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 !کرداز نظام موجود باید دفاع 

 اشرف غنی را تنها نگذارید!
 

دراین موقع حساس تاریخ کشور برهر فرد وطندوست الزم است تا از نظام موجود ولو با کمی و 
از آستین گروه طالبان بر برآمده کاستی هایش دفاع کند و نگذارد دست های از پشت پرده واما 

سرنوشت این وطن و مردم آن مسلط گردد. موقف کسانیکه مثل عطا محمد نور پشت به حکومت 
فقط به خود و قدرت مندی خود می اندیشند، در واقع آب را به آسیاب ظاهراً طالبان و اما میکنند و 

در واقع به آسیاب دشمن شماره یک افغانستان یعنی پاکستان می ریزند. اسماعیل خان و یا حکمتیار 
اع بر اوضو یا چند نفر دیگر که خواهان رسیدن مجدد بقدرت استند، باید بدانند که طالبان وقتی 

شخاصی مثل آنها ها خواهد بود، تصفیه ا ، اولین کار شان مسلط شوند و بر قدرت دست یابند
 . پیش گرفتنداینکار را  1996و  1995طوریکه درسالهای 

د نخلیلزاد با چهره "دایه مهربانتر از مادر" فقط به نفع سیاست جاری امریکا در افغانستان عمل میک
دم آنرا ندارد. حکومت عبوری و مذاکره بین االفغانی دام های گسترده و پروای آینده افغانستان و مر

دیگر برای ویران کردن این کشور است و امریکا میخواهد به بهانه صلح نام نهاد پای خود را از 
افغانستان تاحدی بیرون بکشد و اما دست آورد این صلح نام نهاد فقط برای چند ماه بیش دوام 

صلح زودگذر جنگ طوالنی را بطور قطعی در قبال خواهد داشت.  1992ال نخواهد کرد و حوادث س
 دیگر را در قبال دارد. باید برای صلح دوامدار کوشید، ولو به مشکل بدست آید.  

سال را تاحد ممکن نگهدارد و اگر بتواند آنرا استحکام  17اشرف غنی میکوشد تا دست آورد این 
تحت دو فشار عمده قرار دارد: فشار خارجی بخصوص تهدید های امریکا  وامروز ا و اما بخشد

بوسیله خلیلزاد و دیگر فشار های داخلی توسط کسانیکه در اندیشه از دست دادن قدرت اند و برای 
این مارهای دهن آستین و در راس شان حامد اعاده آن از هیچ نوع تخریب نظام خوداری نمیکنند. 

 ملت و وطن در پیش گرفته اند.قبت اندیشانه را برای کرزی  بازی های ناعا

مذاکره بین االفغانی دام تزویر دیگر است که طالبان میخواهند مخالفان اشرف غنی را بخود جلب و 
لفان جذب شده خود تجذب کنند و درنهایت خود را محور همه امور بسازند و بعد یکه یکه همین مؤ

را سر ببرند و به دیار ابدیت بفرستند و دارائی های باد آورده شانرا در دست خود گرفته و آنرا ضم 
 حاکمیت ملی افغانستان به باداران خود تسلیم دهند. 

افغانستان »چنین گفت: چهارشنبه در گردهمایی ملی جوانان در تاالر لوی جرگه اشرف غنی بروز 
صلح گذرا، صلح اقلیت محور است و اکثریت ...پایدار است نه گذرا.است، اما صلح ح نیز خواهان صل

بزرگ را نادیده می گیرد، همچنان در صلح گذارا نهادهای ملی تقسیم می شوند و باعث بروز ملوک 

الطوایفی می گردد. اقتصاد جرمی در صلح گذرا تقویت شده و به جای حاکمیت قانون، افراد حاکم می 
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و همچنان صلح گذرا باعث تضعیف اقتدار ملی می گردد. ضرورت است که میان صلح گذارا و شوند 

پایدار تفکیک صورت گیرد، زیرا در صلح پایدار اقتدار ملی تقویت می شود و تصمیم گیرنده، نظام 

افغانستان، صحه ول حق ندارد که باالی انتحار جمعی ئهیچ فرد مس.....دموکراسی و مردم می باشند.

خواهد... هدف ملی بگذارد... در این مرحله حساس نمایندگی کردن از منافع ملی، تدبیر و حوصله می

ما صلح پایدار است، اما حقیقت تلخ این است که تجارب بین المللی نشان داده که پنجاه در صد 

ست. نهاد بین المللی در های صلح به جنگ شدیدتر مبدل شده و دلیل آن عجله در صلح بوده اپیمان

ً ضرورت واضح است که هدف صلح پایدار مورد تایید ملت  خصوص صلح تجارب موفق ندارند، بنا

 « قرار گیرد و صلح باید در روز روشن و به ارادۀ ملت انجام شود.

های گفتگوهای قطر را، حاضر نشدن طالبان به گفتگوی مستقیم با دیروز خلیلزاد یکی از اختالف

خواند که دلیل آنرا طالبان یکی به نفع رییس جمهور به عنوان یک نامزدم انتخاباتی مطرح  حکومت

 . کرده بودند و دیگر این که نزد این گروه، حکومت مشروع نیست

اگر حکومت مشروع نیست، پس طالبان » غنی در پاسخ به این موضوع به طالبان گفته است:اشرف 

رده اند و درحالیکه علمای جید اسالم در مکه و اندونیزیا گفتند مشروعیت شان را از کجا به دست آو

که انتحار و کشتار افراد ملکی مشروعیت ندارد، پس منبع مشروعیت طالبان کجاست؟ صالحیت و 

یس جمهور به دست مردم افغانستان بوده و آنرا قانون اساسی مشخص کرده است. من ئولیت رئمس

مذاکرات را خود شما آماده کرده اید و یا دیگران؟ و آیا اختیار تان به از طالبان می پرسم که آیا نقشۀ 

 «دست خود تان است و یا بیگانگان؟

اشرف غنی داد میزند که او مرگ را قبول دارد اما نمیخواهد شاه شجاع دیگر شود. هموطنان در 
 این لحظه حساس کمی تفکر کنید و منافع وطن را در نظر بگیرید.

روزنامه وزین هشت صبح برگزیده ام تا به واقعیت از را  دلچسپک مقاله یزید برای معلومات م
 . اینک متن مقاله تقدیم است: دقت گرددبیشتر های تلخ رویدادهای جاری 

 

 جمهورموقعیت دشوار یک رییس
   ۱۳۹۷دلو  ۱۰چهارشنبه،  - هشت صبح 

  حمید ارجمند

کند که نقشش را در آید و تصور میاش با طالبان راضی به نظر میزاد از توافقات اولیهزلمی خلیل
خواهد که در مورد مسایل مربوط به می« هاافغان»کرده است. حاال او از این جریان به درستی بازی 

است. اگر برداشت من از این جمله « کلید صلح در کابل»زاد، وگو کنند. به گفته آقای خلیلخود گفت
  درست باشد، آقای غنی باید در مورد توافقات طالبان و واشنگتن تصمیم بگیرد.

وگوهای خود را با افکار عامه در میان نگذاشته است ولی بدون شک، زاد جزییات کل گفتآقای خلیل
دانیم که مطالبات سیاسی طالبان را به اطالع ارگ رسانده است. ما در بیرون از ارگ همین قدر می

 های تروریستی مانند القاعده دردو طرف روی موضوع خروج و عدم حمایت طالبان از گروه
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های مختلف، از جمله رویترز، گزارش داده اند که دو طرف روی اند. رسانهپرنسیب توافق کرده
کند. معاون زاد این موضوع را رد میاند ولی خلیلبس و تشکیل حکومت موقت نیز حرف زدهآتش

جمهور نیز به روال سابق، با همان لحن قاطع، طرح این موضوع را یک عمل سخنگوی رییس
  برای انداختن جدایی میان افغانستان و ایاالت متحده توصیف نمود. مغرضانه

 

ولی جالب است که آقای غنی به طور 
پیوسته روی برگزاری انتخابات تاکید 

کند و طرف اصلی طالبان را می
داند که گویا: های افغانستان میدولت

ی هیچ کسی نیست و با خون تحفه»
یس تاکید ری« زیاد به دست آمده است.

جمهور روی این موضوع نباید 
واکنشی در برابر شایعات و گزارش 

های معتبری چون رویترز خبرگزاری
آید که موضوع، باشد. به نظر می

تر از آن است که آن را بر بنیاد جدی
شایعات دانست. واقعیت این است که 

ستان، خواستار مذاکره طالبان به بهانه عدم پذیرش مشروعیت حکومت به عنوان نماینده مشروع افغان
دهند. بدون شک، این کار از را ترجیح می« های سیاسیجریان»وگو با با آن نبوده و در عوض گفت

ومرج سیاسی و دهد و از سوی دیگر هرجسو دولت افغانستان را ضعیف و غیر مشروع نشان مییک
ها در حزب جمعیت  برخی چهرهآوَرد. از همین حاالهای داخلی به وجود میاعتمادی را میان جناحبی

مانند عطامحمد نور، از موضع حکومت فاصله گرفته، تاکید اشرف غنی بر مذاکرات با دولت را به 
  مثابه حفظ امتیازات و قدرت یک اقلیت تعبیر کرده است.

قانع  وگوها را مساعد سازد ولی تا فعالً ازی گفتزاد وعده داده است که زمینهبا این حال، آقای خلیل
جا است که آیا گان دولت افغانستان ناتوان مانده است. سوال اینکردن این گروه برای نشستن با نماینده

  آورد؟جانب امریکایی به اندازه کافی باالی طالبان و پاکستان فشار می

دهد. ترمپ خواستار زاد بیش از حد به اهداف دولت متبوعش اهمیت میترس ما این است که خلیل
کند. اما، متقاعد زاد برای تحقق این هدف تالش میوج قوای امریکایی از افغانستان است و خلیلخر

شناسی مشروعیت دولت به عنوان تنها نماینده کردن طالبان به نشستن پشت میز مذاکره و به رسمیت
زده شتاب هایزاد شاید به اندازه کافی روی آن کار نکند. راه حلمشروع کشور، کاری است که خلیل

مند و با نفوذی های قدرتهای مقطعی که به سرعت باید به دست بیاید، در دیپلماسی دولتآوردو دست
ها در کنفرانس ژنیو یک سلسله توافقات ها و امریکاییشود. بار قبل، روسچون امریکا نیز دیده می

  ن گردیدند.ظاهری و بدون تضمین را انجام دادند و باعث تضعیف دولت در افغانستا

زاد با طالبان موافق نیست. آقای غنی روی حکومت افغانستان در حال حاضر با هر دو توافق خلیل
برگزاری انتخابات اصرار دارد که به معنای رد ایده حکومت موقت است، و دوم، حضور نیروهای 

که قوای سازد. البته وی قبول دارد خارجی در افغانستان را به عنوان یک ضرورت مطرح می
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بندی خروج نیروها خارجی باید روزی از افغانستان بیرون شوند، ولی واضح است که موافق زمان
  پندارد.شان ضعیف میاینیست، چون موقعیتش را در برابر طالبان و حامیان منطقه

مذاکرات چیز ی رییس جمهور در برابر مذاکرات دوحه قابل درک است. وی در این واکنش محتاطانه
بیند که با امیدواری از آن استقبال نماید. گروه طالبان یک اجندای محدود و غیرمنطبق گیری نمیدندان

یکی های سیاسی افغانستان را بر جانب امریکایی تحمیل کرده است و امتیازات خود را یکیبر واقعیت
وقت، فارغ از این که به طور گیرد. حتا موضوع حکومت می امریکا میاز فرستاده وزارت خارجه

تواند به راه حلی مانند نشست بن منجر گردد، در راستای اجندای طالبان است. این در حالی بالقوه می
دهد، ولی حکومت موقت دقیقاً است که حکومت افغانستان شعار عدم بازگشت به گذشته را می

  بازگشت به نقطه اول است.

ای تقسیم مجدد قدرت نیست چون در آن صورت این خواسته از ی حکومت موقت به معننخست، ایده
آید و گروه طالبان در این چارچوب، سهم الزمش را طریق تشکیل دولت وحدت ملی نیز به دست می

تواند طلب کند. در واقع، طرح حکومت موقت به معنای تغییرات بنیادین در نظام سیاسی از قدرت می
  های ملت افغانستان نیز است.یو به تبع تعدیل در حقوق و آزاد

دوم، حکومت موقت خطر فروپاشی نظم سیاسی و امنیتی را نیز به دنبال دارد. کنار رفتن رییس 
گی خالی قدرت و بحران مشروعیت جمهور بر حال و توافق سیاسی برسر یک فرد دیگر به ساده
، حاصل این وضعیت یک ی طالبانحقوقی و سیاسی را خلق کرده و با توجه به ماهیت شریرانه

  اغتشاش دیگر خواهد بود.

ً هدفآمد باال در راستای اهداف طالبان است. امریکاییدو پی شان از شان خروج قوایها اگر عمدتا
های طالبان در موقعیت کامالً افغانستان باشد در آن صورت حکومت در برابر این خواسته

رنگاران در کابل گفت که امریکا برای خروج عجله دارد زاد به خبپذیری قرار دارد. آقای خلیلآسیب
گیری هایش است. اشاره او به عدم ثبات فکری و تصمیمگیری فوری از تالشو طبعاً منتظر یک نتیجه

دونالد ترمپ نیز هست که شاید روزی از خواب برخیرد و از طریق توییتر به نیروهایش دستور 
  خروج از افغانستان را بدهد.

تواند های طالبان نمیو خواسته  ت این است که حکومت تنها به نه گفتن به فشارهای امریکاواقعی
های سیاسی بسنده کند. باید ابتکار عمل از خود نشان بدهد. از جمله، طالبان روی نشست با جریان

گی از دادن حکومت که گویا نمایندهافغان به منظور ضعیف نشان دادن و نامشروع جلوه
کند تا مردم افغانستان، تاکید دارند. در مقابل، حکومت بهتر است که در این روایت می« گرانلاشغا»

طالبان خدشه وارد کند. باید حکومت قبل از برگزاری انتخابات روی مطالبات طالبان و اتخاذ یک 
موضع مشترک روند رایزنی را آغاز کند. الزم است که در یک نشست سرتاسری با حضور تمام 

ها را در برابر طالبان به دست آوَرد. این های سیاسی و قومی کالن، حکومت حمایت روشن آنریانج
دهند که از یک آدرس و با ها ترجیح میسازد که در موضوع صلح افغانکار به طالبان واضح می

های رترغم مشوها روی آینده سیاسی کشور توافق کنند. حکومت علییک اجندا با طالبان و امریکایی
های انتخاباتی و تک بانی از خود در اختیار ندارد. به خصوص رقابتقبلی، یک صدای واحد در پشتی

نهایت دشوار ساخته است. بیانیه عطامحمد نور، از تیم اتمر گرایی را بیروی رییس جمهور این هم
واضع طالبان را های داخلی مگیریتر به نفع طالبان است تا ارگ. چنین موضعدر این مقطع بیش

 )پایان مقاله( های حکومت را.دهد تا تالشمشروعیت می
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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