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 ۲۱/۰۴/۲۰۲۰                 ی صادق بهرام

 
 اش  رهیذخ  یروها یماندن ن  رونیاز ب  هی روس شیتشو

 

 افغانستان مراکز قدرت در از
  
 

" در یاسیبر حل "بحران س دیبا تاک هیوزارت خارجهٔ  روس یرسانه ها اطالع دادند که سخنگو لیاپر ۱۸ خیبتار
  لیاپر ۷ خیتالش کنند. بتار یشکستن "بُن بست" کنون ی خواسته است که برا یجهان یدیکل گران یافغانستان، از باز

به جا دادن گروه   یسال نو شمس  یک یبه بهانهٔ تبر  عبدهللاو    یبا اشرف غن  یلفونیت  یهم با تماس ها  رانیخارجهٔ ا  ریوز
موضع را    نیکرد. ا  دیتاک  ،یدر مذاکرات صلح، اما در چوکات قانون اساس و  یحافظ منافع خود در حکومت غن  یها

و  هیروس استیو عبدهللا تکرارکرد.  اساسأ س یافغانستان در مالقاتش با اشرف غن یبرا رانیخاص ا ندهٔ یامروز نما
اشتراک  أیاز سرحدات شان و تان کاینخست دور شدن امر :کندیم بیقبال افغانستان صرف دو هدف را تعق در رانیا
  ه، یروس  یهم وجود دارد.  برا   یشان در قدرت و در مذاکرات صلح.  اما در مواضع دو کشورتفاوت  رهیذخ  یها  روین

اش  رهیذخ یها رویطالبان و ن بیترک کی دهدیم جیو ترج ستیمطرح ن یو نظام جمهور یسرنوشت قانون اساس
با طالبان دارد، منافع خود را   کیکه روابط نزد یحال  نیدر ع رانیکنند. اما ا جادیرا ا یانتخاب ریغ تیحاکم کی

زاخارووا،  ایکرده است. سخنان مار یابیارز منطبق به آن مصؤن تر یاسیس التیو تشک  یدرحفظ قانون اساس
 انگریب میرمستقیغ ای میاش نقل قول شده است، بطور مستق یرسم یها تریکه از تو هی روسٔ وزارت خارجه  یسخنگو
 است:   لیاز انکشافات ذ هیروس یتینارضائ

 

 مسکو و یکنفرانسها قیگرفتن ابتکار صلح افغانستان از طر یکوشش اش برا را یاست ز یعصبان هیروس . 1
 یرا ساختند و گروپ کرز یثبات و همگرائ میکه بعدأ ت یونیاسیدر افغانستان که طالبان، س یحکومت کی  یمهندس

دوحه و انتقال ابتکار صلح بدست   ذاکرات در م  شرفتیشوند، با پ  دیو طرفدارانش تجر  یدر آن  دست باال داشته و غن
 شد.   یدر نطفه خنث کایامر

 

  یدر تبان یالملل نیرا در سطح ب یگریحفظ ماتقدم طرح د یبراقبل از انتخابات افغانستان تالش کرد  هیروس . 2
 یرا به جلسات مشترک با کشور ها کایامر یبه راه انداخته وپا کیپلماتیفشارد قیازطر  رانیپاکستان و ا ن،یبا چ

 یروهایدر افغانستان که ن  یحکومت  لیبر تشک   یمبن  اداردو  یرعلنیبه توافق غ  وستنیرا به پ  کایموصوف  بکشاند و امر
دول مذاکره کننده خارج ساخته شد.    ستیاز ل کایتحت فشار امر رانیباشند. ا کیکشور ها در آن شر نیهمهٔ ا رهٔ یذخ
بقول عبدهللا عبدهللا "حکومت همه شمول"  ایفوق  یگروه ها یحکومت سهام لیتشک  یباال یبا دول متباق لزادیخل

 .  دوارشدیام ،یخکامتل ن یدر ع هیکرد. روس توافق
 

در منصرف   یمتحده،  کوشش دسته جمع االتیاز مطالب شامل در توافقات دول فوق الذکربه شمول ا یک ی . 3
حکومت مؤقت   کیبقدرت رساندن مجدد طالبان در چوکات    ریانتخابات و کوتاه ساختن مس  یاز برگزار  یساختن غن

حامد   ،یالنیمحمد محقق، اسحق گ اتمر، فیوابسته به دول توافق کننده چون حن ونیاسیبود. به اشارهٔ اربابان، س
  یبه کشور ها یوابستگ  یو به اصطالح " کارشناسان" دارا اریحکمت ، یمحمد، انور الحق احد نید یحاج ،یالنیگ

و اسلحه به   دی. طالبان هم با تهددندیکوب یصلح م تیفوق،  در رسانه ها طبل مخالفت با انتخابات را به بهانهٔ ارجح
و حاضر شدن او به   ،یخارج یانتخابات  ولو بدون کمک مال یباال یغن ادیز ی. اما پافشارندجنگ انتخابات رفت

 ی و احزاب بهانه جو، بهانه ا  ونیاسیمطابق به خواست س  یباتانتخا  یونهایکمس  بیساختن قانون انتخابات و ترک  اریع
  نیآن، نخست جهٔ یدر اعالن نت ادیرزیانتخابات صرف نظر از تأخ ن ینگذاشت. ا یطفره رفتن ازانتخابات باق یبرا

و ثبت  یطرفدرارن غن کیومتریبا ریغ یهزار رأ  ۳۰۰در افغانستان بود.  با وصف بطالن  کیومتریانتخابات با
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روشن داشت و اشرف    جهٔ ینت  کیسرانجام انتخابات    ار،یعبدهللا و حکمت  یمهایاز جانب ت  یغن  میت  هیعل  تیهزاران شکا
سوء خالف  غاتیتبل کطرفیاش از شکست انتخابات افغانستان، از  تیزاخارووا در تو مبرنده شد. صحبت خان یغن

در تضاد است. در واقع   تیواقع گربایبرحال افغانستان است و از جانب د جمهور سیرئ هیعل کیپلماتید ینورم ها
 یخوردند. کوشش ها ستشک   ۲۰۱۹در انتخابات رانیپاکستان و ا ن،یچ ه،یروس رهٔ یذخ یها رویانتخابات نه بلکه ن

 انتخابات مغرضانه و هدفمند اند.     نیاعتبار جلوه دادن ا یب یبرا یو خارج  یداخل
 

با دولت افغانستان داخل   کیپلماتیدر مورد آن از ُطرق د توانندیکه در افغانستان منافع مشروع دارند م یدول . 4
دوران جنگ سرد   راثیکشور ها م گریستون پنجم در قلمرو د جادیو ا رهیذخ یها روین یباال هیمذاکره شوند. تک 

با درک مشکالت  یآورد. با آنهم غن یببار م وسمعک جیر مواجهه با دولتمردان مصمم نتاو د ۲۱بوده در قرن 
صلح    یبرا  یمنطقو  یهماهنگ   کی  یبرا  نهیزم  جادیدول فوق الذکرو ا  شیکم ساختن تشو  ی هم برا  یافغانستان و تا حد

در قدرت است.   یاساس اش در چوکات قانون میت یاز اعضا  یافغانستان، حاضر به مشارکت دادن عبدهللا و برخ
 ینیعقب نش  یاجرائ  استیوپُست ر  ی ناقض قانون اساس  یاش ازخواست ها   یخارج  انیمشورهٔ حام  بهسرانجام عبدهللا  

بد دارد و هرگز حاضر به تکرار آن    اریبار ها به رسانه ها گفته که از حکومت دوسره خاطرات بس  یغن  راینمود. ز
هم  قیجواد ظر یلفونیو تماس ت ااست و سخنان زاخاروو دینخواهد شد. حاال عبدهللا مصروف آماده ساختن طرح جد

سازش  دیسازد. کل شتریب یعبدهللا را از جانب غن میت دیطرح جد نیکه چانس قبول شدن ا کنندیهدف را دنبال م نیا
و  میت نیا یبر وضع واقع یومبتن یقانون دیدرطرح جد شیخواست ها دیاست که با یهمگرائثبات و میحاال بدست ت

که اکنون در کابل  یاسالم تیبرجستهٔ جمع یاز اعضا یک ی شمندیاند یگردد. آقا  یلبندفرمو یاز اضافه ستان یعار
طرح  یباال یهمگرائ میرهبران ت هیمسعود، بق ایو ض یربان نیافشا کرده که بجزصالح الد یدر مقاله ا برد،یبسر م

  صدیف ۵۰و خواستار  ردیذپ یصلح را م یعال یشورا استیکه در آن عبدهللا عبدهللا ر یازاشرف غن یریگ ازیامت
آنها توان   رایمسعود هم کم خطر است ز  ایوض  نیتوافق نظر دارند. مخالفت صالح الد  شود،یها م  یشراکت در مقرر
را با شوراندن   تیبتواند ادارهٔ دو سه وال  دیکه شا  ستیفرد  گانهیعبدهللا    میندارند. دوستم در ت  اتیدر والاخالل اداره را  

مشخص خود را هم به ارگ و هم به عبدهللا مطرح کرده   یاخالل کند. اما دوستم خواستها اتیوال ن یا سوادیقشر ب
شوند.  نیبه مشوره اش تع دیبا یوال ۴و  ریمسلح، دو وز یقوا یسر قوماندان اعل تیمعاون ،یاست )رتبهٔ مارشال

 اش است.   میو ت بدهللامنتظرطرح ع یارگ با صرفه است که تنها با دوستم سازش کند. اما تا حال غن یبرا
 

در افغانستان صحبت شده است.   یاسیو بن بست س یاسیاز بحران س هیوزارت خارجهٔ روس یها تیدر تو  . 5
وجود داشته باشد، بن بست  یدر کشور وجود ندارد.  اگر بن بست یبحران چ یانستان شاهد اند که هاما باشندگان افغ

را بصورت    یدولت  یکار ها   یاست. حکومت غن  هماند  ریدر آن گ  یبا اعالن دولت مواز  یثبات و همگرائ  میکه ت  ستیا
شد که    میمتوجه خواه  میکن  سهیته  مقاسال گذش  ۵را با حکومت دوسرهٔ    ی.  هرگاه حکومت کنونبردیم  شینورمال به پ

پاره کرد و جانبس    خهی  کایامر  ریبود. بار ها عبدهللا نزد جانبس سف  زرگتریشترویبحران در حکومت دو سره بمراتب ب
دوامدار در حکومت دوسره تبارز داد.   اتیخود را از شکا یرسانه ها خستگ  قیاز طر ی در مقابل غن دیتهداز زبان 
 متحد دارد.   یکار میت کی یحاال غن

 

حکومت  هیبارعل بند و یب یپلماسیحربهٔ د اش را با استفاده از میحاال در تالش است تا عبدهللا و ت هیروس . 6
  ید بزرگ مالتعه ای ی گذار هینوع سرما چیسال گذشته ه ۱۸ یط ه یبکشد. اما روس رونیبن بست ب نیافغانستان از ا

. کایبه سراغ امر رودیجهت بازهم م نیکند. به هم دیدآن ته یالغا ایرا با قطع  یدر افغانستان ندارد تا حکومت غن
بست در افغانستان بن جادیو ا یاسیبحران س دیرا به تشد کایامر هی روسٔ وزارت خارجه یزاخارووا، سخنگو ایمار

آن کشوردر    ندگانینما  رای" افغانستان دست دارد زیاسی"بحران س  د یدر تشد  کاینوشته است که امر  یمتهم کرده است. و
دول فوق الذکر وجود   ن یب یقسمت هم توافق نیدر ا ی(اشتراک نمود. تو گوئیطرف )اشرف غن کی فیتحل مراسم

 ه یکرده است. وزارت خارجه روس یچیتوافق سر پ نیاز ا کایکنند و امر میرا تحر یغن فیداشته است تا مراسم تحل
 یآور فیمردم کشورش است نه تشر أ جمهورآر سیرئ کی تیاست که منبع مشروع دهیفهم نرس نیتا حال به ا

 .   فیدر مراسم تحل یخارج یپلماتهاید
 

 !جواب دندان شکن بدهد یشود به همچو مداخالت خارج که افغانستان قادر یروز دیام به
 

 ۲۰۲۰ لیاپر  ۲۰  ،یصادق بهرام
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