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 11/11/4114احسان هللا مایار                                                                                    
 

 به آیندۀ میهنم تشویش دارم
 امید است اشتباه کنم 

 

و نشر تبصرۀ نیویارک تایمز در مطالعه نمودم " افغان جرمن آنالین " اخبار روز را در پورتال طبق عادت 
 .قبال اوضاع جاریه در افغانستان ناراحتم گردانید
روزنامه نیویارک تایمز موضوع پایان یافتن جدول زمانی " :  تبصرۀ نیویارک تایمز چنین گزارش می دهد که 

روزنامه می . ور غنی برای اعالن کابینه افغانستان را به تحلیل گرفته استتعیین شده از سوی رئیس جمه
روز نخست حکومت اش، تعهدی را که برای تشکیل کابینه  44رئیس جمهور اشرف غنی نتوانست در : نویسد

 .در این مدت، در جریان مبارزات انتخاباتی اش سپرده بود، عملی کند
دیپلومات های غربی می نویسد که آنها نگرانی دارند، شاید در مورد نیویارک تایمز به نقل از شماری از 

ساختار کابینه، اختالف های موجود میان رئیس جمهور غنی و عبدهللا عبدهللا رئیس اجرائیه حکومت باعث شود 
  ."که کار تشکیل کابینه، پیچیده تر شود و تا پایان امسال و شاید تا سال آینده معطل شود

آن با امضای توافقنامه بین از قبل بی درنگ با مطالعۀ تبصرۀ باال خلق نگردیده، بل  امروزی و ن ناراحتییا
 .ذهن خود احساس میکنمآنرا درتشدید سروصورت گرفته و روز به روز عبدهللا محمداشرف غنی و داکترداکتر

که در پورتال  بودممضمونی نوشته  "اشتباه مجدد ایاالت متحده امریکا " ، زیر عنوان  14/11/4114به تأریخ 
با نصب لینک پایان در  توانند گرامی میخوانندگان . در همان وقت نشر گردیده است" افغان جرمن آنالین " 

 . انترنت مقال را مطالعه نمایند
mayar_e_eshtebah_mojaddad_ialat_motahedda_america 

 

وع در اینجا از موض بمنظور تسلل و پیوند دررا باال  نبشتۀاز چند جمله ایجاب می کند برای توضیح مسائل 
 .تا باالی علل و عوامل جنجال امروزی در کشور روشنی انداخته شده بتواندنظر گذشتانده 

   :چنین نوشته بودم که همان مقال در
، وزیرخارجۀ ایاالت متحده به امر رئیس جمهور، بارک اوباما با عجله از چین وارد کابل شد تا رییجان ک" 

عبدهللا عبدهللا  خمصۀ سیاسی، ساخته و بافتۀ داکتربست کشیده و افغانستان را از مجنجال انتخابات را از بن 
 .بیرون بکشد

خبر پایان در پورتال افغان جرمن آنالین پخش شد که در مورد سفر جان کیری دریکی از روزنامه های کابل 
 .مشتانده و مختصر در باره غور می نمائیۀ انرا از نظر خوانندگان گرامی گذیک حص

 :می خوانیم، از منبع هشت صبح 11/11/4114 مؤرخه"  توافق مهم و تاریخی" زیر عنوان درشت 

ایاالت متحده امریکا با دو نامزد  ۀری، وزیر خارجیگیر جان ک  شب گذشته نتیجه مذاکرات دشوار و نفس
توافق کردند که تمام آرای   جمهوری  نامزدان دور دوم انتخابات ریاست. جمهوری اعالم شد  انتخابات ریاست

المللی و ناظران هر دو دسته انتخاباتی، تفتیش و بررسی  ها، زیر نظر متخصصان بین  شده به صندوق ریخته 
امزدان انتخابات ن .پذیرند می -هرچه که باشد  -دند که نتیجه تفتیش آرا را همچنین نامزدان توافق کر. شود

. ری، توافق کردند که برنده انتخابات باید حکومت وحدت ملی تشکیل دهدیجمهوری، به وساطت جان ک ریاست 
   ....این چیزی بود که مردم افغانستان انتظارش را داشتند

 :ده استجان مطلب در سه موضوع ذیل گنجانیده ش
 .  تمام آرا زیر نظر متخصصان بین المللی و ناظران هر دو دسته انتخاباتی، تفتیش و بررسی میشود...  -
 .می پذیرند -هر چه که باشد  -نامزدان نتیجۀ تفتیش آرا را...  -
 .تشکیل دهدرا برندۀ انتخابات باید حکومت وحدت ملی ...  -

کنند،           به گفتۀ ناظران بین المللی که با لسان انگلیسی باهم صحبت می نظر خصوصی وبنابر بیآئید بدون تأثیر
Objective در مورد سه مادۀ بیرون نویس شده و ماهیت آن کمی مکث نمائیم و ببینیم ازاین نعمت گسترده شدۀ ،

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_ba_ayenda_maihanam_tashwish_daram.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_ba_ayenda_maihanam_tashwish_daram.pdf
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ب تیر شده و گرفته شده و یا اینکه کلوخ مانده از آری منافع ملی ملت افغان مدنظریروی دسترخوان آقای ک
 . خودرا برای مدت محدودی از َشر افغانها نجات داده است

در  وی صحنه سیاسی کشورعرضه گردیده وبا میانجی گری آقای کری باردیگرهمان آش و همان کاسه ر
کند، در حساسترین پستهای  حقیقت جابجا کردن و گنجانیدن چندنفر اصلی، تعداد شان از شش نفر تجاوز نمی

تا  وه صالحیت و کارگردانی هر رئیس جمهور بشمول داکتر اشرف غنی احمدزی را محدود اداره است ک
 .سرحد فالج گردانیده میتوانند و باز ملت بیچاره در نا امیدی روز وشب خودرا میگزرانند

اگر چشم باز داشته . کنند ها متأسفانه از اشتباهات خود نمی آموزند و در تکرار آن خم ابرو نمی امریکائی
باشند که دارند وضع جاریه در عراق و لیبیا بهترین درس زندگی شان شده میتواند که خدا نکند در افغانستان 

  ختم" .تکرار شود
 و بنده در مورد نوشته ام، 14/1/4114و  هشت صبح کابلروزنامۀ در  11/1/4114چند سطر باال که بتأریخ 
ببینیم که  د از دید امروزمختصر مرور نموده وهر دو سپری شده است، نشروزی از بیش از دو ماه و چند ر

و یا  ده استمیسر گردیعمل کدام دستآورد و یا دستآوردهایی به نفع ملت افغان و تمامیت خاک میهن ما در
 . خیر؟

و ما شاهدیم که  بودند عهد نمودهتطبیق مواد آن ود و هر دو نامزد به ته بدر باال سه اصل بیرون نویسی گردید
تمام آرا زیر نظر متخصصان بین المللی و ناظران هر دو دسته انتخاباتی، تفتیش و بررسی  ":  مادۀ اول آن

صصین خارجی وناظران و معتمدین هر دو نامزد تمام آراء متخ زیر نظر انتظار می رفت بنحویکه"  میشود
داکتر اشرف غنی تمام دیگر مشابه به دفعۀ اولی شمار آراء به نفع یک یک حساب شد و نتیجۀ آن بارو  تفتیش

 .شد
جنجال و معضله بود اصل حل که  ."می پذیرند - هر چه که باشد -نامزدان نتیجۀ تفتیش آرا را" : مادۀ دوم آن 

با نپذیرفتن نتیجه حالت بن بست حاکم در قضیه گردیده و باردیگر افغانستان . عبدهللا پذیرفته نشداز جانب داکتر
 .ه استسیاسی قرار دادرا در مسیر خطرناک بحران 

ایاالت متحده در این برهۀ زمانی مرتکب اشتباه بزرگتر از اقدام اولی دکترین سرتاپا غلط جان کیری باردیگر
 .و افغانستان را با این ساختار خالف تعامل جهانی به بحران عمیقتر کشانید هگردید

 ه با استفاده ازاین فرصت نیک میشد، کته میتوانم بخت دوباره نصیب برای امریکا فرصت دوباره، حتی گف
 . توانست افغانستان را و در آینده خودرا از مضیقه نجات دهد

عوامل عدم مؤفقیت کشورهای متهاجم در افغانستان عدم شناخت شان از خاصیت افغانها را میتوان نام ازیکی 
اثبات رسانیده اند ه در طول تأریخ ب افغانها در راه اعلی کلمت هللا و آزادی وطن شان ملت سلحشور بوده و. برد

در پهلوی این ارزشها یکی هم . که از َسر و زندگی خود تیر بوده و ترس راهی در ذهن شان جا نداشته است
ده بار : " گمراه ساختن متهاجمین بوده که نظر به یکی از گفته های عامیانه اگر خواسته باشند هر شخصی را 

 .استفاده می کنند حربهازاین  و اگر قصد داشته باشند  ،"گردانند تا لب جوی میبرند و تشنه بر می
رأی و داکتر اشرف غنی  164416413به احراز دوباره و بررسی مجدد آراء  ینید داکتر عبدهللا درنتیجۀ شماربب

داکتر رأی اضافه می باشد، مؤفق گردید که  %14644رأی که نسبت به داکتر عبدهللا  464446444با در یافت 
واقعیت و حقیقت در میدان  دربدهللا عداکتر  .را از آن خود نماید ریاست جمهوریکرسی اشرف غنی بایست 
همان وسیلۀ گمراه سازی استفاده نموده و ته و شکست خورده بود، لیکن وی ازباخمبارزات انتخاباتی 

وزیرخارجه ایاالت متحده را مانند یک طفل به کجراهی کشانید و خود وی بعد از َموت سیاسی دوباره زنده 
شرایط . قبوالنیدو اشرف غنی که زیر فشار امریکا قرار گرفته بود، شده و شرایط تباه کنندۀ خودرا باالی وی 

که  نامیدباالی ملت و مملکت  هحالت کشندرا می توان سی وضع افغانستان پروسۀ سیا درشدۀ تیم عبدهللا  تحمیل
باالیش آن همان عدم وجود یک تیم کاری و یا کابینۀ افغانستان می باشد که نیویارک تایمز در باال ازیکی 

 .تبصره نموده است
امیانۀ دیگر افغانها از گفته های عیکی بایست می و با افغانها بلد می بود، اگر فهم آنرا می داشت  کیریجان 

را " سر شدیار -جنگ شدیار" به کار می برد و را، که هر کدام آن از یک فلسفۀ عمیق اجتماعی نشأت نموده،
سیاست خود قرارداده و به رآی ملت افغان بیحرمتی ننموده، خواسته های داکترعبدهللا را نادیده  و شعار سرمشق

 . ا منحیث رئیس جمهور یک کشور مستقل تبریک می گفتمؤفقیت وی رداکتر اشرف غنی به و  می گرفت
هنوز هم قوای منظم جنگی ناتو به سرکردگی ایاالت متحده در افغانستان  4114فراموش ننمائیم که تا ختم سال 
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کردند، جواب خودرا در میدان کارزار بدست  موجود بوده و اگر گروه عبدهللا با مؤتلفین شناختۀ وی سرباال می
ارز خواهد کرد که کلی دیگری تبوضع قدرت جنگی نظامیان بیگانه به ش 4114بعد از ختم سال اما . می آورند

  .هد بوددفاع از ارزش های ملی افغانها نخوا نفع هب
کتر عبدهللا در رأس وزرات دفاع ملی حضور دارد و قرار معلوم در نکنیم که یکی از همقطاران دافراموش 

این موضوع فسیر ت .سپرده استپیمانان خود  خود پست های کلیدی وزارت دفاع را به ید همموریت أطول م
     .نمی نمایمدرباره خوانندگان گرامی می سپارم و خود تبصره ای زعم به را جاندار 

 امضای قرارداد امنیتی بین بهکوتاه مدت تنها و در ایاالت متحده و مؤتلفین پیمان اتلس وی در قدم اول متأسفانه 
با افغانستان، کاریکه بایست حامد کرزی بعد از فیصله و تصویب لویه جرگه انجام میداد که تو و ناایاالت متحده 

 .رویداد های حاکم را در افغانستان مدنظر نداشتندو زیر این فشار حواشی  هنکرد، پافشاری داشت
دو کاندید ریاست جمهوری امضای آنرا در صورت مؤفقیت شان به بنده امضای این قرارداد که هربعقیدۀ 

و ازاینکه درافغانستان کرسی ریاست جمهوری متعهد گردیده بودند، نزد امریکا و متحدین اهمیت بیشتر داشته 
  .چنین نمی بودبایست قرار داشته که درجه دوم در نزد شان موضوع این بعد ازآن چی رخ میدهد 

، به خاک سپردن دیموکراسی وارداتی "افغانستان لمیتد": خلقت شرکت سهامی " زیر عنوان  41/3/4114روز 
لینک ذیل آنرا بازکردن نشرشده که میتوان با " افغان جرمن آنالین " مقالی نوشته بودم که در پورتال  "درکابل

  :مطالعه نمود
mayar_e_khelqat_sherkat_sahamey_afghanistan_ltd 

 

اقتباس " دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجد " در آن نبشته چند جمله از نشریۀ فارن پالیسی را که زیر عنوان 
توضیح کننده در آغاز نبشتۀ خود . کرده و می نویسم نموده بودم که مهمترین جملۀ آنرا در اینجا باردیگر تکرار

افغانستان همیشه قربانی راه حل های سریع بوده که این عمل برعوض کمک مشکالت " : می نگارد که 
 ".بیشتری را ایجاد کرده است

 .نمی توان آنرا نادیده گرفتید و شک است که ترد بدونو یک حقیقت یک واقعیت جملۀ باال 
ما هر روز شاهدیم که هرآنچه بیگانگان در نظر داشته باشند نظر خودرا به خورد نظام حاکم میدهند و تطبیق 

 .آنرا خدمتگاران افغانی شان متعهد می گردند
درقضایای افغانستان دخل ذیهای کشورهای چند دهۀ اخیر افغانستان بمثابۀ خرگوش امتحانی درالبراتوردر

تطبیق  شان د باالی ملت افغان و بالوسیلۀ خدمتگاران افغانیننظر داشت استعمال گردیده وهرآنچه بیگانگان در
 .رده اندک

با اشرف غنی رئیس  ، صدراعظم انگلستانوید کامروندیواندم که خچند هفته قبل در روزنامۀ واشنگتن پست 
ائیه تلفونی صحبت نموده و هر دویشان را در کنفرانس آینده در لندن دعوت عبدهللا رئیس اجرجمهور و داکتر

 . نموده است
در " دو پادشاه از یک اقلیم  "انم روی کدام پروتوکول میتواند مطالعۀ این خبر برایم سرگیچ کننده بود، نمی د

 نمایندگی کند؟یک کنفرانس فوق العاده حساس از روی ماهیت و زمان 
عربستان سعودی، چین و در اشرف غنیداکتر رات اخیر اگر در مذاکرات سیاسی آینده در لندن، مانند مذاک

پس مؤقف داکتر عبدهللا مانند ِکلک ششم در مذاکرات چی خواهد  -پاکستان، تنها داکتر اشرف غنی شامل باشد
 بود؟
باال هنوز در خاطره ها خیره نشده بود که رئیس جمهور امریکا با رئیس جمهور و رئیس اجرائیه  خبر

 . ئل سال آینده به واشنگتن دعوت نموداصحبت کرد و هر دو را در اوافغانستان با هر دویشان تلیفونی 
فته گاما . توانم که پروتوکول پذیرائی و مذاکرات در مورد چگونه تطبیق خواهد شد یهم قبول کرده نمباز

میتوانم که این سفر مشترک دو رهبر از یک اقلیم منبعث به کشیدگی عمیق بین رئیس جمهور و رئیس اجرائیه 
 .د شد که رنج آن باالی شانۀ ملت افغان تحمیل خواهد شدخواه
صدراعظم انگلستان و رئیس  ،داکتر اشرف غنیقطاران مجلس بین هم دوهرکه داکتر عبدهللا در دارمیقین 

سرشتش خودخواهی به حد بلند عبدهللا که دربود و این طرزالعمل باالی داکتر شامل نخواهدجمهور امریکا 
بین هر دو را در در ذهنش خلق میشود روابط  ایکه ازاین کمبود ، قابل تحمل نخواهد بود و عقدهوجود دارد

 .افغانستان پیچیده تر خواهد گردانید



  

 

 

 4تر 4 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

 

باردیگر مانند بار بار در گذشته تأکید می نمایم که افغانستان در سیزده سال گذشته نسبت به عدم در اخیر
مدیریت سالم بزرگترین فرصت را از دست داده و امروز بصورت نسبی خوشبخت هستیم که یک شخصیت 

ین حکمران گذشته شده که آرزو دارد با حربۀ پاکنفسی و عشق به مردم و وطن در راه مانند اشرف غنی جانش
 .آبادی خاک آبائی ما در تأریخ کشور نشانۀ از خود باقی گزارد

قسمیکه در عنوان این مقال یاد نموده ام امید است در تفسیر باال اشتباه نموده و برای مردم معصوم و وطن 
   پای. اندبتو هعزیزم طریق بهتری میسر شد

 


