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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۳/۲۷

خامه پرس

ایجاد حکومت موقت عمران خان پاکستانی ،اتمر پرچمی و اعطای جهادی
عمران خان گفته بود که در آینده "حکومت جدید در افغانستان ایجاد خواهد شد "

رسانههای پاکستان گزارش دادند که عمران خان ،نخست وزیر این کشور
برای تامین صلح در افغانستان بر ایجاد حکومت موقت تاکید کرده است.
روزنامه پاکستانی "اکسپرس تریبون" نوشته که عمران خان روز گذشته
دوشنبه پنجم حمل/فروردین در یک نشست با خبرنگاران گفته که حکومت
افغانستان یک مانع در روند صلح این کشور است و راه حل این مشکل،
ایجاد حکومت موقت در افغانستان است .
او گفته که دولت افغانستان بارها در تالش به بن بست کشاندن روند صلح با طالبان بوده و اصرار داشته این گروه با
آنها گفتوگو کند.
•

نخستوزیر پاکستان همچنین گفته که پیشتر یک دیدار برنامهریزی شدهاش را با رهبران طالبان به دلیل اعتراضهای
دولت افغانستان لغو کرده است .

طالبان نیز اعالم کرده بودند که در اواخر ماه دلو/بهمن سال گذشته به پاکستان سفر خواهند کرد و با عمران خان خواهند
دید .اما بعدا گفتند این سفر به دلیل قرار داشتن نام برخی از اعضای هیات مذاکره کننده این گروه در فهرست تحریمهای
آمریکا و سازمان ملل لغو شده است.
اظهارات تازه نخست وزیر پاکستان درحالی دوباره خبرساز شده که او حدود دو هفته پیش نیز گفته بود که به زودی
صلح در افغانستان برقرار میشود و "در آینده حکومت جدید در افغانستان ایجاد خواهد شد که از تمام مردم این کشور
نمایندگی خواهد کرد".
او این اظهارات را در میان مردم منطقه قبیلهای باجور در نزدیکی مرز با افغانستان گفته و افزوده است که روند صلح
به ثبات ،بهبود بازرگانی و رفاه اقتصادی در منطقه منجر خواهد شد.
وزارت خارجه افغانستان پس از آن ،مستشار سفارت پاکستان در کابل را احضار کرد و اعالم کرد دولت افغانستان این
اظهارات را مداخله صریح در امور داخلی خودش میداند.
گروه طالبان گفته بودند قرار است نمایندگان این گروه با عمران خان ،نخست وزیر پاکستان دیدار کنند
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اظهارات مقامهای پاکستانی در حالی صورت میگیرد
خواستهایی مبنی بر ایجاد حکومت موقت در داخل
این کشور نیز شنیده میشود .با وجود این که محمد
اشرف غنی ،رئیس جمهوری افغانستان بارها
مخالفتش را با ایجاد حکومت موقت در کشورش اعالم
کرده است .

که

روز گذشته محمد حنیف اتمر ،یکی از نامزدان
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز در یک
گردهمایی در شهر مزار شریف ،روش موجود
رهبری حکومت را مشکلی در مقابل صلح و انتخابات
خواند و تاکید کرد که این شیوه باید متوقف و اصالح
شود.
او تاکید کرد که به اساس قانون اساسی افغانستان بعد
اول جوزا/خرداد عمر قانونی حکومت فعلی به پایان
میرسد و به عقیده وی باید پس از آن حکومت سرپرست یا حکومت موقت ایجاد شود.

از

او در این باره گفت" :حکومتی را میخواهیم که برای صلح و انتخابات با صداقت کار کند نه این که خود به یک مانع
تبدیل شود .حکومت سرپرست یا موقت به اساس قانون اساسی از اولویتهای ماست که به مردم اطمینان دهیم که صلح
و انتخابات آمدنی است".
محمد حنیف اتمر ،یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز در یک گردهمایی در شهر مزار شریف ،روش
موجود رهبری حکومت را مشکلی در مقابل صلح و انتخابات خواند

حکومت افغانستان تاکنون به اظهارات آقای اتمر و نخست وزیر پاکستان واکنش رسمی نشان نداده است اما شاه حسین
مرتضوی ،معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوک خود به کنایه نوشته" :رقص دولت موقت به
ساز همسایه"!
اما تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری آقای اتمر امروز بار دیگر اعالمیهای منتشر کرد و تاکید کرد که خواست آنها
مبنی بر ایجاد حکومت سرپرست پس از پایان دوره کاری ریاست جمهوری فعلی افغانستان ،یک موضوع داخلی بر
اساس قانون اساسی و اجماع سیاسی افغانستان است.
این تیم انتخاباتی در عین حال اظهارات عمران خان را "دخالت آشکار در امور داخلی افغانستان" خوانده است.
در این اعالمیه آمده که این اظهارات "حساسیت مردم را برمیانگیزد و به زمینههای همکاری دو کشور آسیب جدی
وارد میکند".
حق نشر عکس  Getty Images Image captionآقای محب گفته بود که زلمی خلیلزاد در تالش ایجاد حکومت موقت و بدست
گرفتن رهبری این حکومت است

ادعای تالش نماینده آمریکا برای ایجاد حکومت موقت در افغانستان
گفت وگوهای جدی صلح برای افغانستان در این اواخر از سوی نمایندگان دولت آمریکا و گروه طالبان آغاز شده و
جریان دارد.
رهبری این گفتوگوها را زلمی خلیلزاد ،نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان برعهده دارد.
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اظهارات مقامهای دولت افغانستان پس از پنج دوره این گفتوگوها نشان میدهد که آنها از جزئیات گفتوگوها بیخبر و
ناراضی هستند.
در آخرین مورد از این انتقادها ،حمدهللا محب ،مشاور امنیت ملی افغانستان اخیرا در سفری به آمریکا از زلمی خلیلزاد،
شدیدا انتقاد کرد و او را متهم به دنبال کردن منافع خودش در جریان روند مذاکرات با طالبان کرد.
او گفت که زلمی خلیلزاد در پی ایجاد حکومت موقت است که خود در راس آن قرار بگیرد .او روند صلح میان آمریکا
و طالبان را غیرشفاف خواند.
اظهارات او واکنش تند مقامهای آمریکایی را به دنبال داشت .حتی بعدتر خبرگزاری رویترز گزارش داد که یک مقام
ارشد وزارت خارجه آمریکا به اشرف غنی ،رئیس جمهوری افغانستان گفته مقامهای نظامی و غیرنظامی آمریکا دیگر
با آقای محب کار نخواهند کرد.

عطا محمد نور به دولت هشدار داد :انتخابات را تحریم و حکومت موقت اعالم می کنیم
به گزارش خبرگزاری آوا ،نماز عید سعید قربان در مسجد جامع روضه مبارک با حضور سترجنرال عطامحمد نور رییس
شورای اجرایی جمعیت اسالمی ،شجاع الدین شجاع معاون
و سرپرست والیت بلخ ،مسوالن ارشد امنیتی شمال ،احزاب
سیاسی ،نمایندگان مردم و کافه مردم والیت بلخ ،ادا گردید.
پیش از ادای نماز ،آقای نور طی صحبتی ضمن تبریک ایام
خجسته عید ،از حوادث اخیر کشور اظهار نگرانی نموده،
شهادت و جراحت مردم ونیروی های امنیتی را در بخش
های مختلف کشور ،بسیار اسف بار خواند.
وی با تشریح وضعیت کشور ،بر برون رفت از آن مطابق
طرح ایتالف ملی بزرگ و سایر جریان های تاثیر گذار
تاکید کرد.
عطامحمد نور؛ رئیس اجراییه حزب جمعیت اسالمی
خاطر نشان کرد :برای حکومت مهلت دو هفته ای تعیین
کرده اند تا در روند انتخابات اصالحات و شفافیت بیاورد.
آقای نور هشدار می دهد که در صورت بی توجهی حکومت ،با هم پیمانان اش انتخابات را تحریم و حکومت موقت اعالم
میکنند.
آقای نور گفت“ :اگر شفافیت در نظام انتخاباتی نیآمد و انتخابات عادالنه صورت نگرفت ما انتخابات را پیشاپیش تحریم می کنیم
و به سوی قدم دوم خود می رویم”.
رئیس اجراییه حزب جمعیت اسالمی اعالم آتش بس با طالبان را راه دست یافتن به صلح ندانست و میگوید پس از ختم آتش بس
در عید فطر تا کنون هزاران سرباز نیروهای امنیتی و غیرنظامیان جان باخته اند.
او در مورد اظهار داشت“ :سالح ها را به نحوی داخل شهرها کردند ،سپس از داخل شهرها از اطراف پاسگاه ها عملیات برق
آسا کردند ،هفت هزار جوان رشید شما در قوای مسلح افغانستان به شهادت رسیده اند”.
همزمان با این ،آقای حکمتیار و عطا محمدنور از وضعیت بد امنیتی در کشور ابراز نگرانی کردند.
گلبدین حکمتیار ،در این پیامش جنگ غزنی و کندز را فاقد توجیه دینی و منطقی خواند.
از سویی هم ،حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین در پیام عیدی اش از شعلهور شدن میدان های جنگ به شدت ابراز نگرانی کرد
و برای تامین امنیت و حل مشکالت در کشور خواهان برگزاری لوی جرگه ععنعنوی شد.
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