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 قرارداد همکاری های ستراتیژیک
 کی رأی داد و کی رأی نداد

 
 

در این مجلس باید باالی . سازترین مجالسش را برگزار کرد  روز گذشته، ولسی جرگۀ افغانستان یکی از سرنوشت
آنگونه که جمع بزرگی از مردم افغانستان . های ستراتژیک میان افغانستان  و امریکا رأی میداد قرارداد همکاری 

اما در میان اکثریت وکالی ولسی جرگه، . نیز قرار گرفتانتظار داشتند، این قرارداد مورد تأئید ولسی جرگه 
  .شد به این پیمان رأی بدهند شان نمی  تعدادی هم بودند که دل 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

آقای نذیر احمد حنفی، وکیل مردم هرات در این مجلس، سر و صداهایی را به راه انداخته بود تا جلو تأئید این پیمان 
های آقای حنفی، این   اما با توجه به دیدگاه. دلیلش چی بود، برای آقای حنفی بهتر معلوم استاینکه . را بگیرد

در اثر زهر  شاید یآقای حنف. احتمال وجود دارد که او از هوایی استشمام میکند که توسط ایران مکدر شده است
آقای حنفی که یک مالی . های ستراتیژیک شده است ب طرز دید منفی در برابر قرارداد همکاریمغلوپاشی ایران 

ها و طرز دید  با گرایش  سنی مذهب است، با آنکه یک فرد روشن است، اما ناخود آگاه یا خود آگاه تمایالت نزدیکی
 .ریزد می  –هم طالبان هم ایران و  –همین است که او ناخود آگاه آب بر آسیاب هردو . طالبان دارد

 

رسد  نظر می  های فکری اش با طالبان، چنین به   خیل که به سبب شباهت ها در مجلس، آقای مال تره  نمایندۀ کوچی 
. خورد سوی طالبان تمایل داشته باشد، یکی دیگر از کسانی بود که کارت سرخش در فضای مجلس تکان می  که به 
ارنوالی دارد و حتی قرار بود به این اتهام دستگیر شود، څ یک اتهام جرمی در لوی  اش خیل که در کارنامه   مالتره

او که یکی از . ای شده بود شدت رسانه   که مدتی به –اش  جویی از حکومت برای تعقیب قضیه  شاید به دنبال انتقام 
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ها در ولسی  کیل کوچیها  در ولسی جرگه است، به سبب اختالفی که میان کرسی و ترین وکالی کوچی  مطرح
گیرند، ممکن با بلند کردن  ها جدی نمی   جرگه وجود دارد و برخی از نمایندگان این کرسی را به سبب همین اختالف

توانند دالیلی باشند برای بلند کردن کارت سرخ آقای  ها می  این. طلبی بود  جویی و شهرت  کارت سرخ در تالش نام
 .خیل تره 

 

این شخص . دارد نیز کارت سرخش را بلند کرد« روشنفکری»ایکه بصورت غلیظی ادعای  چهره  اما در این میان،
او که ظاهراً تحصیالت عالی خود را .  آقای لطیف پدرام است که از والیت بدخشان به ولسی جرگه راه یافته است

. ک را به بهترین نحو ادا کندهای روشنفکران چپ کالسی  کند تا اکت  در فرانسه به پایان رسانده است، کوشش می
او در گذشته نیز عضو حزب دیموکراتیک خلق افغانستان بود  و بارها در نشریاتی چون حقیقت انقالب ثور و 

او همچنان بارها افتخار کرده .  فرسایی میکرد ناپذیر بودن انقالب کمونیستی قلم   درفش جوانان، در پیوند به برگشت
اب برخی از اعضای شورای انقالب فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، شورایی که بر است که مدتی را نیز در رک

اثر دستورهایش در اوایل این انقالب هزاران روشنفکر در ایران تیرباران شدند، چون عبدالکریم سروش و جوادی 
 .شناسی خوانده است آملی، درس تفسیر، فلسفه و اسالمی 

 

او پس از پیروزی مجاهدین کوشش کرد تا جامه عوض کند، اما از سوی . اردآقای پدرام بحران هویت سیاسی نیز د
بعدها او رابطۀ نزدیکی با آقای دوستم تأمین .  ویژه احمد شاه مسعود فقید، چندان جدی گرفته نشد رهبران جهاد به 

 .رکابان جنرال دوستم بود کرد و حتی در فتح خانه اکبر بای نیز جزو هم
 

ه مخالفت آقای پدرام ناشی از مجموعه این تضادها باشد که باعث شده است تا از وی یک رسد ک  نظر می به 
ادعای روشنفکری و اکت چپ بدون توجه به الزامات ملی و میهنی و .  شدت متناقض ایجاد کند شخصیت سیاسی به 

تواند  دی را می نیز تحوالت عظیمی که چپ در زادگاهش با آن مواجه شده است، بصورت طبیعی یک چنین موجو
دست و پا زدن برای  از سوی دیگر اینگونه رفتار از سوی شخصی که ادعاهای کالن دارد، بیشتر به .  پرورش دهد

 .تواند و بس و نفع آن را تنها دشمنان این سرزمین خواهند برد  شمار آمده می کسب هویت کاذب سیاسی به 
 

جرگه است، شاید یگانه خانم در این مجلس باشد که نمادهای  ی کبرا مصطفوی که یکی از نمایندگان کابل در ولس
وطنان  منظور همکاری با هم شود که او به  گفته می . کند  ایرانی را خاصتاً در حجاب و چادر خود رعایت می

شان  توانست برای  ما که خواهان سفر به ایران هستند، حتی در روزهای قحطی پاسپورت نیز، می « چارۀ بی»
ها  گفتۀ برخی شود که این میرمن در امور قونسلی نیز دست باال دارد، چنانکه به  گفته می . ورت فراهم کندپاسپ

بودند، هیچگونه « ایشان»سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل در صدور ویزه برای آنانیکه حامل نامه سفارشی 
خور عمدتاً در نقش   صطفوی در بسیج وکالی شیرینیاند که میرمن م همچنان برخی از منابع گفته . کرد تعللی نمی 

 .معتمد نقدی و مقسم پول کاندید وزرا عمل کرده است
 

ها عضویت سپاه پاسداران انقالب افغانستان را  او سال. زاده نیلی از والیت دایکندی به مجلس راه یافته است صادقی 
گذاری  بعدها زمانیکه مزاری فقید حزب وحدت را پایه داشت که کاپی صد فی صدی از سپاه پاسداران ایران بود، 

جناح اکبری تنها . اما بعد از انشعاب حزب وحدت او با جناح محمد اکبری یکجا شد. کرد، وی به این حزب پیوست
زاده هنوز با   آقای صادقی. و یگانه گروهی بود که از پیروزی طالبان در شمال حمایت کرد و با آن گروه پیوست

دلیل سوابق همکاری با طالبان دارای  حمد اکبری رابطۀ نزدیک دارد،  اما از آنجا که گروه آقای اکبری به جناح م
کنند تا نقش خود را از   ها نیست، وابستگان این گروه تالش می  های قوی سیاسی و مردمی در میان هزاره پایگاه

 .دنبال و جستجو کنند طریق حمایت از اجنداهای بیگانه خاصتاً ایران در افغانستان،
 

زاده دارای رابطۀ نزدیکی با شورای علمای اهل تشیع که از سوی شیخ آصف  شود که آقای صادقی   گفته می
شان از مدتی به  رکابان  این در حالی است که آقای محسنی و تعدادی از هم. باشد شود، نیز می  محسنی رهبری می 

همچنان برخی از اعضای این . اند این پیمان مصروف بحث و سخنرانی سو در رابطه به حالل و حرام بودن  این 
در ترکیب . های دایمی امریکا را نیز دارد شورا مثل سید هادی هادی، عضویت جبهۀ وحدت ملی و مخالفت با پایگاه

پیش تالش این جبهه چندی . باشند  این جبهه افرادی چون وحید مژده، حاجی فرید و احمدشاه احمد زی نیز شامل می
اما . ای در کابل و برخی از شهرها بزند انداختن تبلیغات وسیع ظاهرا دست به راهپیمایی گسترده   کرد تا با به راه
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 .نفر را گردهم آورد 655تنها در کابل این جبهه قادر نشد تا بیشتر از 
 

دارد، یکی دیگر از کسانی  شهزاده شاهد، نمایندۀ مردم کنر در مجلس نمایندگان که عضویت شورای صلح را نیز
شهزاده شاهد که همسرش فرزند عبدالرحیم چترالی، معاون . بود که مخالفتش را در بارۀ این قرارداد ابراز کرد

  عبدالرحیم چترالی مالک مدرسۀ حقیقت. سر برده است قاضی حسین احمد است، بیشتر عمرش را در پاکستان به 
این مدرسه اکنون به همسر آقای . اده شاهد در آن علوم اسالمی را فرا گرفتالعلوم در پاکستان بود، جایی که شهز

. شهزاده شاهد به میراث مانده است، زیرا عبدالرحیم چترالی صاحب فرزند پسر نبود تا وارث این مدرسه شود
دلیل   ه بههنگامی که کمیسیون انتخابات نـُه تن از وکال را سلب صالحیت کرد، آقای شاهد یکی از کسانی بود ک

گیری آقای شاهد، سیمین  در پی همین موضع . های نزدیکش با ارگ از موضع کمیسیون به دفاع پرداخت  رابطه
 .بارکزی یکی از وکیالنی که سلب صالحیت شده بود، چادرش را بر سر شهزاده شاهد انداخت

 

تماال مخالفت آقای شاهد با قرارداد اح. شهزاده شاهد که از والیت کنر است، روابط نزدیکی با افکار سلفی دارد
ای در پاکستان  اش با طالبان و تحصیالتش در مدرسه  های ستراتیژیک ریشه در نزدیکی تمایل فکری  همکاری

جمهوری، اقدامش در برابر قرارداد   دلیل نزدیکی آقای شهزاده شاهد با حلقاتی در ارگ ریاست البته به . دارد
 .برانگیخت ها را ستراتیژیک تعجب برخی

 

او در . آقای خواصی که از والیت پروان به ولسی جرگه راه یافته است نیز، با این قرارداد مخالفتش را ابراز کرد
شود که او در زمان حاکمیت طالبان نیز روابطی با این  گفته می . دور گذشته نیز وکیل مردم در ولسی جرگه بود

ود که مردم غوربند از دست اعمال افراد و طرفداران آقای خواصی ش همچنان در مورد او گفته می . گروه داشت
دلیل برهم  او که سابقۀ وابستگی به حزب اسالمی دارد، احتماال به . گری زدند و به کوه باال شدند دست به یاغی 

از  جویی از حکومت بود و خواست تا این فرصت را نیز خوردن مذاکرات حکومت با حزب اسالمی، در پی انتقام 
 دست ندهد

 !تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
 

 
 
 
 
 
 
 

  


