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 سهمیه ی کانکریت و سمنت
 

 
خره .راح  او در  044احمد ضیییام موییبود ما  متر از  رای انتخاماتی، پنج وییات تما ، حا میح حامد  رزی را مه ویی 

خانواده .ی در حضییییور م   ان  ه آشیییی ار مود، پ  از تواا پایان هر موضییییم و مشییییی  رزی و ح ومح ا ،  ن
خرو  می »مرهان الدین رمانی،  نفران  خمری می داد و درویییییییح در اردای روزی  ه  رزی ارااح می یامد، 

شیییان ح ومح از دویییح نمی داد   نین وت، اما هیچ ارصیییتی را مرای  اویییتن ، هر ند در مقا  مباون ا«محت ارگ
ا میح تحمیت شییییده مود، در ایفاد ارهنت .وییییتاخی و دیده درایی راتاری  ه مر اثر نزوت م ی مخالفان طالمان مر ح

مود از مواارح رمانی مه آن دنیا و ددر حدی  مک می  ند  ه توهین مه  رزی در افتماع شر و اواد مرای مراو  یا
 رهایی دایمی ااغانان از یک مرض ویییاوییی، از تبمی  آن مه عنوان ارهنهی  ه در حد مگار .ویییخته .ی آزادی های
میان توفیه  ردند، نشان می دهد خط و نشان  شیدن احمد ضیام موبود مرای تگدید و ارعاب، ا.ر مرای  یز اگمان، 
رفز  ود انه اویییییح، اما امیدواری محران زده .انی را آشییییی ار می  ند  ه خیات می  نند مویییییوو ن را  امور، یا 

ره ی تنظیمی و آلوده ی .ذشییته می توان مه مازی .راح  ااغانان مویییار ما ترمیح و تحصیییت یااته در مدنیح را ما  وا
شییدح مرخورد ریی  فمگور انی، موردی وییح  ه حدا ت در  نین مواردی انتظار داشییتی  و این اصییوت .رایی او، 

، اما امیدوار را مه نفم خرامی اوضیییاع مم  ح نشیییان می دهدار ا  هر ند در مویییتری  ه در ر امح خوب و خراب، 
 می  ند مرد  نماید  ام ً از ارگ .ووته شوند  

شور و هرج و مرج، مه نفم  وی نیوح، فواب ایر موتقی  مخشی  مگارح دا تر عمدهللا در انتقات این پیا   ه ایفاد 
ر ، داز تحمیت شده .ان در ارگ اوح  ه در طیف اعضای اتحاد مه اصط ح شمات، می دانند ااغانوتان آویب پذیر

وات .ذشته،  گار  40.رای  های .روهک ها و ااراد مه فنفات، پی  از همه، ور  وانی را مر ماد می دهد  ه در 
در .وییییتره ی هزاران تن در ح ومح، از وزارح تا دونیح، خورده و در  ی یون فریب زمین را اصییییب  رده اند م

در مواله ی عمران و اص ح، در فایی  ه پای  حالی انحصار می  نند  ه حضور آنان در ویوت ، در حد صفر نیز
 ت نو راتان در میان نمود، موثر وا م نشده اوح  
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نیز زیر « ویییگمیه ی  ان ریح و ویییمنح»حقیقح این  ه در وخامح اوضیییاع، درخواویییح م توب ها مرای دریااح 
قیه، مه ر امح مرخاوته دوح ریی  فمگور می رود تا مه هراوان شده .ان ح ومح  ه از تر  نا امنی، در شمار م

اند تا در میان ویییمنح و  ان ریح، خودشیییان را از وا بیح هایی  ه در عم  شیییگر ها در درب و دیوار آنان روییییده 
 «تو خمر نداری!»تگدید آ ای موبود را مه موخره می .یرد  ه  عاوح، مخفی  نند، ادمیاح نو

ند  ه ما اازودی و نمه حصیییییییار ها و   به هایی می ماد، نشیییییییگر های ما در فایی  ه در محدوده ی دولتی  رار دار
ضخامح ومنح های دور وزارح ها تا خانه هایی  ه خانه ی احمد ضیام موبود را نیز در مر .راته اند، هر ند در 

واز،   ند، اما حقیقح این  هنخواهد مود  ه مر  میح تا ید می   نوع دیهری از دوتآورد های  وانیرون  واخح و 
وته مانده اوح  ه مزر.ی اا وتان در تار های م مش ت تر می شود، مه  وانی  طم هر رشته،  نتروت اوضاع ما غان

دیهری منتظر اند  ه ا.ر شان  داشتی ، نه فمبیتی اند،  اارادپ ه های صبود مه ح ومح، در مانند موبود ماید .فح 
  ریح  از اهت مخیه در میان ومنح و  اننه نه شورای نظاری، نه تنظیمی و 

وتانی دوح مه دوح  وتان در د وح اداره ی ااغان اهت محران، مه آن  شود  ه حا  از  و ه .ان و تخمه .ان رار نی
 ووی ه ی حمت و نقت می ماند  ه ا.ر میراث نرود، .ویا حر ح نمی  ند  

ار دیهر حیثیح در وا ن  مه مر ناری مه فا و منطقی احمد ضییییام مویییبود  ه  رار مود در هشیییح ثور شیییر  آور، م
دولح را همانند خود ، پایین میاورد، ی ی از  ویییییییانی  ه ااماض  رد، آ ای  رزی مود  او این عمت را توهین 

ند مرای مقای خوی   ه نشیان داد ضیر او ارهنت نمی شید، مردمیدانویح، اما  ا  می دانویح ا.ر میراث احتیاط م  
ه  وییی م تاحاضییر مه وییرخمی اند، مه فایی نمی رویییدند  ما ر نشییوییتند و در حد .وییوییح ااغانوییتان، رورا در میز
رای  044مرای آدمی مه محران خواهد راح  ه  متر از  ،احمد ضیام موبود مه همه  واره  ند  ه ااغانوتان ینا یز

 انتخاماتی آورده مود  
ضر، مص حتی و م    ان ریتی، در احتراز از توفیگاح خوب اوح در وا بیح های محصور در واخته های ومنتی و

ر می امثات مویییبود ها، هشیییدامر ناری از فریان هایی حمایح  نی   ه مدح زیادی ویییح در ط ب اازودی مر لیویییح 
مر محور اولویح  فامبه ی  انون مند، ایفاب می  نند مویییاله ی م ح و مم  ح    دهند دشیییواری ها و نیاز ها مرای

فی ی و مفتخوار  ه مناام مرد  را  رمانی دونیح خودشیییییان می نیازی نیویییییح در هرا  از  ند ط های م ی م رخند 
 نند، عطف توفه  نی   این  ه دوتهاه تم یغاتی طراداران شر و اواد،  ه می .ویند و  ه می  نند، از صورح دهن 

 خالفح.ندیده .ی های آنان مه ااغانویییییییتان و ااغانان دیده ای  و می شیییییییناویییییییی ، اما مخالفان نماید در حدی مه امراز م
ر خمپخ  ازند  ه در انب ا  .وترده ی آن، مزرگ نمایی، ممدی مرای امراز وفود شخصیح های  اذب شود  مپرد

رای اوییح،  را ما ات ف و ح،  044های مخالفان نیز حد دارد  ا.ر وییاحه ی اثر .ذاری موییبود ها در حد  متر از 
ای  در زمینه ی  ند دهه خیانح، ویرانی و تفر ه مه  شور او را مه فایی ممری   ه در نقد مرادر ، نیازمند ااشای حق

 اوح  
احمد ضیام موبود، خوردتر،  و ک تر و    تر از آن اوح  ه او را مه شمار آورد  مهذاری  هر ه زودتر وگمیه 

، صرف مرای مصادره ی آن مخشی از  درح اوح «خودی»ائت ف آنان ما ایر   ومنح ا  را ممردی  ان ریح و 
ویییییتقیماً از ویییییوی آنان مدیریح نمی شیییییود  در تما  حا میح  رزی، ااراد زیادی از فریان مخالف طالمان، مه  ه م

فمبیتی و شییورای نظاری مودند  ه ما ارز  های  متر از صییفر، اما ما  ند صیید رای همانند احمد ضیییام خصییو  
را ایفا می  ردند  ه ظاهراً مرخ ف انداخته مودند و در وا م، نق  آن مخشیییییییی « مند»مویییییییبود، اداراح دولتی را 

 مودند، اما ما توفه مه پ  منظر و .ذشته ی ویاوی و طرز نهر ،  ند فانمه عمت می  نند  « خودی»
وفود احمد ضیام موبود در ح ومح، وگ  میشتر مه آن مخالفان مناام م ی وح  ه افتماعاح و مواضم آنان واضح 

 ه از هر دو وییو می ای  های دو وییرهتیغ اما دت شییان در فای دیهر اوییح  اوییح  هر ند در  نار ت نو راتان اند، 
 د نحات م ح و مم  ح ندار د و  اری مهنرم  

، اضم مخالف و مواا ، اما در هر حاتموبود در تفرمه ای  ه در یک دهه .ذشح، اختیار مو -مشی رهروان رمانی
   انحصار  درح مرای .رای  های حزمی، ومتی و منطقه یی وح 

 یادآوری:
  این مقاله می  نی ، طرح رورا ما ر، وناتور فنفالی آمری ایی را ضمیمه ها مرای شناخح میشتر از امثات موبود

و مصیییی حح، همیشییییه مرد  و مم  ح را آویییییب زده اند، مدانند حتی در حد  هتا دووییییتانی  ه ظاهراً تحح تاثیر عاطف
 اشک تمواح نماید مر موبود ها، ترح   رد 
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طرح رورا ما ر مرای ادرالی واختن نظا  ااغانوتان، اما در وا م مرای تفزیه  ه در مشار ح موتقی  ما ی متن در
ما ادمیاح  یاحمد ضیام موبود و  ام ً تحح تاثیر فریان های منحرف وتمی، تنظیمی، فمبیتی و شورای نظار

  تقدی  ااغانان  می شود: ،در زیران نوشته و ترفمه شده اوح، خصو  آنم
 .انه در مف   نمایند متن مووده

 1444پنف  ا تومر 
 ای .وهمرح( ایصییی ه نامه ذیت را پیشییی    رد  ه مه  میته روامط خارفی آما ر )از فانب خودشیییان و  آ ای رورا
 وپرده شد 
 ایص ه نامه:

مه منظور اازای  و تداو  اشار مر طالمان، متحدین دهشح ااهن شان و حامیان شان، مم ن واختن خروج زودتر و 
مصیییییییوون ویییییییرمازان ایا ح متحده امری ا،  اه  در میزان مصیییییییرف فان و پوت  ایا ح متحده ماید تنوع  ومی 

و نظا  مر زمدار  نونی نا ا  را ما یک  ااغانویییییییتان را از طری  راه اندازی انتخاماح مح ی و و یتی مازشیییییییناخته
 واختار ویاوی ادرالی  ه مشار ح همه .روه های  ومی را تامین نماید، تبویض  ند  

 ها، هزاره ها، تر من ها، ازمیک فایی  ه ااغانوییتان یک  شییور متنوع ا  یح ها مه شییموت پشییتون ها، تافیک از آن
 هاوح   ها و نوروتانی ها، م وچ ها، ایما 

فایی  ه ده های فنت داخ ی و می  از یک  رن اوییتمداد و تمبیض در ااغانوییتان منتج مه می اعتمادی، تر   از آن 
 ید .ردید زو ااراطهرایی و عروج طالمان د.رناپذیر و عظمح ط می  ه ما .روه های  ومی دیهر مخالفح می ور

نفر مه ووم اوتفاده .وترده، تمبیض، اواد، و عد  فایی  ه واختارها و رهمری شدیداً ممتر ز در ااغانوتان م از آن
 های ضد دمو راتیک شده اوح  مشار ح و حمایح مرد  و رو 

فایی  ه طالمان، و همدوییتان القاعده یی شییان، در دوران حا میح وحشییتناد شییان در ااغانوییتان، پالیوییی های  از آن
 مر زی و ارمی ااغانوتان تشدید مخشیدند  ع یه فوامم شمالی،  خصو .یرانه  ومی و تمبیض را، مه  انتقا 
شان تنوع  ومی و  ثرح از آن وی را مه مثامۀ مزر.تری تگدید مه  فایی  ه طالمان و همدوتان القاعده یی  ویا .رایی 

 حا میح ویاوی و ماور های ااراطی شان می دیدند 
ز دولتی در  امت را مه خاطر وییر وب فایی  ه طالمان و همدوییتان القاعده یی شییان وییاختار های شییدیًد متمر  از آن

  ری  ومی را تقویه  ردندی. فوامم متنوع ااغانوتان مه  ار موتند و پالیوی های تمبیض، پا  اری و انتقا 
ه رحمان های متنوع ااغانوتان را می فایی  ه طالمان و همدوتان القاعده یی شان، پ  از آن  ه مرد  و ارهنت از آن

مردمان ایر پشیییتون را، یک فنت فگانی دهشیییح ااهنانه را  ه مه خصیییو  ایا ح  خصیییو ویییر وب  ردند، مه 
 شد  1444متحده را نشان .راته مود، راه اندازی  ردند  ه منفر مه حم ح یازده  وپتممر 

فایی  ه طالمان و متحدین القاعده یی شییان تووییط یک ایت ف )متشیی ت از( مرد  شییمات ااغانوییتان، میشییترینه  از آن
می شوند ش وح داده شدند و )ایت ف شمات( مرای     ها و هزاره ها  ه فمباً ایت ف شمات یاد  ها، ازمیک کتافی

امری ا و حم ح رهمری شیییده  وای هوایی  مخصیییو آزادی خود می فنهیدند و توویییط شیییمار اند ی از نیروهای 
 ایا ح متحده حمایح می شدند 

وتان منفر مه ورنهونی رژی  دهشح ااهن فایی  ه ش وح طالمان و متحدین الق از آن شمات ااغان شان در  اعده یی 
 طالمان و خت  ظ   و دهشح ااهنی طالمان و القاعده .ردید  

فایی  ه در شیی وییح دادن طالمان و متحدین القاعده یی شییان هزاران فنهفوی شییفاع شییمات ااغانوییتان و تنگا  از آن
وح  ه مرد  ااغانوتان اراده و توانایی فنت ما طالمان و ا ممین اینیک شگروند امری ایی فان خود را ازدوح داد، 

 القاعده را زمانی  ه مه خاطر آزادی، خانواده و خانه خود مفنهند، دارند 
فایی  ه نق  حیاتی فوامم متنوع  ومی ااغانویییتان در شییی ویییح ااراطهرایی و منیانهذاری یک ااغانویییتان ما  از آن

از ویییییوی فامبۀ مین الم  ی نادیده .راته شییییید و مه فای آن مر یک ح ومح شیییییدیًد  ثماح و رهیده از تبصیییییب  ومی
 متمر ز  ه مه دور یک رهمری مقتدر پااشاری  رد و )این ح ومح( منفر مه اواد و ت رار اشتماهاح .ذشته شد  

حمایح  ،دفایی  ه حمایح ارب از یک پرووییۀ نا    انون اوییاوییی  ه  درح زیادی مه ریی  فمگور می دا نآاز 
ووالی ها،  وماندانان امنیه  شامت تبیین موتقی  مقاماح و یتی مه شموت والی ها، شگردار ها و ول  رد  ه این  درح 

 یها اصییت .یرد، می صییورح و یتی و ولوییوالی مح ی، مقاماح ما مشییوره یا تصییویب  می شیید و این تبییناح مدون
   ند  می رد را شان نماینده و تبیین رهمران مح ی تووط خود دمو راوی اواوی
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

فایی  ه پالیوییی  نونی ما تقویۀ یک ح ومح شییدیداً متمر ز در  امت، اشییتماهاح .ذشییته، مه شییموت دوره های  از آن
 ه مونیوییتی و م یهرا، را ت رار  رده اوییح و منفر مه اوییاد .وییترده، وییوم اوییتفاده از  درح، تمبیض  ومی، .وییوییت

 .ی و از میهانه شدن مرد  از ح ومح .ردیده اوح و 
ظا   رمانی ن، وات ت   مرای واختن یک نیروی پ ی  م ی و اردوی م ی مرای دااع از ااغانوتان 9فایی  ه  از آن

واد و اوح شده  ح ومتی متمر ز نا ا  شت هر دخالح مه منتج وح،ا آن  زمۀ  ه یی خوری خوی  .وترده، ا   رمی
 0444ناتو و منامم مالی شده اوح و )شمار نیروها( از تنگا  -ا ح متحده و پیمان ات نتیک شمالیای زمینی نیروهای

مه اینفا  ،اوح  نین  ه حا  -هزار نیرو در حات حاضر رویده اوح  منامران 434نفر نیرو در هشح وات پی  مه 
 دی   ه، یرو
 ایا ح متحده ماید:  (4

وی مه شییموت  شییور هایی  ه از ت   های ایا ح متحده مرای شیی وییح طالمان ه منطق.وی و الف( مه .وییتر  .فح
ان را از محرا  پا وییت حمایح  رده اند، مانند هند، روویییه، ازم وییتان، تافی وییتان و تر منوییتان ت   ورزیده و آن

   .یرد دوری
 ند  را تشوی  آن ،وتان حمایح  ردهب( از تش یت یک نظا  ویاوی نماینده، ایر متمر ز، دمو راح ادرات در ااغان

وی  ومی و ه تا  درح را مه مناط ، و یاح، و ولوییییییوالی ها انتقات دهد  ه مه دور از اوییییییاد ریاوییییییتی، تنوع منطق
ارهنهی ااغانوتان را مه رومیح شناخته و احترا ، اعتماد و حون نیح متقامت میان فوامم مخت ف  ومی و مذهمی در 

   شور را تشوی  می  ند
ها، شگردارها،  ج( از تبدیت هر ه زود تر  انون اواوی  ه انتخاماح مح ی، ولووالی و و یتی مرای )انتخاب( والی

وی(  ار این)  ه  را   ند حمایح  وماندانان امنیه را تامین می  ند، وتان مرد  مه را دمو را  و هواخت نزدیک ااغان
ه و شییییور  طالمان و هو  شییییان مرای .وییییتر  در مرانهیخت را ااغانوییییتان مخت ف  ومی های .روه میان اعتماد

 ماورای مناط  پشتون نشین در  شور را مگار می  ند  
وی یی  ه مه درویییتی تب ی  دیده و تنظی  شیییده ماشیییند و هم نان از ارت  م ی  ه ما ه د( از تشییی یت م یشیییه های منطق

رو های امری ا، از مه  ار.یری ام اناح متحدین شیییورشییییان طالب مفنهد، حمایح  ند  مه ویژه، مه منظور  اه  نی
   مک  ردند 1444ر ش وح طالمان در طمیبی ایا ح متحدۀ امری ا  ه د

( مرد  ااغانویییییتان مه فنت    ااراطهرایی ،اویییییح شیییییان نماینده  ه ح ومتی از وحمایحد( ما  شیییییاندن دومارۀ )خودد
    ند تضبیف را شان یی القاعده متحدین و طالب شورشیان

 ابا نه مخالفح  ند   ،هـ( ما شمولیح طالمان در ح ومح ااغانوتان
 از اوییتفاده وییوم مزرگ، اوییاد مه منفر  ه را  نونی متمر ز و نا ا  ح ومتی نظا  از حمایح ماید متحده ایا ح (1

 ازایند .ری شور  و .رایی ااراط مفدد یامی ریشه و  ومی( تک) حا میح مخدر، مواد رشد مه رو تفارح  درح،
  را  مک  رده اوح، ترد  ند  
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