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 احتمال التوای انتخابات ریاست جمهوری
 

 Jessica Donati, Craigنومبر گزارشی به قلم خبر نگارانش ) 12روزنامۀ وال ستریت ژورنال روز دو شنبه 
Nelson and Dion Nissenbaumالت متحده روی به تعویق انداختن ( نشر کرده که می گوید حکومت ایا

ی اتنمکااانتخابات ریاست جمهور در افغانستان مذاکره میکند. طبق این گزارش وال ستریت ژورنال، این نظر یکی از 
لبان از طرف حکومت دونالد ترمپ رئیس جمهور ایاالت است که زلمی خلیلزاد مامور پیشبرد عملیۀ صلح با طا

متحده، پیشنهاد شده است. ولی حکومت افغانستان این نظر را رد نموده و بر تعهد حکومت به بر گزاری انتخابات به 
 افغانستان متعهد است.  وقت معینۀ آن بر مبنای احکام قانون اساسی

لی که حکومت ایاالت متحده در صدد کشانیدن طالبان به مذاکرات به گزارش روزنامۀ وال ستریت ژورنال در حا
را برای خاتمه دادن به جنگ در افغانستان  امکانبرای خاتمه دادن به جنگ هفده ساله در افغانستان است، چندین 

 تحت غور دارد 

  به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری است که گزینۀ اول ، فشار آوردن به حکومت افغانستان برای
ا جمهور امریکا ر نشان می دهد که سه رئیس شکستن بن بست درین جنگ ایاالت متحده را برای نوعی شتاب زدگی

 مشغول ساخته است. 
امور پیشبرد  مامورین آگاه از این قضیه می گویند که این نظر از طرف زلمی خلیلزاد نمایندۀ ایاالت متحده در

مذاکرات صلح با طالبان پس از مذاکراتش با جوانب ذیدخل پیشنهاد شده است. ولی دفتر آقای خلیلزاد از ابراز نظر 
 درین مورد خود داری کرده است. 

وال ستریت ژورنال می نگارد که این پیشنهاد آقای خلیلزاد در مذاکراتش با رهبران افغانستان بروز یکشنبه در کابل، 
مخالفت اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، که یکی از کاندیدان ریاست جمهوری خواهد بود، مواجه گردید.  با

تداوم عملیۀ دموکراتیک یک امر »هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به این روزنامه گفته است: 
ن اساسی ما بازتاب یافته، غیر قابل قبول حتمی است و هر گونه پیشنهاد دیگر غیر از خواست افغانها که در قانو

 «.است
وال ستریت ژورنال می نگارد که در توجیه مذاکره در بارۀ تعویق احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در ماه حمل 
آینده، مذاکرات با طالبان نیز دخیل است و بعضی از مامورین ایاالت متحده هراس دارند که بی نظمی ها و آشوب 

عملیۀ صلحی را که آقای خلیلزاد  در افغانستان همراه میباشد، هرگونه که هر بار با دایر نمودن انتخابات های سیاسی
 موفق به جریان انداختن آن گردیده، فلج و یا از بین خواهد برد.

کید ات انتخابات پارلمانی اخیر در افغانستان ضمن صحبت در بارۀ هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی
برگزار خواهد شد. مردم افغانستان  انتخابات ریاست جمهوری طبق تقسیم اوقات آن در بیستم اپریل آینده نمود که

 متکی بر انتخابات آزاد و همگانی در بارۀ رهبری آیندۀ شان تصمیم خواهند گرفت. 
شگافی را در مناسبات بین واشنگتن به قول این روزنامه فشار آوردن برای التوای انتخابات ریاست جمهوری احتماالً 

و کابل ایجاد خواهد کرد. زیرا حکومت افغانستان به کمک مالی و نظامی ایاالت متحدۀ امریکا نیاز دارد. حکومت 
رهبران افغانستان که در جلو گیری از  به نحو چشمگیری در نوسان است ولی تصمیم نهائی از جانب دونالد ترمپ

 ش دارند، اتخاذ خواهد شد. نفوذ امریکائی ها تشوی
همواره با انتخابات در  هراس دارند که تخطی ها و بی نظمی ها و آشوبهای سیاسی که بعضی از مامورین امریکائی

در براه انداختن آن مؤفق شده فلج و یا تخریب خواهد  افغانستان همراه است، هر گونه عملیۀ صلح را که اقای خلیلزاد
 کرد. 

نلسن آمر دفتر روزنامۀ وال ستریت ژورنال در کابل، مامورین ایاالت متحده طرق دیگری را نیز به قول کریگ 
تحت غور دارند ولی نخست باید نقاط نظر  کشانیدن عاجل طالبان به عملیۀ سیاسی با رهبران افغان در کابل برای
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روزنامه گزارش می دهد که آقای خلیلزاد برای پیشبرد این عملیه بدست آورند. این  بین جناح های رقیب مشترک را
به همکاران خود گفته که احتماالً طی شش ماه یا یک سال پیشرفت های را درین زمینه به رئیس جمهور ترمپ ارائه 

 خواهد کرد. 
 بسیاری مامورین افغانستان نیز با التوای انتخابات ریاست جمهوری مخالفت دارند ولی مامورین حکومت افغانستان

توافق را  زمینۀ یک اگر چنین التوای گفت فیانه از آن حمایت میکنند. یکی از سیاستمداران عالی رتبۀ افغانستانمخ
 فراهم سازد با آن مخالفت نخواهد کرد. او گفت انتخابات از صلح بزرگتر نیست. 

 زیر بحث است اینست: گزینه های دیگری که به قول دیپلومات های غربی

 است جمهوری با این تفاهم دایر گردد که رئیس جمهور جدید به طور مؤقت تا زمانی کار میکند انتخابات ری
  که جناح های در گیر جنگ، برای تشکیل یک حکومت ائتالفی شامل طالبان، مؤفق می گردند.

  رهبران افغانستان)لویه جرگه( است که حکومت مؤقتی را انتخاب خواهند کرد دایر نمودن یک مجمع خاص
برای خاتمه دادن به این جنگ در افغانستان، کار نماید.  که تا زمان موافقۀ جناح های در گیر جنگ روی پالنی

 رند. ار می آوفش قدرتمندان سیاسی به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین برای تدویر چنین مجمع) لویه جرگه(
حکومت ایاالت متحده خموشانه مذاکراتی را با طالبان در حالی راه انداخت که نظامیان ایاالت متحده برای پیشروی 

حکومت دونالد ترمپ برای جنوب آسیا که یک سال  کوشش داشتند. این در حالی است که ستراتیژی بیشتر طالبان
 اورد.قبل اعالم گردید، نتایج چندانی به بار نی

وال ستریت ژورنال می نگارد که انتخابات پارلمانی افغانستان توام با خشونت طالبان بود. تاخیر و تخطی های 
 برای نظارت از انتخابات با اعتبار ریاست این عملیه و توانائی اشرف غنی در بارۀ مشروعیت سواالتی را انتخاباتی
 ن نیز آغاز میگردد، مطرح کرده است. در بهار آینده، که فصل تهاجم طالبا جمهوری

مایۀ نگرانی های بین بعضی امریکائی ها و افغانها گردیده است که از آن تشویش دارند که آقای ترمپ  این انکشافات
کنار  که برای کاندید شدن در دور دوم ریاست جمهوری اش آمادگی میگیرد، ستراتیژی خود را برای جنوب آسیا

ا ب فکر نمی کنم که ترمپ» ظرین سیاسی که مدت طوالنی در افغانستان سپری کرده می گویدبگذارد. یکی از نا
نسبت به زمانی که اوباما از قصر سفید رفت، به انتخابات دورۀ دوم ریاست  به افغانستان اعزام سربازان بیشتری

 جمهوری اش برود.
است. انتظار می رود که وی در هفته ای آینده با  باعث افزایش مساعی آقای خلیلزاد گردیده این شتاب زدگی ها

رهبران طالبان در دوحه پایتخت قطر مالقات کند و آنها را در جریان پالنهای مسافرتش قرار دهد. او همچنان در 
 دوبی با اعضای طالبان مالقات خواهد کرد.

 شخیص داد ه است: مذاکرات صلح قرار دارد چنین ت وال ستریت ژورنال موانعی را که در سر راه
موقف پایگاه های نظامی ایاالت متحدۀ امریکا در آینده در افغانستان و امتناع طالبان تا همین اکنون برای مذاکرۀ 

مذاکره با طالبان را بدون هر گونه پیش شرط قبلی پیشنهاد کرده است ولی طالبان  مستقیم با حکومت کابل. آقای غنی
 نشاندۀ ایاالت متحده خوانده و از مذاکره با آن امتناع ورزیده اند.به تکرار حکومت کابل را دست 

  برای تشویق طالبان جهت وارد شدن به مذاکرات اساسی، یکی از نظر های که مورد بحث قرار گرفته، تدویر
بار است که حکومت پسا طالبان را تشکیل داد. اما این  2001در جرمنی در سال  کنفرانسی مشابه به کنفرانس بُن

 طالبان نیز درین کنفرانس اشتراک خواهند داشت.
     داشت. 2001آقای خلیلزاد نقش عمده ای در کنفرانس بن در سال      

 
 پایان
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