع اولی ــی مناب ــر عطــا امللــک جوین ــخ جهــان گشــاء اث و تاری
نویســندگان شــخصاً شــاهد حوادث بودند.                               ادامه ص 2

به بهانهء حلق آویز شدن داکترنجیب
مهر الدین مشید

طالبــان ۲۴ ســال پیشــر از امــروز در شــب پنجــم میــزان وارد کابــل شــدند و فــردای آن روز نجیــب 
را در جــادهء آریانــا در حالــی خلــق آویــز کردنــد کــه یکــی از بانکــوت هــای افغانــی را در دهنــش 
ــوروی  ــه ش ــول ب ــدل پ ــتان را در ب ــب افغانس ــه نجی ــت ک ــای آن را داش ــن معن ــد. ای ــته بودن گذاش
ــه  ــوروی ب ــانده ء ش ــت نش ــم دس ــی رژی ــت جهنم ــت امنی ــب از ریاس ــود. نجی ــه ب ــین فروخت پیش
مقــام ریاســت جمهــوری رســید واز اعتــامد فــوق العــادهء شــوروی برخــوردار بــود. کســانی کــه در 
آن زمــان زندانــی بودنــد، از ســتم و شــکنجه هــای نجیــب خاطــره هــای زیــادی دارنــد و خــوب بــه 
یــاد دارنــد کــه چگونــه نجیــب مســت و نشــه بــا مشــاوران شــوروی از شــامری زندانیــان بــه گونــهء 
خیلــی توهیــن آمیــز و دردنــاک و بــا تهدیــد هــای ضــد حقــوق بــری اســتنطاق مــی منــود. در هــر 
حــال شــوروی هــا یــک شــبه او را بــه ارگ کابــل بنشــاندند و کارمــل را از قــدرت خلــع کردنــد. پــس 
از آنکــه شــوروی نتوانســت مجاهدیــن را شکســت بدهــد، ناگزیــر شــد تــا نجیــب را بــه مصالحــهء 
ملــی ترغیــب کنــد و ایــن تــاش هــای نجیــب بــه مثــر نــه نشســت. باالخــره نیــروی شــوروی بربنیــاد 
معاهــدهء ژنیــو خــاف توقــع نجیــب بجــای چهــار ســال بعــد دو ســال پیشــر افغانســتان را در زمــان 
گرباچــوف تــرک کــرد و حکومــت نجیــب بوســیلهء مجاهدیــن ســقوط منــود. هرچنــد نجیــب تــاش 
ــا در یــک حکومــت ائتافــی در قــدرت رشیــک مبانــد و امــا ایــن تــاش هایــش بــا شکســت  کــرد ت
کامــل طــرح بنیــن ســوا   ن بــی مثــر مانــد. وی بــی خــرب از رهــربان حزبــش قصــد فــرار را داشــت و 
امــا بــه دام افتــاد و در دفــر ســازمان ملــل زندانــی شــد. او تقاضــای احمــد شــاه مســعود را بــرای 
ــتخبارات  ــدهء اس ــه وع ــد. او ب ــیر ش ــد »آی اس آی« اس ــرد و در دام ترفن ــیر رد ک ــه پنجش ــن ب رف
پاکســتان هــوای نخســت وزیــری طالبــان را داشــت و از همیــن خاطــر بــه خواســت مســعود پاســخ 
منفــی داد. بــه گفتــهء ثریــا بهــا پــول هــای زیــادی را از کشــور بیــرون کــرده بــود و در مــورد خانــواده 

خــود نگــران نبــود.
ــتان  ــده ای از کمونیس ــنیدم ع ــا ش ــانه ه ــه از رس ــرد ک ــور ک ــم خط ــی در ذهن ــرات زمان ــن خاط ای
ســابق حلــق آویــز شــدن او را مــی خواســتند تجلیــل کننــد امــا بــا مقاومــت احــزاب جهــادی و افــکار 
ــد.  ــذار مناین ــه مراســم بزرگداشــت را برگ ــه جرگ ــاالر لوی ــی مواجــه شــدند و نتوانســتند در ت عموم
بزرگداشــت از نجیــب کســی کــه عامــل جنایــت هــای بــی شــامر دوران اشــغال شــوروی اســت و نــه 
تنهــا بــه مــردم افغانســتان کــه بــه حــزب خــود هــم خیانــت کــرد و بــی خــرب از آنــان قصــد فــرار از 
کابــل را داشــت بــزرگ داشــت از او بــه ایــن حقیقــت مهــر تاییــد گذاشــت کــه در افغانســتان زنــدهء 

خــوش نــام و مــردهء بدنــام وجــود نــدارد. 
بــزرگ داشــت از مــرگ و شــهادت مــردان بــزرگ یــک وجیبــهء ملــی اســت و بــرای جاودانه نگهداشــن 
کارنامــه هــای مــردان بــزرگ و پاســداری از شــخصیت آنــان بایــد محافــل یادبــود برپــا شــود؛ امــا بزرگ 
داشــت از کســی کــه قربانــی اصاحــات سیاســی و اقتصــادی گرباجــوف شــد و پــس از جنایــات بــی 
ــه  ــا مســئول بخشــی از فاجعــهء کنونــی کشــور اســت، ن ــه تــرک قــدرت شــد و حت ــر ب شــامر ناگزی

تنهــا روا و معقــول نیســت کــه خیانــت آشــکار بــه مادروطــن زخــم خــورده و خونیــن جگــر اســت.



بخش نخست 
بخشی از تاریخ شکل گیری احزاب جهادی افغانستان 

نگا هی به تاریخ گروه های چپی ومذ هبی افغانستان ؛ نشان می د هد که، 
در ده سال اخیردوره پاد شاهی چهل ساله ظاهر شاه که کمی فضای فرهنگی 
وسیا سی باز شده بود، گرا یش های چپی روسی وچینی در دانشگاه کا بل 
الرحمن  حبیب  ره�ی  به  مسل�ن»  جوانان  «سازمان  و  ند  کرد  یی  �ا  خود 
بلند کرد. در دانشکده ¢عیات  برابر آن ها ¤  پلتخنیک هم در  دانشجوی 
هم،  چند استاد ازجمله : دک® موسی توا نا،  غ»م محد نیازی،  استاد ربانی  و 
ازاین  الرسول سیا ف و... محافظه کارانه فعالیت های مذهبی داشتند.  عبد 
نگاه که نفرت ازبلشویک ها بخاطر اس»م ستیزیی آن ها درآسیا ی میا نه وپنا 
هنده شدن جهادی های بخارایی به ش�ل افغانستان،  ریشه درفرهنگ عامه 
دوانده بود وبخا را هم که پیش از حمله مغل بویژه دردوره ای سا ما نیان،  
مسل�ن  نان  جوا  نهضت  بود،  شده  اس»م  جهان  فرهنگی  علمی-  مرکز 

درافغانستان پا یگاه مردمی پیدا کرد ند و من هم عضوآن شده بودم.
به   ،1357 ثور  تای  کود  از  بعد  که  شد  عث  با  عضویت  ه�ن  واقع،   در 
با استاد ربانی هم با حکمتیار د یدار ها وگفت  پشاوربروم. درپشاور،  هم 
وگوهای طوÁ نی داشتم. دیدارها وگفت وگو های که مرا منتقد آن ها سا خت.
در گفت وگو ها وانتقاد ها از استاد ربانی  و حکمتیار، دوپرس�ن را هرگز 
نا  وانتقاد  استاد  عمل  بی  پذیری  وانتقاد  تحمل  نخست،   کنم:  فراموش �ی 
پذیری حکمتیار؛ دوم،  ساخته شدن احمقا نه ای حرکت انق»ب اس»می برای 
مولوی نبی توسط آن ها! مث»، روز هفتم ماه میزان سال 1357 بود که پیام 
استاد ربانی  را در یافت �ودم که از من تقاضا شده بود به دف® فقیرانه اش 
به فقیرآباد بروم که رفتم و دیدم دوستانی چند کنارهم نشسته اند واستاد هم 
سخن گفÇ را آغازکرد. البته درباره موضوعی که تا کنون ازتروریسم برخا سته 

ازآن نجات یا فته �ی توانیم وخود استاد هم قربا نی آن شد! 

۲

ـکـرات صلــح افغانســتان مــی گــذرد، امــا رد ایــن مــدت  ردســت 20 روز از گشــایش آغــاز مذا
ـکـرات هب عمــل نیامــده اســت. از 20  ن ملمــوس و اقبــل مالحظــه از ایــن مذا پیشــرفت چنــدا

گــروه  هک  اســت  شــده  نشــانی  اختالفــی  مــوارد  از  آن  مــاده   2 صلــح  ـکـرات  مذا شــیوه  کار  مــاده 
طالبــان آنهــا را هب هیئــت جمهــوری اســالمی افغانســتان پیشــنهاد ـکـرده اســت و روی عملــی 
شــدن آنهــا ســخت پــا فشــاری مــی کنــد؛ مبنــا قــرار دادن بنیــاد مذهبــی و اصــل و مــارد قــرار دادن 
یــی  اختالفــی  مــوارد  از  صلــح  ـکـرات  مذا ربشیپد  ربای  طالبــان  و  ــکا  آمری صلــح  انهم  توافــق 
ربوز  از  بعــد  انــد،  رنســیده  نهایــی  توافــق  یــک  هب  هنــوز  ات  کننــده  ـکـره  مذا طــرف  دو  هک  اســتند 
هب  افغانســتان  اســالمی  جمهــوری  هیئــت  ســوی  از  بدیــل  گزینــه  چهــار  حــاال  ات  اختالفــی  مــوارد 
طالبــان پیشــنهاد و ســپرده شــده اســت، امــا متأســفاهن ات کنــون مــورد پــذریش و اتئیــد قــرار نگرفتــه 

انــد.
رد  ـگـروه  آن  هک  ســازد  مــی  ــکار  آش را  مهــم  ایــن  خــود  حــق  بــودن  انحــق  رب  طالبــان  لجاجــت 
ی از شیپ تعییــن شــده ای خــود رب جانــب هیئــت جمهــوری اســالمی  یــل آجنــدا

تحم
صــدد 

ی فراهم شــده از ســوی طالبان، منافع  افغانســتان می باشــد. مســلم اســت هک رد متن آجندا
ر منظــور نشــده اســت، بلکــه  ملــی افغانســتان و رد رپتــو آن تأمیــن صلــح و ثبــات عــادالهن و پایــدا
واقــع  آن  بــا  تضــاد  رد  حتــی  مــا،  ملــی  منافــع  خــالف  هک  بیرونــی  حلقــات  و  اه  کشــور  ملــی  منافــع 
خــود  طالبــان  ـگـروه  هک  اســت  رپســش  و  تأمــل  جــای  اســت.  گردیــده  لحــاظ  اســت  شــده 
مــی  باطــل  را  مقابــل  طــرف  و  خواننــد  مــی  حــق  رب  و  ســرزمین  ایــن  اصیــل  ن  فرزنــدا را 
رنــد چــرا پــا فشــاری روی خواســته اهی خــود دارنــد و هب خاطــر جلوگیــری از شکســت احتمالــی  پندا
ـکـرات صلــح حاضــر دنتسین حــد اقلــی انعطــاف از خــود نشــان بدهنــد. رد حالــی هک هیئــت  مذا
کــرات صلــح، گذشــت و  جمهــوری اســالمی افغانســتان هب ره علــت و دلیلــی، رد جریــان مذا

انعطــاف شیب از حــد متعــارف هب جانــب طالبــان اقیــل شــده اســت .
دنــد هک  ـکـرات صلــح ـگـروه طالبــان هن تنهــا خشــونت اه را کاهــش ندا از ســوی دیگــر بــا آغــاز مذا
رد عملیــات اهی جنگــی آنهــا افزایــش اقبــل مالحظــه دیــده مــی شــود و همیــن اکنــون 24 والیــت 
کشــور زری آمــاج حمــالت طالبــان قــرار دارنــد، آنچــه گفتــه شــد ایــن را میرســاند هک گــروه طالبــان 

رنــد و منافــع خــود را رد اداهم جنــگ و کشــتار مــردم  هب تأمیــن صلــح و ثبــات رد کشــور بــاور ندا
جســتجو مــی کننــد.

قطعــاً  معتــدل،  سیاســی  جریــان  یــک  عنــوان  هب  افغانســتان  متحــد  اســالمی  حرکــت  حــزب 
اداهم خون رزیی و خشونت را هب نفع مردم، جامعه و حتی کشور اهی پیرامون افغانستان 
ـکـرات صلــح از ـگـروه طالبــان جــدًا تقاضــا دارد ات،  نمــی دانــد و ضمــن اتکیــد رب اداهم رونــد مذا

رو هب دشــمن خــود و پشــت هب وطــن نکننــد و اجــازه ندهنــد فرصــت شیپ آمــده بــا هب بــن بســت 
ن اصیــل ایــن  کــرات صلــح از کــف ربود، اگــر خــود را مســلمان، افغانــی و فرزنــدا کشــیدن مذا

ننــد. کشــور میدا

رد صورتــی هک بــدهن اصلــی رپوهس صلــح افغانســتان آســیب دنیبب، ایپمــداهی انشــاد آن متــوهج 
کســانی اســت هک ایــن رپوهس ملــی را عمــدی و غیــر عمــدی هب بــن بســت کشــانده انــد.

کرات صلح افغانستان رد اههل ای از ابهام مذا

ــد.  ــب دار ان ــد: جان ــم دارن ــرک مه ــک مش ــر ی ــر آخ ــه اث ــا س  ام

تاریــخ اوصــاف از نظــر زمانــی متأخــر مــی باشــد. تاریــخ جهانگشــا 

و جامــع التواریــخ در دربــار نــگارش یافــت و مولفــان صاحــب 

ــار  ــد. امــا طبقــات نــارصی بیــرون از درب ــز بودن ــان مهــم نی مناصب

تدویــن گردیــد. از منظــر آکادمیــک در غــرب، جنبــه ی منفــی 

ایــن آثــار در »جانــب دار« بــودن شــان اســت. بعضــی از مورخــان 

خانــان مغــل و امــرای ارتــش را بســیار مــدح کردنــد. همچنیــن، بــا 

ــب و  ــت رع ــتند در دل رعی ــی خواس ــدگان م ــته ش ــی کش بزرگنامی

وحشــت مســتولی ســازند تــا زمینــة اطاعــت ســهل آنهــا را فراهــم 

کننــد و مــردم را از مقاومــت بــر حــذر دارنــد. از تعــداد جــان 

ــا  ــت ت ــوار اس ــذا، دش ــد. ل ــخص ندادن ــام مش ــگ ارق ــگان جن باخت

ــود. ــخص من ــع را مش ــزان فجای می

ــران  ــر ای ــه ی مغــل ب ــاره ی حمل ــه متاخــران در ب ــار ک همــه ی آث

ــر  ــوق ذک ــه در ف ــه، ک ــدود اولی ــار مح ــامن آث ــر ه ــد؛ ب ــته ان نوش

ــی از  ــد و کم ــی کردن ــدی کپ ــندگان بع ــد. نویس ــی ان ــد متک گردی

ــه رشح از  ــی اولی ــب تاریخ ــه در کت ــود ک ــا وج ــد. ب ــود افزودن خ

خســارت مالــی و جانــی نیســت امــا حبیب الســیر اثــر غیاث الدیــن 

خواندمیرحــوادث را تفصیــل داده اســت! بعضــی از ایــن مورخیــن 

ــد.  ــی زدن ــخن م ــح س ــع فات ــد- از موض ــا بودن ــل ه ــار مغ -در کن

ــدام  ــخ اق ــع التواری ــه در جام ــن فضــل الل ــاً، خواجــه رشــید الی مث

چنگیزخــان در حملــه بــه ایــران را اقــدام مــروع مــی دانــد. 

مســوولیت خســارات جنــگ را متوجــه خــوارزم شــاهیان مــی ســازد؛ 

تجــار مغــل را کشــتند. در ایــن روایــت -شــاه مقتــول خوارزم شــاهی 

- نیــروی رش اســت و قــوای چنگیــز خــان کــه بــا جنــگ عدالــت را 

اجــراء کــرده اســت؛ نیــروی خیــر اســت. او رشح مــی دهــد چگونــه 

خــان مغــل در ابتــداء هدایایــی بــه شــاه ایــران فرســتاد و از روابــط 

ــود. ــن دو دولــت ســخن زده ب حســنه بی

رشــید الدیــن فضــل اللــه ، الشــیرازی و جوینــی ســه مــورخ حامــی 

ــل و ویرانگــری  ــی از قت مغــل هــا هســتند. در متــون خویــش زمان

ــان  ــتایش خان ــه، س ــند. وگرن ــرس آور باش ــه ت ــد ک ــرده ان ــت ک روای

بــود و بــس.

بنابرایــن، آنچــه شــام در بــارة  حملــة مغــل هــا و حکومــت داران آن 

در کتــب مورخــان عــرب و ایرانــی خوانــده ایــد؛ نظــر نویســندگان 

اســت نــه واقعیــت تاریخــی.

............................

نکته:

ــکا  ــخ در آمری ــه ی دانشــجوی دکــرای تاری ــان نام ــل پای ــوان ذی عن

ــه مورخــان  ــه اشــاره ب ــب ک ــدم و مطال ــر او را خوان اســت. مــن اث

ــای  ــر رض ــرای دک ــه ی دک ــان نام ــار آن دارد؛ از پای ــلامن و آث مس

ــم. ــی نقــل مــی کن ایران

اولویت با مورخ است یا اسناد تاریخی؟

ــرای  ــره ب ــال مذاک ــور در ح ــه دو کش ــیه گفت ــران در روس ــفیر ای س

تولیــد مشــرک واکســن ضدکرونــای اســپوتنیک ۵ هســتند. صنــدوق 

ــن خــرب خــودداری  ــاره ای ــراز نظــر درب ــذاری روســیه از اب رسمایه گ

کــرده اســت.

کاظــم جالــی ســفیر ایــران در روســیه روز جمعــه ۲۵ ســپتامرب بــه 

خربگزاری هــای روســی گفتــه اســت کــه باالتریــن مقامــات دولتــی 

ایــن دو کشــور در حــال مذاکــره بــرای تولیــد مشــرک واکســن کرونــا 

هســتند.

ســفیر ایــران در روســیه گفتــه اســت: »مــا در حــال انجــام مذاکــرات 

ــا رییــس صنــدوق رسمایه گــذاری مســتقیم روســیه  هســتیم. مــن ب

RDIF صحبــت کــردم، مقامــات مــا بارهــا بــا یکدیگــر تبــادل نظــر 

کرده انــد و مــا اعــام کرده ایــم کــه آمــاده همــکاری هســتیم.«

بــه گفتــه جالــی ایــران در دو یــا ســه زمینــه بــرای همــکاری اعــام 

ــیه  ــا روس ــد ب ــکاری در تولی ــامل هم ــه ش ــت ک ــرده اس ــی ک آمادگ

اســت. او گفتــه ایــران پتانســیل بزرگــی بــرای تولیــد واکســن دارد.

صنــدوق رسمایه گــذاری مســتقیم روســیه از نظــر دادن دربــاره 

مذاکــرات بــا ایــران خــودداری کــرده اســت. ایــن صنــدوق در 

هفته هــای اخیــر معامــات متعــددی بــرای عرضــه ایــن واکســن در 

ــت. ــام داده اس ــیه انج ــارج از روس خ

واکســن اســپوتنیک ۵ اخیــرا در مقیــاس بســیار وســیعی در مســکو 

مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه اســت.

صنــدوق رسمایه گــذاری مســتقیم روســیه گفتــه در حــال گفت وگــو 

بــا تعــدادی از کشــورها دربــاره امــکان تولیــد واکســن روســی 

ــرای  ــد ب ــور هن ــا کش ــت و ب ــور اس ــارج از کش ــپوتنیک ۵ در خ اس

تولیــد ۳۰۰ میلیــون دوز از ایــن واکســن یــک قــرارداد امضــا کــرده 

اســت.

ــتان در  ــز دو اس ــتان و نی ــا قزاقس ــه ب ــام معامل ــرای انج ــق ب تواف

ــز  ــد و مکزیــک نی برزیــل و رشکت هــای خصوصــی دارویــی در هن

امضــا شــده اســت.

صنــدوق رسمایه گــذاری مســتقیم روســیه همچنیــن روز جمعــه 

اعــام کــرد کــه ۳۵ میلیــون دوز از ایــن واکســن را بــه رشکــت 

ازبکســتان داده اســت. دارویــی الکسی ســام در 

ــاس  ــا را در مقی ــن کرون ــه واکس ــت ک ــوری اس ــن کش ــیه اولی روس

عمومــی بــر روی انســان ها آزمایــش کــرده اســت. تولیــد ایــن 

واکســن در روســیه بــا انتقــادات و حتــی اعراضــات زیــادی همــراه 

ــوده اســت. ب

در آخریــن منونــه گروهــی از دانشــمندان روســی نامــه ای رسگشــاده 

نوشــته و از شــیوه تحقیقــات بــرای تولیــد اســپونیک ۵ انتقــاد 

کرده انــد.

ــه  ــه ب ــا دویچه ول ــو ب ــه در گفت وگ ــن نام ــندگان ای ــی از نویس یک

برخــی از ایــن انتقــادات اشــاره کــرده اســت؛ از جملــه شــامر انــدک 

رشکت کننــدگان در ایــن پژوهــش کــه تنهــا ۷۶ نفــر بوده انــد، اینکــه 

در مطالعــه بــرای تولیــد ایــن واکســن، گروه هــای ســنی ای کــه 

ــد، در نظــر  ــرار می گیرن ــی ق ــرات منفــی جانب بیشــر در معــرض اث

گرفتــه نشــده اند و اینکــه چــرا نتایــج مطالعــه، پیــش از رس رســیدن 

مهلــت ۱۸۰ روزه ای کــه خــود ســازندگان واکســن پیش تــر آن را 

تعییــن کــرده بودنــد، منتــر شــده اســت.

کاری می کنند« »اریان و روسیه ربای تولید واکسن روسی کروان هم

مرحلــه   3 از  بایــد  موفقیــت  بــرای 
گذشــت:

ابتداء مورد تمسخر واقع میشوی
ســپس بــا خشــونت بــه مخالفــت بــا تــو 

میپردازنــد،
و سرانجام به تو ایمان می آورند.

آرتور شوپنهاور
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بخش نخست 
بخشی از تاریخ شکل گیری احزاب جهادی افغانستان 

نگا هی به تاریخ گروه های چپی ومذ هبی افغانستان ؛ نشان می د هد که، 
در ده سال اخیردوره پاد شاهی چهل ساله ظاهر شاه که کمی فضای فرهنگی 
وسیا سی باز شده بود، گرا یش های چپی روسی وچینی در دانشگاه کا بل 
الرحمن  حبیب  ره�ی  به  مسل�ن»  جوانان  «سازمان  و  ند  کرد  یی  �ا  خود 
بلند کرد. در دانشکده ¢عیات  برابر آن ها ¤  پلتخنیک هم در  دانشجوی 
هم،  چند استاد ازجمله : دک® موسی توا نا،  غ»م محد نیازی،  استاد ربانی  و 
ازاین  الرسول سیا ف و... محافظه کارانه فعالیت های مذهبی داشتند.  عبد 
نگاه که نفرت ازبلشویک ها بخاطر اس»م ستیزیی آن ها درآسیا ی میا نه وپنا 
هنده شدن جهادی های بخارایی به ش�ل افغانستان،  ریشه درفرهنگ عامه 
دوانده بود وبخا را هم که پیش از حمله مغل بویژه دردوره ای سا ما نیان،  
مسل�ن  نان  جوا  نهضت  بود،  شده  اس»م  جهان  فرهنگی  علمی-  مرکز 

درافغانستان پا یگاه مردمی پیدا کرد ند و من هم عضوآن شده بودم.
به   ،1357 ثور  تای  کود  از  بعد  که  شد  عث  با  عضویت  ه�ن  واقع،   در 
با استاد ربانی هم با حکمتیار د یدار ها وگفت  پشاوربروم. درپشاور،  هم 
وگوهای طوÁ نی داشتم. دیدارها وگفت وگو های که مرا منتقد آن ها سا خت.
در گفت وگو ها وانتقاد ها از استاد ربانی  و حکمتیار، دوپرس�ن را هرگز 
نا  وانتقاد  استاد  عمل  بی  پذیری  وانتقاد  تحمل  نخست،   کنم:  فراموش �ی 
پذیری حکمتیار؛ دوم،  ساخته شدن احمقا نه ای حرکت انق»ب اس»می برای 
مولوی نبی توسط آن ها! مث»، روز هفتم ماه میزان سال 1357 بود که پیام 
استاد ربانی  را در یافت �ودم که از من تقاضا شده بود به دف® فقیرانه اش 
به فقیرآباد بروم که رفتم و دیدم دوستانی چند کنارهم نشسته اند واستاد هم 
سخن گفÇ را آغازکرد. البته درباره موضوعی که تا کنون ازتروریسم برخا سته 

ازآن نجات یا فته �ی توانیم وخود استاد هم قربا نی آن شد! 

 4 - پیگیری مذاکرات صلح با طالبان:

 بــا اعــام رضورت واگــذاری مســؤلیت نــربد از 

ــگ  ــان، جن ــای افغ ــه نیروه ــی ب ــای آمریکای نیروه

بــرای آمریــکا در میــدان نــربد پایــان یافتــه حســاب 

ــان  ــتان و طالب ــت افغانس ــگ دول ــا جن ــد، ام می ش

وارد مرحلــه جدیــدی شــد. لــذا کاخ ســفید بــه 

ــاد و  ــو افت ــگ از راه گفت وگ ــان دادن جن ــر پای فک

ــاذ  ــب اتخ ــفید در قال ــرد کاخ س ــش در رویک چرخ

رویکــرد مصالحــه بــا طالبــان و پایــان جنــگ از 

طریــق مذاکــره شــکل گرفــت. آمریــکا اعــراف کــرد 

ــت  ــی شکس ــوان از راه نظام ــان را منی¬ ت ــه طالب ک

ــق  ــه و تواف ــی معامل ــه نوع ــا ب ــا آنه ــد ب داد و بای

ــت.  ــت ياف ــونت ها دس ــه خش ــان دادن ب ــرای پای ب

مقامــات  بیــن  رو  در  رو  ماقــات  اولیــن  البتــه 

آمریکایــی و مناینــدگان طالبــان ۲۸ مــاه نوامــرب 

۲۰۱۰ در روســتایی در حومــه شــهر مونیــخ در 

آملــان انجــام شــد. ریاســت ایــن جلســات بــر عهــده 

دیپلامت هــای آملانــی بــوده و منایندگانــی از ســوی 

دولــت قطــر بــه درخواســت طالبــان در ایــن جلســه 

حضــور داشــتند. دور دوم مذاکــرات نیــز  ۱۵ فوریــه 

2010 در دوحــه قطــر برگــزار شــد. ســومین دور مذاکــرات 

روزهــای ۷ و ۸ مــاه مــه 2010 در شــهر مونیــخ انجــام شــد. 

ــه  ــر س ــده در ه ــی رشکت کنن ــای منایندگ ــراد و هیئت ه اف

ــاد  ــا ایج ــود و هــدف گفت وگو ه ــرات یکســان ب دوره مذاک

فضــای اعتــامد بیــن آمریــکا و طالبــان جهــت لغــو تحریــم 

و مجازات هــای آمریــکا علیــه طالبــان، آزاد کــردن زندانیــان 

ــود. ــان ب ــش طالب ــر جنب ــان، گشــایش دف طالب

ــال افغانســتان در چهارســال  اســراتژی دولــت اوبامــا در قب

بــا  اوبامــا  موافقــت  شــامل  او  ریاســت جمهــوری  دوم 

ــی  ــامن امنیت ــای پی ــر، امض ــان در قط ــر طالب ــایش دف گش

کابــل – واشــنگن و کشــن مااخــر منصــور اســت:

ــر:  ــان در قط ــر طالب ــایش دف ــا گش ــا ب ــت اوبام 1 - موافق

پــس از اینکــه متایــل کاخ ســفید جهــت مذاکــره بــا طالبــان 

مشــخص شــد، طالبــان بــا چــراغ ســبز آمریــکا دفــری 

را بــرای آغــاز مذاکــرات صلــح در دوحــه در اوت 2013 

)خــرداد 1392( تأســیس کردنــد. بــارک اوبامــا، گشــايش 

ــد  ــح خوان ــراى صل ــان در قطــر را گام نخســت ب ــر طالب دف

ــاىس  ــون اس ــد قان ــان باي ــم زم ــان ه ــرد طالب ــد ک ــا تأکی ام

ــد،  ــه مناين ــع رابط ــده قط ــا القاع ــد، ب ــتان را بپذيرن افغانس

اقليت¬ هــا  بــه حقــوق  و  بکشــند  از خشــونت دســت 

ــه  ــام اینک ــا اع ــان ب ــد. طالب ــرام بگذارن ــر اح ــوق ب و حق

از  پــس  آمــدن  کار  روی  در  را  کــرزی  متحــده،  ایــاالت 

عملیــات نظامــی بــه منظــور ســقوط طالبــان در ســال 2001 

میــادی کابــل حامیــت کــرده اســت، از مذاکــرات مســتقیم 

ــا  ــن وجــود، حامــد کــرزی ب ــا ای ــد. ب ــاز زدن ــا کــرزی رس ب ب

توجــه بــه خــروج نیروهــای آمریکایــی تحــت رهــربی ناتــو 

ــه پیشــنهاد  ــادی از افغانســتان، ب ــان ســال 2014 می ــا پای ت

افتتــاح دفــر طالبــان در دوحــه متایــل نشــان داد. امــا زمانــی 

کــه طالبــان تابلــوی »امــارت اســامی افغانســتان« و پرچــم 

خــود را بــر فــراز ســاختامن دفــر برافراشــت، بــا واکنــش تنــد 

دولــت افغانســتان مواجــه شــد. کــرزی کــه نحــوه اســتقرار 

ــی خــود  ــرای معرف ــان ب ــدام طالب ــر« را نشــانه اق ــن »دف ای

بــه عنــوان مناینــده کشــور افغانســتان تلقــی می کــرد، ایــن 

اقــدام را محکــوم کــرد و تاکیــد منــود کــه هــر گونــه مذاکــره 

ــل  ــت کاب ــه رهــربی و تحــت نظــر کامــل دول ــد ب ــح بای صل

ــان  ــه طالب ــن شــائبه ک ــزار شــود و بایســتی از ایجــاد ای برگ

ــه  ــتند ب ــو هس ــی گفت وگ ــای اصل ــده طرف ه و ایاالت متح

ــری شــود. شــدت جلوگی

2 - امضــای پیــامن امنیتــی کابــل – واشــنگن: هــامن گونــه 

ــتان  ــان افغانس ــه اســراتژیک« می ــاد »توافقنام ــه در مف ک

ــود،  ــه ب ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی ــال 2012 م ــکا در س و آمری

امضــای پیــامن امنیتــی کابــل - واشــنگن بایســتی هــر چــه 

رسیع¬ تــر توســط کــرزی صــورت می¬ پذیرفــت. حامــد 

کــرزی از امضــای ایــن پیــامن امنیتــی بــه دلیــل وجــود 

معضاتــی نظیــر: قصــور آمریــکا در توســعه اقتصــادی 

افغانســتان و تشــویق طالبــان بــه مذاکــرات صلــح بــا دولــت 

ــاه توســط نیروهــای  افغانســتان، کشــتار افغان¬ هــای بی گن

خارجــی، مســئله مصونیــت رسبــازان آمریکایــی و عــدم 

ــان  ــت از طالب ــتان در حامی ــش پاکس ــه نق ــکا ب ــه آمری توج

و شــبکه حقانــی و ... اســتنکاف ورزیــد. بــاراک اوبامــا 

ــه نیروهــای  ــرد ک ــد ک ــرزی، تهدی ــن موضــع ک ــل ای در مقاب

آمریــکا را کامــاً از افغانســتان خــارج خواهــد منــود. کــرزی 

ــه  ــب آن در لوی ــه تصوی ــوط ب ــی را من ــامن امنیت امضــای پی

ــه  ــه جرگ ــس از اعــام نظــر مســاعد لوی ــا پ ــرد. ام ــه ک جرگ

مجــدداً از امضــای آن امتنــاع ورزیــد. اوبامــا بــا طــرح لــزوم 

ــی  ــای نظام ــور نیروه ــی، رشط حض ــرارداد امنیت ــای ق امض

کشــور خــود را در افغانســتان پــس از ســال 2014 را امضــای 

توافقنامــه  امنیتــی واشــنگن - کابــل توســط »دولــت جدیــد« 

ــت وحــدت  ــس از تشــکیل دول ــود. پ افغانســتان مطــرح من

ــل  ــنگن- کاب ــی واش ــه امنیت ــتان، توافق نام ــی در افغانس مل

ــتان  ــد افغانس ــت جدی ــای دول ــه امض ــز در اوت 2014 ب نی

ــی  ــت قضای ــه، اعطــای مصونی ــن توافق نام رســید. محــور ای

بــه رسبــازان آمریکایــی و حضــور 10 هــزار نیــروی نظامــی 

آمریــکا در 9 پایــگاه نظامــی اِعطایــی بــه آمریــکا در کابــل، 

ــد،  ــار، هلمن ــز، قنده ــاد، گردی ــف، جال آب ــرام، مزاررشی بگ

ــود. شــیندند و هــرات ب

طالبــان  وقــت  رهــرب  منصــور،  اخــر  مــا  کشــن   -  3

افغانســتان: در ســال 2016 بــا اعــام خــرب کشــته شــدن 

مــا اخــر منصــور - رهــرب طالبــان - اوبامــا تأکیــد کــرد 

ــف  ــۀ عط ــک نقط ــور، ی ــر منص ــا اخ ــدن م ــته  ش ــه کش ک

بــرای برقــراری صلــح و ثبــات در افغانســتان اســت. اوبامــا 

گفــت آمریــکا رهــرب طالبــان را کــه بــه طــرح حمــات 

علیــه نیروهــای ایــن کشــور و ائتــاف در افغانســتان ادامــه 

مــی داد  و در صــف گروه هــای تنــدرو ماننــد القاعــده، قــرار 

ــود مــا اخــر  ــکا معتقــد ب ــود، کشــته اســت. آمری ــه ب گرفت

محمــد منصــور همــواره از حضــور و اشــراک نظــر رهــربان 

ــاف  ــرد. برخ ــری می ک ــح جلوگی ــرات صل ــان در مذاک طالب

وعده هــای اوبامــا در خصــوص خــروج نیروهــای آمریکایــی 

ــرای خــروج همــه نیروهــا در  از افغانســتان، او برنامــه ای ب

ــس  ــه رئی ــم را ب ــن تصمی ــرد و ای ــه نک ــک ارائ ــده نزدی آین

جمهــور بعــدی آمریــکا واگــذار کــرد. در حقیقــت، مقامــات 

ارشــد نظامــی آمریــکا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه کاهــش 

نیروهــای نظامــی آمریــکا در افغانســتان و گزینــه خــروج از 

ایــن کشــور در راســتای منافــع واشــنگن نیســت. بــه همیــن 

ــتان  ــل از افغانس ــروج کام ــه خ ــا از گزین ــل، آمریکایی ه دلی

ــت  ــا را در الوی ــور آنه ــه حض ــد و ادام ــینی کردن ــب نش عق

ــد. ــرار دادن ق

1 -3 اسراتژی دونالد ترامپ در قبال افغانستان

 ۲۱ در  افغانســتان،  قبــال  در  آمریــکا  جدیــد  اســراتژی 

ــن  ــام شــد. مهمری ــپ اع ــد ترام اوت 2017 از ســوی دونال

ــود را در  ــت خ ــراتژی دول ــپ در اس ــه ترام ــی ک فاکتورهای

ــور  ــه حض ــد از: ادام ــود عبارتن ــام من ــتان اع ــال افغانس قب

نیروهــای آمریکایــی و افزایــش تعــداد آنهــا در افغانســتان، 

افزایــش حیطــه اختیــارات مقامــات آمریکایــی در حملــه بــه 

طالبــان و دیگــر گروه هــای تروریســتی فعــال در افغانســتان، 

ــت  ــرات، تقوی ــز مذاک ــای می ــان در پ ــور طالب رضورت حض

ــت  ــارزه دول ــر مب ــد ب ــتان، تأکی ــی افغانس ــای امنیت نیروه

ــت  ــدم دخال ــات، ع ــام اصاح ــاد و انج ــا فس ــتان ب افغانس

آمریــکا در فرآینــد دولــت - ملــت ســازی در افغانســتان 

ــرای  ــور ب ــن کش ــربان ای ــی ره ــوب رضورت توانای در چارچ

پیشــربد ایــن رونــد بــدون دخالــت آمریــکا، انتقــاد رصیــح از 

نقــش دوگانــه پاکســتان در ارتبــاط اســام آبــاد بــا گروه هــای 

تروریســتی و درخواســت از هنــد بــرای ایفــای نقــش بیشــر 

در افغانســتان.

نیروهــای  خــروج  خــود،  دولــت  اســراتژی  در  ترامــپ 

آمریکایــی از افغانســتان کــه سیاســت انتخــاب شــده اوبامــا 

بــود را اشــتباه خوانــد و تأکیــد کــرد: مــا بــرای خــارج شــدن 

از افغانســتان زمــان تعییــن منی کنیــم؛ مــا رفــت و آمــد 

خــود را بــه دشــمن اعــام منی کنیــم. ترامــپ خــروج از 

افغانســتان را مبتنــی بــر رشایــط اعــام کــرد و نــه مبتنــی بــر 

ــی در افغانســتان  ــا وقت ــا ت ــار داشــت م ــان. ترامــپ اظه زم

ــان  ــه طالب ــود شــود. ب ــم کــه القاعــده و داعــش ناب می مانی

ــه  ــتان را الن ــند و افغانس ــدرت برس ــه ق ــم ب ــازه منی دهی اج

گروه هــای تروریســتی برضــد ایــاالت متحــده کننــد. از دیگــر 

سیاســت های اعــام شــده توســط ترامــپ تقویــت نیروهــای 

ــا نیروهــای  ــه م ــرد ک ــد ک ــود. او تأکی ــی افغانســتان ب امنیت

امنیتــی افغانســتان را تــا جایــی تقویــت می کنیــم کــه 

بتواننــد از امنیــت و صلــح در کشــور خــود محافظــت کننــد. 

ــرای افغانســتان چــک ســفید  ــد کــرد کــه مــا ب ترامــپ تأکی

ــود  ــان می ش ــامل زم ــا ش ــی حامیت ه ــم؛ یعن ــا منی کنی امض

و نیــز دارای رشایطــی اســت. یکــی از رشایطــی کــه ترامــپ 

ــت  ــارزه دول ــرد مب ــح ک ــدان ترصی ــود ب ــاف خ ــد اس مانن

افغانســتان بــا فســاد و انجــام اصاحــات اســت. ترامــپ، در 

اســراتژی خــود مشــخص کــرد کــه حضــور نیروهــای آمریــکا 

ــت و  ــمنان اس ــت دش ــگ و شکس ــرای جن ــتان ب در افغانس

ــن  ــه همی ــدارد. ب ــازی ن ــت- ملت س ــه دول ــه برنام کاری ب

ــم  ــود تصمی ــتان خ ــردم افغانس ــه م ــرد ک ــان ک ــل او بی دلی

می گیرنــد کــه چگونــه زندگــی کننــد؛ مــا چیــزی را بــه 

آن هــا تحمیــل منی کنیــم. در حالــی کــه جــورج  دبلیــو بــوش 

ــز تحقــق دموکراســی ارصار  ــن برنامــه و نی و اوبامــا روی ای

می کردنــد؛ امــا ترامــپ هیــچ اشــاره ای بــه ســاختار حکومــت 

و نیــز دموکراســی در افغانســتان نکــرد. از مهم تریــن مواردی 

ــری  ــا رصاحــت بیش ت ــه ترامــپ برخــاف اســاف خــود ب ک

بــدان پرداخــت، پاکســتان اســت؛ ترامــپ بــه رصاحــت بیــان 

کــرد کــه مــا میلیاردهــا دالر بــه پاکســتان کمــک کردیــم؛ امــا 

ایــن کشــور بــه گروه هایــی پنــاه می دهــد کــه بــرای کشــن 

رسبــازان مــا برنامه ریــزی می کننــد. ترامــپ، ضمــن ســتایش 

ــا آمریــکا در افغانســتان، خواســتار  از همکاری هــای هنــد ب

ــد در افغانســتان شــد. ــر هن ــش بیش ت نق

ــده  ــود آم ــه وج ــی ب ــت نظام ــان و بن¬ بس ــت زم ــا گذش ب

در افغانســتان، دولــت ترامــپ در جــوالی 2018 دســتور 

آغــاز مذاکــرات مســتقیم بــا طالبــان را بــدون حضــور دولــت 

ــل  ــش قاب ــک چرخ ــدام ی ــن اق ــرد. ای ــادر ک ــتان ص افغانس

توجــه در سیاســت آمریــکا بــه حســاب می¬ آمــد؛ سیاســتی 

ــح  ــد صل ــر حامیــت از یــک رون ــی ب ــن مبتن کــه پیــش از ای

ــود. در واقــع  ــا مالکیــت خــود افغان¬ هــا ب ــه رهــربی و ب ب

ــه اصطــاح  ــان ب ترامــپ درصــدد برآمــد آن بخشــی از طالب

ــع خــود را در چارچــوب مشــارکت در  ــه مناف ــه¬ رو، ک میان

ــه  ــا برنام ــد، ب ــت می¬ بینن ــا دول ــره ب ــح و مذاک ــد صل فرآین

دولــت خــود همــگام ســازد امــا بــا گروهــی از طالبــان کــه 

بــر ادامــه مبــارزه بــا نیروهــای آمریکایــی تأکیــد می¬ کننــد، 

ــتقیم و از  ــکل مس ــه ش ــم ب ــه ه ــن مقابل ــد. ای ــه کن مقابل

طریــق حمــات نیروهــای آمریکایــی صــورت گرفــت و هــم 

ــش و  ــت از داع ــق حامی ــتقیم و از طری ــکل غیرمس ــه ش ب

فشــار بــر پاکســتان جهــت عــدم حامیــت از طالبــان مخالــف 

ــه و در ســپتامرب 2018،  ــه شــد. در ادام ــش گرفت ــره پی مذاک

مایــک پمپئــو وزیــر خارجــه آمریــکا، زملــی خلیــل¬ زاد ســفیر 

ســابق ایــن کشــور در افغانســتان را بــه عنــوان مناینــده ویژه 

آمریــکا در امــور صلــح افغانســتان منصــوب کــرد. از آن زمان 

بــه بعــد، خلیــل¬ زاد ماقات¬ هــای متعــددی بــا مناینــدگان 

ــت و در  ــح داش ــه صل ــای توافقنام ــدف امض ــا ه ــان ب طالب

نهایــت در زمســتان 1398 توافقنامــه صلــح مذکــور بــه 

امضــای طرفیــن رســید.

ادامه دارد

کا رد افغانستان ربرسی استراژتی اهی دو دهه اخیر آمری
زهرامحمودی

چهارشنبه 9 میزان ۱۳۹۹ *   30 سپتمرب 2020شامره مسلسل پنجاه و هفتم



حاما در ویرایش و پیرایش مطالب دست باز دارد
به جز سخني با خواننده، مسووليت ديگر
ن برمي گردد

ٓ
نبشته ها به نويسندگان ا

چهارشنبه: ۲ میزان ۱۳۹۹
صاحب امتیاز: حرکت اس�می متحد افغانستان       (حاما)

مدیر مسوول: غ�م علی صارم                                    0748827900

سر دبیر: محمد عیسی سروش                       0791549856

گزارشگران: حاما

فرهاد  ف�ح،  انجینیر  طهماسی،  عزیزالله  نویسندگان:  گروه 

محض یار

طراح: محمدشفیع علیزاده                                        0784845674
نشانی:

کارته سه، کوچه مقابل ناحیه شش شاروالی، دست راست خانه سوم

نشانی برقی:   

ر  شــهید غــالم عبــاس پایــدا

فرمانــداهن  از  تــن  یــک 

شــجاع، توانمنــد و بــا تدبیــر 

فراگیــری  از  بعــد  هک  بودنــد 

هب  نظامــی  اهی  آمــوزش 

وطــن  از  دافع  منظــور 

ـگـران  اشــغال  ربارب  رد 

رد  وقــت  شــوروی 

کردنــد. مــی  فعالیــت  اســالمی  حرکــت  حــزب  مجاهدیــن  صفــوف 

نمــود  مــی  وظیفــه  انجــام  مســئوالهن  و  داشــت  قــرار  وطــن  از  دافع  ـخـط  رد  هن  هدفمنــدا هک  بــود  ر  انمــدا و  جســور  فرمانــده  او 

گیــری  چشــم  اهی  فعالیــت  ــکارد  اس قطعــه  رد  بخصــوص  و  کابــل  رد  مجاهدیــن  پیــروزی  از  بعــد  ر  پایــدا شــهید  فرمانــده 

دادنتش.

ســرانجام ایــن فرمانــده بــا ردایــت رد ارث توطئــه خاینــاهن دشــمنان دوســت نمــا  هب اترخی 8 میــزان  ســال 1373 بــا 

جمعــی از مجاهدیــن دیگــر حــزب حرکــت اســالمی هب ردهج رفیــع شــهادت انیــل شــد.

روحش شاد و یادش گرامی باد

زندگی نامه  شهید غالم عباس پایدار

ــاز  ــران ب ــی دیگ ــب جوی ــرد، از عی ــود بنگ ــب خ ــه در عی ــس ک  آن ک

مانــد، و کســیکه بــه روزی خــدا خشــنود باشــد، بــر آنچــه از دســت رود 

اندوهگیــن نباشــد، وهــر کســی کــه شمشــیر ســتم برکشــد بــا آن کشــته 

شــود، و آن کــس کــه درکار هــا خــود را بــه رنــج انــدازد خــود را هــاک 

ســازد، و هــر کــس خــود را در گــرداب هــای بــا افکنــد غــرق گــردد، و 

هــر کــس بــه جاهــای بدنــام قــدم گذاشــت متهــم گردیــد.

ــس  ــر ک ــتباه دارد و ه ــم اش ــاد ه ــد زی ــخن گوی ــاد س ــه زی ــی ک و کس

ــه رشم و  ــدک اســت، و آن ک ــا او ان ــرد، رشم و حی ــه بســیار اشــتباه ک ک

حیــاءاو انــدک اســت، پرهیــزکاری او نیــز انــدک خواهــد بــود و کســی 

ــرده  ــش م ــه دل ــرده، و آن ک ــش م ــد دل ــدک باش ــزکاری او ان ــه پرهی ک

ــتی  ــه زش ــس ک ــرد. و آن ک ــد ک ــقوط خواه ــم س ــش جهن ــد در آت باش

هــای مــردم را بنگــرد و آن رازشــت بشــامرد، ســپس هــامن زشــتی هــا را 

مرتکــب مــی شــود، پــس اواحمقــی واقعــی اســت. قناعــت مالــی اســت 

کــه پایــان نیابــد، و آن کســی کــه فــراوان بــه یــاد مــرگ باشــد در دنیــا 

بــه انــدک چیــزی خشــنود اســت، و هــر کــس بدانــد کــه گفتــار او نیــز از 

ــد. اعــامل او محســوب مــی شــود جــز بــه رضورت ســخن نگوی

 منبع: نهج الباغه

امــام علــی علیــه الســام فرمودنــد: »ال ینبغــی للمــرء املســلم ان یواخــی 

الفاجــر فانــه یزیــن لــه فعلــه ویحــب ان یکــون مثلــه وال یعینــه علــی 

ــده شــین  ــه ومخرجــه مــن عن ــه الی ــاه وال امــر معــاده ومدخل امــر دنی

ــر ]و  ــرد فاج ــا ف ــلامن ب ــان مس ــک انس ــه ی ــت ک ــته نیس ــه شایس علی

ــار خــود را  ــرا او عمــل و رفت ــد، زی ــرار کن ــه برق ــکار[ رابطــه برادران تبه

برایــش زینــت مــی دهــد و دوســت دارد کــه او هــم بــه ماننــد خــودش 

شــود و او را نــه در امــر دنیــا و نــه در امــر آخرتــش یــاری منــی کنــد و 

رفــت و آمــدش بــرای او ننــگ اســت .«

 همچنیــن فرمودنــد: »ومــن مل ینفعــه اللــه بالبــاء والتجــارب مل ینتفــع 

بشــی ء مــن العظــة کســی را کــه خداونــد بوســیله گرفتــاری هــا و تجربه 

هــا ســود نرســاند، از هیــچ گونــه موعظــه ای بهــره منــد نخواهــد شــد .«

  امــام عىل)ســام اللــه علیــه(: هيــچ گنهــكارى را ]از رحمــت خــدا[ نــا 

اميــد مكــن. چــه بســا گنــاه آلــوده  اى كــه عاقبــت بــه خــر شــد.

ناامیــد کــردن دیگــران از رحمــت واســعه خداونــد متعــال امر ناشایســتی 

اســت و هیــچ کــس حــق نــدارد امیــد کســی را از او بگیــرد حتــی اگــر 

ــا امیــد بــه رحمــت خداونــد  ــاه باشــد ، چــرا کــه ب غــرق در دریــای گن

متعــال ممکــن اســت توبــه کنــد و پیرایــه هــا از خــود بزدایــد. پــس در 

مقــام نصیحــت بایــد مواظــب بــود کــه امیــد دیگــران را بــه یــأس بــدل 

نکنیــم .
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الگوی انسان کامل از دید حضرت علی )ع(

بعضــی مســایل را درک منی توانــم ممکــن شــام 

کمکــم کنیــد. در ایــن مرحلــه ی حســاس و تاریخــی 

کــه رسنوشــت یــک ملــت و یــک رسزمیــن بــه نــام 

ــه،  ــرار گرفت ــینه ق ــد بی پیش ــر تهدی ــتان زی افغانس

ــد: ــاق می افت ــه اتف ــد چ ببینی

رشکای  بــا  رای زنــی  مشــغول  ســفید  کاخ   -

ــه  ــتان و ب ــده ی افغانس ــورد آین ــراتژیکش در م اس

ــد در  ــا بتوان ــت ت ــان اس ــا طالب ــرات ب ــژه مذاک وی

ــی و سیاســت خارجــی از آن ســود  بازی هــای داخل

جویــد. ترامــپ و بایــدن عمــا در ایــن میــدان 

. می جنگنــد

ــات  ــد در عملی ــت و تهدی ــدال شکس ــو در ج - نات

بــزرگ و تاریخــی اش در افغانســتان بــا اعضــای 

می کنــد.  چانه زنــی  خــود 

پیونــد  فکــر  در  اروپایــی  اسراتژیســت های   -

بــا  افغانســتان  آینــده  سیاســی  نظــام  امنیتــی 

هســتند.  اروپایــی  خیابان هــای 

ــه در  ــران مجدان ــان در دوحــه، مســکو و ته - طالب

فکــر اجنــدای مذاکــرات و راه هــای رســیدن بــه 

ــتند. ــدرت هس ق

ــرای  ــرو خــود را ب ــام نی ــن مت ــد، روســیه و چی - هن

ــد.  ــه کار بســته ان ــا ب ــای م ــرول جغرافی کن

ــا ســعودی  ــا وجــود جــدال سیاســی ب - پاکســتان ب

تــاش دارد تــا نظــارت بــر طالبــان و هژمونــی 

اســراتژیک را بــر آن هــا از دســت ندهــد.

ــه  ــان ب ــا طالب ــود ب ــد خ ــا از پیون ــران رصاحت -  ای

آینــده ی  و  امــروز  در  اوضــاع  بازی گــر  عنــوان 

می گویــد. ســخن  افغانســتان 

اما در میدان سیاسی افغانستان چه می گذرد:

بــرای اســتقال در زیــر  -  آقــای رئیس جمهــور 

مببــارد موشــک های طالبــان گل گــذاری می کنــد.

ــط  ــتان توس ــرز افغانس ــی در م ــات نظام - رزمایش

ــو  ــن روز نات ــود. در همی ــدازی می ش ــش راه ان ارت

نظــام  بــه  جنگــی  حامیت هــای  ادامــه ی  روی 

سیاســی افغانســتان بحــث می کنــد.

بــاره ی  در  جوانــان  بــا  رئیس جمهــور  آقــای    -

می کنــد. ماقــات  ابتــکار«  و  »ایجــاد 

ــداران و  ــزرگان، رسمای ــا ب ــور ب ــای رئیس جمه -  آق

و  بی نتیجــه  تکــراری ماقات هــای  هــای  چهــره 

دایــر می کنــد.  احساســاتی  بیانیه هــای 

-  در محوطــه ی آقــای عبداللــه هــم همه چیــز 

برقــرار اســت. لباس هــای قشــنگ، موتــر هــای متیــز 

ــت. ــان اس ــگ در جری ــای پررن و ماقات ه

-  در وزارت خارجــه هــم گویــی همه چیــز بــر 

ــر  ــه فک ــر ب ــاب وزی ــه جن ــرار اســت در حــدی ک ق

اصاحــات اداری افتــاده اســت. 

ــی  ــخصیت های سیاس ــا ش ــتان ب ــفرای افغانس -  س

ــش  ــی پخ ــای فلم ــرب ه ــادگاری و خ ــای ی عکس ه

می کننــد و پیام هــای تربیکــی بــه زبان هــای پشــتو، 

ــد.  ــش می کنن ــی پخ ــی و انگلیس ــی، ازبیک فارس

مــن هــرکاری کــردم نتوانســتم ایــن تناقــض بــزرگ 

ــم. را درک کن

تناقض بزرگ
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»تََفکَّــر قَبــَل أن تَعــزَِم َو شــاِور قَبــَل أن تُقِدَم 

َو تََدبَّــر قَبــَل أن تَهُجَم؛«

مشــورت  م،  اقــدا از  شیپ  و  بیندیــش  گیــری  تصمیــم  از  »شیپ 

کــن.«  
ّ

تــدرب کار[  ]رد  شــدن  داخــل  از  شیپ  و  کــن 

امام علی )ع(


