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 30/04/۲01۹           نیافغان جرمن آنال
 

 آنالین در مورد اوضاع جاری کشور غان جرمناف گزارش
 

حکومت های دست ثور دچار مصیبت بزرگ شد که در ادامۀ آن با تهاجم قوای سرخ و  7افغانستان بعد از کودتای 
نشانده این سرزمین به ویرانه مبدل گشت و ملیونها باشنده آن مجبور به ترک وطن و خانه و کاشانه شدند. با تحول 

ثور امید میرفت تا براین همه زخم ها مرحم گذاشته شوند، اما برعکس وقوع جنگهای داخلی برای رسیدن بقدرت،  8
کابل را به خاک یکسان کرد و صدها هزار دیگر را مهاجر ساخت. تا  یگانه شهر باز مانده از مصیبت یعنی شهر

آنکه طالب ها سربلند کردند و خواستند قدرت های تنظیمی از پا درآورند، اما آنها با قصاوت بیشتر از پیش عمل 
 کردند که شرح همه رویدادهای خونین و ویرانگر داستان بس دراز دارد و دراین مختصر نمی گنجد.

، مردم رنج دیده کشور افق ۲001و حمله امریکا بر افغانستان و تدویر کنفرانس بن دراخیر سال  ۹/11حادثه پس از 
تازه را در آسمان تاریک کشور احساس کردند و امیدوار شدند تا به کمک جامعه جهانی این همه زخم های خونبار 

سرازیر شدن میلیارد ها دالر و حضور عساکر بیش  التیام یابد. متأسفانه این بهار زودگذر بود. با گذشت هر سال و
از چهل کشور جهان در افغانستان، بازهم رسیدن به آرزوهای صلح، آرامش، ثبات، رفاه و عدالت به حیث یک خواب 

دامات اق مشکالت جدید روی آن انباشته شد. در نتیجه و خیال باقی ماند. نه تنها مشکالت قبلی حل نگردید، بلکه
ندیشانه حکومت و نیز قوای خارجی پس از سه چهار سال طالبان دوباره سربلند کردند و با حمایت پاکستان ناعاقبت ا

ی به اشکال مختلف از حمله انتحار به مقاومت مسلحانه پرداختند که با گذشت هر سال بر وسعت عملیات تخریبی شان
 گرفته تا حمالت ساحوی افزوده شد.

رو به بحران میرود، بسیار است که هم انگیزه ها و عوامل داخلی و نیز  اکنون دالیل اینکه چرا وضع در کشور
خارجی در آن نقش دارند. در پهلوی طالبان، اکنون داعش نیز به حیث یک تهدید سربلند کرده که در عقب اقدامات 

ی قاچاق امتعه، از مافیای مواد مخدر، مافیا خرابکارانه و مسلحانه طالب و داعش عناصر داخلی و خارجی اعم
ماجرا جویان قدرت طلب و مفسد شریک اند. در عین زمان موقف گیری های ضد و  مافیای معادن و تعدادی از

نقیض گروه های بنام "سیات مداران" یکی در برابر دیگر و جناح بندیهای اکثر منافی وحدت ملی در داخل نظام و 
 بیرون از آن به اغالق مسائل جاری افزوده است.

های منطقه و فرا منطقه به هدف پخش نفوذ شان  این آوان رقابت های جدی بین قدرتهای مؤثر و ذیعالقه کشوردر
در آینده مجهول افغانستان وضع را بیش از حد پیچیده ساخته است. رقابت بین امریکا و روسیه از یکطرف رقابت 

ستان و عالیق ترکیه در این میان نه تنها جریان بین هند و پاکستان ازطرف دیگر و همچنان رقابت بین ایران و عرب
امور را در داخل کشور به مشکل مواجه ساخته است، بلکه رقابت ها بین بازیگران منطقوی و فرا منطقوی موجب 

که شدت آن حتی موجودیت نظام را به خطر  شده تا در برابر رئیس جمهور اشرف غنی معضالت جدیدی بار آید
 ت. سقوط مواجه ساخته اس

تالشهای نماینده وزارت خارجه امریکا در امور افغانستان زلمی خلیلزاد در راستای مذاکرات صلح با طلبان و وارد 
سرتعظیم فرود آورد، موجب گردیده تا بین خلیلزاد  کردن فشار بر رئیس جمهور غنی که باید به خواسته های طالبان

و اشرف غنی فاصله ایجاد شود و نیز بازی دوگانه خلیلزاد زمینه را برای مخالفان سیاسی اشرف غنی فراهم ساخته 
 تا به هدف موفقیت در انتخابات آینده ریاست جمهوری بکوشند یک اداره مؤقت یا سرپرست را به وجود آورند. 

ثور در کابل  8جرگه مشورتی به مقصد نظرخواهی از مردم در بارۀ مذاکرات صلح با طالبان که بتاریخ  تدویر لویه
د، نیز یکی دیگر از معضالتی است که عده از سیاسیون و گروههای مربوطه با آن مخالفت نموده و به یدائر گرد

فاده خواهد کرد، از اشتراک در آن اباء دلیل اینکه اشرف غنی از آن به حیث یک وسیله در کمپاین انتخاباتی است
 ورزیده اند. 

گروپ های مختلف و شخصیت های مهم اعم از زن و مرد جهت  نفری متشکل از نمایندگان ۲50تعیین یک هیئت 
اشتراک در ششمین دور مذاکرات با طالبان در قطر نیز معضلۀ دیگریست که همین حاال دورنمای مذاکرات صلح را 
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وش ساخته و براغالق موضوع افزوده است. در این راستا کوشش خلیلزاد مبنی بر متقاعد ساختن بیش از پیش مغش
که برطبق خواسته طالبان از مذاکرات "دولت محور" دوری جوید، جنجال دیگریست که بر روابط غنی  اشرف غنی

 با خلیلزاد اثر گذاشته و مخالفان حکومت از آن به نفع خود بهره برداری میکنند.
یاست مغشوش اداره رئیس جمهور ترامپ در مورد افغانستان یکی دیگر از نقاط تاریک اوضاع سیاسی کنونی در س

چه مخالفان مسلح و یا غیر مسلح افزوده و وضع را  کشور میباشد که ابهام آن بر تقویه روحیه مخالفان حکومت
 بیشترملتهب ساخته است.

که یکی از پرخواننده ترین نشریه های آزاد افغانی در خارج کشور  در همین احوال وبیسایت افغان جرمن آنالین
تا توجه هموطنان  میباشد و به هزارها هزار خواننده در داخل و خارج کشور دارد، وظیفه ملی و مردمی خود میداند

 حکومتی و سیاسی کشور را به نکات ذیل به حیث نظر خود معطوف دارد: عزیز و مراجع
 

ریشه میگیرد  ۲014حکومت وحدت ملی اساساً از نتایج انتخابات دوره اول ریاست جمهوری سال ـ از آنجائیکه  1
و در دور دوم دو کاندید مطرح بودند و این دو کاندید دراثر یک توافقنامه حکومت وحدت ملی را با تمام مشکالت 

خته شده است، حق دارد به حیث آن تشکیل دادند و تا حال در داخل و خارج به حیث حکومت مشروع افغانستان شنا
نماینده مردم افغانستان نقش فعال در مذاکرات صلح داشته باشد. لذا افغان جرمن آنالین حکومت را یگانه مرجع 
مشروع در مذاکره و مفاهمه با طالبان می شمارد و از موقف رئیس جمهور غنی مبنی بر "حکومت محور بودن" 

 دام مهم می پندارد.مذاکرات حمایت میکند و آنرا یک اق
 

قانون اساسی کشور رئیس جمهور صالحیت دارد تا در موضوعات مهم ملی، سیاسی، اجتماعی  65ـ برطبق ماده  ۲
و یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید. به تأسی از حکم این ماده افغان جرمن آنالین تدویر لویه 

ردم افغانستان در ارتباط با خطوط اساسی مذاکرات صلح با طالبان یک اقدام به هدف نظریابی م جرگه مشورتی را
 قانونی و درعین زمان مفید و قابل تائید میداند تا با آگاهی از نظریات مردم، حکومت بتواند در زمینه اقدام نماید.

 

الت لبته به استثنای ححکومت مؤقت و یا سرپرست در قانون اساسی ذکر نشده است )ا ـ از آنجائیکه تشکیل یک 3
وفات، استعفی یا مریضی العالج رئیس جمهور که به معاون اول صالحیت های رئیس جمهور تا مدت سه ماه جهت 

)وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای  قانون اساسی بند دوم 61تدویر انتخابات تفویض میگردد(، لذا با روحیه ماده 
د( و بند سوم )انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خالل مدت سی سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یاب

الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار میگردد( واضح میشود که هدف واضع قانون از تذکر "بعد 
یباشد و ور جدید ماز پایان انتخابات" و "قبل از پایان کار رئیس جمهور" تأکید مزید بر انتخابات و تعیین رئیس جمه

مشروط به ختم انتخابات می سازد. افغان جرمن آنالین با مالحظه روحیه مواد فوق نظر ستره محکمه  تاریخ معینه را
را در مشروعیت قانونی ادامه کار رئیس جمهور الی ختم انتخابات و تعیین رئیس جمهور جدید تائید و آنرا وسیله 

سته از آن حمایت قاطع میدارد و ایجاد حکومت مؤقت و یا سرپرست را غیر ثبات سیاسی و ادامه جریان امور دان
 قانونی میداند.

 

ـ استفاده های سوء از نام جهاد و مقاومت در طول این چندین سال بوسیلۀ اشخاص نه تنها بی عدالتی را در کشور  4
اده از این نام تعدادی در تالش تمرکز بار آورده و سرمایه های ملی را به هدر داده است، بلکه درعین زمان با استف

مزید قدرت سیاسی و اجتماعی خود برآمده اند و میکوشند برای همیشه از این امتیاز بهره برداری نمایند. افغان جرمن 
آنالین از اقدامات رئیس جمهور غنی در راه پایان دادن به این وضع جداً حمایت نموده و آنرا یک اقدام الزم و مهم 

نده کشور میداند و از نسل جوان میخواهد تا با چشم باز و صدق دل در این راه رئیس جمهور را حمایت و برای آی
 کمک کنند.

 

ـ اینکه امروز راه های جدید ترانزیت به روی افغانستان باز گردیده و کشور از محدوده مشکل با پاکستان بیرون  5
جرمن آنالین از تالشهای ممتد رئیس جمهور غنی و تیم  شده است، یک اقدام تاریخی و بس بزرگ بوده و افغان

همکار شان دراین ساحه قدردانی و تمجید کرده و توصیه میدارد تا این نوع تالشها برای پیشرفت اقتصادی کشور 
 بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

 

اعی بیعدالتی های اجتم قانون و انواعـ از مدتهاست که مردم افغانستان از فقر، نا امنی، بی ثباتی، فساد، فرار از  6
و اقتصادی رنج می برند و اما بیشترین ساحه مصروفیت های دولت را رسیدگی به سیاست خارجی و امور نظامی 
تشکیل میدهد. افغان جرمن آنالین به این نظر است که تمرکز کمتر به امور داخلی بخصوص در ساحات فوق موجب 

راأت آن دِل خوش نداشته باشد و حتی بعضاً با تبلیغات مخالفان همصدا و همنوا شوند. میشود تا مردم از حکومت و اج
 لذا توجه جدی مقامات را در رسیگی الزم به امور فوق یک امر حتمی و ضروری دانسته بر آن تأکید میدارد.
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است تا در قضایای ـ افغان جرمن آنالین ضمناً از مقامات امریکائی و بخصوص رئیس جمهور ترامپ خواهشمند  7
 افغانستان با دقت بیشتر اتخاذ تصمیم کنند و سهوهای گذشته را بار دیگر تکرار ننمایند و از گذشته های دور و نزدیک

 این بار جبران ناپذیر خواهد بود و مسئولیت بزرگ را در قبال خواهد داشت. تجربه گیرند، زیرا تکرار اشتباهات
 

دیگری نیز وجود دارند که نسبت طوالت کالم از ذکر آن دراینجا انصراف بعمل در جوار نکات مهم فوق مطالبی 
 آمد و اما بعداً در مواقع الزم ابراز خواهند شد. 

به آرزوی موفقیت های مزید حکومت و همچنان حمایت مردم از برنامه های مفید رئیس جمهور و نیزبه امید قضاوت 
ع حب و بغض های قومی، زبانی ، مذهبی و گروهی تا همه دست بدست سالم مردم با چشم های باز، فارغ از هرنو

 هم داده این کشتی شکسته را از طوفان حوادث نجات دهند. 
 و من هللا توفیق
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