
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 22/60/2612                رازق مامون
 

  «و همگرایی اصالحات»تیم 
 آزمون بالتکلیفی تأریخی در

 
 ( سیاست های کرزی وکاتچ در) ت اسالمی در دفاع از طالبان یعنتیجۀ همکاری یک جانبه و سخاورزانۀ جم

 .ت از معادالت سیاسی آینده را رقم زده استیعقعیت محوری جمومتغییر سیاست بین الملل و حذف 
 

مؤفق نشد مواضع خود را با جوانب درگیر در انتخابات افغانستان هم « همگرایی اصالحات و»به نظر می رسد که 
درخواست ها از تیم اصالحات  . چانس ها برای حل مسالمت آمیز بحران به سرعت از دست می رود . آهنگ کند

  :برای بازگشت به همکاری با کمیسیون انتخابات همه یکسان اند
  .دکنیمشکل را در همکاری با کمیسیون انتخابات حل 

اما در کابل تاجیمز دوبنز نمایندۀ سرمنشی ناتو و یان کوبیش رئیس دفتر سیاسی یون «راسموسناندرس فوگ »از 
 . ازین قرار، موضوع شوخی نیست. سفید و سران کمیسیون انتخابات، موضوع واحدی را تکرار می کنند قصر

 . در برابر خواست یکسان نهاد های داخلی و خارجی قرار داردو همگرایی تیم اصالحات 
ک تله بند مانده و راه حرکت به جلو و عقب بسته به ی درو همگرایی  در برابر این جریان عمومی، تیم اصالحات

 . نظر می رسد
آنان با ادامۀ تحریم کمیسیون انتخابات، به تدریج همه چیز را از دست خواهند داد، بدون آن که هیچ امتیازی دندان 

 .بگیر را از آن خود کنند
شتر طرف ها شده و کمیسیون انتخابات به انتشار سریالی اسناد و مدارک در مورد تقلب انتخاباتی، باعث لجاجت بی

سنگین، همچنان می چرخد و هر چه را اصالحاتی  آسیاب، همچون و همگرایی عنوان مدعی اصلی تیم اصالحات
 .آرد می کند« قانون»ها در آن بریزند، به نام 

حی شمال شرق، حتی امکان دارد از عقب یا از نوا. قابل قبول نیست جناحادامۀ چنین وضع برزخی برای هیچ 
دلیلش این . از طالبان ظهور کرده و به سوی مراکز سیاسی اصالحاتی ها دور بخورد ه ایگستردجبهۀ ناگهانی و 

 !است که تیم تحول مدعی است که طالبان با ما هستند و به ما رأی داده اند
و تظاهرات، وقتی همه از  بعد از هر قیام  . این وضعیت گردابی بیانی از انزوای عمیق تر و پیشرفته تر است

و ها جمع شده به خانه می روند، زخم بی باوری نسبت به این که آیا نتیجۀ دلخواه به نفع تیم اصالحات  سرک
 . دوباره سر می کشد ؟دیده خواهد شد و یا خیرهمگرایی 

دیگر تغییر نمی باورمند شده اند که پروژه ای طراحی شده از قبل، و همگرایی از الف تا ی در تیم اصالحات 
  .خورد، مگر این ترکیب تیم اصالحات متحول شده و به پارچه های مختلف تقسیم شود

 این باخت از . قرار دارد، بازی را باخته است« و همگرایی اصالحات»محور  یت اسالمی، که درعجم
سران این تنظیم که ارگ را خانۀ دایمی . سال ها قبل شروع شده بود، اما کسی حاضر نبود آن را ببیند

البد ( صالح الدین ربانی قانونی و)خویش پنداشته بودند، وحاال هم دفاتر اصلی شان در ارگ قرار دارد، 
ت اسالمی چوب دفاع از پالیسی های یعجم! کرزی را ما آوردیم... می گفتند همه چیز رو به راه است

 وکاتچ در) ت در دفاع از طالبانیعانبه و سخاورزانۀ جمنتیجۀ همکاری یک ج. خورد کرزی را می
چیزی معادل صفر بود و پسآمد آن، تغییر سیاست بین الملل و حذف یا کم توان ( سیاست های کرزی

 .  ت از معادالت سیاسی آینده استیعساختن جم
 ک پوشش کاذب انفعال، بیشتر فرو رفت که صالح الدین را به عنوان ی محاق اغفال و جمیعت زمانی در

خیمۀ حفاظت از پالیسی خویش مقرر  ستونصلح خواهی، مفت و مجانی به ارگ کشانیدند و کرزی وی را 
 .کرد

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mamun_r_tim_eslah_hamgraii_dar_azmun_belataklifi_tarikh.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mamun_r_tim_eslah_hamgraii_dar_azmun_belataklifi_tarikh.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

این همه عرق ریزی و مصرف در راه اندازی تظاهرات اعتراضی روز جمعه، کمیسیون انتخابات را از جا تکان 
شود، سبب نخواهد شد که کمیسیون انتخابات چهره و  هزار بار دیگر چنین گردهمایی های خیابانی سازماندهی. نداد

 . ترکیب عوض کند
 . کنند ج اساسی انتخابات را اعالم میئنتاآنان خونسرد شب و روز کار می کنند تا پنج روز بعد، نخستین 

  اصالً نمی تواند خودش را برای . رسمی ترس دارد از یک شوک «همگرایی اصالحات و»تیم حاال
 . شنیدن خبر شکست در انتخابات آماده کند

 تعامالتی  اصالحاتی ها خوب می دانند که واقعیت ها نه در خیایان ها، بل در. تصورش یک کابوس است
معامله  ت در جرگۀیعاست که سال ها به دور از چشم مردم و بستر خیابان ها طراحی می شد و سران جم

 .حاال ورق برگشته است. در صدر می نشستند
اصالحاتی ها با عامل خارجی هیچ گاه . جبهۀ داخلی و جبهۀ خارجی: اصالحاتی ها در دو جبهه بندک مانده اند

حامد کرزی اکنون با . هر گاه احساس شده زبان مشترکی وجود داشته، صوری بوده است زبان مشترک نداشته اند و
دست  اصالحاتی ها تازه فهمیده اند که کرزی از آن ها عبور کرده  و اصالحاتی ها بازی می کند وورقی غیر از 

 .جای دیگری دراز کرده است در
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