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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  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

            

 2۰1۴/۰۸/1۰          رازق مامون

 به ارگ، قطعی شد داکتر اشرف غنیرفتن 
 

به تصمیم امریکایی  قدرت خارج بسازند. این مسأله بستگیکرزی را چه گونه از قلعۀ  بعدی این است که حامدسؤال 
 ها دارد که برای وی چه آشی پخته اند!

 
وزیر خارجۀ امریکا امضاء شد،  حضور داکتر عبدهللا درو  مشترک که به قلم داکتر اشرف غنی اعالمیۀ رسمی و

داکتر اشرف غنی را رقم زد. ازین پس، هر نوع سرپیچی گروه واشنگتن و برنده شدن قطعی ستراتیژیک  پیروزی
پاسخ داده عام  عکس العملبا  تلقی شده و نقض پیمان رسمی اصالحات و همگرایی و یا خروج از پروسۀ مشارکت،

ها و در آویختگی های الینحل جنگ قدرت را به جای آن که  چلنج"جان کری" با مهارت مؤفق شد که  خواهد شد.
 به تعویق بیاندازد. آیندهبه طور دایم حل و فصل کند، دست کم به چند ماه 

اشرف غنی به حیث رئیس جمهور انتخابی، بخش اعظم اهداف و نگرانی  از دیدگاه بین المللی، سبقت جستن داکتر
 افغانستان دست کم تا پنج سال آینده، برطرف خواهد کرد. سؤال بعدی این است که حامد ۀآنان را در حوز های

خارج بسازند. این مسأله بستگی به تصمیم امریکایی ها دارد که برای وی  )ارگ( کرزی را چه گونه از قلعۀ قدرت
 چه آشی پخته اند!

است  «قانون اساسی» وار کردن تمامی امور بر خطخطوط اساسی پروگرام داکتر اشرف غنی درعرصۀ داخلی، س
)قانونمندی(  تا نظمی که همیشه مفقود بوده، به وجود آید. بخش های محوری تیم اصالحات و همگرایی به قبول

موج هواداران مواجه  ماه های آینده با مشکالت سختی از سوی حکومت جدید و ندارند و داکتر عبدهللا در «عادت»
 خواهد بود.

شخصی حامد  و سیاسی خالف روش های غیر زمینۀ سیاست خارجی، بر ف حکومت داکتر اشرف غنی درموق
مدت  داشت منافع دراز با درنظر همآهنگی و سازگاری کامل و وفاداری اصول به مدیریت بین المللیکرزی، 

 افغانستان متمرکز خواهد بود.
جمیعت » خاباتـی به اردوگاه مجاهدین به محوریتزار انتلیلزاد که ششماه قبل از شروع کارکتر خاطرح د 

معوج، ضعیف و وارونه مورد موافقت رسمی قرار گرفته  و پیشنهاد شده بود، اکنون به گونه ای کج  «اسالمی
در تعامالت بعد از انتخابات که ظاهراً اردوگاه شاخۀ  «ریاست شورای اجرائیه» است. اما طرح فرضیه مانند

( به آن قناعت کرده، درتناسب با  نقشۀ انتظار مشروط و ترصد آمیز به طورکه فعالً )نظامی جمعیت اسالمی 
با خون جگری های سخت و دردناکی درآینده  عملی، های کارخلیلزاد، نه تنها چیز های زیادی کم دارد، بل از نظر 

 همراه خواهد بود.
سوار کند.  شانۀ قانون اساسی را بر« مصلحت» یک دلیل ساده اش این است که داکتر اشرف غنی آدمی نیست که

با تمام قوت ایستاد و از  2۰۰2 -2۰۰2در زمان تصدی وزارت مالیه( در سال های در اوج قدرت مارشال فهیم ) او
در « مجاهدین معاش خور»ماه به بهانۀ موجودیت هفت صد هزار نفر  که هرفهیم  افراددادن بوجی های پول به 

 رفتند، جلوگیری کرد.گ وزارت دفاع می
ه امریکا به حیث گزین جایگاه فرد اول رهبری نظام سیاسی، از سوی محافل ناتو و داکتر عبدهللا دقیق می داند که در

سیاسی گروه های مجاهدین  تسلطمدیریت جهانی به  آینده هم چنین نخواهد بود. اگر غرب و مطرح نبوده و در ای
مساعدی می داشتند؛ حزب اسالمی، جنبش ملی و طالبان را به جانش  پشتون ها نظر یا غیر« جمعیت»به محوریت 

مطرح می بود، احمدشاه مسعود، استاد ستراتیژیک نمی انداختند. اگر نظری نسبت به طیف شمال به حیث متحد 
 حذف نمی شدند.اول آن ها تقریباً به یک شیوه و اجندا از صحنه  صفقوماندان  ربانی و مارشال فهیم و حدود ده 

ائتالف »عمومی مخالف  قوماندانحالی است که به غیر از استاد عبدالعلی مزاری، هیچ رهبر جهادی و  این در
 از هیچ جریان دیگری حذف نشده است.« شمال

سیاسی  و آنان را به اصالح رفتار مجاهدین دولتی، درس بزرگی داده  ناگمی رفت این وقایع برای بازماند انتظار
شویق کند، مگر حاال فرصت تجدید نظر در موضع شان را ندارند و فشار امواج هواداران سنتی برای باقی شان ت
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 2تر 2 له :هد پاڼو شمیر

 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

 

بسیار « حق گرفته می شود»این دسته شعار  ماندن در مسیر محافظه کاری بر آنان غلبه می کند. اگر چه برای
ن تغییر مثبت نسبت به سیاست بین المللی کلیدی است، از عواقب دفاع از حامد کرزی در برابر امریکا، و نشان داد

از چیز زیادی بروز نمی دهد. آن چه در نتیجۀ دو دور سفر "جان ِکری" حاصل آمده، چیزی کم تر، مبهم تر و پر 
کتر خلیلزاد قبل از شروع پروگرام انتخابات با رهبران جمعیت در میان گذاشته بود. ااز جایگاهی است که د خطر

اما  ،کتر عبدهللا رسماً در مقام معاونت اول تیم مورد حمایت واشنگتن در نظر گرفته شده بوداددر آن طرح، جناح 
در سطح دولت به نام گروه احمد ضیاء مسعود نیز در هر گام در  بزرگی« درفش»افزون برآن،  حاال چنین نیست و

 خواهد بود. شتهافرامقابل شان 
وزیران را سرپرستی خواهد کرد، چیزی است معادل وظیفۀ منظور شده از مجمع  أجایگاه شورای اجرائیه که ظاهر

. منشی و رئیس شورای منشی شورای وزیران سوی صالحیت دار اصلی یعنی رئیس جمهور انتخابی به یک
 اجرائیه، البد همه روزه پیشانی رئیس جمهور را می نگرد که چند چین در آن افتاده یا نیفتاده است!

مقامی که به  ،بدون شک بر سر حدود صالحیت های رئیس شورای اجرائیه بر سرجایش باقی استجنجال های آتی 
رئیس »عقب  از آن روی کاغذ نخواهد آمد و هیچ گاه موجب قناعت جریانی که در ،هیچ وجه تعریف همه پذیر

 نیز نخواهد بود. ،صف کشیده اند« شورای اجرائیه
 

 پایان
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