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 7/11/1112                                                                جلیل غنی

 اعالم کابینه با مذاکرات صلح تأخیرارتباط 

 ،دو ماه قبلبیش از  در وز اول کارش به حیث رئیس جمهورر رداشرف غنی رئیس جمهور افغانستان  داکتر
د ی اعتماد معرفی خواهأریل و به پارلمان افغانستان برای جدید طی چهل و پنج روز تشک ۀاعالم داشت که کابین

ز نیست و هفتۀ گذشته  شد. با گذشت بیش از دو ماه هنوز هم خبری از تشکیل کابینه به این زودی های چند رو
ی وۀ دیگر تشکیل خواهد شد. در خالل این دو ماه  غنی اعالم داشت که کابینه طی دو تا چهار هفترئیس جمهور 

از کار شان که  ءوزرا سرپرست ساخت و پس از دو ماه نخست وزرای حکومت آقای کرزی و والیان والیات را
 ث سر پرستیو معین های ارشد وزارت ها را بح برکنار کردمدت سرپرستی شان مطابق به قانون منتفی شد 

 .های وزارت ها تعیین نمود
ناشی از اختالف  بین رئیس جمهور غنی و عبدهللا عبدهللا رئیس ی مشوره هاابینه بر اساس ر تشکیل کد تأخیر

ها طی همین مدت از طرف تیم هر دو جانب یا با  مشورهشود و این  اجرائیۀ دولت آقای غنی نسبت داده می
 .ئید گردیدأاره های مبهم و یا هم با صراحت تاش

د شود جست و جوی افرا اعالم کابینه آورده می تأخیراکنون از جانب آقایان غنی و عبدهللا برای  دالیل رسمی  که
ی سعی یعناست نه ارتباطات شخصی و تنظیمی  مسلکی و الیق و تعیین اشخاص بر معیار های شایسته ساالری

د یعنی روابط در ضوابط بر روابط رجحان داده شود، معیاری که در حکومت آقای کرزی معکوس بو می شود
  تعیینات حاکم بود نه ضوابط.

آقای غنی و آقای هوری و اعالم توافق دوم ریاست جمکه از اعالم نتایج انتخابات دور  می شودسوالی مطرح 
 و یا هم تقسیم قدرتبرای احراز س از کشمکش های سیاسی و مجادله ها عبدهللا به تشکیل حکومت وحدت ملی پ

ا مارتباط های تیلفونی بارک اوبا وزیر خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا وو یا وظایف با میانجی گری جان کری 
گذرد ولی هنوز هم این دو رهبر  تقریباً سه ماه می ،رئیس جمهور این کشور با آقایان غنی و عبدهللا عبدهللا
آیا در همین مدت سه ماه اینها به فکر یافتن  .ایت هستندحکومت وحدت ملی  در جست و جوی اشخاص با کف

اشخاص الیق با همان تیم های کاری و انتخاباتی و تشکیالت عریض تنظیمی و قومی حامیان آنها در انتخابات 
 :نبودند که حاال  به قول موالنای  بزرگ

 
 دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر

 ستو و دد ملولم و انسانم آرزوـکز دی
 

ی طی همین مدت بی سرنوشتی سیاس غ بدست در جست و جوی کسانی هستند که بتوانند آنها را انتخاب کنند؟ چرا
هم تا طالبان و سایر گروه های مسلح مخالف  ،ادارات و والیات رأسو هرج و مرج ناشی از نبود مسؤولین در 

 ،ابقسحمد عمر داود زی وزیر داخلۀ تا اگر بتوانند به گفته م آفریدندت کشتند و دهشت و بربریتوانستند آدم 
داشته باشند که خوشبختانه به همت و جان فشانی افغانستان مرکزی و آدرسی به دستور باداران شان در داخل 

مه هو ناگزیر حمالت انتحاری را افزایش دادند و باز هم قربانیان این  افغانستان موفق نشدندقوای امنیتی دلیر 
 طفل افغان بودند. و کار افغان و مردم بیگناه اعم از زن و مرد منیتی فدا خون ریزی ها قوای ا
دا  سر و صغنی و داکتر عبدهللااشرف افغانستان به رهبری داکتر ت جدید ی کار شدن دولدر عین زمان با رو

ن حکومت کرزی که با کوشش شده است که این پروسۀ ناکام دورا  .از مذاکرات صلح با طالبان بلند شد یهای
از طرف  ،بع آگاهابنا به گزارش من ،راین با شد می مصارف هنگفت از طرف شورای عالی صلح پیش برده

ر و به منظو متحد ها زیر نظر سازمان ملل کنفرانسها این  به گزارش رسانه ها براه انداخته شده است. دیپلومات
نی از چنین جریا هم رئیس شورای عالی صلحو حتی  می شودگروه طالبان به زندگی سیاسی انجام  اندنبرگشت

 اظهار بی اطالعی کرده است.
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و اشتراک  نومبر( 11تا  11) و پاکستان غنی به عربستان سعودی اشرف این کوشش ها بعد از سفر های آقای 
این دو کشور برای وارد کردن دخیل ساختن و  اکتوبر( 31 تا12 ) در کنفرانس کشور های قلب آسیا در چین

ن با عربستان سعودی و چیفشار بر پاکستان که طالبان را به میز مذاکره بکشاند، بیشتر رونق گرفته است. 
رکز معربستان توانند ممد مساعی صلح در افغانستان واقع شوند.  با پاکستان دارند  میمناسبات نزدیکی که 

ن از پاکستا دارد و و حکومت این کشور ای مذهبی سیاسی پاکستانه حرمین شریفین و نفوذ مذهبی بر سازمان
بر طالبان دارد و یکی از  همچنان نفوذ زیادی فراوان برده است. عربستان ۀبهر این کشور کمک های اقتصادی

حرکت طالبان افغانستان و حامیان آنها در دوران نظام طالبی در افغانستان و یکی از سه کشوری  تشکیل کنندگان
شیوخ عرب یکی از منابع عمدۀ تمویل جنگ طالبان مالی  های کمک .شناخته بود سمیتره ببود که رژیم آنها را 

 است.
ر صرف ملیارد ها دالر بندر گوادون با ناقتصادی و نظامی با پاکستان دارد و هم اک ،مناسبات نزدیک سیاسی چین

کشاف دهد. ان انکشاف می ،بر خوردار است در نزدیکی تنگۀ هرمز یپاکستان را که از موقعیت خاص ستراتیژیک
به یک شرکت بزرگ ساختمانی چین سپرد که با مخالفت شدید   1113این بندر را پاکستان در هجدهم فبروری 

ست اد. از جانب دیگر چین مصروف تمدید شاهراه قراقرم از چین به پاکستان مواجه گردی ،هند ،رقیب دیرینۀ آن
و  گذرد، داشته و از منطقۀ صعب العبور کوهستانات شمال پاکستان می که یک هزار و سه صد کیلو متر طول

فع ابزرگ ترانسپورتی در پاکستان من . تکمیل این دو پروژۀباشد میزمینی ارتباط چین به پاکستان یگانه راه 
تان ن کشور را با پاکس، ای. از جانب دیگر رقابت چین با هندبزرگ اقتصادی و ستراتیژیک به هر دو کشور دارد

از کشور  و یکیچین با افغانستان هم حسنه بوده  مناسبات نزدیکتر ساخته است.  ،باشد سخت هند میکه رقیب سر
 افغانستان پس در ساختار زیر بنا های مساعدت در بازسازی افغانستان و یکی از سرمایه گذاران عمده های عمدۀ
این دو  ،بوده است. پروژۀ مس عینک و سایر سرمایه گذاری های خورد و بزرگ در افغانستان 1111از سال 

 کشور را به هم نزدیکتر ساخته است. 
اکره با ذبه آلمان رفت و در پایان م کنفرانس لندن پس از اشتراک در هور افغانستان داکتر اشرف غنی رئیس جم

ا شریک بین المللی افغانستان ب" چین به عنوان یک  :در یک کنفرانس خبری گفت انگال مرکل صدراعظم آلمان

پاکستان  دیرینه با یکه چین دوست مخصوصاً کند.  گو استقبال میو  ن از گفتکند. و افغانستا ولیت عمل میؤمس

 «کنیم برای ایجاد صلح استفاده می کشور و ما از وزنه و نقش آندارد 

تان را م افغانسکند که نظا در هفتۀ پیش اعالم نمود که با آنعده از طالبان گفت و گو می افغانستان رئیس جمهور

دۀ آغا و شاید هم ع ید اکبرتوان از طالبان پشتیبان معتصم آغا جان و س ین جمله میا از رسمیت می شناسند. ه ب

برد، نام برد.  دیگری به رهبری وکیل احمد متوکل وزیر خارجۀ نظام طالبی که او هم در افغانستان بسر می

تعدادی از این گروه های طالبان هم اکنون یا در شورای ملی افغانستان و یا هم در شورای عالی صلح و سایر 

 مؤسسات دولتی شامل هستند.
 

 :سعدیبه قول حضرت 

 رامنتـده سر گشته پیـدو زنـع

 به از خون او گشته در دامنت
 

و خواستار  می شودبه این صورت طالبان تند رورا که شامل گروه حقانی و شاخۀ از طالبان تحت رهبری مال عمر 

 گفت و گو ها بیرون از این حلقۀ ،سر نگونی نظام جمهوری اسالمی افغانستان و احیای امارت اسالمی طالبان هستند

 سازد.  می

ناسائی شاجد نامزد شدن در کابینۀ جدید را و هم داکتر عبدهللا اشخاص و غنیهیچگونه شکی بوده نمی تواند که هم داکتر

ذاکرات نتیجه گرفتن از م انتظار در اعالم کابینه احتماالً  تأخیرولی علت عمدۀ نکرده باشند و در اختیار نداشته باشند 

با نواز شرف و مالقات اخیر داکتر اشرف غنی  درگی سری با طالبان است که تحت نظر ملل متحد صورت می

ستان پاک گیو حضور صدر اعظم برتانیه، اعالم آماد گری با میانجیدر حاشیۀ کنفرانس  لندن  نصدراعظم پاکستا

یک هفته ای رئیس نظامی پاکستان به ایاالت متحدۀ امریکا به تعقیب  برای همکاری در عملیۀ صلح در افغانستان، سفر
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ر غنی  اظهارات داکتدفتر کارش در راولپندی،  مالقات او با این رئیس نظامی در سفر داکتر اشرف غنی به پاکستان و

ی آزادخره آلو با، اندهمکاری را عمالً به اثبات برسش به پاکستان که منتظر است  تا سه ماه پاکستان این در پایان سفر

در  ی شودمکه گفته  رهبران تحریک طالبان پاکستان لطیف هللا محسود یکی از لشموه سه زندانی طالبان پاکستان ب

روز ه ب به مقامات پاکستانی آنها و سپردن ئید کرده اند،أریکائی آزادی آنها را روز شنبه تافغانستان بوده و مقامات ام

 ا معرفی کابینۀ جدید بی ارتباط بوده نمی تواند.ها ب ، همۀ اینشنبه ششم دسمبر

وزارت ها و والیات هم سرحد با پاکستان را  ازطالبان در گفت و گو های قبلی با حکومت کرزی تقاضای بعضی 

تحت  یشمول برتانیه هم از چنین نظری پشتیبانی کرده بودند که حکومت کرزه د و برخی حامیان غربی آنها بنداشت

حاال هم حدس  از اقدامات محدود نیکی که کرزی نمود همین بوده باشد. آن را رد کرد و شاید یکی فشار افکار عامه

با طالبان است که سهم آنها  نیز در  یهای ین گفت و گوناز چغنی منتظر نتیجه گرفتن ف راشکه  آقای  می شودزده 

ید بعد عرفی کابینۀ جدطرف مجبور به م تا از یک کیل گرددکابینه معلوم شود و به یکبارگی حکومتی همه شمول تش

روه توسط گ ده وبودالیل متنوع نا راض ه عده طالبانی که واقعاً افغان هستند و ب از مدتی نگردد و از جانب دیگر آن

اسالمی گروه های مخالف، حزب مانند سایر به عملیۀ سیاسی کشانیده شده و جذب گردیده اند  های مخالف مسلح

 رخی دیگر شامل عملیۀ سیاسی شده و زمینۀ پایان دادن به قتل و کشتار بیش از سی سال فراهم گردد. و ب حکمتیار

 های اسالمی و ملی را حفظ و تمامیت ارضی  مین صلح و امنیت بر داشته شود و بتواند ارزشأدر راه ت که اقدامی هر

    د ملت افغانستان قرار خواهد گرفت.یکه مورد تائاست یقین کامل  ،تضمین نماید را و وحدت ملی افغانستان
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