
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 degerman.-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درالین افغان جرمن آن

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیودهٔ نیعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

                                                                                                          ۲۱/۰۷/۲۰۱۹ 
 

 داشت کیژیاتمر ضعف سترات فیحن لیتحل

 
نیوز دنبال  جمهوری را در طلوع ترین نامزدان ریاست آقای حنیف اتمر یکی از مطرحشنود  و گفت

که با  است که یا باید با دقت و تحلیِل عمیق صحبت کنید یا این کردم. راستش وضعیت طوری پیچیده
قت، تمهید و مداران نتوانند با د فریبی رجوع کنید. در همچو حالتی اگر سیاستها به عوامگویی ُکلی

شنود اتمر شش ابهام تحلیلی  و پیوندند. گفت دوم می ه  کاوش به مسایل پردازند، به ناچار به گزین
 :داشت

ن اس هایی بهگویی کردهایش در چهار سال پسین بر بنیاد کلی برائت و معصومیِت سرد از عمل. ۱
دهد؟ ها چیزی را تغییر میمؤلفه گی به اینآیا پرداختن همیشه«. وحدت ملی، اجماع ملی و منافع ملی»

ها را بلند ها زمردین، این مؤلفههای آتشین و آقای عبدهللا با ژست مگر این آقای غنی نیست که با فریاد
 .زنند تر از شما داد می

 
مایه بود. به باور او دیورند، هیچ اثری بر جنگ افغانستان  جستار پاکستان در بحث اتمر خیلی بی. ۲

را بر جنگ افغانستان  که شما آن پذیرید، قابل درنگ است، اما اینکه شما دیورند را نمیندارد. این
پندارید، ضعف تحلیل شما را از مفهوم ژیوپولیتیک و نقش آن در تاریخ صد سال اخیر  اثر میبی

 .دهد افغانستان به وضوح نشان می
 
ن نیز ناتوانی تحلیلی داشت. او بر ترین کاندیدای ریاست جمهوری به طالبا نگرِش یکی از مطرح. ۳

سیاست جاری دولت در برابر مذاکرات صلح صحه گذاشت. صلح باید با دولت و رعایت جمهوریت 
بهتری را برای روند جاری و بازیگران آن مطرح نکرد.  دستورالعملمطرح شود. مگر آقای اتمر هیچ 

لح مطرح بود نه به عنوان یک  مشتاق به ص ِجا برخورد آقای اتمر به صلح از دید یک افغاناین
 .مدار و اپوزسیون پویاسیاست

 
های منحصر به فرد، کرد، بل با ظرافت اش را نقد نمی نقد اتمر، نقد سازنده نبود. او مخالفین. ۴

شود. سپس بازیگران و  آغاز می« انتقاد از خود»برای نقد سازنده از  کرد. بهترین گزینهبدگویی می
کرد در دوران حاکمیت پس از  گیرد. اگر آقای اتمر چنین میرا به نقد و بررسی میها در نهایت پیامد

رو به نقد  گرفت. از اینمورد نقد جدی قرار می -که خود یکی از بازیگران آن بوده است-طالبان
 .گرایانه پناه بردگوییِ عوامعمق و کلیسطحی، کم

 
کننده و مضجر روبرو بودم. اتمر وشنود کسلک گفتدر این برنامه، من به عنوان یک بیننده، با ی. ۵

صحبت و با فرهنگی است. اما این  اش را به نمایش گذارد. او انسان خوش توانست جذابیت نمی
 .شنود دیشب، مبرهن نبود و تصویر در گفت

 
ای توانستند به مراتب بهتر از این باشند. بربرنامه خپلواک عزیز می ه  های گرانندراستش پرسش. ۶

های مدار برون کشد. اگر گرداننده قدرت پرسش پرسنده مهم است تا تحلیل را از دل و فکر سیاست
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ها با آمادگی بهتر تهیه و ی تحلیل را ندارد، چه بهتر که همچو برنامهمدار قدرت ارایهتحلیلی و سیاست
 .ارایه شوند
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