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ابوالحسین یاسر

رئیس حزب حرکت اسالمی متحد افغانستان

اربعیــن  فرارســیدن 
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خواهــان  آزادی  ای 

ــرض  ــلیت ع ــان تس جه

میداریــم.

اباعبداللــه  حــرت 

خــون  بــا  الحســین 

پــرده  شــان  مقــدس 

هــای اوهــام را دریــد و 

اندیشــه هــای مســموم 

شــده را تکامــل جــدی 

کاروان  و  بخشــید 

اســیران کربــا بــا زبــان 

شــان بــار دیگــر فریــب 

ــب زد  ــوردگان را نهی خ

را  رفتــگان  خــواب  و 

ــک  ــاخت. این ــدار س بی

بــا تأســی از نهضــت 

ــه در  ــای ک عاشــورا آنه

جهــان پــس از شــهادت قــرار دارنــد بــه 

جامعــه و مــردم شــان آگاهــی عنایــت کننــد 

ــه  ــرای ادای مســئولیت شــان آگاهان ــا ب و ت

اقــدام ورزنــد. مــردم خــواب رفتــه و غافــل 

ــه  ــتند و ن ــهداء هس ــرو ش ــه پی ن

حاکــم بــر رسنوشــت خــود. مردمــی خواهــد 

ــون. ســزاوار اســت  ــل، خــوار و زب ــود ذلی ب

ــب شــهداء  ــام از مکت ــا اله ــا ب ــردم م ــه م ک

ــه  ــبت ب ــان و نس ــت ش ــه رسنوش ــبت ب نس

ــان حســاس و  ــه و کشــور ش مســایل جامع

ــداف  ــان و اه ــرو آرم ــا پی ــند ت ــدار باش بی

شــهداء محســوب شــوند.

سام برعاشورا و درود بر شهداء

ریاست امور فرهنگی

حزب حرکت اسامی متحد افغانستان 

پیام حزب حرکت اسالمی متحد افغانستان بمناسبت اربعین عاشورای 1399

کا رد افغانستان ربرسی استراژتی اهی دو دهه اخیر آمری
زهرامحمودی

ــۀ  ــم نام ــاری تفاه ــال ج ــزان س ــنبه 15 می ــه ش ــر س ــد از ظه بع
ــد  ــامی متح ــت اس ــزب حرک ــان ح ــی می ــای آموزش ــکاری ه هم
افغانســتان  و انســتیتیوت تخنیکــی و مســلکی انتخابــات، در دفــر 
مرکــزی ایــن حــزب توســط محــرم اســتاد ابوالحســین یــارس رئیــس 
حــزب و از جانــب انســتیتیوت تخنیکــی و مســلکی انتخابــات 
ــه  ــتیتیوت ب ــوی آن انس ــس اجرای ــاری رئی ــه ی ــو نگین ــه بان محرم

امضــاء رســید.
ــاد  ــی ی ــاد آموزش ــت نه ــرار اس ــه ق ــم نام ــن تفاه ــاس ای ــر اس  ب
ــد   ــی میگردن ــه از طــرف حــزب معرف ــط را ک ــن رشای شــده واجدی
را بــا تخفیــف 65% فیــس تعییــن شــده بــرای یــک دوره تحصیلــی 
ــه  ــلکی را در عرص ــای مس ــوزش ه ــه، آم ــر گرفت ــاله در نظ دو س

ــد.  ــس منای ــات تدری انتخاب
ــر محمــد  ــوم انجینی ــه محــرم دیپل ــن تفاهــم نام ــن امضــاء ای حی
ــز حضــور داشــتند. ــور سیاســی حــزب نی ــس ام ــاح رئی عســکر ف

ریاست داراالنشاء
سقراط چگونه شهروندی بود؟حزب حرکت اسامی متحد افغانستان

نویسنده: جوزایا اورب 
رتجمه: وب سایت رتجمان

بخش نخست
حــدود ۲۴۰۰ ســال پیــش، در ۳۹۹ ق.م، ســقراط 
ــود  ــی ب ــام او بی دین ــن محاکمــه شــد. اته در آت
و محاکمــه در »دادگاه مــردم« برگــزار شــد. 
ســقراِط هفتادســاله، ســالیان دراز، فیلســوفی 
ــردم  ــان م ــهور در می ــری مش ــناس و متفک رسش
را  ســقراط  شــاکی،  به عنــوان  ملتــوس،  بــود. 
متهــم کــرد کــه قوانیــن آتــن را زیــر پــا گذاشــته 
احــرام  رســمی  خدایــاِن  بــه  زیــرا  اســت، 
ــد  ــی می کن ــدی معرف ــان جدی ــذارد، خدای منی گ

و ذهــن جوانــان را منحــرف می ســازد.
ســقراط،  و  مدعــی،  به عنــوان  ملتــوس، 
هیئت منصفــه ای  برابــر  در  متهــم،  به عنــوان 
شــامل ۵۰۱ نفــر از همشــهری های خــود، در 
ــراد  ــی مشــخص ســخنان خــود را ای ــدت زمان م
کردنــد. ســخرنانِی کیفرخواســت ملتــوس بــر 
جــای منانــده اســت، امــا دو نســخه از ســخرنانی 
مــا  دســت  بــه  خــود  از  دفــاع  در  ســقراط 
ــون و  ــخه ای در آثــار افاط رســیده اســت: نس
ــرک  ــزدان و زی ــردی همه چی ــار ف ــری در آث دیگ
ــای  ــر اعض ــت. اک ــود اس ــون موج ــام گزنف به ن
نفــر، ســقراط را  هیئت منصفــه، حــدود ۲۸۰ 
گناهــکار دانســتند و او بــا زهــِر شــوکران اعــدام 

شــد.
در  اصلــی  وقایــع  رس  بــر  مناقشــه ای  هیــچ 
ــی  ــا به خوب ــدارد، ام ــۀ ســقراط وجــود ن محاکم
روشــن نیســت کــه چــرا آتنی هــا ســقراط را 
گناهــکار تشــخیص دادنــد و مــا امــروز چــه 
برداشــتی می توانیــم از ایــن کار داشــته باشــیم. 
کســانی کــه بــه دموکراســی و حاکمیــت قانــون 
بــاور دارنــد البــد بســیار بــه ایــن محاکمــه 
آن  نتیجه گیــرْی  اگــر  هســتند.  عاقه منــد 
حکومــت  به عنــوان  دموکراســی،  کــه  باشــد 
مســتقیم مــردم بــر خــود، به طــوِر مرگبــاری 

مســتعِد رسکــوب عقایــد مخالــف اســت یــا 
اینکــه مخالفــاِن دموکراســی بایــد خیانــت کاراِن 
ــورت،  ــن ص ــوند، در ای ــمرده ش ــوذ ش صاحب نف
ــن دموکراســی و  ــی ناخوشــایند بی ــا انتخاب ــا ب م

آزادی اندیشــه روبــه رو هســتیم.
امــا ایــن برداشــتی نادرســت از محاکمــۀ ســقراط 
اســت. درعــوض، ایــن محاکمــه بــه پرســش هایی 
پاســخ  شــهروندی  وظیفــۀ  و  تعهــد  دربــارۀ 
ــوم  ــقراط را محک ــردم« س ــد. »دادگاه م می ده
ــاِر مســئولیت  ــه معی ــت ک ــرا او نپذیرف ــرد، زی ک
شــخصی در قبــال پیامدهــای ســخرنانی عمومــی، 
اســت.  صــادق  او  فلســفی  پــروژۀ  دربــارۀ 
ــوان  ــش را به عن ــم گناهــکاری خوی ســقراط حک
ــوکران را  ــام ش ــت و ج ــزام آور پذیرف ــی ال حکم
نوشــید، زیــرا او بــه صاحیــت دادگاه و قوانیــن 
ــن  ــه ای ــی ب محاکمــه اذعــان داشــت. او در حال
ــه  ــاور داشــت هیئت منصف ــه ب ــاد ک ــر رس نه ام
ــی  ــتباهی اساس ــب اش ــون مرتک ــیر قان در تفس

شــده اســت.
بــه  بی دینــی  اتهــاِم  متعــارف،  فهــم  طبــق 
ســقراط رصفــاً رسپــوش بــود و انگیــزۀ محاکمــۀ 
وی نیــز مســائل سیاســی بــود. تنهــا چهــار ســال 
پیــش، شورشــی دموکراتیــک موجــب رسنگونــی 
ــن  ــه چندی ــود ک ــده ب ــان« ش ــت نظامی »حکوم
مــاِه پرآشــوب بــر آتــن حاکــم بودنــد. ملتــوس، 
دادگاه،  در  خــود  کیفرخواســت  ســخرنانی  در 
ــا  ــود ت ــته ب ــی خواس ــهروندان آتن ــامالً از ش احت
ــن  ــا اعضــای ای ــدت ســقراط ب ــد بلندم ــر پیون ب
مترکــز  تبهــکار  و  ضددموکراتیــک  حکومــت 

ــد. کنن

آی.اف اســتون، روزنامه نــگار و ادیــب 

آمریکایــی، در کتــاب خــود محاکمــۀ 

ســقراط۱ )۱۹۸۸( تفســی ری...
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از اشتباه زبرگ اتریخی ات  از اشتباه زبرگ اتریخی ات  

اشتباه   زبرگ اشتباه   زبرگ 

کا کااستراتیژیک امری استراتیژیک امری
مهر الد ن مشید

ــرد و ســازش  ــه عقــب گ ــا توجــه ب ــکا در افغانســتان ب ــگ آمری بیســت ســال جن

ــان را  ــپ طالب ــه ترام ــن ک ــژه ای ــام ۀ دوحــه و بوی ــان در توافقن ــا طالب ــش ب های

ــه ارزش  ــرد ک ــاب ک ــی خط ــه مردان ــان را از جمل ــد و آن ــوش خوان ــگ و باه زرن

مذاکــرات را دارنــد، بــه اثبــات رســاند کــه حملــه آمریــکا بــه افغانســتان بــه هــر 

ــرای رهــران  ــن اشــتباهء تاریخــی ب ــزرگ تری ــود، ب ــه ب اهدافــی کــه صــورت گرفت

ایــن کشــور بــه حســاب مــی رود. چنــان کــه ترامــپ رئیــس جمهــور امریــکا طــی 

ــان  ــا طالب ــان ب ــه آن ــزود ک ــد و اف ــرک خوان ــخت و زی ــان را رسس ــخنانی طالب س

بحث هــای خوبــی دارنــد کــه همگانــی شــده اند. وی افــزود کــه امریــکا بــه زودی 

شــامر رسبازانــش در افغانســتان را بــه کمــر از چهــار هــزار خواهــد رســاند. او بــه 

ادامــه گفــت: »اگــر آنــان بداننــد کــه چیزهــای مشــخصی انجــام شــده اند، از آنجــا 

بیــرون خواهنــد شــد و چیزهایــی مشــخصی بایــد انجــام شــوند«. وی از تعامــل 

بســیار خــوب بــا طالبــان ســخن گفــت و اضافــه کــرد کــه طالبــان انصافــا از جنــگ 

خســته شــده انــد و افــزود کــه بگذاریــد افغــان هــا خــود شــان کار پولیــس را بــه 

پیــش برنــد. ایــن ســخنان ترامــپ نــه تنهــا گــواه آشــکار بــر خســتگی و ندامــت 

امریــکا از جنــگ افغانســتان؛ بــل معنــای اعــراف کاخ ســفید بــه شکســت حملــه 

و حضــور نظامــی اش در افغانســتان را دارد. 

 بــا تاســف امریکایــی هــا دیربعــد بــه ایــن اشــتباه خــود متوجــه شــدند و ای کاش 

ســال هــا قبــل بــه ایــن ملتفــت می شــدند کــه حضــور شــان در افغانســتان باالخره 

بــه بــی رسانجامــی هــای کنونــی مــی انجامــد. ای کاش امریــکا بیســت ســال پیــش 

از امــروز مرتکــب چنیــن اشــتباهی تاریخــی منــی شــد. اشــتباهء تاریخــی بــه ایــن 

مفهــوم کــه مقــام هــای ارشــد و رهــران امریــکا از تاریــخ، فرهنــگ و ویــژه گــی 

هــای مــردم افغانســتان آگاهــی نداشــتند و بــه گونــه شــتاب زده و بــی توجــه ...
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بخش سوم
2 - مذاكرات صلح آمریکا و طالبان

 و نتايج آن مذاكرات صلح 
افغانستان در دوره ریاست جمهوری

 دونالد ترامپ در تابستان 1397 
)سپتامرب 2018( با حضور زملی 

خلیل زاد به عنوان مناینده ارشد آمريكایی 
ــاز شــد و  ــه صــورت رســمی آغ ــان ب ــدگان طالب و مناین
در فوریــه 2020 توافق¬نامــه صلــح میــان طرفیــن بــه 
امضــاء رســید. در مراحــل و دورهــای آغازیــن مذاکــرات 
آمریــکا و طالبــان گفتــه می¬ شــد کــه طالبــان بــه 
لــزوم تعییــن جــدول زمانــی خــروج نیروهــای خارجــی 
از افغانســتان ارصار داشــت، امــا آمریــکا نخســت، 
برقــراری  و  بین االفغانــی  مذاکــرات  آغــاز  خواســتار 
آتش بــس در افغانســتان بــود. هــم¬ زمــان بــا برگــزاری 
ــه  ــان در دوح ــکا و طالب ــای آمری ــم گفت گوه دور نه
در اواخــر مــرداد و اوایــل شــهریور 1398، خــرب توافــق 
مناینــدگان مذکــور در خصــوص ایجــاد حکومــت موقــت 
بــرای یــک دوره ۱۴ ماهــه در افغانســتان و تعویــق 
برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــن کشــور 
منتــر شــد. امــا بــا وقــوع انفجــار در نزدیکــی ســفارت 
آمریــکا در کابــل توســط طالبــان و کشــته شــدن یــک 
آمریکایــی، ترامــپ خــرب خامتــه مذاکــرات صلــح را 
ــه  ــس از ســفر ترامــپ ب ــرات پ رســانه¬ ای منــود. مذاک
افغانســتان در آذر مــاه 1398 مجــدداً از رس گرفتــه شــد 
امــا در آذر مــاه، بــه دلیــل حملــه طالبــان بــه یــک مرکز 
ــرام  ــکا در بگ ــی آمری ــگاه هوای ــک پای ــت نزدی بهداش
مذاکــرات بــار دیگــر متوقــف گردیــد. مذاکــرات صلــح 
در اواخــر دی 1398 پــس از نظــر موافــق طالبــان بــرای  
کاهــش خشــونت ها از رس گرفتــه شــد و نهایتــاً در مــاه 
اســفند ســندی بــا عنوان«موافقتنامــه رســیدن بــه صلــح 
در افغانســتان« میــان آمریــکا و امــارت اســامی در 29 
فوریــه 2020 امضــاء گردیــد کــه البتــه بافاصلــه پــس 
ــه  ــت ک ــکا گف ــامی، آمری ــارت اس ــوان ام ــرح عن از ط
ــمیت  ــه رس ــت ب ــوان دول ــه عن ــامی« را ب ــارت اس »ام
منی شناســد بلکــه »گــروه طالبــان« را بــه رســمیت 

  ادامه ص 3می شناســد.

امضــاء تفاهــم انهم میــان حــزب حرکــت اســامی متحــد افغانســتان و 

تخنیکــی و مســلکی انتخابــات
نســتیتیوت 

ا



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

مــاده شــازندهم اقنــون اساســی افغانســتان بــا صراحــت اتم از رســمی بــودن زبــان اهی )پشــتو و ردی ( رد کشــور آگاه 

مــی ســازد. رد ایــن وثیقــه ملــی چنیــن آمــده اســت: »از جملــه زبــان اهی پشــتو ، ردی ،ازبکــی ،رتکمنــی ،بلوچی،پشــه 

رد  باشــند.  مــی  دولــت  رســمی  اهی  ردی،زبــان  و  پشــتو   ، کشــور  رد  رایــج  اهی  زبــان  ســاری  و  یی،نورســتانی،پامیری 

کلــم  مناطــق هک اکثریــت مــردم هب یکی از زبــان اهی ازبکــی ،رتکمنــی ، پشــه یــی ، نورســتانی ، بلوچــی ، و یــا پامیــری ت

مــی نمایــد. آن زبــان اه عــاوه رب پشــتو و ردی هب حیــث زبــان ســوم رســمی مــی باشــد. و نحــوه تطبیــق آن توســط اقنــون 

میظنت مــی گــردد. دولــت ربای تقویــت و انکشــاف همــه زبــان  اهی افغانســتان رپوگــرام اهی مــورث طــرح و 

تطبیــق مــی نمایــد.« 

بــا تأســف علــی رغــم صراحــت و تأکیــد مفــاد مــاده شــازندهم ، اقنــون اساســی کشــور ، زبــان ردی افرســی رد فــورم 

شــته شــده اســت  جدیــد شناســناهم اهی الکترونیکــی افغانســتان هک روی وبســایت اداره ملــی احصائیــه و معلومــات گذا

زری عنــوان آشــنایی بــا زبــان اهی خارجــی از افرســی / ردی و اتجیکــی هب عنــوان دو زبــان  جــدا گاهن و خارجــی انم 

ربده شــده اســت . ایــن مســاهل ســبب شــد ات بخــش زبرگ از مــردم ردی زبــان ، نهــاد اهی جامعــه مدنــی ، وکای 

مــردم رد ولســی جــرهگ رســاهن اه و کار ربان شــبکه اهی اجتماعــی واکنــش خــود را تــو آم بــا نفــرت و ازن جــار ارباز نمودنــد . 

بعیــد بنظــر مــی آیــد هک ایــن عمــل مذمــوم انبخشــودنی از ســر خطــا، اشــتباه و ســوء تفاهــم صــورت گرفتــه باشــد بلکــه هب بــاور مــا 

دســت اهی پیــدا و پنهــان دشــمنان مــردم و ســرزمین رنجــور مــان رد پشــت ایــن پدیــده شــوم هب کار افتــاده اســت.

ایــن عمــل زشــت تفــرهق افکــن رد حالــی آفریــده مــی شــود هک افغانســتان رد وضعیــت بســیار بســیار حســاس و آســیب 

پــذری قــرار دارد و نمــی توانــد بــی رـبـط بــا قضایــای سیاســی و اجتماعــی روان رد کشــور باشــد. 

داهی اتریخــی بــوژیه اترخی معاصرمــان گــواه رب ایــن اســت هک ره از گاهــی بدخــوااهن وطــن مــان  تجــارب و رویــدا

از  افغانســتان،  داخــل  رد  خــود  همســوی  اهی  جریــان  بــا  مقــدس  ان  اتحــاد  یــک  همدســتی  و  یــاری  رد  مــرزاه،  ورای  از 

ســر تعصــب و تمامیــت خواهــی رد پــی نفــی و حتــی حــذف دیگــر اقــوام و دیگــر اندیشــان رب آمــده  انــد و گاهــی بــا تشــدید 

تفــاوت اهی قومــی و زمانــی بــا هــدف گیــری بــاور اهی مذهبــی و اکنــون بــا آمــاج قــراردادن تفــاوت زبانــی، رد صــدد 

ــکار نماینــد.«  تخریــب پــاهی اهی رهچنــد بــی عمــق و ـلـرزان وحــدت ملــی هســتند، ات »از آب گل آلــود ماهــی مــراد ش

ایــن حرکــت خزنــده انمرئــی هک یقیینــاً رب ضــد منافــع ملــی باشــنده گان باهــم ربارد ایــن ســرزمین طراحــی گردیــده و هب مرحله 

ـکـرات صلــح افغانســتان بــا مبنــا قــرار دادن حــل اختــاافت رب بنیــاد مذهــب حنفــی و  اجرائــی رســیده اســت، رد مذا

رویــت  اقبــل  خوبــی  هب  زبانــی  اختــاافت  هب  زدن  دامــن  بــا  اکنــون  و  طالبــان  و  ــکا  آمری میــان  صلــح  توافقنــاهم 

میباشــد.

ــکار عمومــی گرفتــه نشــود، میتوانــد امنیــت ملــی  هب بــاور مــا اـگـر جلــو همچــو حــرکات، هب موقــع از ســوی حکومــت و فشــار اف

و شــیرازه بافــت اهی اجتماعــی مــارا رد معــرض چالشــهای بــدرت هک بــا آن اه رد گیــر هســتیم قــرار دهــد و دامنــه جنــگ و ان 

امنــی اه را رتشیب ازیــن وســعت بخشــد.

ران  ــکار رب آن اســت ات عامــان و کار گــذا حرکــت اســامی متحــد افغانســتان ضمــن محکــوم ـکـردن ایــن توطئــه آش

آن رهکــس و رد ره مقــام هک قــرار دارد از ســوی حکومــت بــوژیه نهــاد اهی عدلــی و قضایــی کشــور زری بــازرپس جــدی 

و محاکمــه قــرار گیرنــد ات باشــد هک ضریــب اعتمــاد از دســت رفتــه میــان حکومــت و مــردم هب حــد اقــل کاهــش پیــدا کنــد.

قرار دادن زبان ردی افرسی زری عنوان زبان اهی خارجی

تأثیرگــذار از ایــن رخــداد ارائــه می دهــد. از دیــدگاه او، ایــن محاکمــه 

درحقیقــت دفــاع یــک دموکراســِی درمانــده از خــود بــود. از دیــدگاه 

اســتون، ســقراط در توجیــه برنامــۀ وحشــیانۀ حاکــامن بــرای اســتفادۀ 

نادرســت از قــدرت نقــش داشــت و خیانــت کار بــود. در دیــدگاه 

متعــارف، ســقراط را 

قربانــِی دادســتانی 

و  فرصت طلــب 

بــا  شــهروندانی 

عامدانــه  جهالــت 

 . ننــد ا می د

بــرای  درحقیقــت، 

محاکمــۀ  فهــم 

به ناگزیــر  ســقراط 

بایــد بــه سیاســت 

امــا  کــرد،  نــگاه 

ی  ه ا به شــیو

 . ه تر ســنجید

ــقراط،  ــه س ــگاه ب ن

الگــوی  به عنــوان 

فــرد  بــارِز 

خودمختــار، رصفــاً 

شــهید  به عنــوان 

بیــان،  آزادی  راه 

اســت.  نادرســت 

ــن و به طــوِر  ــگ سیاســی آت ــه فرهن ــد ب ــن محاکمــه بای ــم ای ــرای فه ب

ویــژه بــه تعهــداِت شــهروندی موردانتظــار از شــهروندان آتنــی توجــه 

کــرد. تعهــداِت خــوِد ســقراط بــه شــهرش بــر جریــان محاکمــه تأثیــر 

ــن  ــی آت ــگ سیاس ــِی فرهن ــای اصل ــداْت بخش ه ــن تعه ــت و ای گذاش

بودنــد کــه رابطــۀ بیــن ســخرنانِی عمومــی و مســئولیت را شــکل 

می دادنــد. درواقــع، ماکســیموس صــوری۳، نویســندۀ رومــی در قــرن 

ــه ســقراط  ــد ک ــا می کن ــن محاکمــه، ادع ــی ای ــادی، در بازگوی دوم می

ــکوتی  ــد و رسارس س ــودداری ورزی ــوس خ ــات ملت ــه اتهام ــخ ب از پاس

کــرد. اختیــار  موقرانــه 

طبــق فهــم متعــارف، اتهــاِم بی دینــی بــه ســقراط رصفــاً رسپــوش بــود 

و انگیــزۀ محاکمــۀ وی نیــز مســائل سیاســی بــود

ــی  ــام سیاس ــک نظ ــار ی ــکار اعتب ــی ان ــه در پ ــی ک ــع، مخالفان درواق

هســتند هرازگاهــی از رشکــت در جلســۀ دادگاه یــا همــکاری بــا نظــام 

حقوقــی به طــوِر اصولــی رس باززده انــد. امــا ســقراط صاحیــت دادگاه 

ــش پرداخــت،  ــاع از خوی ــه دف ــه ب ــه رســمیت شــناخت. او فعاالن را ب

هرچنــد از بســیاری جهــات، ایــن دفــاع برخاســته از ویژگی هــای 

ــود. شــخصی او ب

نکتــۀ مهــم آن اســت کــه ســقراط مرشوعیــت محاکمــه را بــه چالــش 

منی کشــد. او از بیــرون دربــارۀ یــک نظــام سیاســی فاســد داوری 

مشــارکت  محاکمــه  در  شــهروند  یــک  به عنــوان  بلکــه  منی کنــد، 

را  او  وی  شــهروندی  وظیفــۀ  شــهروند،  یــک  به عنــوان  می کنــد. 

وامــی دارد تــا بــه ایــن اتهامــات پاســخ دهــد: چــرا به شــیوه هایی 

عمــل کــرده کــه بــرای جامعــه زیان بــار بــوده اســت؟ نســخۀ افاطــون 

از دفاعیــه به روشــنی نشــان می دهــد کــه ســقراط می کوشــد تــا 

خــود را ترئــه کنــد، تــا نشــان دهــد کــه او بــه جامعــه زیــان نرســانده 

ــد  ــع، ســقراط خــود را خیرخــواه شــهروندان بازمی منایان اســت. درواق

کــه بایــد پــاداش هــم بگیــرد. به بــاور او، تاریخچــۀ کمک هــای او بــه 

زندگــی شــهروندی در آتــْن وی را شایســتۀ ایــن افتخــار می ســازد کــه 

ــود. ــی داده ش ــذای مجان ــای غ ــه او وعده ه ــت ب ــز حکوم در مرک

بســیاری از رســاله های افاطــوْن تعهــدات ســقراِط شــهروند را اثبــات 

می کنــد و فرهنــگ سیاســِی آتــن را به روشــنی بــه تصویــر می کشــد. در 

رســالۀ کریتــون۴، ســقراط توضیــح می دهــد کــه، باوجــود محکومیــت 

ــت. در  ــی نیس ــی پذیرفتن ــر اخاق ــدان از نظ ــِن او از زن ــود، گریخ خ

رســالۀ کریتــون، افاطــون بــه خواننــدگاْن گفت وگویــی ارائــه می دهــد 

کــه در دِل گفت وگویــی دیگــر اســت. در ایــن گفت وگــو قوانیــن آتــن، 

ــد.  ــخن می گوی ــی س ــقراطی غیرواقع ــا س ــخص، ب ــک ش ــت  ی در هیئ

ایــن ســقراِط غیرواقعــی قصــد دارد بــا گریخــن از زنــدان و فــرار بــه 

ــزد. رسزمینــی دور از مجــازات بگری

ــوِب  ــمی و مکت ــن رس ــاً قوانی ــون، رصف ــالۀ افاط ــن، در رس ــن آت قوانی

دولــت آتــن نیســتند، بلکــه اصــول مدنــِی آن را نیــز شــامل می شــوند. 

قوانیــن از ســقراِط غیرواقعــی و نافرمــان می پرســند کــه او چــه 

ــرده  ــف ک ــود را کش ــی آن کمب ــه زمان ــه و چ ــا یافت ــودی در آن ه کمب

ــد کــه او از طریــق آن هــا  ــه ســقراط گوشــزد می کنن ــن ب اســت. قوانی

ــار  ــن اظه ــده اســت. قوانی ــا آم ــه دنی ــه ازدواج( ب ــوط ب ــن مرب )قوانی

ــن در  ــئولیت والدی ــه مس ــوط ب ــول مرب ــق اص ــه، از طری ــد ک می کنن

ــق  ــام، او از طری ــد. رسانج ــرورش داده ان ــود، او را پ ــداِن خ ــال فرزن قب

ــرد. او  ــا را می پذی ــام این ه ــقراط مت ــت. س ــه اس ــش آموخت ــا دان آن ه

ــی«  ــوان »خوب ــرد و آن هــا را به عن ــن خوبی هــا را می پذی مشــتاقانه ای

را  قوانیــن  این چنیــن مثره هــای  او  اگــر  بــه رســمیت می شناســد. 

پذیرفتــه اســت، اکنــون ســقراط بــر چــه مبنایــی می توانــد روی خــود را 

ــد؟ ــکار کن ــا را ان ــت آن ه ــد و مرشوعی برگردان

قوانیــن آتــن همچنیــن اشــاره می کننــد کــه ســقراط می توانســته 

اســت آتــن را تــرک کنــد و بــه مکانــی دیگــر در رسزمین هــای یونــان 

ــن اظهــار  ــد. امــا قوانی ــن کار را بکن ــوده اســت کــه ای ــرود. او آزاد ب ب

می کننــد کــه، ازآنجاکــه او مانــدن را برگزیــده، دوبــاره درســتِی آن هــا 

را بــه رســمیت شــناخته اســت. قوانیــن بــه ســقراط یــادآوری می کننــد 

کــه خــوِد محاکمــه به شــیوه ای درســت اجــرا شــده اســت، مطابــق بــا 

هــامن اصولــی کــه ســقراط بــا تــداوم حضــوِر خــود تأییدشــان کــرده 

اســت.

ــم  ــه در حک ــاید اعضــای هیئت منصف ــه ش ــد ک ــان می کنن ــن اذع قوانی

ــرای بی گناهــِی  خــود اشــتباه کــرده باشــند و شــاید برهــان ســقراط ب

خــود بهــر از برهــان ملتــوس بــرای گناهــکاری او بــوده باشــد. امــا ایــْن 

اشــتباهی انســانی بــوده اســت و نــه اشــتباه قوانیــن. امــکان اشــتباه از 

ــه داوراِن کارهــای  ــه، ک ســوی شــهرونداِن تشــکیل دهندۀ هیئت منصف

او خواهنــد بــود، بخشــی از کل معاملــه ای اســت کــه ســقراط در 

ــور  ــا حض ــت و آن را ب ــه اس ــود پذیرفت ــوزِش خ ــرورش و آم ــان پ جری

ــد  ــد بدان ــت. او بای ــرده اس ــد ک ــن تأیی ــِی آت ــۀ مدن ــداوم در جامع م

کــه شــهروندان آتنــی، هنگامــی کــه به عنــوان قانون گــذاران یــا داوراْن 

ــود.  ــد ب ــر خواهن ــی و خطاپذی ــان هایی فان ــد، انس ــم می آین ــرد ه گ

آن هــا قــرار نیســت همیشــه امــر درســت را تشــخیص دهنــد.

ادامه دارد

کاش میشد زندگی را تا ابد لبخند زد
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سقراط چگوهن شهروندی بود؟    

مرسل احمدی

جای هر نامهربانی،مهربانی کشت کرد
کاش جای نفرت و بی مهری و دلتنگیها

چون کبوترهای عاشق سوی هم لبخند زد
کاش فرق تاجک و پشتون و ازبک ها نبود

کاش دنیا ره به مثل کودکان تعبیر کرد
کاش هرگز فقر و درهم پیچی و نفرت نبود

جای شان لبخند های کودکان تقسیم کرد
کاش دنیا جای از خود کامی اشراف نبود

عوض آن،کوچه و بازار پر از لبخند بود

لبخندلبخند



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! 

قــرار شــد مذاکــرات بیــن افغان هــا نیــز در تاریــخ 

ــده  ــاء ش ــند امض ــاس س ــر اس ــود. ب ــاز ش ــارس آغ 10 م

ــد  ــکا، واشــنگن متعه ــان و آمری ــدگان طالب ــان مناین می

می¬ شــود کــه: 1- متــام عملیات هــای نظامــی علیــه 

طالبــان را متوقــف منایــد. 2- همــه نیروهــای آمریکایی و 

بین¬ املللــی حــارض در خــاک افغانســتان از ایــن کشــور 

خــارج شــده و پایگاه¬ هــای آن¬هــا ظــرف چهــارده 

ــان  ــه طالب ــا علی ــه تحریم¬ ه ــود. 3- هم ــه ش ــاه تخلی م

ظــرف شــش مــاه آینــده برداشــته شــود. 4- آمریــکا تــاش 

ــیر  ــزار اس ــج ه ــدود پن ــل ح ــت کاب ــه دول ــد ک می¬ کن

طالــب را از زنــدان آزاد کنــد. البتــه این تعهــدات مرشوط 

بــه ایــن ایــن اســت کــه طالبــان نیــز بــه تعهــدات خــود 

از قبیــل: 1- کاهــش ســطح خشــونت در افغانســتان بــه 

ــه  ــی علی ــات نظام ــف عملی ــه، 2- توق ــک هفت ــدت ی م

نیروهــای آمریکایــی و خارجــی،  3- رشوع مذاکــرات 

بــا ســایر افغان¬ هــا ظــرف ده روز بــرای آتش¬بــس 

ــلح  ــای مس ــتفاده گروه¬ ه ــری از اس ــح، 4- جلوگی و صل

تروریســتی از خــاک افغانســتان تهدیــد منافــع آمریــکا و 

ــد. متحــدان او عمــل منای

3 -  اهداف آمريكا در مذاكرات صلح افغانستان

ــان  ــا طالب ــح ب ــرات صل ــكا در مذاك ــداف آمري ــم اه اه

شــامل مــواد زیــر می¬ شــود:

3-1 توجــه بــه رویکــرد سیاســی بــه جــای رویکــرد 

نظامــی

فرسایشــی شــدن جنــگ افغانســتان، افزایــش تعــداد 

ــا مجــروح شــده در جنــگ  ــازان آمریکایــی کشــته ی رسب

افغانســتان، هزینه¬ هــای هنگفــت مالــی رصف شــده در 

ایــن کشــور، وجــود مشــکات ســاختاری در افغانســتان، 

شکســت در پــروژه دولــت  - ملت ســازی در افغانســتان، 

ــان، بهــره  ــکا در شکســت قطعــی طالب ــوان آمری عــدم ت

رایــگان همســایگان  بــه اصطــاح ســواری  منــدی و 

ــز  ــکا نی ــمن آمری ــب و دش ــاً رقی ــه بعض ــتان )ک افغانس

ــه  ــا ب ــتان ام ــوند( از رشایــط افغانس ــوب می¬ ش محس

ــوذ رو  ــدرت و نف ــار ق ــزوم مه ــکا، ل ــه دادن آمری هزین

ــیاری  ــت بس ــده اس ــث ش ــن و ...؛ باع ــش چی ــه افزای ب

ــه  ــن نتیجــه برســند ک ــه ای ــی ب ــران آمریکای از تحلیل¬گ

ــوه  ــوص نح ــتی در خص ــفید بایس ــتمداران کاخ س سیاس

ــی در افغانســتان تجدیدنظــر  حضــور نیروهــای آمریکای

کننــد و از رویکــرد رصفــاً نظامــی در جنــگ افغانســتان 

ــه  ــورد توج ــر م ــی را بیش ــرد سیاس ــرده و رویک دوری ک

قــرار دهنــد. البتــه ایــن تغییــر رویکــرد، باعــث کاهــش 

ــکا  ــرای آمری ــت اســراتژیک افغانســتان ب ــش و اهمی نق

بــه  آمریــکا  دســت¬یابی  ابــزار  بلکــه  منی¬ شــود، 

اهدافــش تغییــر می¬ کنــد.

3-2 خروج نیروهای آمریکا از افغانستان:

ــال  ــی س ــای انتخابات ــپ در دوران رقابت ه ــد ترام دونال

2016 بــر لــزوم خــروج نیروهــای آمریــکا از افغانســتان 

تأکیــد داشــت. زمانــی کــه وارد کاخ ســفید شــد، بــا علــم 

ــگ  ــان در جن ــی طالب ــت قطع ــکان شکس ــه ام ــه اینک ب

ــا  وجــود نــدارد، در نهایــت، دســتور مذاکــرات رســمی ب

طالبــان را صــادر کــرد تــا آنهــا را وارد یــک فرآیند سیاســی 

کنــد و از ایــن مســئله بــه عنــوان دســتاورد دولــت خــود 

ــول داده اســت موضــوع  ــرد. او ق ــام ب ــتان ن در افغانس

ــکا را از افغانســتان  افغانســتان را حــل و نیروهــای آمری

ــال  ــات س ــرای انتخاب ــاز ب ــک امتی ــن ی ــد. ای ــارج کن خ

ــژه¬ ای هــم در  ــگاه وی 2020 محســوب می شــود و جای

ــکا دارد. ــی آمری عرصــه داخل

3-3 تثبیت حضور بلندمدت آمریکا در افغانستان

ــح  ــای صل ــکا در گفتگوه ــر آمری ــراتژی مدنظ ــر اس دیگ

بــا طالبــان ادامــه حضــور آمریــکا در افغانســتان اســت. 

ــتان  ــت افغانس ــده در حکوم ــان در آین ــر طالب ــی اگ حت

ســهیم و رشیــک شــود و حتــی اگــر حکومــت را بــه 

طــور کامــل قبضــه کنــد، آمریکایی هــا بایــد بتواننــد 

حضــور خــود را در افغانســتان حفــظ کننــد. آمریــکا در 

ــا ضمــن کاهــش نیروهــا و  ــدی اســت ت ــی طــرح جدی پ

هزینه هــای خــود در افغانســتان، اهــداف کان خــود در 

ایــن منطقــه را نیــز دنبــال کنــد. لــذا در صــورت تحقــق 

ــتان از  ــکا در افغانس ــور آمری ــت حض ــد، ماهی ــن رون ای

نظامــی بــه اطاعاتــی – امنیتــی تغییــر خواهــد یافــت.

3-4 مدیریــت رابطــه طالبــان بــا چیــن، روســیه و ایــران 

در جهــت عــدم تضعیــف منافــع آمریــکا در افغانســتان و 

لــزوم توجــه و تأمیــن منافــع آمریــکا در رونــد مذاکــرات 

بین¬ االفغانــی از دیگــر اســراتژی¬ های واشــنگن در 

ــان می¬ باشــد. ــا طالب ــان گفتگوهــا ب جری

ادامه دارد 

کا رد افغانستان ربرسی استراژتی اهی دو دهه اخیر آمری
زهرامحمودی

ــدن  ــه و مان ــد حمل ــوار آن قص ــب ناگ عواق
در افغانســتان را کردنــد. بــی آنکــه آنــان 
ــی و  ــوت وحش ــامن ق ــا ه ــز ب ــد چنگی بدانن
غارتگــر خــود پــس از پنــج ســال و انگلیــس 
بــا هــامن نیــروی خــود در ســه جنــگ پــس 
ــه  ــن گون ــه همی ــال و ب ــج س ــر از پن از کم
ارتــش شــوروی بعــد از کمــر از ده ســال پــس 
ــرک  ــتان را ت ــم افغانس ــای پیه ــری ه از درگی
ــکا  ــه آمری ــان داد ک ــه نش ــن حمل ــد. ای کردن
نــه تنهــا از شکســت هایــش در کشــور هــای 
ــژه  ــوج و بوی ــوس، کامب ــوب آســیا در الئ جن
ویتنــام درس نگرفتــه بــودن کــه از شکســت 
ــزی  ــم چی ــین ه ــوروی پیش ــار ش ــاح ب افتض
هــا  امریکایــی  هــرگاه  بــودن.  نیاموختــه 
ــگ  ــخ و فرهن ــورد تاری ــی در م شــناخت کاف
ایــن کشــور مــی داشــتند، هرگــز دســت بــه 
ــای  ــیت ه ــد و حساس ــی زدن ــه من ــن حمل ای
مــردم افغانســتان را در بســر ایــن جنــگ 
درک کــرده مــی توانســتند. بــا توجــه بــه 
حساســیت مــردم افغانســتان در برابــر نیــرو 
ــیاری  ــه بس ــت ک ــود و اس ــی ب ــای خارج ه
ــا سیاســی افغانســتان  ــادی و حت رهــران جه
ــرو  ــا حضــور نی ــن ســو ب ــا بدی از گذشــته ه
ــتند.  ــد و هس ــف بودن ــی مخال ــای خارج ه
ــن  ــی ای ــعود قربان ــاه مس ــد ش ــه احم چنانک
خواســت شــد. امریکایــی هــا بــا توجــه  بــه 
شــناختی کــه بــا مســعود داشــتند،  دریافتــه 
بودنــد کــه مســعود هیــچ گاهــی بــا حضــور 
موافقــت  افغانســتان  در  هــا  خارجــی 
ــکار  ــه ش ــود ک ــن رو ب ــد و از همی ــی کن من
تروریســتان شــد. نــه تنهــا مســعود؛ بل ســایر 
رهــران جهــادی از جملــه حکمتیــار و اســتاد 
ــز مخالــف حضــور امریکایــی هــا  ربانــی  نی
بــود و حضــور آنــان را خطــری بــه امنیــت و 
ثبــات افغانســتان مــی خوانــد. چنانکــه روزی 
در یــک صحبــت شــخصی حضــور نیروهــای 
حضــور  شــبیۀ  افغانســتان  در  خارجــی 
القاعــده خوانــد و از خطــر آن هشــدار داد.

بــا آموخــن از آن درس هــا امــروز مقــام های 
پیشــین و پســین کاخ ســفید ایــن چنیــن بــی 
هودگــی سیاســی منــی کردند و با اتهام بســن 
ــرار  ــه ف ــه بهان ــدن یکدیگــر ب و مقــر خوان
ــه انتقــاد از یکدیگــر   از مســئولیت پذیــری ب
خــود منــی پرداختنــد. در ایــن شــکی نیســت 
ــه  ــی معامل ــه نحــوی قربان کــه کاخ ســفید ب
نظامیــان خــود  هــای کان مــواد مخــدر 
شــده باشــد. حضــور نیروهــای امریکایــی در 
افغانســتان منبــع رسشــار عایداتــی از ناحیــۀ 
ــود و  ــان آن ب ــرای نظامی ــن ب ــاق هروئی قاچ
امــا ایــن بــه نوبــه خــود لطمــه بــر حیثیــت 
آمریــکا زد و رویکــرد و وجهــه مبــارزه بــا 
تروریســم امریــکا را بــه کشــور قاچاقــر 
ــازمان  ــه س ــل داد. چنانک ــدر تقلی ــواد مخ م
ملــل در گزارشــی اعــان کــرد کــه »نظامیــان 
ــش  ــرای افزای ــد را ب ــان هلمن ــکا دهقان آمری

ــاک  کشــت تری
قاچــاق  بــازار  تــا  کردنــد  مــی  تشــویق 
ــی از  ــد«. یک ــق مبان ــر رون ــان پ ــن ش هیرویی
دالیــل ناکامــی آمریــکا در افغانســتان در 

همیــن نکتــه نهفتــه اســت. 

ــن  ــه ای ــردی ب ــا راه ــراتیژیک ی ــتباهء اس اش
ــا هــای آشــفته  ــا کــه امریکایــی هــا روی معن
ــای  ــی ه ــری جوی ــری از برت ــرای جلوگی ای ب
هــای  پــروازی  بلنــد  و  چیــن  اقتصــادی 
ــدور  ــا ص ــا  ب ــتند ت ــیه داش ــلیحاتی روس تس
ــوی  ــه آنس ــب ب ــا طال ــش ی ــتان داع تروریس
رسحــدات افغانســتان جغرافیــای جنــگ را به 
کشــورهای همپیامن ســنتی روســیه بکشــانند 
تــا درگیــر کــردن آنهــا بــه اهــداف راهــردی 
ــا  ــتی ی ــای دوس ــه معن ــن ب ــند. ای ــان برس ش
ــا داعــش نیســت. امریــکا  دشــمنی امریــکا ب
در هــر معاملــه ای منافــع ملــی خــود را 
ــن رو در سیاســت  مقــدم مــی شــامرد واز ای
دوســتی و دشــمنی همیشــگی وجــود نــدارد. 
در سیاســت، را دوســتی و دشــمنی بــر بســر 
منافــع گشــوده مــی شــود. از ایــن رو در 
سیاســت امریــکا دوســتی هــا و دشــمنی هــا 
ــت  ــع اس ــا مناف ــدارد و تنه ــخص ن ــرز مش م
ــت را  ــرف نخس ــکا ح ــت امری ــه در سیاس ک
ــا  ــکا ب ــتی امری ــمنی و دوس ــد. دش ــی گوی م
گــروه هــای تروریســتی را منافــع سیاســی و 
راهــردی آن تعییــن میکنــد و بــرای او در 
ایــن زمینــه دســت بــاز داده اســت. ایــن 
گــروه  از  تــا  داده  فرصــت  امریــکا  بــرای 
هــای تروریســتی هــم بحیــث ابــزار اســتفاده 
ــکا  ــمنی امری ــتی و دش ــن دوس ــد. بنابرای کن
ــروه هــای تروریســتی  ــایر گ ــا داعــش و س ب
را همیــن منافــع سیاســی و راهــردی اش 
ــدر  ــت آنق ــای سیاس ــد. دنی ــی کن ــن م تعیی
لغزنــده اســت کــه بازهــم ســاده گــی خواهــد 
ــای  ــام ه ــر مق ــای اخی ــم ه ــا تصمی ــود ت ب
کاخ ســفید را در رابطــه بــه خــروج نیــرو 
هایــش از افغانســتان قطعــی حســاب کــرد. 
ــط  ــنگن در رشای ــی واش ــم کنون ــرا تصمی زی
ــط  ــر رشای ــا تغیی ــه ب خاصــی اتخــاذ شــده ک
ــور خواهــد  ــه ظه ــد ب ــم جدی ــی تصامی کنون
رســید. آشــکار اســت کــه در بســر ایــن 
ــکا  ــدۀ امری ــت لغزن ــا سیاس ــی ه ــده گ لغزن
ــفید روی  ــتی س ــای تروریس ــده ای گروهه ع
و گــروه هایــی هــم ســیاه روی مــی شــوند. 
ــان سیاســت  ــه در جه ــن رو اســت ک از همی
نــه تنهــا ارزش انســان خیلــی قشــنگ در 
معــرض معاملــه قــرار داده مــی شــود، بلکــه 
ــه گذاشــته مــی  متامــی ارزشــی هــا درمعامل
شــود. درایــن بــازی روزی انســان هــا بــه 
نــام مجاهــد و روزی هــم بــه نــام طالــب و  
ــک  ــا ی ــم ب ــی ه ــرات و زمان ــرال و تکنوک لی
بازگشــت تــازه بــه نــام طالــب و جــارو کــردن 
لیــرال و تکنوکــرات بیرحامنــه بــه بــازی 
گرفتــه مــی شــود. قــدرت هــای بــزرگ آنقــدر 
در ایــن رابطــه بــی رحــم عمــل کــرده و عمل 
ــرار  ــاد تک ــوده و زی ــادر نب ــه ن ــد ک ــی کنن م
شــده اســت. دیدیــم کارملــی را کــه شــوروی 
پیشــین بــر فــراز تانــک وارد ارگ کابــل منــود. 
روزی رســید کــه حتــا از بنــدر حیرتــان اجــازۀ 
عبــور بــه آنطــرف را برایــش نــداد و در 

ــرد. ــی ک ــده گ ــت زن ــرنی، باذل کانتی

ادامه دارد

از اشتباه زبرگ اتریخی ات  اشتباه   زبرگ از اشتباه زبرگ اتریخی ات  اشتباه   زبرگ 

کا کااستراتیژیک امری استراتیژیک امری
مهر الد ن مشید ادامه...
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ــگاه 23  جغتــو والیــت زغنــی بــود، بعــد از کــوداتی ننگیــن کمونیســتی شــوروی ســال 1357 هب عضویــت  شــهید الحــاج محمــد کاظــم “اهلل یــار” از  فرمانــداهن  پای

حرکــت اســامی افغانســتان شــامل و تعلمیــات نظامــی را بــا جمــع 

دیگــر از مجاهدیــن فــرا گرفــت. رد جبهــات جهــاد و مبارزه فعالیت 

اهی گســترده داشــت. شــهید الحــاج “اهلل یــار”  عــاوه رب حضــور 

رد جبهــات جهــاد رد بســیار مجالــس و محافــل جهــادی و تصمیــم گیــری 

اهی جهــادی رد داخــل کشــور شــرکت داشــت و بخاطــر تقــوهی بنیــۀ 

مالــی جبهــه و ااقتنل مهمــات از اریان و پاکســتان اکثــر مســافرت 

تقویــت  را  زغنــی  جغتــو   23 ــگاه  پای و  د  میــدا انجــام  را  طوالنــی  اهی 

کار و ایثارـگـر افغانســتان الحــاج شــهید “اهلل یــار” هب حیــث معــاون والیــت زغنــی مصــروف  و یــاری مــی رســاند و بــا پیــروزی جهــاد ملــت زبرگ و فــدا

خدمــت  گردیــد و رد مــدت معاونــت والیــت زغنــی ربای ملــت مســلمان افغانســتان مخصوصــاً رباردان جهــادی خدمــات شــایانی را انجــام داد خدمــات 

و فعالیــت اهی مردمــی شــهید الحــاج “اهلل یــار” دشــمنان ایشــان را خســته نمــوده و باعــث ااقتنم گیــری خائنیــن از جملــه طالبــان از خــدا بــی خبــر گردیــده 

رد ســال 1389 زمانیکــه رد شــهر زغنــی هب ســوی دفتــر کاری خویــش حرکــت میکــرد بوســیله گــروه افســد و جنایــت کار مــورد حملــه قــرار گرفتــه و هب شــهادت رســید.

روحش شاد و یادش گرامی باد

نجینیر محمدعسکر فاح
  ا

پیــش زمینــه هــای گفتگــو هــای صلــح  هیئــت افغانســتان و 

گــروه طالبــان کــه از طریــق گــروه متــاس دو جانبــه روی آجنــدای 

مذاکــرات و چگونگــی صلــح از مــدت دو هفتــه بدینســو در قطــر 

ادامــه دارد بــا رویکــرد و مطالــب اختافــی و بــن بســت هــای کــه 

مــی توانــد بــرای ادامــه گفتگــو هــا چالــش آفریــن و مایــوس کننــده 

باشــد در محــراق توجــه قــرار دارد .

ــان  ــروه طالب ــوده گ ــاوت ب ــره متف ــم از مذاک ــرش دو تی ــوع نگ ن

ــر  ــت ب ــم دول ــی و تی ــی افراطــی دین ــر رادیکال ــت تفک ــر محوری ب

ــره  ــاز مذک ــد وارد ف ــی میخواهن ــی غرب ــت دموکراســی طلب محوری

ــاندن  ــت کش ــن بس ــز ب ــا ج ــرش ه ــن نگ ــد چنی ــه فراین ــوند ک ش

ــود. ــد ب ــری نخواه ــزی دیگ ــره چی مذاک

ملــت خســته از جنــگ افغانســتان صلــح میخواهــد، صلــح بــا 

عــزت کــه در آن غــرور، عــزت و دســتاورد هــای ســالیان پســین بــر 

ــد. ــور یاب ــی تبل ــت و دموکراس ــت جمهوری محوری

بــرای رســیدن بــه یــک صلــح پایــدار و بــا ثبــات نیــاز بــه بینــش و 

تفکــر گذشــت بــر مبنــاء خواســت اکریــت مــردم افغانســتان اســت 

بــا چنیــن نگــرش و رویکــرد مصالحــه مــی تــوان از اصطــکاک هــا و 

تنــش هــا جلوگیــری منــود و قرائــت هــای مبتنــی بــر منافــع علیــای 

کشــور و مــردم درد دیــده افغانســتان را در زوایــای مشــکل آفریــن 

مذاکــره ارجهیــت دارد.

ــر  ــد ب ــی توان ــن م ــای وط ــع علی ــی بــر مناف ــت هــای مبتن قرائ

ــی، نفــی  ــی دین ــدال گرائ ــا همــی، اعت محوریــت وحــدت، نظــام ب

ــوق زن در  ــگاه حق ــهروندی، جای ــوق ش ــری، حق ــتم گ ــم و س ظل

اســام، زیســت بــا همــی اقــوام بــرادر افغانســتان، افتخــارات دفــاع 

مقــدس  از کشــور در پــی تهاجــامت مســلحانه اســتعامرگران غربــی 

ــت مــردم افغانســتان  ــن مــداری اکری ــی، اندیشــه هــای دی و رشق

و صدهــا واژه ارزشــی کــه مــورد تائیــد اکریــت مــردم افغانســتان 

اســت تعریــف گــردد.

ــری  ــای خ ــیه ه ــز در حاش ــر انگی ــک ب ــر ش ــراز نظ ــه اب ــر گون ه

مذاکــرات مــی توانــد پروســه صلــح را بــه مخاطــره انــدازد. لــذا الزم 

اســت عینــک قضــاوت را بــر بــزرگ منــای ابعــاد مثبــت صلــح زوم 

منــود تــا از ایجــاد تــرک هــای کوچــک بــی اعتــامدی کاســته شــود.

عوامــل  و  طالبــان  ـگـروه  بــا  افغانســتان  هیئــت  صلــح  ـکـرات  مذا

صلــح اهی  وگتفگ  رونــد  کننــده  تضعیــف 

شرافت هب خرد و ادب است ، هن هب دارایی و ژناد.  

حضرت علی علیه السام
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زندگی نامه  شهید
 الحاج محمد کاظم اهلل یار

تغییر یعنی رفن از یک حالت به حالت دیگر و هدف ما هامن رشد و تکامل است.

آیا انسان قابل تغییر است؟

بلی....!

 انسان اگر قابل تغییر منی بود، خداوند متعال برای ما پیامر منی فرستاد.

انسان آزاد است و به همین خاطر می تواند خود را تغییر دهد.

بــه همیــن خاطــر در آخــرت از مــا ســؤال و جــواب می شــود، چــون مــا حــق آزادی را داشــتیم و محکــوم 

بــه رسنوشــت جــری نبوده ایــم.

ــد کار را  ــم کــه چن ــن انتخــاب داری ــرای آزادی ایــن اســت کــه مــا در یــک وقــت چندی دلیــل دیگــری ب

ــم. ــک کار می بودی ــام ی ــه انج ــوم ب ــد محک ــا بای ــود م ــر منی ب ــن آزادی اگ ــم. ای ــاب کنی انتخ

چنان که موالنای بزرگ می فرماید:

این که گویی این کنم یا آن کنم

خود دلیل اختیار است ای صنم

دلیل دیگر برای تغییر این است که افراد گرد و بر ما تغییر کرده

ــر  ــم تغیی ــد شــده پــس مــا هــم می توانی ــوده ب ــا خــوب ب ــوده و خــوب شــده و ی ــدی ب ــاً: انســان ب مث

کنیــم.

پس میبنیم که انسان قابل تغییر است و می تواند تغییر کند.

مــا زمانــی کــه کــودک می باشــیم بــه تابلــوی ســفیدی می مانیــم کــه پــدر و مــادر و دیگــران نقــش یــک 

نقــاش را بــازی می کننــد و هــر کســی بــه نوبــه خــود قســمتی را نقاشــی می کنــد. اگــر ایشــان نقاشــی 

بلــد انــد و دیــد مثبــت دارنــد در ایــن تابلــو تصویــر قشــنگی را رســم می کننــد؛ امــا اگــر بلــد نیســتند و 

دیــد مثبتــی ندارنــد تصویــر بــد و ناپســندی را رســم می کننــد.

اگــر ایــن تابلــو درســت نیســت، بــا متــام بی رحمــی ریگــامل را گرفتــه و ایــن تصویــر را پــاک بایــد کنیــم 

و تابلویــی بــه میــل خــود نقاشــی کنیــم.

پــس پیــام کلــی ایــن مقالــه ایــن اســت کــه بیاییــد از امــروز بــرای تغییــر خــود دســت بــکار شــویم و از 

خــود موجــود بهــری بســازیم.

تغییر چیست؟
محمد صفا فرزه یی


