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ؽتَـُ ِ چٌس حطف  

حاـیَءزض  

«تطٍُؼ ِ چٌس حطف»  
،  ؼاظهاًی کَ اظ ّیطاًَ ُای حعب ّعي ؼط تاال کطزٍ اًس گطٍّ ُا ّ ـاذَ ُای  اذیطًا

زضیي هیاى تیفتط اظ ُوَ ّ، تسّیط کطزٍ اًس؛ "ؼرٌاى گطم"ُایی، ؼطـاض اظ گطزُوایی

 .ًسگطم اؼط ؛"کٌگطٍ"؛ ّ"ّحست" ؛ "حعب "ظ ا  ـقاض ؼٌد تٌسیتَ 

 ؟؟زض ضاٍ اؼت ؼیػ ًْ تاءآیا ّالقًا یک 

حمیمتًا همطّف زضغ  ،  تاال کطزٍ اًس آیا ـاذَ ُایی کَ اظ ّیطاًَ ُای حعب ّعي ؼط

زیگط ُؽتٌس؛ ّیا یکثاض ظ آز ضغ ُای زیطّظیفطاتط ضفتي ا، ّؼالَ 45تزطتَء گطفتي اظ

 س؟؟ تکطاض هیفًْ پیفیي ّاتؽتَ گی ُای ُا ّ تؽتَ گی

 ؟؟"کٌگطٍ"؛ ّ یا تَ ؼْی"  ّحست "تَ ؼْی :  تَ ؼْی چی هیطّین

6 
 ؟؟حعب لثلی ّ یا حعب ًْ

ؿّاى ُنتین؟؟ ّ یا ػؿ ؿاٍ  احیای حعب لثلیآیا ها تَ مْی : امت ایي ًغنتیي مْال

 ػؿ صـکت ُنتین؟؟ تاؼیػ یک حعب ًْ

 : ّ ؿّىي هیؼُؼ تَ  ایي مْال یک پامظ لاؼك" چٌؼ صـف ُمتـٍ" ًْىتَء ػؿ فِین اػاء

حیای ات فطاگیط،آًچَ ضا اًزام هیسٌُس،ًِضًَ ضُثطحعب هتحس هلی، ًَّ ضُثط»

ُوَ ؼتطاتژی ُای احیا ذْاُاًَ هٌتذ  تَ  ...حعب ّعي ًویساًٌس س ز خ ا ،



؛ّاظافَ هیکٌؼ کَ «...ًوای ضـس ّتی فضای تٌفػ هیفْز ؼاظهاًکی تی زّض

 تیِْػٍ امت؛« ذْاؼت ُزطت تَ گصـتَ»

ػؿاتالغیَء گـٍّ کاؿی تـای تؼّیـکٌگـٍء  چاؿمال پیو ،مغي تاُویي صـاصتایي 

 :آهؼٍ امت (7002ػماهثـ 72هْءؿط )صقب ّؼي

  ّضغ  تصشیح هیشْدکَ ایي تٌْع شبخَ ُبی سیب سی ریشثط ثَ حضة ّطي یک هحصْل»

    .ثخْدی خْد یک چیض ًبدسست ًیست ّ، جبسی ثْدٍ

َ دسُوَ اعٌاد ّ اتشاصًظشُا هحغْط اعت، عثاست کَ هِوتشیي ًاسعایی ک تصشیح هیؾْد

 کٌگشۀ حضة ّطيدسعت حشکت تَ عْی  طشق ّلْاصمکٌْى دستاسٍء  تا اصیي اعت کَ ها
 .تذقت ًیاًذیؾیذٍ این

ایي  .....یکجا ؽذى ؽاخَ ُای هتعذدحضب سا، تشکٌگشٍ، تقذم دادٍ اًذکَ ( یی)کْؽؼ ُا

 ًادسعت اعت؛ 

کٌگشٍ هشجع قاًًْی ّقاًًْیت   .کٌگشۀ حضة است اسبسیحل هسئلۀ تشکیالتی اص ّظبیف 

کٌگشٍ اعتقاهت ُای عولی ّتشًاهَ یی فعالیت عیاعی آیٌذٍ ساتعییي هیکٌذ؛  .دٌُذٍ اعت

اعاعٌاهۀ جذیذ حضب ساتصْیة هی کٌذ؛هقاهات سُثشی کٌٌذٍء جذیذ حضب سااًتخاب 

اى هیگزاسد ّاعاعات ّحذت هیکٌذ؛کٌگشٍ اعت کَ تشتعذد ّ تفاّت دسهیاى ؽاخَ ُا ًقغۀ پای

تَ پختگی تذاسک کٌگشٍ  ٌُگاهی کَ آهادگی ُا تشای .هجذد ُوَ ؽاخَ ُا سا تذعت هیذُذ

تاعیظ خْاُذؽذ؛ ّایي کویغیْى اهْسعاصهاًی هشتْط تَ کویسیْى تذّیش کٌگشٍ سعیذ، یک 

 .تذّیشکٌگشٍ ساُواٌُگ خْاُذ عاخت

ّاعاعًا، یک کشدٍ این کَ کٌگشٍ تٌِا، ل سّؽي ًکٌْى تذقت کاهها تا هِوتش اصُوَ ایٌکَ

کٌگشٍ ػجبست اصگشْدى هیذاى ُبی  دستبّسد ُش ّظیفَ ُّذف ّ. اجالط تؾکیالتی ًیغت
جذیذ ثشای فکش سیبسی ّاصیٌطشیك گشْدى هیذاى ُبی جذیذ ثشای الذام سیبسی 

ثَ تکشاس گزشتَ هی پشداصد، اصُوبى آغبصهحکْم ثَ ًبثْدی ُشکٌگشٍ یی کَ  .است

هعضل اصلی ؽاخَ ُای هتعذد ریشتظ تَ   ًیغت؛« کٌگشٍ» ٌیي چیضی ُشچی ُغت، اعت؛چ

ّظیفَ یی کَ دس ساثطَ ثب تذّیش کٌگشٍ دس ثشاثش  ایٌغت کَ تْجَ ًکشدٍ اًذ کَ   حضب ّعي
سا دس   ؛ ّآًِا چٌیي ّظیفَ یی، یک ّظیفۀ فلسفی سیبسی است هب لشاس داسد، اسبسًب

 تشاتشخْد قشاسًذادٍ اًذ؛ 

یک کْشش فلسفی سیب سی ّ ًظشی ثشای تجییي اّضبع هْجْد کشْس، ّ ّظبیف هب،  حبصل
ایي سٌذ است کَ ًیشّ ُبی جذیذی   .دسیي اّضبع ، ػجبست اص یک سٌذ ثشًبهَ یی جذیذ است

  .ػشصَء سیب سی هیتْاًذ ثسیج سبصددسسا ثشای تحمك اُذاف جذیذ ّاجشای ّظبیف جذیذ 
ت چٌیي یک سٌذ ثشًب هَ یی است کَ هیتْاًذ ثَ یک الذام طشیك تمذین ّتصْی فمط اصکٌگشٍ 

 .سیب سی فشا ثخْاًذ  سی افغبًستبى هجذل گشدد؛ ّثَ چٌیي یک الذامسیب     جذیذ دسػشصَء

 .دسکاستشای تذّیشکٌگشٍ تْجَ تَ ُویي هغالَ اُویت کلیذی داسد

حضة » بیذ حتوبحضة آیٌذٍ ث عذۀ ّعیعی اصاعضا ّفعالیي حضب ّعي تایي عقیذٍ ُغتٌذ کَ
ّها  کشد« احیبء» عذۀ دیگشی تَ ایي عقیذٍ اًذ کَ حضب گزؽتَ سا ًویتْاى .تاؽذ «ّطي 

ایي . ایي دّ ًظشاصْاًل دسهقاتل ُن قشاس ًذاسًذ  تاعیظ کٌین ؛یک حضة جذیذ  تِشحال تایذ

 .دًّظش اعا عًا تیاى دّ جِت یک ّاقعیت ُغتٌذ



؟ یعٌی هٌظْس اص دّثبسٍ سبصی حضة ّطي چیست تایذ تَ ایي پشعؼ، پاعخ دقیق تذُین کَ 

 چَ چیضی سا هیخْاُین دّتاسٍ تغاصین؟ دقیقًا

 هٌظْس اصیي عخي چیغت؟ .سخي هیگْیین  هذل حضة ّطيدسیي ساثطَ هب اص 

 :داؽتینچٌذ هذل حضة سیبسی ها  ، پیؼ اصتاعیظ حضب ّعي دسافغاًغتاى

الیضم دهْکشاتیک ّ تشًظشیَء عٌتشایي هذل تشًظشیَء :احضاة چپی ػٌؼٌْیهذل  یکی

 ؛ ّ تشًظشیۀ اًتشًاعیًْالیضم پشّلتشی هتکی تْد؛عثقاتی هثاسصٍء 

تلحاػ عاختاسی تَ تقلیذ اص هذل ( حضب اعالهی)ایي هذل : احضاة اسالهیستیهذل  دیگشی

تشًظشیَء اًتشًاعیًْالیضم  تش ًظشیَء اهت اعالهی؛ ّاحضاب چپ تاعیظ ؽذ ؛ ّ تلحاػ ًظشی 

 ی هتکی تْد؛هیغتاعال

تشاعاط ؽعاسُای عیاعی  هذل ُای عاختاسی هؾخص ًذاؽتٌذ ّ دیگشًیضتْدًذ کَچٌذ حضة 

 خْد، هتوایضهیؾذًذ؛

اهشّص ها تَ لحاظی تشای اعادۀ آى تْد؛ ًّیضیک پذیذٍء جذیذ سیبسی حضب ّعي تَ لحاظی 

ایي   .کؾیذ سا تَ پیؼ یک هذل اسبسًب جذیذ حضة سیبسی ثشای افغبًستبى، کَ کٌین تالػ هی

تبسیس ایي هذل   .تاعیظ ؽذهفِْم ُوَ افغبًِب  ، تشاعا طهفِْم اهشُوگبًیهذل تشاعا ط 

دسعت ایي چٌیي یک هذل  .حضة سیبسی ثیبى یک تغییشاصْلی دسهْضغ چپ افغبًی ثْد

ّاسد هصلحت ُوگبًی افغبًِب حضب عیا عی تْد کَ قادس ّ هغتعذ تَ ایي تْد کَ تَ پیشّی اص 

ثشای ثسیج ُوَ افغبًِب عی ؽْد ّتشای تاعیظ صلح ّ عوشاى هجذد افغاًغتاى اقذام عیا

ّتش  ُغتٌذاستثٌب ًبپزیش هفِْم  ّ ػوشاى هجذد، دّ صلحهفِْم دّ   ّ ایي اصاًجا کَ .تکْؽذ

اقذام هیکٌین کَ  هذل حضةها تَ دلیلی اهشّص تشای دّتاسٍ عاصی ایي  .ُغتٌذهتکی ُوَ  هفِْم

ًٌْی افغبًستبى کوبکبى، ّصشفب، ثشهجٌبی هفبُین ُوگبًی هیتْاًٌذ حل هؼتمذ ُستین هسبیل ک

 .هٌطمْییب ّ ّ یب طجمبتیشًْذ، ًَّ ثشهجٌبی هفبُین فشلَ یی 

. ،یک حضب عیا عی تغاصینهذل حضة ّطي  پظ تالػ هاهعغْف تَ ایي اعت کَ هغاتق تَ

حضب قثلی اعت؛ دایش هیؾْد،ُواى هذل حضة ّطي چٌیي یک حضب اصیي جِت کَ هغاتق تَ 

حضة ّاصیي جِت کَ اُذاف تشًاهَ یی ّعاختاس اعاعٌاهَ یی، ًّیضتشکیة جذیذ داسد، یک 

  .اعت جذیذ

اها تصـیش هیيْػکَ تصوین ػؿیٌثاؿٍ کَ ًام صقب چی تایؼ تاىؼ، افصالصیت ُای کٌگـٍ 

ـطایظ ّ اظ پیففطط ُای ضفتي ها تَ ؼْی  چی تاىؼ اف یمٌی ایي تضج کَ ًام صقب.امت

ها حعب ضا . کٌگطٍ ًیؽت، تلکَ اظهؽایلی اؼت کَ ذْز کٌگطٍ تایس آى ضاحل ّفمل کٌس

، ُنصقب ّؼي، ًام؛اها ػّمتاًی کَ لمیؼٍ ػاؿًؼ تطاؼاغ هسل حعب ّعي زّتاضٍ هیؽاظین

ػاىتَ تاىؼ؛ُـ ػّ ًام رسیس  تایؼ یکحعب رسیستایؼ صفؿ ىْػ؛ ّػّمتاًی کَ لمیؼٍ ػاؿًؼ 

   هثاضظۀ فقال ؼیاؼیػؿ کٌگـٍ ّاؿػ اکخطیت آضأ ؼمت آّؿػى آهاػگی تگیـًؼ کَ تـای ت

 ؛« .ىًْؼ

ؿا کَ تیکنْ تگؾاؿین، چـا ها « زیگطاى»مال پیو ًْىتَ ىؼٍ تْػًؼ؛  4ایي مغٌاى 

؟؟ چـا ًویتْاًین لطاض کٌینضاتغَ تطهؽـس ماعتَ این، «ذْز ها»ًویتْاًین تا مغٌاًی کَ

  ایزاػ کٌین؟؟ حطکت ّ تساّم هفِْهییک 



تا ها ایي ّ . اؼاؼی ها اؼت ُای فمساى اظایي فمساى،ًياى هیؼُؼ ، کَ ْىتَء صاظـً

 ؛فمساى ضا ضفـ ًکٌین، تطای یک حطکت ؼیاؼی ـسى، ٌُْظ هؽتقس ًَ ـسٍ این
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 :گـٍّ اف هالصفات هؽـس هیيًْؼ ػّ

 ؟؟چگًَْ یک حعتی تایس تاـسصقب رؼیؼ کَ ها هینافین،  اّل ایٌکَگـٍّ  

 ؟؟کؼاهِا اًؼ س ز خ ا ءتزطتَ ًّؾطیَ ًمس ُای ها تـای  هقیاض ایٌکَ ػگـ گـٍّ

چپ افغاًؽتاى ضا تا ایي فیاض تَ ًمس هیگیطین ؼطاؼط س ز خ ا ، ّ چطا هیگْیین کَ ها 

زازًس؟؟ ّتا چَ " تطلی"هغالثات هفطّعَ ضا ازاهَ ّ چگًَْ ّ تا چَ اًساظٍآًِا کَ 

 ؟؟ ّ فمة ضفتٌس  ًسزّض افتاز چگًَْ اظ هغالثات هفطّعَ اًساظٍ ّ

هی آّؿػ، کَ ایي چٌیي یک صقب هی تاینت  ُای گـٍّ اّل مْال ػؿپامظ تَ ءفِین اػا

، «ذْاُین تْز؛ ّآًچَ ُؽتین؛ ّآًچَ تْزینافآًچَ  ّ هْظّى تطکیة هتزاًػیک »

 ؟؟ؿا چگًَْ تفِوین فِین اػاءایي مغي  تاىؼ؛

 آىٌا ّ همْلَء، یک «ین تْزتْزین ّ ُؽتین ّ ذْاُ»تطکیة هتزاًػ ّ هْظّى اظ ایي 

ُن ػؿ فلنفَ ؛ ُّن ػؿ راهمَ ىٌامی؛ ّ ُن ػؿ تیْؿی مینتن ؿا تغاؼـ هیؼُؼ ؛ ىٌاعتَ 

پیيایٌؼ ُا ، گؾىتَ ّ صال ؿا،  ؛"پیيایٌؼ"ّ یا   Kontingenz:  هی گْیٌؼ ُا؛ تَ ایي

 تلضاؾ ؿاتؽَ یی کَ هیتْاًٌؼ تا آیٌؼٍ  تـ لـاؿ تنافًؼ، تَ تـؿمی هیگیـًؼ؛

، ػّهيکل اصلی ًْصقب تامیل یک تـای  فِین اػاءتلضاؾ ًميَء  ، "پیيایٌؼ"یي ّا

 :ّاصْلی ػاؿػ

، "پیيایٌؼ"اًؼ؛  تا تی ًِایت گًَْ گًًَْینتٌؼ؛ تلکَ  یگاًَ، "کًْتیٌژًل ُا" یکی ایٌکَ

هٌفْؿ  تط هوکيپصیطی ُطچَ  احتوالافك ػؿهیگيایؼ ّ ًاهقلْهییک تَ ؿّی ؿا  چیقُا

 پل ؛«آیٌسٍ تاظ اؼت»گیـی افُویي هفِْم امت کَ گفتَ ىؼٍ امت تاًتیزَکٌؼ؛ هی

هؽـس هیکٌؼ، تٌالط ؽاتی  فِین اػاءکَ " حعب ّاحس"ّ " ّحست"تا هفِْم  ،"کًْتیٌژًل"

 ًَ تَ چک فؿگـ؛ ًَ تَ چکو آٌُگـ؛: ماعت" ّحست"اف پیيایٌؼ ًویتْاى  ػاؿػ؛

 ُنتٌؼ؟؟ ض پصیطهِاُا " کًْتیٌژًل"ایي هیيْػ کَ آیا  مْال ایٌکَمپل 

 گفتَ هی( پاؿمًْقُن ًفـیَءهاؿکنی؛ُّن هخاًلًفـیَء )هتمؼم لـى تینتویػؿًفـیَ ُای 



 هِاؿ فػ؛، ارتوافی ًِازیٌَ ـسٍءاًتؾام ُای  ؼـیكُا ؿا هیتْاى اف"کًْتیٌژًػ"ىؼ کَ 

همْلَ ُای هـکقی اف، ُا کًْتیٌژًػ ،اکٌْىُن ّ لـى تینتوی،هتاءعـًفـیَ ُای ػؿ

" ُا کًْتیٌژًػ"هیؼاًین کَ ، ها ًؾطیَء ؼیؽتن ُا ِ تؼًثالُنتٌؼ؛  ٌاذتتیْضی ُای ـ

ػؿتیْؿی مینتوِا  هنتؼل ماعت کَ ػؿیک روالت اًناًی،  لُْوي؛ هِاض پصیط ًیؽتٌس

ًتایذ الْاًل  ؼْی تَ ػاػٍ ُای ىٌاعتی ُوناى ُّوگْى، اف ،اًناى ُای هتفاّت

 :تایؼ ػلیمًا لویك ىْین ـًاًؼ تـاّػلفّافیٌزامت کَ تَ گفتَء ؛ ، صـکت هیکٌٌؼهتفاّت

غیـ لاتل پیو "؛ ّ "لاتل پیو تیٌی"چـا کَ ّالمیت، یک تـکیة امت، اف »

 «"تیٌی

ؼاظهاى،  زض یک ًویتْاًؼ "کًْتیٌژًػ"پل فػ؛هِاضُا ؿا ًویتْاى "کًْتیٌژًػ"پل 

  ؛فػٍ ىْػ لة لا ،حعبیک ّ

 ها ایٌچٌیي یک تـکیة هْفّى، گؾىتَهیٌْینؼ، ُیچگاُی ػؿ فِین اػاءّاًگِی، ؼْؿیکَ 

 : ثْزٍ اینً ّ هتزاًل

گصـت ظهاى ُطگع تمْضت لغقی ّ ّالقی پیًْس زّتاضٍ کَ  ،ایي صقب تَ ىاعَ ُایی»

ّهیرْاُین زلیك صـف هی فًین، «صقب گؾىتَ»افیٌـّ اهـّف ّلتی اف...، تمنین ىؼًسازـاى

 ؛«...اف کؼام   ؟؟اظچی حطف هیعًینتایؼ تگْیین کَ  ،تاـین

 ىـس ًؼاؿػ؛ ًیافی تَ، اصْال کًٌْی ها ّ

تـکیثی  ػؿ آیٌؼٍ  ،چگًَْ هیغْاُین )!("صال ّاصْال"افیٌچٌیي گؾىتَ، ّافیٌچٌیي پل 

 تاىین؟؟هتزاًل ّ هْفّى 

 فمػ هی،«افتْػین ُّنتین ّعْاُین تْػ تطکیة هتزاًػ» صقب تـ اماك  یکتٌا کـػى 

        ، ّتَ"تاؿیظ"فـاؿ افتَ یک  ؛"تفـا ّالمی"ّتَ  ،"ّالمیت"تْاًؼ تَ یک فـاؿ اف

 ؛ًاهیؼٍ ىؼ" فـا تاؿیغی"،  زیيُواًٌؼ آى کَ  .تیاًزاهؼ، "فـا تاؿیظ"

تاؿ آّؿػٍ ىؼًؼ کَ  فازتیي ػّؿٍ، یک ًنل کاهل  تا ایي ؼی اّىایؼ افُویٌزامت کَ 

 هیؼاًٌؼ؛" تفثازتطای افتماز "، ؿا چیقی تواًٌؼ یک "یک حعبتملك تَ "

مال اعیـ ػؿ افغاًنتاى ّ اف  00ل هؽـس هیيْػ کَ  ًِعت ُای میامی ایٌک ایي مْا

 ؟؟سًآیا ّ چگًَْ  تا ًِضت هفطّعَ لیاغ ـْرولَ س ػ ط ا ، 

 :هیٌْینؼ فِین اػاء 

 ؼثمت گطفتي ّفطاتطضفتي اظگصـتگاى الل هؽلظمال پیو کَ  40یؼفعای رؼػؿ»  



 ّاضث» تْػى، ّ« َ زٌُسٍازاه» .صتی صـفی ًویتْاًنت ػؿهیاى تاىؼ احیاءاف تْػ،

 لاتل ػؿک ّلاتل ؼـس تاىؼ هیتْاًنت ًَ ؼیاؼیّ  آضهاًیػیؼگاٍ ، صـفًا اف«تْزى

 فیـا کَ للی ،احیا ًگفتٌس (امت" هْمنیي س ػ ط ا" اػاءهٌفْؿ )آًِا ...چٌیي ىؼّ...

میامی، ( ُای)لالة ىماؿحیَء اهاًی، اف ُـ آًچَ گؾىتگاى ػؿاؿ ازاهَءّ پصیطؾؿغن 

ًَ ؿفتٌؼ؛  فطاتط ،تاؿیغی ػؿتـاتـعْیو لـاؿػاػًؼ ُایارتوالی، ّػّؿًوا( ات)تمِؼ

گؾىتَ آًاى اف ًوی گفتٌؼ کَ افاًـّ ًیقاصیاء آًِا....تلکَ زضؼْال ًیع،پاؼدتٌِازض

 «...ّ تماء تساّمچٌیي امت ؿمن  هیگیـًؼ ّ افچیقی رؼا هیيًْؼ؛چیقی ؿا 

: یک ًام فیصلَ ىؼٍ ػاؿػنفَء میامی ، ػؿ فل«گصـتَ اظ فطاتط ضفتيؼثمت گطفتي ّ»ایي 

 ؛گؽؽتایي ًام لثاؿتنت اف

فلنفَ پیْمتَ تاؿیظ فکـّػؿ (مت کَُایی ا DIADEزّ گاًَیکی اف) ،«تساّمّ گؽؽت»ّ

 امت؛ ایي مْال پامظ ؿّىي ػاػٍ ىؼٍػؿ لـى تینتن تَ ، ّاًؼ ػ مْال تْػٍهْؿهؽـس ّ

 ؛گیْؿگ گاػاهـ ّ آیقیا تـلیيّ  هاؿتیي ُایؼگـلثل افُوَ تَ ّمیلَء 

یکی : فکـی ػؿ ؿاٍ تامیل عْػ اف مَ ػّؿٍ هیگؾؿػ هٌفْهَءًياى ػاػ کَ ُـ  ُایؼگـ

هطحلَء ُای اّلی، ػّهی یک  هًْازًفام فکـی لثلی تَ " ِ پیازٍ کطزى"هـصلَء 

هطحلَء هتفکـ؛ ّ مْهی  فطز، تَ ّمیلَء  ًْ" کًْتیٌژًػ"تـای تامیل یک  1ـِْزی

پل ُـهٌفْهَء  تَ آى ػمت یافتَ امت؛کَ هتفکـاز ُای ًْهًْتْمیلَءتاظؼاظی فکط

ػؿمت افُویٌـّ ًياى ػاػ کَ  تـلیي ؛افچیقی رؼا ىْػ تافکـی ًْ چیقی ؿا تـهیؼاؿػ، 

 گؽؽت؛ تلکَ تاؿیظ فکـ امامًا تـهثٌای الاًل تط لطاضًیؽت، ػؿتاؿیظ فکـ تساّمیک 

کؼام  ػؿیي ؿًّؼ، کًَياى ػاػ  گاػاهـّ؛ ُط فکط، یک فکط ًْ اؼتامتْاؿ امت؛ 

ػؿمٌت، اًمالتی امت؛ تِواى اًؼافٍ تغییطّتِواى اًؼافٍ کَ گی تـلـاؿًینت؛  یکزاًثَ

 اًمالتی امت؛ ًیق مٌت، حفؼ

 ،«مثمت گـفتي اف گؾىتگاى»ػؿتضت  فِین اػاءایي تْظیش ؿّىي هینافػ کَ آًچَ 

 لٌْاى تَ تاىؼ،ُـگاٍ صمیمتًا چٌیي مثمت گـفتي اف گؼىتگاى ػؿ هیاى ها صْؿت پؾیـف

 ءلافسٍ تـای ًنل هْمنیي س ػ ط ا ًثْػٍ امت؛ ایي اؼتخٌاءیا هیکٌؼ، کؼام تـافًؼٍ گی ّ

 امت؛ تاؿیظ فکـ

 س ز خ ا تا عطس کسام چیعُا اظّاها ػؿیٌزا مْال هِن تمؼی کَ هؽـس هیيْػ ایٌنت کَ 
                                                             

ط آى تاءکیس پیْؼتَ ت، تلکَ ىؼ ًَتمؼًا ؿػ  هؽـس کـػ، ُایؼگـؿا کَ  تـای تامیل یک فکـ ًْ، ـِْزی هثٌایایي  - 1

 ؛ـس

، «فْؿاى ُای ىِْػ»هٌفْؿ اف .... »:مغي گفت« فْضاى ُای ـِْز»، فیلنْف مـ ىٌاك اهـیکایی، افػاًیل ػاًت 

تلکَ .....تَ احثات هیطؼاًٌس ًتایزی ضا اظ همسهات اـکاضا هفطّنًینت؛ کَ  اؼتسالل ُای ذفکتِتـ رلٍْ ػاػى 

 «... ًَ ًتیزَء لْضی، تلکَ زضیافتی ـِْزی اظ هؽاءلَ. ..امت... ُسف آى پسیس آّضزى اًسیفَء ذاللاًَ



 ؼْالًَ تٌِا زض پاؼد ، تلکَ زض » ؛ذالتًا کَ  «ضفت ّؼثمت گطفتفطاتط»گصـتَ 

  ؟؟ «2ًیع

تَ ایي مْال پامظ ؿّىي   فِین اػاء چی تْػ؟؟ هضوْى فکطی هفطّعَاّل هی تیٌین کَ 

 :ُؼؼهی

تطگطفتَ اظیي گصـتَء  ،زازذْاُی ّ آظازی علثی ،تزسزذْاُی ضّس ُـچٌؼ» 

کَ ػؿ ؼی چٌؼ ػّؿٍ  ، هيـّؼَ امتاف گؾىتَء ًاهـاػ فِین اػاءهٌفْؿ ) "ًاهطاز"

ایي   اضظؾ ُای آغاظیيؿا تا اهـّف ( تن ػؿ افغاًنتاى ـاُـ ىؼًیوَء اّل لـى تینػؿ

 ؛«....هی ًاهٌؼ( تمؼ ُا س ػ ط ا)رومیت 

؛ ًؼا تْػٍ هیطاث فکطی هفطّعَ« ، ػاػعْاُیؼلثیتزؼػعْاُی، آفاػی »مَ آهاد  پل

، آى ُط کسام تَ ـکلیاف رولَ س ػ ط ا ، ، ت ُای میامی ًیوَء ػّم لـى تینتنکَ ًِع

 ؛ سگطفتٌتطؿا 

، هفِْم کلیؼی تقِس تَ هطزمهفِْم تْػ؛ ّحعب ّعي غثاضهفِْم کلیؼی ،زهْکطاؼیهفِْم 

ّ  70ًِعت ُای ػَُء ًیقؿیيَ ػؿ هغالثَء روِْضیتْػ؛ حعب ًسای ذلك هحوْزی

 ؛ػؿ افغاًنتاى ػاىت ّ تمؼ افاى لـى تینتن 00

 ؟؟َ ـسٍ تْزّ پیؿ اظاى هغطس ً، اظ ّی تْزعْػ آّؿػ کَ ؿا تا چَ چیعیپل س ػ ط ا 

کَ « زهْکطاتیکاًمالب هلی ّ»ّ« اًمالب ارتوافی»ػّهفِْم لثاؿت تْػ اف" چیق"ایي 

، اًس ایي زّ هفِْم ؛ًؼلٌْاى ىؼ،راهمَء افغاًیهاؿکنینتی ّؼثماتی افافتفنیـتا توخیل 

ّ  ضا زض افغاًؽتاى هقطفی« چپ»تا آًِا فازتًا ُواى ـاذمَ ُایی ُؽتٌس کَ ها کَ 

 ؛ینٍ اکطز تقطیف

 ـػلیمًا ت ؛«ضا ًویتْاى چپ تلمی کطز» کَ هیگْیؼ هيـّؼَ عْاُاى  فِین اػاءایي مغي 

تـػیؼ ػاؿػ ایي ػؿ  ّی هثتٌی امت ، اگـ کَ عْػ ُویي ـاذمَ ُا زض اؼتٌثاط اظ چپ

ّ یا ػمتکن افیي ىاعصَ یمیي کَ ایي ىاعصَ ُا ؿا هثٌای تمـیف چپ لـاؿػُؼ؛ 

ػؿ ػمت  چپعْب اگـتمـیف ؿّىٌی اف ؛«!!زضزؼت تاـستقطیف ضّـٌی اظ چپ  اگط »:ؼاؿػً

 هی ًاهین؟؟ چپًینت، پل چگًَْ امت کَ ها ، تا یک اصـاؿ غـیة، پیْمتَ عْػ ؿا 

 ، ایي مغي،«تغصًْ ّ تغصًْ چپ ًثْػٍ اًؼ»ّاها ایي مغي کَ هيـّؼَ عْاُاى،

 «ػاهَءا»افغاًنتاى ػؿ« چپ»پل س ػ ط ا ، ّاصاًل : تَ مْال رؼی تـتمؼی تافهیيْػ

                                                             
یک  هتيفیـا پامغِا ، ػؿ ؛فـاتـ ؿفتي، پیْمتَ ّ صـفًا ػؿ مْال ُا امتًینت؛  پامظ ُافـاتـ ؿفتي، ُیچگاٍ ػؿ  -2

اف  ؿا ُیچگاٍ ًویتْاى( فلنفی)ًياى ػاػ، یک ػمتگاٍ فکـیّالتـ تٌیاهیي ػمتگاٍ فکـی صْؿت هی تٌؼًؼ؛ ّ ؼْؿیکَ 

 ؛ فتض تط فطا  فیـ مْال تـػ؛ تـای ؼـس مْالِا، تایؼ کَ اف ػمتگاٍ فلنفنی  ػؿّى آى



 پؼیؼ ىؼ؟؟ « اؿحیَ»کؼام 

 افتطاضی فکطًیطّهٌس تطیي گطایؿ ُای ػؿؼی ًیوَء اّل لـى تینتن  ،زضافغاًؽتاى

تْػًؼ؛ ایي گـایو ُای میامی تا آمتاى  الْل هفطّعیتگطایؿ ُای هثتٌی تط ،ؼیاؼی

 ،ایي ػّؿٍءمی افغاًی تْػًؼ؛ اًؼیيَ میا یو ُای میامی هنلػ تـس ػ ط ا گـا  تامیل

، «ؼی فٌقٌْی افغاًیؼیا اًسیفَء»لٌْاى ػؿتضت میامی ػؿ افغاًنتاى ؿاًؼیيَءا

افغاًنتاى ، تا هيـّؼَ ػؿ ایـاى،  هيـّؼَ ػؿافهِوتـیي ّرٍْ توایق ؛هی مافینهتوایق

 ؿا ًوی ىٌاعت؛« اًمالب»، هفِْم اًسیفَء ؼیاؼی فٌقٌْی افغاًیىایؼ یکی ایٌنت کَ 

ًیـّهٌؼ میامی، ػؿ ًیوَء ػّم لـى تینتن، رای عْػ کؼام لْاهل تالج ىؼ کَ ایي رـیاى 

 عالی کـػ؟؟ «اًمالتی چپ»ؿا تَ رـیاًات 

 :ػؿیي ؿاتؽَ  ػّ هالصفَ ؿا هؽـس هیکٌؼ   فِین اػاء

ّ " تاػ ُای هنالؼ هی ّفیؼ"تْرْػ آهؼٍ تْػ ّ  رْ هنالؼ تیٌالوللیهالصفَء اّل ایٌکَ 

 هیگْیؼ کَ هْمنیي س ػ ط ا ػؿ هالصفَء ػّم 

تَ ایي مْال ُای ؿا  پاؼد ُای آًاىؿا هؽـس هیناعتٌؼ؛ ّ ًَ  ؼْال ُا ی پیفیٌیاىًَ »

 .«، ؿٌُوای لول عْػ هیؼاًنتٌؼهتفاّت

گؽؽت هضصْل یک  ًَ تٌِاایٌنت کَ ًفـیَء میامی س ػ ط ا  ،  اػاءهمٌای ایي مغٌاى 

ؼ آى ًم ّ ؼـیك تافگيت تَ هيـّؼَ  اصاًل اف تلکَ؛ٍ امتًثْػ اظهفطّعَ هفِْهی

ًفـیَء  ًگـفتٌؼ؛تـ «چیقی افگؾىتَ» هْمنیي س ػ ط ا تْاًنت ىؼ؛ صاصل ًوی

 .، تامیل ىؼ هماعقَ تا هفطّعَمیامی س ػ ط ا تـاماك 

 ػؿ کزا تْػًؼ؟؟، ًفـی س ػ ط ا   پل مـچيوَ ُای

ػؿ همـض ػیؼ ها لـاؿ هیگیـًؼ لثاؿت افیي امت،  اهطّظیکی اف هِوتـیي هنایلی کَ 

الاًل تا اًسیفَء هفطّعَ ذْیفاًّس هؽـّصَ تَ ّمیلَء س ػ ط ا، کَ اصْل فکـی 

؛ اصْل فکـی س ػ ط ا، اصاًل اػاهَ اصْل اظ الْل فکطی هفطّعَ هٌتذ ًَ ـسّ ًثْز

تا  9191فکـی اّلیي صلمات مافهاًی  تْػ کَ پل اف اًمالب اکتْتـ، ػؿ فاصلَء مالِای 

نتاى تامیل ىؼًؼ؛ ایي مافهاى ُا افغاً ّغـب ػؿ اهیـًيیي ُای تغاؿا ّ ىوال 9100

 ّ تمؼ چی ىؼ؟؟ تْػًؼ؛ هقتمس تَ تملیس اظ اًمالب ًْؿ تالفْیکی

 :هیٌْینؼ میؼ ُاىن صالؼػکتْؿ  .اف یک ىاُؼ لیٌی ًمل هیکٌین

ایي حلمَ ُا اظ اًسیفَء چپ اعالؿ کافی ...تْرْز آهس 6141ًٍْء افکاض چپ زض ؼال »

فٌالط هتطلی زض ...اضرحیت ذاق لایل تْزًستَ هؽایل هلی ّ اًؽاًی  ایي حلمَ ُا...ًساـتٌس



، تمْی ُواًا ... هقلْهات ًساـتٌس یک ؼاظهاى هٌؾثظ ّ عطس تطًاهَء حعتیآًعهاى اظ ایزاز 

 ّ  فیْزالیعم اضتزاؿ زاذلی،  فلیَ  زاذلی اًمالب  کطزى  پیازٍ  ....هماّهتّ ... ضّـٌگطی

 ؛«3....اهپطیالیعم ـطق ّ غطب

 :چاض ًکتَ ضا اظیي ؼرٌاى تط رؽتَ هیؽاظین

  ؼال ضاٍ پیوْزًس؛ 26حلمَ ُای چپ تا تاؼیػ س ز خ ا 

  ایي حلمَ ُا تا فغف تَ هؽایل هلی ّ اًؽاًی ّ تمْی ّ ضّـٌگطی ّ هماّهت

 تقطیف هیفسًس؛... 

  اعالفی  ؼاظهاى هٌؾثظ ّ عطس تطًاهَء حعتیایي حلمَ ُا اظ ایزاز یک

، یک هسل "ؼاظهاى ّ تطًاهَ"ى س ز خ ا تا  تَ پیؿ کفیسى ّ تٌاتطا}ًساـتٌس؛

ؼاظهاًیاتی ؼیاؼی ّاضزاتی ضا ّاضز هیساى ؼیاؼی افغاًؽتاى ؼاذت؛ ّ هلتعم تَ 

 {تْزّاضزاتی ؽطفیتِاّ ضواین فکطی ّؼیاؼیی ایي هسل حعتی 

  تط فلیَ فیْزالیعم ّ  اًمالب زاذلی» رٌثؿ چپ تطًاهَءهْضْؿ کلیسی زض

 لطاض زازٍ ـس؛«..اهپطیالیعم

تا تمـیفی  ایي مغي ؿا، تا ُویي صـاصت، تَ ػلیلی تایؼ ػلیك ماعت، کَ تؼلیك ایي مغي

، افاًزا ُین ، یک التقام ًا گننتٌی ػاؿػ؛ یمٌی تمـیف صقب آیٌؼٍ هیؼحعب ًْ کَ ها اف

 پیًْؼتا  پامظ تَ ایي مْال تٌاهؼ ، « اؿحیَء چپ »کَ ایي صقب عْػ ؿا اػاهَ ػٌُؼٍء 

 ؟؟تا هفِْم اًمالب چیؽت ایي حعبضاتغَء ػ کَ ػاؿ

 :هیٌْینؼ ،تْظیش ایٌکَ صقب ًْچگًَْ یک صقب امتػؿ  فِین اػاء 

،  تزسزذْاٍ، صقتی  هسضىصقب ّاصؼی کَ ػؿصال ایزاػ امت هیغْاُؼ صقتی » 

 «.تاىؼ  زازذْاٍّ  زهْکطات

 :، چٌؼیي مْال هؽـس هیيْػصقب ًْػؿتاؿٍء ایي تمـیف افایٌک 

چٌیي یک صقتی ؿا ػؿ ُوَ را ّ ػؿ ُوَ اصْال هیتْاى تـ پا   ي مْال  ایٌنت کًَغنتی

چـا ها پیْمتَ مالَ چی هیيْػ؟؟  40کـػ؛ پل تکلیف اّظاق ایزاػ ىؼٍ ػؿ احـ رٌگ 

ػؿ راهمَء افغاًی هؽـس  ُن اکٌْىّ اهطّظ  تَ هنایلی کَافیي مـ تافهیقًین کَ 

                                                             

 3- ػکتْؿ میؼ ُاىن صالؼ:»ػؿًگی تـ : تـعی ػؿیافتِا ّ ؿّیؼاػ ُای  افغاًنتاى ػؿ لـى تینتن«/پاؿیل7090/

ًگاؿًؼٍ؛.کَ صالؼ هی اّؿػ، تنیاؿ رالة امت« اًمالب ػاعلی»هفِْم   



پامظ ،  فکط ؼیاؼی تغْض افنهنایل َ تَ ؛ ّتَ ایي هنایل، ّ ًُنتٌؼ، ًقػیک ىْین

 تؼُین؟؟

  

 تا چپ چی ضاتغَ زاضز؟هیگْیؼ  فِین اػاءایي صقب کَ   ایٌنت کَ مْالػّهیي 

تا ی ؛ ُّنتٌؼ هفاُین هفطّعَتا آًِا همـفی هیکٌؼ، صقب ًْؿا  فِین اػاءهفاُیوی کَ 

کَ ها ؛ ػؿتاؿٍء ایٌ«ترمْق ّ ترمْق چپ ًَ تْز»صـاصت هیٌْینؼ کَ هيـّؼَ 

 چـا ّ چگًَْ تَ هيـّؼَ تـ هیگـػین ػؿ فیـ مغي هیگْیین ؛

ی افتمـیفی کَ عْػه تـای تَ پیـّ فِین اػاءاها  آًچَ ػؿیٌزا ؽکـ تایؼ ىْػ ایٌنت کَ 

هفِْم  چگًَْ امت کَػالیل ّتْظیضات الاهَ کٌؼ کَ  ، تایؼصقب ػؿصال ایزاػ هیؼُؼ

ؿا کٌاؿ هیگؾاؿػ، ػؿ ًفـ  هفِْم اًمالبا کَ آًز فِین اػاء ؿا کٌاؿ گؾاىتَ امت؟؟ اًمالب

هنتؼل تنافػ کَ چگًَْ هیغْاُؼ  ی تایؼّ ؛ؿا کٌاؿ هیگؾاؿػ  س ز خ ااصْاًل تگیـػ کَ 

هؽتلعم ًمس هفِْم اًمالب ّایي اهـ  ؟؟زضغیاب هفِْم اًمالب، یک حعب چپ تؽاظز

   .هغطّحَ تَ ّؼیلَء س ز خ ا اؼت

 ؟؟ ًمؼ، پـػاعتَ این چٌیي یکیٌا آیا ها تاؿی ػؿ گؾىتَ تَ ّ اها

 !!تلی

 حعب ّعيػؿ کٌگـٍء هْمل عْػ تا ایي مْال هْارَ ىؼ ؛  حعب ّعيتـای تاؿ ًغنت 

؛ ػؿ گقاؿه تَ کٌگـٍء صقب ّؼي ایي مْال تا صـاصت  تَ ًمس هفِْم اًمالب پطزاذت

 : هؽـس ىؼ ّ تا صـاصت ًیق پامظ ػاػٍ ىؼ

 ؛«یک اًمالب تسضیزی ّ هؽالوت آهیع؛ ّ اها  ها تَ اًمالب ّفاػاؿهیواًین»

 ؛«ّاژٍء اًمالب، یک امن تی هنوی تْػ»ایي ًمؼ ًياى هیؼاػ کَ 

 ، صایق اُویت تاؿیغی تْػ؟؟ًمس هفِْم اًمالبچـا الؼام صقب ّؼي تـای 

فیـا هٌفْؿ صقب ّؼي افیي الؼام یک کٌزکاّی صـف تیْؿیک ًثْػ؛ صقب ّؼي  

ِ  ؿا ًياى ػاػ کَ افـزافت ؼیاؼی ایي  ًمس هفِْم      ، تَ  ـکُْوٌس اًمالبًمس هفِْم

لثْؿ کٌؼ؛ صقب ّؼي افیي ًمؼ ، ًتایذ صـیش ّ تی پـػٍ  «اًمالب ـکُْوٌس حْض» 

 :گـفت

؛ افیٌـّ، یک اًمالب ًَ تْز، یک کْزتا تْزافغاًنتاى ّالك ىؼ؛ػؿ 9002حْؿآًچَ ػؿ»

 ؛«مغي هیگْیین« ضّیساز حْض»هفِْم ها افهٌثمؼ 



 گیـی تلضاـی اُویت لفین تاؿیغی ػاىت کَ تـّىٌی ًياى ػاػ کَ س ػ ط اّایي ًتیزَ 

 ، ػچاؿ یک«افاًمالب ىکُْوٌؼ حْؿ هؽلحاًَػفاق »ػؿمْق ػاػى یک تغو افهـػم ػؿ

 پیيؼاّؿی فاصو تیْؿیک ّػؿ ًتیزَ میامی ىؼٍ تْػٍ امت؛

 ؼطکْب» ّ ؼـس اصل ؿٌُوای « اًمالب ّ ضس اًمالب»رؼاکـػى اُالی تَ ػّتغو 

، یک عؽای غیـلاتل رثـاى  تیْؿیک ّمیامی تْػٍ امت کَ تَ «ًِایی ضس اًمالب

اًزاهیؼ؛ ّ ایي عؽا تَ عؽای هِیة تـتمؼی اًزاهیؼ ، ٌُگاهیکَ  تزعیَء ًیطُّا ّ اُالی

؛ س ػ ط ا تا ایي عؽای عْػ آًچَ ، فواًل تا هطزم هماتل ـس«اـطاض»س ز خ ا ، تحت ًام 

پیيکنْتاى تـای ها »هیؼاًؼ کَ  ضّس همسؼیآًـا  ن اػاءفِیؿا تـک ّهتـّک گفت، کَ 

 ؛«تمِؼِ  لـاؿػاىتي ػؿکٌاؿ تْػٍ ُای هـػم: تزا گؾاىتَ اًؼ

یک ًؽل اظ اگـ عْى  تٌِا؛ ّ اؼت« اًمالب ـکُْوٌس حْض»ّایي هِن تطیي پاضازّکػ 

ف ؿا ػؿ ىواؿ تگیـین، ػؿ هی یاتین کَ پاؿاػّکل ُایی ُنتٌؼ کَ ا ـِسای لِطهاى حعب

  فهاى راؿی ىؼٍ اًؼ؛" عًْچکاىِ  ِ ُلْل" ػؿ  ، ؿاٍ ىِیؼ ماعتي لِـهاًاى

 هفِْم اًمالب ؿا، اصاًل، اف فِین اػاءمال پل افکٌگـٍء صقب ّؼي،  70 کَ ایٌک

؛ ػلیلی کَ ّی تـای ایي کاؿ عْػ هی حصف هیکٌسچپ  ِ ایزاػ ِ ػؿ صالتمـیف صقبِ 

 :هیگْیؼ  تـّىٌی چی امت ؟؟ ّی آّؿػ

تفاّت ػؿ تٌامة ّ هاُیت ًیـّ ... هاصْل میامی ػیـّف ّ اهـّففاصلَ هیاى  ...»

 «....ػگـگًْی ػؿ آؿایو ًیـّ ُای رِاًی... ُای ػؿگیـ

کَ  تا تاکیس تط زلیمًا ُویي زلیلٌُگاهیکَ  صقب ّؼي  ؼال پیؿ 21 تنیاؿعْب؛ ّ اها

تا ػالیل  ّ، گـفتًفـ تایؼ ػؿیافتَ ؿا یػ تغییـایي ىـا ًاگقیـّ یافتَ اؼتـطایظ تغییط

 آًقهاىػؿ  ؛هفِْهی ًفـیَ ّتزـتَءس ػ ط ا پـػاعتتَ ًمؼ  تا فطاؼت ،هتمؼػ ػیگـ

تَ  ایؼیْلْژی ها ؿا تَ هماهلَ گؾاىتَ امت ّ ًزیة اهلل»گفتٌؼ کَ ؿفما چـا  تـعی

 ؟؟؟«!!تْؿژّافی ؿّی آّؿػٍ امت

پلیٌْم ن کَ ػؿ مال پل افکٌگـٍء صقب ّؼي ، هؼلی هیيْی 70تمؼ ایٌک عْػ ها ّ

  ،تـًاهَء آى» ّها یک چٌاى صقب هینافین کَ ...تْضژّاظی ضّی آّضزصقب تَ زُن یاظ

 ؛«...، تلکَ تـًاهَء فتش ػهْکـاتیک ػؿّافٍ ُای لؼؿت تاىؼتطًاهَء کْزتا ًَ

 ػؿ ؿاتؽَ تا ًنثت س ػ ط ا تا تـهیگـػػ کَ ّی  فِین اػاءلثاؿت  آىاها مْال کلیؼی تَ ّ

 :ینؼهیٌْ  هيـّؼَ

 هی ًَ ؼیاؼیّ  آضهاًیػیؼگاٍ صـفًا اف«تْزى ّاضث»تْػى، ّ« ازاهَ زٌُسٍ»

  ...لاتل ػؿک ّلاتل ؼـس تاىؼ تْاًنت



 هیتمؼی آى تاف تؼلیكکَ اها اف  هؽـس هیکٌؼػؿیٌزا یک مغي تنیاؿرؼی ؿا  فِین اػاء

 ؛اینتؼ

، ّ     آضهاًیؿا هيـّؼَ  فِین اػاءمْال ػؿیٌزا تؼیٌگًَْ هؽـس ًوی ىْػ کَ آیا ّ چـا 

 هی "آضهاًی"هی عْاًؼ؟ ّی عْػه تمؼًا ػلیمًا ػؿتاؿٍءس ػ ط ا  ًیق  ؼیاؼیس ػ ط ا  ؿا 

 :ًْینؼ

 اها تْػًؼ کَ« اهیس ؼاالضاى»،هْمنیي س ػ ط اّ ؛، آغاظ آضهاًی تْزآغاظ»

 «.ضؼیسى ایسیْلْژی تا... ىاى تْػ« فطاگصـتي زضکویي»

 :هیٌْینؼ فِین اػاءکَ  هیگؾاؿین  ُن تَ رای عْػهؿا ّ ایي

تْػ  تاآى حس تمطیثیّعالصَ یی تاآى حس هزطز، هفِْهیگؾىتگاى، « مٌي هثاؿفاتی»

 «...ماعت ؿا ًاهوکي هی ُطگًَْ تقطیف اتعاضیکَ 

غیـمـهایَ »ّ « ؼثماتی» ،تَ رقچٌؼ ًفـی کَ تا ٌُْفُن تزـتَءس ػ ط اًفـیَ ّافهگـ

غیط "ّ  "غیط هزطز" ُایتـای ها چَ چیق، ایٌک هی اًؼافًؼ « تف مـ تاال» ...«ػاؿی

 تنافػ؟؟« تقطیف اتعاضی ضا هوکي»  کَ کؼام تزا هاًؼٍ امت  "تمطیثی

مْال تؼیٌگًَْ ُن هؽـس ًویيْػ کَ چٌیي ًَ تْػٍ امت کَ ًغنت س ػ ط ا آهؼ ؛ ّ پل 

 /چٌیي تْػٍ امت کَ س ػ ط ا ، عْػ تزنن ایؼیْلْژی تْػ /؛ آهؼ افاى ایؼیْلْژی

اػاهَ »تـای س ػ ط ا آًزا کَ هی آّؿػ کَ  فِین اػاءٌگًَْ هؽـس هیيْػ کَ مْال تؼی

ؿا چگًَْ ػؿ  ظهاىـاذك تْػ ، « ؼیاؼی ًَّ  آضهاًیػٌُؼٍ ّ ّاؿث تْػى هيـّؼَ 

 : ّی هیٌْینؼ ؟؟ ًفـ آّؿػٍ امت

اُساف یا ىکل لْض کـػٍ تْػًؼ؛  ،زاـتٌس زضپفت ؼطلطاضهثاؿفٍ تـای هيـّؼیت یا »

  ؛« فقلیت ًساـتٌسزیگط رٌثؿ اهاًی 

ػیگـ یک  هفطّعیتکَ ػؿ ٌُگام تامیل س ػ ط ا ،  هی فِواًؼتَ ها  فِین اػاءیمٌی 

 تْػ؛ گصـتَ

 تنیاؿ عْب؛

 ؟؟«تْػ ؛ ّ ًَ میامی آضهاًی»، تا هيـّؼَ  س ػ ط ا  ّاها پل چگًَْ امت کَ تـعْؿػ

ن ، ّػلیك گفتَ امت کَ ها تا کٌْى تَ ًؼؿت هؽـس کـػٍ ای رسیؼْال تؽیاضیک ایي 

 پیْمتَ غفلت کـػٍ این؛ ىْػ افاى

 ّ اها ؛زض گصـتَ اؼت؛ هيـّؼَ  گصـتَ اؼتتوا گفت کَ هيـّؼَ  اػاءچـا؟؟ فیـا 

چگًَْ امت . اؼت تَ ؼْی آیٌسٍٍ فْزآضهاى یک افك گآؿهاى ایٌنت کَ هفِْم همٌای 



امت؟؟  آضهاًی تـعْؿػ ها تَ هيـّؼَ ٌُْفُنها هيـّؼَ ؿا گؾىتَ هیؼاًین، ّ اها کَ 

 تَ کؼام مْ ؿط هیگيایین ؟؟ تَ گؾىتَ ّ یا تَ آیٌؼٍ؟؟

 اىتثاٍ هیکٌؼ؟؟ فِین اػاءپل آیا 

 . ًی

فمػ تنیاؿ ػلیك امت؛ امت، آضهاًیکَ تـعْؿػ ها تَ هيـّؼَ  ، فِین اػاءایي مغي اتفالًا 

توام  مغي عْػ ؿا ًا فِین اػاء. هی اینتؼمغي عْػ تافاف تؼلیك  فِین اػاءایٌنت کَ 

 ؛هؽـس هیکٌؼ

هفطّعَ ُیچگاٍ زضپفت ؼطها لطاض ًساـتَ  ،ػؿمـتا مـلـى تینتن، ُّن اکٌْى ًیق

گفْزٍ هاًسٍ تطّی ها  ّ آظگاض اؼت؛ هفطّعَ یک چفن اًساظی تْزٍ اؼت کَ پیْؼتَ

 اؼت؛ 

لطى تیؽتن ها تَ  اُسافی ًایل آهسٍ ًتْاًؽتَ این کَ هفطّعَ زضپیؿ گصاـت؛ ؼطتاؼطزض

زض عی لطى تیؽتن  فی ضا اًزام زازٍ ًتْاًؽتَ این کَ هفطّعَ هغطس ؼاذت؛ّ ها ّؽای

ها ُط چَ فطاظ زاـتَ این، تَ هفطّعَ تمطب رؽتَ اؼت؛ ّ ُط چَ فطّز زاـتَ این، اظ 

 هفطّعَ توطز رؽتَ اؼت؛

هفطّعَ اظیٌزاؼت کَ  ُؽتین؛« ضهاًیآتاظگفت تَ هیطاث » اظیٌزاؼت کَ ها ًاگعیطاظ

تا ؛ّاؼت ؼیاؼی افغاًؽتاى زض عی لطى تیؽتنؿ ّ ًمس ًِضت ُای هقیاض ّ هحک ؼٌز

رایی کَ تَ ًمس ًؾطیَ ّ تزطتَء س ز خ ا هطتْط هیفْز، هفطّعَ  ّ ًؾام هفِْهی 

 آى، یگاًَ هقیاض ًمس س ز خ ا ّ ًؾام هفِْهی آى اؼت؛

؛صقب فمظ هیتْاًس یک ؼطچفوَء تاؼیؽی زاـتَ تاـسیک صقب رؼیؼ،  افیٌزامت کَ

،ًمس پیگیط ًؾطیَ ّ تزطتَء س ز ًؾطیَ ّ تزطتَء گصـتَ ًمس پیگیطمػ اف ػؿّى رؼیؼ ف

 تیـّى ًّتیزَ هی ىْػ؛ خ ا،

 ایي مغي یک ػلیل هتْػیک ُن ػاؿػ؛ 

ایٌک ػؿلـى تینتن، افهِوتـیي مْال ُایی کَ ػؿفلنفَء میامی هؽـس ىؼ، یکی ُن ایي 

زض زضّى ًؾام هفِْهی هْضز ًمس  ؟؟ آیا پایگاٍ ًمؼ پایگاٍ ًمس زضکزا ّالـ اؼتتْػ کَ 

پل اف هٌاــٍء ّالك امت؟؟ زض تطّى اظ ًؾام هفِْهی هْضز ًمس ّالك امت؛ ّ یا 

زض تطّى کَ پایگاٍ ًمؼ،  ػؿیٌقهیٌَ ، ارواق تـ ایي لـاؿ گـفت  هیيل فْکّْ  ُاتـهاك

 تایؼ لـاؿ ػاىتَ تاىؼ؛ اظ هْضْؿ هْضز ًمس

 ، س ػ ط ا ، پایگاٍ ًمؼ ؿا تایؼ ػؿحعب لثلی ًؾطیَءپل تَ هٌفْؿًمؼ فلنفی میامی اف



 ؛ یگاًَ ًفام هفِْهی کَتطّى اظًؾام هفِْهی لطاضزُین کَ ایي حعب تَ پیؿ کفیس

 تْػ؛ هفطّعَ ًؾام هفِْهیافغاًِا عْػ ىاى ػؿ ًیوَء اّل لـى تینتن  تَ پیو کيیؼًؼ ؛ 

 ؛هيـّؼَ ّالك گـػػًفـیَء س ػ ط ا، فمػ هیتْاًؼ ػؿ پل پایگاٍ ًمؼ

، ها ایي «تْػ»  آؿهاًی تـعْؿػ ها تا هيـّؼَ، یک تـعْؿػ  پل ّلتی هیگْیین کَ

 ؛«عْاُؼ تْػامت ّ »تکولَ ؿا تایؼ افقّػ کٌین کَ 

3 
مت ؛ ّ  راهمَء هؼًی هیؼاى هثاؿفٍ ّ تاحیـ گؾاؿی ها»:رالة امت فِین اػاءایي مغي 

 ؛«ًَ اف آًِا

ًَ تلضاؾ ایٌکَ س ػ  نتاى ؿا تؼمت هیؼُؼ؛چپ افغاً ًمس یکی اف هنایل کلیؼی ایي مغي ، 

ّ ػؿلـصَء  میامی ُیچگاٍ تـ  ؛هؽـس ًکـػ ُیچگاٍ ط ا هفِْم راهمَء هؼًی ؿا 

ّ ػؿ یک ؼـس ًین ػؿ ػیگ ّ ًین ػؿ هثٌای یک امتٌثاغ اف راهمَء هؼًی لول ًکـػ؛ 

 ؛فػ پٌزَّ  کفپیْمتَ هثاؿفٍء ؼثماتی، اف کامَ

ؿا تَ کؼام ػلیل هؽـس هیکٌین ؛ ّ «  راهقَء هسًی»ِْم تلکَ تلضاؾ ایٌکَ اهـّف ها هف

 هؽـس هیکٌین؛  تسیٌگًَْتکؼام ػلیل 

 هْفمیت آماًی تَ ایي  تا،  کَ ػاىت الْل فکطی هاضکؽیؽتی {للی ؿغنّ}س ػ ط ا تا

 ؿاٍ تاف کـػ؛ اشُاى فاهَء افغاًیػؿ  ػمت یافت کَ

 چـا ّ چگًَْ چٌیي چیقی هوکي ىؼ؟؟

فغف تَ هؽایل هلی ّ اًؽاًی ّ » اف ؼـیكاًگًَْ کَ صالؼ گفت، ُوفیـا س ػ ط ا ، 

گفْز؛ فاهَ ضاٍ ذْز ضا تطای کؽة افتواز زض اشُاى « ...تمْی ّ ضّـٌگطی ّ هماّهت

، "هؽافس"زض زّضٍء  راهقَء هسًی ًین تٌس افغاًؽتاىاظیٌغطیك س ز خ ا ، زض تطکیة 

 :گفت 6351فمطب  3 زض تثطک کاضهلپػ اظ رٌگ زّم رِاًی ، راتزا ـس؛ ّلتی 

االحتطام اؼت؛  لاًْى اؼاؼی افغاًؽتاى هیگْیس کَ ـاٍ غیط هؽّْل ّ ّارة»

 ؛«پػ ها ؼْال هیکٌین کَ هؽّْل کیؽت؟؟

 ػؿ ؼـس مْال لؼؿت،« چپ ػیـّف» اىاؿٍ ػاىت کَ  « ًِاآها؛ ّ »ّی ػلیمًا تَ ُویي 

 ػ ط ا ًثْػ؛ ایي هؼل ؿا هتکی تْػ؛ایي هؼل ؼـس هماتلَ تا لؼؿت صاکن، اف سؼـس تـ آى 



 ّظك کـػ؛ اظ راهقَء هسًیتقطیف ػؿ  گـاهيی

 ،عطس هفِْم راهقَء هسًیػؿ  فِین اػاءایي تْظیش ؿا آّؿػین، تا ًياى ػاػٍ تاىین کَ 

، تَ هـاتة لمة  عطس کًٌْی راهقَء هسًیاف  اػاءؿط تَ یک گؾىتَء تنیاؿ ػّؿ ػاؿػ؛ 

 هی افتؼ؛

هؽـس  ،{ّ اف صقب ًْ/ راهمَء هؼًیاف } فِین اػاءـیف مْال تمؼی کَ تَ آػؿك ایي تم

ؿا اف کؼام « تزؼػ عْاُی ّ ػاػعْاُی ّ ػهْکـامی » هیيْػ، ایٌنت کَ ها افغاًِا 

 ػّؿٍ آغاف کـػین؟؟

پل همٌا ایٌکَ ؛ ایٌِا آهاد ُای اللی هفطّعَ تْزًس: پامظ ؿّىي هیؼُؼ فِین اػاءعْػ 

 . ؼتمـیف هیکٌ،  طّعَاظ عطیك تاظگفت تَ هفآهاد ُای اصلی صقب ًْ ؿا  فِین اػاء

آهاد اللی ؿا کَ «آظازیرْاُی»کَ تَ کؼام ػلیل ها آهاد  نت ًی مْال ایيایٌک 

اػاء ایي مْال تزایو؛ ػؿ ًْىتَء  /تْػ، افتمـیف صقب ًْ صؾف کـػٍ این؟؟ هفطّعَ

 /ایٌزا ّ آًزا اىاؿٍ تَ آفاػیغْاُی ُن ُنت

تیْضیک یک تطگفت تَ هفطّعَ ضا چگًَْ روقثٌسی  ؼْال اؼاؼی ایٌؽت کَ ها هثاًی

 ؟؟گفت تَ هفطّعَ چی اؼت؛ یقٌی تفؽیط کًٌْی ها اظ تط؟؟هیکٌین

ؿا عِْػ س ػ ط ا، پل اف « هیطاث ًِضت هفطّعَ»اف تـگيت تَ  تفؽیط کًٌْیایي 

« ًؾطیَءهمالحَء هلی»ها ایي هؼل فکـی ؿا ػؿ تضت ًام لوْهی . تؼمت ػاػ  9020

آهاد ؿا کَ هؽـس هیکٌؼ،  ُوَ آهاد ُای حعب ًْ آًزا کَ فِین اػاءپل . نهمـفی هیکٌی

ًؾطیَء »چطا ، ػؿ گام ًغنت تایؼ تْظیش تؼُؼ کَ ؿا لٌْاى هیکٌؼ ُای هفطّعَ

زّهیي زؼتگاٍ فکطؼیاؼی ًفـیَء هصالضَء هلی  ؟؟ضا کٌاض هیعًس« همالحَء هلی

 ؿا ػؿ اعتیاؿها هی گؾاؿػ؛  افغاًی، پػ اظهفطّعَ، 

ظیٌزاؼت کَ ها فمظ هیتْاًین اظ تطگفت تَ ًؾطیَء حعب ّعي زضتاضٍء همالحَءهلی ، ا

تحت ًؾطیَء همالحَء زضآغاظ کٌین؛ها ضطّضت زاضین کَ زؼتاّضز ُای فکط ؼیاؼی ها،

هلی ضا روقثٌسی کٌین؛ ّ ؼپػ تسّى تطزیس اظآى ًمس کٌین، ّ اظیٌطاٍ، ّ فمظ اظیٌطاٍ، 

 ؛هطّظ ّ آیٌسٍ پیفکؿ کٌینیک هزوْفَء فکطی تطای ّؽایف ا

  

 ، ماعتَ هیيْػ؟؟ ؼاظهاًیکسام هسل ایي صقب رؼیؼ هؽاتك تَ   ایٌکَمْهیي مْال 

هسل تمـیف اف  آیا هسل ؼاذتاضی ، زلثرْاٍ اؼت؟؟هسل حعب ؼیاؼی اظ کزا هی آیس؟؟ 

هسل حعب کَ تَ مْال  یک تطًاهَء ؼیاؼیحعب اؼت؛ " رایگاٍ"حعب ، تقطیف اظ



ؼاؿػ، یک تـًاهَء پا ػؿ ُْا امت؛ پامظ تَ ایي مْال کَ هؼل مافهاًی ، پامغی ًؼیاؼی

 ػؿ هیاى صقب آیٌؼٍ چی تایؼ تاىؼ؛ یکی اف هنایل امامی  فکـ ّ الؼام میامی امت؛

 :تَ ایي مْال یک پامظ ؿّىي ػاؿػ" ًِعت آیٌؼٍ"ىاعَ ُای مافهاًی اهـّفی ،

 واًین؛تالی هی حعب عطاظ ًْیيًِعت آیٌؼٍ هیگْیؼ کَ ها یک 

، عْػ اف ًمؼ هؼل ُای لثلی هسل حعب عطاظ ًْیيایٌک اها اکخـًا فـاهْه هیيْػ کَ 

ؼاظهاى ؼیاؼی فمظ  هیتْاى تط تَ ؼْال هسل پل  مافهاى میامی، ًتیزَ گیـی ىؼ؛

 ػاػ؛  ًْ  پاؼد ،اًتمازی هثٌای

قب ، تـای تاؿیظ میامی افغاًنتاى، تٌِا ایي ًینت کَ ایي صاُویت تاضیری حعب ّعي

، ًفـیَء هصالضَء هلی، ؿا تؼمت  ًؾطیَء ؼیاؼی زضتاضٍء گطزُن آهسى هزسز افغاًاى

ایي حعب تَ ؼْال هسل حعب ػاػ؛تلکَ اُویت تاؿیغی صقب ّؼي ػؿیي امت کَ 

؛ ػؿمت افیٌزامت کَ تا تاءکیؼ هی تایؼ گفت کَ صقب ّؼي، ؼیاؼی، یک پاؼد ًْ زاز

 ًینت؛، اػاهَء س ػ ط ا 

 تطای یک ًؾطیَء ًْحمایك زضیٌثاضٍ کَ حعب ّعي، ها کَ  ا ایي ًینتتٌِ پل  هيکل ها

ها الاًل ؼْال تلکَ افاى فـاتـ، ؛ هیکٌین کتواىضا  پیْؼتَ  ،هغطس ؼاذتهسل حعب 

ِ  ها کؼام  ؛تطگعاض هیکٌینؼکْت تا هسل حعب آیٌسٍ ضا  ّ ًویگْیین کَ پل تؼیلِ  عْػ

 امت؟؟؟  

 پامظ ها تَ ایي مْال چینت؟؟

تاکیؼ  ضطّضت تاؼیػ یک حعب رسیسػؿ صالی کَ تاالی   «ء گـٍّ کاؿیتالغیَا »ػؿ

 : ًیق هؽـس هیيْػ ؼْال کلیسیهیيْػ، ػؿیٌضال یک 

 حعب عطاظ»؟؟آیا صقب رؼیؼ هؽاتك تَ هؼلتاـس چی تایس هسل ؼاذتاضی حعب رسیس

 حعب رسیس تط اؼاغ  هسلاتالغیَ تا صـاصت لیؼ ىؼٍ امت کَ ماعتَ ىْػ؟؟ ػؿ« ًْیي

هسل حعب هؼل تامینی صقب رؼیؼ؛ ؛  هیفْز  ًَ  ؼیػء پطّلتطی تاعطاظ ًْیي حعب 

ِ لحاػ فکطی هثتٌی تط همالحَء هلی؛ ّتَ  ِ یک حعب :لـاؿ هیگیـػ ّعي        تَ لحاػ

  گفتگْ؛ ذتاضی هثتٌی تطؼا 

، ها اظ هطارقَء زّتاضٍ تَ هیطاث حعب ّعي ًاگعیط ُؽتینّلتی ها هیگْیین ، کَ 

ها تَ چٌیي هثاحج ّزالیل اؼت؛ زض ًْـتَء چٌس حطف ُؼتطٍ،  گفتَ ًویفْز، کَ اتکای 

 ؟؟آّضزٍ اًسزض ًؾط ، پػ ذْز چی گصاـتَ هیفًْسایي هؽایل هؽکْت  ءآًزا کَ ُوَ

 پایاى لؽوت اّل



 

 

 


