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مقدمه
د ضرتاتېژيکى او ضيمه ييشو څېړنى مزکش د اوونێ تحليل په دې ګڼه کې ،په فزانطه کې پز یىې طنشيه مجلې (چبريل
اتدو) تزید ،چې نړیىال غربګىنىنه یې پبرويل دي او افغبنطتبن ته د پبکطتبين پښتنى ضیبضتىالى د ضفز په تړاو ،د مزکش د
څېړنيشې څبنګې شننې لىلئ.
په کبتل کې د ميل یىوايل حکىمت له منځ ته راتګ رسه د کبتل-اضالم آتبد اړیکي او راشه-درشه سیبته شىې ده .په
همدې تړاو کبتل-اضالم اتبد د خپلې تبریخي ٬کمشورۍ ،٬چې پښتبنه دي ،پز مټ غىاړي ،چې د دواړو هېىادونى تزمنځ د
ګډې ژتې په مزضته د تې تبورۍ فضب ختمه کړي.
په فزانطه کې د تېزې چهبرشنثې په ورځ د درېىو وضلىالى ځىانبنى له خىا د (چبريل اتدو) د طنشيه مجلې پز دفرت تزید
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وشى ،چې  ۱۲کطبن په کې ووژل شىل .د فزانطې دغې وروضتێ پیښې نړیىال غربګىنىنه پبرويل دي او په کلکه غندل
شىي هم دي .خى پىښتنه والړیږي ،چې دغه غزة چې نقد او انتقبد ورته له هز مقدص دین څخه پىرته دی ،د (چبريل
اتدو) له فحشه ډکې او ولېدلې خربې ته هم د دوی د نقد او انتقبد په ملن کې راځي؟ آیب پز دین تبندې ملنډې وهل او
انتقبد یى دی؟ ولې دا متمدنه نړۍ د همدې نړۍ یى نیم ملیبرد اوضېدونکى ته ضپکبوی وکړي؟ او آیب له فحشه ډکې
خربې او ضپکې ضپىرې هم د تیبن آسادي ده؟؟ که په لىیدیځ کې د الهي ادیبنى په تېزه تیب د اضالم ضپکبوی همدا ډول د
تیبن د اسادۍ تز چرت الندې روان وي ،نى دغه چلند ته تىندالري نىره هم سیبته نه کړي؟ دغه هغه مىضىعبت دي ،چې
دلته يې د شننى تفصيل لىلئ:

2

د ژبې ډيپلىمايس؛ د اړیکى رغىلى په اړه د کابل-اسالم اباد هڅه!
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له تېزو شپږو لطیشو راهیطې کبتل له اضالم اتبد رسه د «ژتې» او «تىکم» پز رس ډېزې شخړې لزلې دي؛ د دواړو هېىادونى
د اړیکى د خزاتىايل یى عمده المل هم ،همدا ژته او تىکم وو .د کبتل-اضالم اتبد اړیکى کې ګډې ژتې او مشرتک تىک د
نىرې تړۍ پز خالف د اړیکى د خړپړتیب المل شىي وو.کبتل ته پخىا کله د پښتنى ضیبيس مرشانى د تندي کېدلى له کثله او
کله ته تیب د لىیدیځ پبکطتبن د «یى کىلى» له امله پبرېده .له همدې ځبیه ته یې د پبکطتبن پښتنى ته په خپل سړه کې
ځبی ورکبوه؛ خى دغې کړنې ته تیب پبکطتبنیبن پبرول او د افغبنبنى دغه کړه وړه ته یې په خپلى داخيل چبرو کې له

الضىهنې رسه مرتادف ګبڼه .افغبنطتبن ،چې د پښتنى تبریخي سېږنځبی دی ،ته ځبن په اخالقي تىګه اړ ګبڼه ،چې د
پښتنى د حقىنى خربه وکړي ،له تلې خىا ته اضالم آتبد د پبکطتبن پښتبنه نشنلېطټ ضیبيس ګىندونه له دې امله مالمت او
تىرنىل ،چې دوی ولې له خپلى پښتنى ورونى رسه ،چې په کبتل کې دي ،تىدې اړیکې او راشه-درشه لزي؟له همدې ځبیه
د دواړو خىاوو پښتنى ته همدا ګډه «ژته» او ګډ «تىکم» ضىر اور ګزځېدلی و.

که څه هم افغبنطتبن د پبکطتبن له پښتنى رسه تز  ۱۹۷۹کبل پىرې تىدې اړیکې درلىدلې؛ خى د شىرویبنى له یزغل رسه
ضمدالضه د کبتل او پښتنى قثبیلى تزمنځ دغه ډول اړیکې پزې شىې او د قثبیلى اړیکې د کبتل پز ځبی له اضالم اتبد رسه د
رغېدلى پز لىر والړې؛ ځکه د شىرویبنى له وتلى رسه افغبنطتبن پز یىه داضې خىا والړ ،چې ال تز اوضه یې له ځبن پزته د
نىرو لپبره د فکز چبنظ نه دی پيدا کړی.
د  ۲۰۰۱کبل د ضپتمرب د یىولطمې له پېښى وروضته په افغبنطتبن کې حبمد کزسي د واکمنێ واګي په الص کې ونیىل،
ده د افغبنطتبن پخىانی ضیبضت تعقیج کړ او د پښتنى مرشان یې په تکزار کبتل ته راتلل.
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پبکطتبن چې پخىا ته د کبتل له دغه ډول ضیبضت څخه وېزه او اندېښنې درلىدلې ،په پبی کې یې جرنال مرشف دغه
ضیبضت ته د پبی ټکی کېښىد او د افغبنطتبن-پبکطتبن تزمنځ یې لىیې جزګې پېل کړې .که څه هم دغى جزګى د دواړو
هېىادونى تزمنځ د اړیکى په رغىلى کې مهم رول ونه لىتبوه؛ خى د دواړو غبړو پښتنى ته یې په رضمي تىګه یى پلېټ فبرم جىړ
کړ.

ګډه ژبه-ګډ ولس؛ د اغېزمنې ډيپلىماسۍ مرکب
په نړۍ کې دوه ډوله ډيپلىمبضێ وي ،یى د حکىمتىنى تزمنځ رضمي اړیکي ،راشه-درشه او ډيپلىمبيس او تله چې تز ټىلى
اغېشمنه تلل کېږي ،د ملتىنى یب د خلکى تزمنځ اړیکي او راشه-درشه دي.
د پبکطتبن له اسادۍ رسه جىخت افغبنطتبن او پبکطتبن له یى تل رسه رضمي اړیکي لزلې دي .هغه مهبل د افغبنطتبن
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پبچب محمد ظبهز شبه خپل ضفیز د پبکطتبن ميل پالر ،محمد عيل جنبح ته ولېږه او هغه هم ومبنه .خى د دواړو هېىادونى
د ملتىنى او خلکى تزمنځ اړیکي له  ۱۹۷۹کبل راهیطې هغه مهبل پېل شىې ،چې کله له پنځى میلیىنى څخه سیبت افغبن
کډوال پبکطتبن ته په هجزت کىلى اړ کړای شىل .له هغه مهبله تز اوضه د دواړو هېىادونى د ملتىنى تزمنځ ښې اړیکي
ټینګې شىي دي.

که څه هم دواړو هېىادونى د ضړې جګړې پزمهبل د ګډې ژتې او ګډ ولظ له کثله په اړیکى کې ډېزی ضتىنشې ولیدلې،
لکه څزنګه چې مخکې یې هم یبدونه وشىه ،چې کبتل ته د اضالم اتبد پز هغى کړنى چې په اضالم اتبد کې ته د وخت
حکىمت د پبکطتبن له پښتنى او د پښتنى مرشانى رسه تزرسه کىلې ،پزخالف مدام خپل غږ پىرته کبوه ،همدا ډول اضالم
اتبد ته هم د کبتل دغه ضیبضت ته ،چې ولې د پبکطتبين پښتنى د حقىنى خربه کىي ،د شک په ضرتګه کتل او دا

ضیبضت ته یې په خپلى داخيل چبرو کې له الضىهنې رسه تشثیه کبوه؛ خى اوص دواړو لىرو پتېیلې ده ،چې د خپلې
همدغې «کمشورۍ» پز مټ ته د دواړو هېىادونى تزمنځ د تبور جىړونې په پزوضه کې تزې کبر اخيل.

په پبکطتبن کې هم ،د پبکطتبن د تهزنیى چبرو وسارت ډيپلىمبتبن او نىر پبکطتبنیبن په دې اند دي ،چې د همدې ګډې
ژتې په مزضته دوی کىالی يش ،څى د افغبنطتبن-پبکطتبن تزمنځ نه یىاسې دا چې د تې تبورۍ فضب ختمه کړي ،تلکې د
دواړو هېىادونى تزمنځ د اړیکى په رغىلى کې هم تزې کبر واخيل .دوی دغى هڅى ته خىشثینه دي او تزڅنګ یې ورته د ژتې
د ډيپلىمبضێ نىم هم ورکىي .1
1

InamullahKhattack, Pakistan launches Pashto Diplomacy to woo Kabul, The Nation, 11 Jan 2015, see it online:
><http://nation.com.pk/national/11-Jan-2015/pakistan-launches-pashto-diplomacy-to-woo-kabul
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کابل ته د پاکستان د پښتنى سیاستىالى سفر:
ولطمرش ارشف غني تېزه اوونێ د پبکطتبن د پښتنىنشنلېطت ،مذهثي او ضېکىالر ګىندونى پالوي کبتل ته راوتلل ،چې
له مخې یې محمىد خبن اڅکشی ،افزاضیبة خټک او افتبة شېزپبو کبتل ته په دوه ورځني ضفز راغلل؛ خى مىالنب فضل
الزحامن له راتګه ډډه وکړه .دغه پبکطتبين پالوي په کبتل کې له ولطمرش ،اجزائیه رئیظ ،پخىاين ولطمرش ،د ضىلې
عبيل شىرا له رئیظ ،د ميل امنیت ضالکبر رئیظ ،د پبرملبن غړو او ضیبضتىالى رسه وکتل.
په کبتل کې دغى پښتنى ضیبضتىالى پز هغى ضتىنشو خربې اتزې وکړې ،چې په ډېزی تىګه د افغبنطتبن ،خېرب پښتىنخىا،
تلىچطتبن او د قثبیلى پښتنى ته راجع کېدلې لکه په دواړو هېىادونى کې د امنیتي حبلت ښه والی ،له «تزهګزۍ رسه ګډه
مثبرسه» په پبکطتبن کې د مېشتى افغبن کډوالى ضتىنشې او نىر.
دغه ضفز یىاسې د دواړو هېىادونى په تېزه تیب د خېرب پښتىنخىا د پښتنى او د افغبنطتبن تزمنځ د تبور جىړونې یىه هڅه وه،
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نىر څه نه .ځکه راغلی پالوی نه يش کىالی چې ان د خېرب پښتىنخىا پز صىتبيي حکىمت خپلې اغېشې پزېثبيس ،پبتې
خى د پبکطتبن مزکشي حکىمت شى .په دې اړه اړینه وه ،چې کبتل لږ تز لږه د پبکطتبن تحزیک انصبف د پېښىر غړي یب د
خېرب پښتىنخىا د صىتبيي حکىمت وسیزان راتليل وای.

نژدې کېدونکې اړیکي

د نىي ميل یىوايل حکىمت له راتللى رسه پبکطتبن په لىمړي ځل انګېزلې ده ،چې له طبلثبنى وروضته په افغبنطتبن کې
خپلې اړیکې له دغه هېىاد رسه رغىالی يش .له دې وړاندې ته پبکطتبين ډيپلىمبتبنى او رضنیى ښبغلی کزسی د

Unpredictableد وړاندوینې نه وړ په نبمه یبداوه .له همدې ځبیه ده ،چې پبکطتبين مرشانى د ارشف غني له راتللى رسه
د کبتل په لىر ضفزونه کړې دي .کبتل هم په همدې هڅه کې دی ،چې له پبکطتبن رسه خپلې اړیکې په اقتصبدي،
تزانشیتي او تجبريت تزخىرسه رسه په امنیتي تزخى کې هم ورغىي او په تېزه تیب له اضالم اتبد څخه د ضىلې او پخالینې په
پزوضه کې هم مزضته وغىاړي .د دواړو خىاو دغه لېىالتیب ته په الندې ضفزونه کې ،چې د ارشف غني له راتللى رسه ضم
تزرسه شىي دي ،په ښه تىګه روښبنه کېږي:
 کبتل ته د ارشف غني د لىړې پز ورځ د پبکطتبن جمهىر رئیظ ممنىن حطین ضفز؛
 کبتل ته په تهزنیى چبرو کې د پبکطتبن د لىمړي وسیز نىاسرشیف ضالکبر رستبج عشیش ضفز؛
 کبتل ته د پبکطتبن د لىی درضتیش راحېل رشیف دوه ضفزونه؛
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 کبتل ته د آی ایظ آی مرش ،رضىان اخرت ،درې ځله ضفز (لىمړی ضفز یې د خپلې دندې په لىمړۍ ورځ ،دویم
ضفز یې له راحېل رشیف رسه یىځبی د پېښىر له خىنړۍ پېښې (  ۱۶دضمرب) له کثله درلىد او درېیم ضفز یې د
 ۲۰۱۵کبل د جنىرۍ په  ۱۲مه کبتل ته وکړ؛
 اضالم اتبد ته د ښبغيل ارشف غني ضفز؛
 راولپېنډۍ ته د افغبنطتبن لىی درضتیش شېز محمد کزیمي ضفز؛
 پبکطتبن ته د افغبنطتبن د پبرملبين غړو ضفز؛
 پبکطتبن ته د افغبنطتبن د تجبرت او صنبیع رسپزضت وسیز مشمل شینىاري ضفز؛
 کبتل ته د پبکطتبن ضیبيس ګىندونى پالوي ضفز.
شىنې ده ،چې اضالم اتبد ته ته د افغبنطتبن د ضىلې عبيل شىرا رئیظ صالح الدین رتبين او د افغبنطتبن اجزائیه رئیظ
ډاکرت عثدهللا هم ضفزونه تزرسه کړي.
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په کبتل کې د ميل یىوايل په نبمه د حکىمت له منځ ته راتګ رسه دغه ضفزونه او راشه درشې له تل هز وخته سیبتې شىې
او تىدې شىې دي؛ مګز تز اوضه معلىمه نه ده چې دغه تىدې اړیکي ته وکىالی يش چې د ضىلې په تړاو کىمه پبمىړ پبیله
ولزي کنه .د کبتل دلچطپي ځکه پبکطتبن رسه سیبته شىې ده ،چې کبتل ګىمبن کىي د ضىلې کیيل له پبکطتبن رسه
ده.
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آیا آزادی بیان مقدش تر از دین اصت؟!

AC
KU

حملهء  7جنىری ضه جىان مطلح ةه دفرت مجلهء ظنش و کارتىن غارلی اةدو ةه کػته غدن دواسده تن انجامید .دو تن اس این کػته
ها پىلیظ و ده تن دیگز گزدانندگان این مجله ةىدند .در میان کػته غده ها کطی که کارتىن پیامرب ةشرگ اضالم را کػیده ةىد،
غامل اضت .واقعهء گزوگان گیزی در یک ضىپزمارکیت یهىدیان نیش کػته هائی ةجا گذاغت.

این واقعه در جهان واکنؼ های وضیعی را ةدنتال داغت که واقعهء ةی پیػینه در ظىل چهل ضال گذغته ةىد .این ماجزا حتی ةا
واقعهء یاسدهم ضپتامرب  2001در امزیکا نیش قاةل مقایطه دانطته غد .غعار «ما غارلی هطتیم» نیش یاد آور غعار «هزکه ةا ما
نیطت ،علیه ماضت» ةىد که ةعد اس یاسدهم ضپتامرب تىضغ جىرج ةىع معزح غد.

از انگیسه تا انگیخته:

در غزب واقعه ای ضخت تکان دهنده روی داده که واکنؼ های عاظفی و مملىاس خػم را ةزانگیخته اضت .خػىنت ةػکل ةزهنه
اس کػىری قزةانی گزفته که در کػىرهای دیگز اس آضیا گزفته تا افزیقا ةا ادعای متارسه ةا تزوریطم ،مداخلهء نظامی دارد.
اکرث تحلیل هائی که در این راةعه در رضانه های غزةی ةه نرش می رضد متین دیدگاههای انتشاعی ةىده و ناظز ةز اینطت که اس
انگیشه ای که در عقث این اقدام تزوریطتی وجىد داغته ،نتاید ضخن گفت .آنچه مهم اضت مذمت انگیخته اضت؛ کطانی که نه
تنها انطانها را کػته اند ةلکه ةه«حق آسادی ةیان»که ةاالتز اس هز اعتقادی اضت ،حمله کزده اند .در اینجا واکنؼ مذمىم اضت و
نتاید اس کنػی که واکنؼ ةزانگیخته اضت حتی ضخن ةه میان آورد .گفته غد که این حمله ةا هیچ انگیشه ای قاةل تىجیه نیطت.
مطلامنان افزاظی ةه ارسع های دنیای غزب حمله کزده اند و نتاید ةه هیچ ؾىرت گزدانندگان غارلی اةدو را در تحزیک
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احطاضات مطلامنان مقرص دانطت .اگز انگیشه ای اضت در متىن دینی مطلامنان اضت نه در عملکزد گزدانندگان غارلی اةدو ویا
ةاالتز اس آن ضیاضت دنیای غزب در ةزاةز مطلامنان.

آزادی بیان مقدش تر از دین!
هىادارن آسادی ةیان ةه غیىهء غزب ةه این ةاور اند که هیچ ارسغی وهیچ دین و عقیده ای ةحدی مقدص نیطت تا اس نقد و حتی
تىهین ةزکنار ةاقی مباند و در این مىرد هیچ جائی ةزای ضىال مىجىد نیطت .اما آیا واقعا تىهین را می تىان ةا نقد یکطان
دانطت؟ در رضانه های غزب ضالهاضت همه روسه انتقاد های فزاوانی علیه اضالم ةه نرش می رضد و مطلامنان هم ةه آن جىاب
می دهند اما فحؼ ها ودغنام های کىچه وةاساری را که در مجلهء غارلی اةدو علیه اضالم ةه نرش می رضید می تىان نقد نامید؟
آیا فحؼ ودغنام آسادی ةیان اضت؟
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جالث اینجاضت که عده ای مدعی غده اند که غارلی اةدو تنها ةه پیامرب مطلامنان تىهین نکزده ةلکه ةه آدرص حرضت عیطی
پیامرب مطیحیان و حرضت مىضی پیامرب یهىدیان هم انتقادات مىهن داغته اضت .پظ چزا ةاید مطلامنان اس تىهین ةه پیامرب
غان ناراحت ةاغند؟! کطانی که این معالث را در تىجیه تىهین های غارلی اةدو ةه اضالم معزح می کنند آیا واقعا اس جایگاه
مقدص عیطی و مىضی در نشد مطلامنان چیشی منی دانند؟ آیا منی دانند که مطلامنان ةه آن پیامربان ةیؼ اس مطیحیان و
یهىدیان احرتام دارند و اس نظز مطلامنان تىهین ةه آنان هم تىهین ةه اضالم اضت؟

اما اس همه مهمرت اینکه وقتی کطی مدعی می غىد که «من ةه این ةاورم که هیچ دین و مذهتی تقدص ندارد و ةاالتز اس آسادی
ةیان نیطت» آیا چنین ةاور ةه معنی مقدص دانطنت آسادی ةیان نیطت؟ وقتی آسادی ةیان ةز جای دین می نػیند ،جانػین دین
ةاوری می غىد و مقام تقدص می یاةد ،پظ یگانه چیشی که اس قاةل انتقاد نیطت ،آسادی ةیان اضت .ةز ةنیاد همین ةاور ،این
حمله ةػکل انتشاعی و مجزد و ةدون درنظز گزفنت راةعهء آن ةا ؾد ها ماجزای جهان معارص مىرد مذمت یک جانته قزار می
گیزد.
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بنیاد گرائی اصالمی وخشىنت:
قدرت های حاکم در غزب فزؾتی ةدضت آورده اند تا ةا اضتفاده اس جى وفضای ناغی اس حمله ةه غارلی اةدو ،اضالم وتعالیم
اضالمی را مقرص قلمداد منایند .اما آیا می تىان ماجزای  7جنىری پاریظ را ةی ارتتاط ةه کػتار ؾدها هشار انطان اس آضیا گزفته
تا افزیقا ةزرضی کزد؟
آیا کػتار  7جنىری پاریظ هیچ راةعه ای ةا کػتار ؾدها هشار مطلامن در عزاق و لیتی ومرص و افغانطتان و فلطعین و یمن ...
هیچ راةعه ای ندارد؟
مگز همین اضالم و همین متىن اضالمی در ظىل قزنها در جهان وجىد نداغت؟ مگز این تعالیم را مطلامنان ةه تاسگی اس القاعده
و ظالتان و داعؼ فزاگزفته اند؟!! چزا در گذغته چنین گزوه ها در میان مطلامنان قد علم نکزد؟
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چزا در سمان تجاوس اتحاد غىروی ةه افغانطتان ،اینهمه جىان مطلامن اس کػىرهای غزةی ةه افغانطتان منی آمدند و امزوس ةه
ضىریه و عزاق و یمن می روند تا در کنار القاعده و داعؼ ةجنگند؟ این متایل ،سادهء کدامین نظام ضلعه ةز جهان اضت؟

معیار های دوگانه:

در اینجا ةه هیچ ؾىرت هدف دفاع اس این حملهء تزوریطتی نیطت اما در جهان غزب متایل ةز اینطت که هزگاه یک گزوه غیز
مطلامن دضت ةه خػىنت ةشند ،عملی در مقیاص کىچک غمزده غده و ةز متام پیزوان آن دین تعمیم منی یاةد اما در مىرد
مطلامنان وضع چنین نیطت.

اقدامات نئى ناسی ها در آملان و همفکزان آنان در متام کػىر های اروپائی که ناغی اس نژاد پزضتی اضت ،ةه مطیحیان نطتت داده
منی غىد هزچند نػان آنان نیش ؾلیث اضت .کػتار فلطعینی های ةیدفاع ةدضت رژیم اغغالگز ارسائیل ةه همه یهىدیان تعمیم
منی یاةد اما اگز یک مطلامن دضت ةه اقدامی خػىنت آمیش ةشند ،ةه متام مطلامنان نطتت داده می غىد و در چنین حالت غزب
انتظار دارد تا نه تنها رهربان جىامع مطلامن در غزب ةلکه مطلامنان در رسارس جهان اضالم ةاید اس این کار معذرت ةخىاهند .چزا
نتاید چنین انتظاری را اس غیزمطلامنان داغت؟
در فزانطه  6ملیىن مطلامن وجىد دارد که ةیػرت آنان اس مطتعمزه های ضاةق فزانطه آمده اند .اعضای این اقلیت دینی مىرد
تتعیض قزار دارند .ةعنىان مثال در فزانطه که آسادی ةیان را ةعنىان یک حق ةزای متام افزاد جامعه ةزضمیت می غناضد اما در
همین کػىر سنان مطلامن حق ندارند تا مىهای خىد را ةا چادر ةپىغانند سیزا چادر ةعنىان نػان هىیت دینی ،حق محطىب منی
غىد!!
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پیامد های حمله به شارلی ابدو:
اس چندضال ةدینطى هشاران تن اس جىانان مطلامن اس کػىرهای اروپائی راهی جتهات جنگ ضىریه ،عزاق و یمن غدند .این
مطئله در کػىرهای غزةی این نگزانی را مبیان آورد که اگز این افزاد ةه کػىر های غان ةزگزدند ،ممکن اضت در این کػىر ها
مىجث ناامنی غىند .اکنىن این ماجزا می تىاند ةهانه ای ةزای کػىرهای اروپائی ةزای ایجاد محدودیت های ةیػرت ةز اقلیت
های مطلامن در متام کػىرهای اروپائی ةخؿىؽ فزانطه گزدد .اس همین اکنىن این مطئله مىرد ةزرضی قزار گزفته تا رفت و آمد
در کػىر های عضى غنگن محدود تز گزدد.
اگز تىهین ةه مقدضات اضالمی همچنان ةعنىان آسادی ةیان در غزب ادامه یاةد ،این کار فقغ می تىاند تندروی های مذهتی را در
میان مطلامنان تقىیت مناید وعکظ العمل های خػىنت آمیش ةیػرتی را مىجث گزدد.
پایان
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ارتباط با ما:

ایمیلcsrskabul@gmail.com - info@csrskabul.com:
وب صایتwww.csrskabul.com :
شامرۀ متاش)+93( 784089590 :
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