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 ۴۱۰۲مبرسد ۹ پیکار پامیر

 

 جهان و افغانستان غنی، اشرف

 
 چنی  میساااازد وادارما  ،( افغانساااتا )  بنام خاصااای جغرافیای در روزی شااابا های رویداد و اوضاااا  گردش   گهگاهی،
 باد   هک است یی خطه هما  ای ، یا و میچرخد معکوس بگونۀ شده، نفری  خطۀ ای  در زما    چرخ گویا که کنیم استنباط

                                                             .باشد داشته جوالنی آ  دلگرفتۀ فضای در  هد خوا نمی هرگز خوشبختی

لۀ طرز   ای  گاهی ویا نده تفکردرمخی تا  گا    باشااااااا غانسااااااا قدیر، دساااااااات   گویی که میکند خطور اف ته ت     قلم نخواسااااااا
هربرجبی   مردم ای  و هخط روی بر دارد نه درنظر آرامش خورشااید   یا و کشااد   منتظر و ناال  های باشاانده ای  هسااتی  م 

                                                         :گفت که میشود زبانها ورد   شاعر، سرودۀ ای  هم گاهی دلیل، همی  به. زند مهرانگیز لبخند  

 نهایت بی   راه وی  بیابا ، ازای  زینهار     نیفزود وحشتم جز رفتم، که طرف هر از

غفلت یک خواستند افغانستا ، جا    خسته مردم  ! بلی  منفی فر  کرو دهه ازیکنیم پس ، پیشه فساد سازشکارو و زده رهبر 
 کارکرد درسااااحت   خدای،   خلق تا بنشااایند قاطع و فهیم عادل، خردمند، رهبر یک بجایش و برود ازصاااحنه نمایشااای، و

ند اطمینا  با نفسی صباح چند رهبرجدید، یک چنی  مثبت   های  از لومم دلهای با  که بود آرزومندیها همی  روی. برکش 
 و کشاااایدند صااااف نظر، مورد های نامزد برای شااااا  رأی   نثار بخاطر   امنیتی، و محیطی شاااارایط   بدتری  درتحت   امید،
 یک  جویا ، ریاست و طلبا  کرسی میا  مدت دراز و تند های مگو بگو از پس  که آنگه و  کردند تحمل را ها سختی
 که کردند ها دعا  و گرفتند نیک فال آنرا بازهم گذاشاااااااتند،"  ملی وحدت دولت"  آنرا نام و آمد میا  به ساااااااهامی دولت  

                                                                            .است آمده در تاللو در امید نور دیگر، که وپنداشتند

 که دیدند و کرد اصاااابت شاااا  های ساااینه به امیدی نا و ندامت سااان    بازهم که بود  نشاااده ساااپری دیری هنوز دریغ، با
سانی به مثلیکه شا ، گمشدۀ آرزوهای شرف. نمیکند تمکی  آ ست" متفکر مغز"  گفتند را غنی ا  تعقل و یرتدب قبضۀ و ا

 دساااات یک"  از چو  که اندیشاااایدند و بسااااتند دل عبدهللا آقای بود    مدّبر و بود  جهادی به هم دیگر وعدۀ دارد کف در
 ...                  و رسد بگوشها مناسب ی صدا آ  از تا شود بهم دودست آنکه بهتر ،" آید نمی بر صدا

 توانش و توش تعدی، و ظلم و حیلت نو  هزار با و دوامداربکوبند بصاااااورت را ملتی وقتی که حیف هزار و مگرحیف
 هر به جا ،  نجات بخاطر و ساااز ساارنوشاات   حاالت در گزیر، نا  که میشااود مانده در چنا  عاقبت، ب رند، تحلیل به را

                                                                                    .میکند سالمتی امید و اندازد می دست خاشاک و خس

 تبازخواس عادل، کوش، سخت متواضع، بسیار که دهد نشا  افغانستا  ملت برای میخواست آنکه با غنی، اشرف آقای
 هب حرکت   نخساااتی  .دارد را ادعایش او که اسااات آنچنا  نه که فهمیدند زود بسااایار هم ملت ولی اسااات، تدبیر با و کننده

 وشنیر به ولی بود، بانک کابل چپاول به مربوط پروندۀ بازگشایی همانا جمهور، رییس آقای کنندۀ بازخواست اصطالح
 پنداشاااتند، خویش شااا   کسااار را تاالرمحاکمه در خودشاااا  حضاااور   حتا شاااده شاااناخته و اصااالی چپاولگرا    که شاااد دیده

    تاراجگرا ای  از دیگری وعامال    نشدند کشانیده درو  به  ازمرزها، دربیرو  ام  مکانهای از نیز گریزی چپاولگرا   
                                                                                .فرمودند ارتقا  رسمی تر بلند مدارج به  هنوزهم عامه، دارایی

   عقب در و ارگ دردرو    چنا   نشستند، حاکمیت براورن  قدرت تقسیم روی تبانی باساس که اقلیم یک در سلطا  دو
 زهنو آنکه نه ولی میگذرد، شا  پوشی ازتاج ماه دو  پوره اینک، که شدند سیاسی های زد  چانه سرگرم بسته های در
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 ربسااااااا انتظار در نیز را دیگر چهارهفتۀ تازه، نمایند، معرفی مردم برای و گُزینند بر را خویش وزرای اند نتوانساااااااته
 .    برد ُباید

 عریفت یک وانفجاری، تروریسااااتی های نیرو از تاهنوز نتوانسااااتند یا و نخواسااااتند که تنها نه مملکت گانۀ دو سااااالطی   
"  سااااااایاسااااااای مخالفا "  آب   سااااااارخ با را زده جنو  و آدمُکش های نیرو ای  بلکه دهند، بیرو  جویانه مبارزه منطقی

 ریستیترو عملیات   خونبار   دامنۀ که بود(  ؟" )گستر عدالت"  سلطا    دو آرایشگری و پوشی تاج ازبرکت   و نیزآراستند
                                                                          .بلعید را بیشتری جانهای و یافت بیشتر گسترش  

سلۀ به شما    نزد   وقتی بخصوص جمهورهم، رییس آقای دپلوماتیک   مسافرتهای سل   دولتمردا)  ما وملت ُملک دیرینۀ د
 کرنش انفعال، ،ضعف بلکه نگذاشت، نمایش به خویش  خویشت  از توجه ابتکارقابل  اندکتری تنها نه شتافت،(  پاکستانی

 ملکتم دردنیای یی سابقه دپلوماتیک، – سیاسی شرمساری چنی  نظیر   آنچنانکه شد، مرتکب نیز را ملی شرمساری و
                                                                                 .نداشت داری

  بیرو افغانسااتا  جدید  جمهور رییس آقای کاریهای مخفی انبا    از بود که شااکلی هر به هم موضااو  ای  آنها، از عالوه
 ماست داخل   گویا طالبا ، مسلح   تروریستهای روی و سر بر"  سیاسی مخالفا  "   سرخآب   مالید  از پس ، وی که پرید
                                                                               .است نیزشده افغانستا  ملت  قاتال  با پنهانی مذاکرۀ و

 افغانسااااتا ، ملت مجمو  ساااایاساااای دقیق   های اعتراض و عمیق ت ثر موجبات   اخیر، روزهای در موضااااو ، ای  افشاااا 
 بار را آزادیخواه و وطنپرساااات های گروه و افراد و روشاااانفکرا  زنا ، مدنی، جامعۀ جمعی، های رسااااانه بخصااااوص

 .                                          آورد

 پود و درتار آتی عمدۀ عوامل باید باشاااد، داشاااته واقعیت( پاکساااتا  و طالبا  با ومماشاااات ضاااعف) موضاااو  ای  هرگاه
 :                                                       باشد داشته مؤثر تداخل جمهورجدید رییس وعملی فکری

          قبلی  روابط باساس پاکستانی های مقام با غنی اشرف پردۀ   پشت های نزدیکی( اول

 رب مبنی افغانسااتا  جمهوری ریاساات کرساای به رسااید  از قبل امریکایی های مقام با غنی اشاارف تعهد   و تضاامی ( دوم
                                      طالبا  گروه با سیاسی مدارای

 ایه مقام با مماشااات ساایاساات   براتخاذ مبنی جمهور رییس باالی امریکا متحدۀ ایاالت ومخفیانۀ مسااتقیم فشااارهای( سااوم
 "                            دیورند"  خط معضلۀ رفع و پاکستانی

نزدیک دهی مشاااوره و پافشااااری مثالا  غنی، اشااارف باالی درونی فشاااارهای( چهارم  پاکساااتا  آی.  اس. آی به عناصااار 
 پاکستانیها سوی از روانی های تهدید شمول به جمهوری ارگ   درداخل

 تخباراتاساا شاابکۀ به مربوط   تبارا  پشااتو  و طالبا  گروه غنی، اشاارف میا  پشااتونیسااتی گرایشااات و ها کشااش( پنجم
                     گلبدی  اسالمی حزب شمول به پاکستا  نظامی

 جمهوری ریاساات میعاد   براسااتمرار مبنی غنی اشاارف برای امریکا متحدۀ ایاالت جانب دهی اطمینا  و تضاامی ( شااشاام
 آینده سال ده تا وی

 دربرابردولتمردا  وی انفعال و غنی اشااارف مورد در شاااده گفته موضاااوعات   و اگرنکات میگویند سااایاسااای تحلیلگرا 
 پنها  افغانسااتا  ملت   ازدید   را طالبا  گروه با تماسااگیری به مربوط مساا لۀ چرا او پس باشااد، نداشااته حقیقت پاکسااتانی
 بیا  شاااافاف بصااااورت ملی ساااارنوشاااات   بخش   تری  حساااااس و تری  مهم  در آنهم اش، کاری آجندای چرا و نگهمیدارد
                   نمیدارد؟

 ظامین و مالی مسااااااعدتهای تا اند رفته لند  کنفرانس به( داکترعبدهللا و غنی اشااااارف) اقلیم یک از پادشااااااه دو که حاال
ا  نمایند، مطالبه افغانستا  برای جاری سال از پس را ناتو کشورهای  در ار شرایطی مذکورنیز کنفرانس اعضای مسلما
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 آ  از که بدهند افغانسااتا  دولت جانب به مدت دراز مالی های مساااعدت وعدۀ آ ، از پس تا داد خواهند قرار آنها برابر  
 بودجه مخارج در شاافافیت بشاار، حقوق رعایت خوب، داری حکومت اداری، فساااد با مبارزه موضااو    به میتوا  جمله،
 در ار لند  کنفرانس   شاارایط   توانساات خواهد جدید جمهور رییس آیا پس،. کرد یاد را امثالهم و زنا  حقوق تضاامی    وی،

 و یساایاساا های فریبکاری به و گذاشاات خواهد کاغذ روی را تعهداتش کلیه خویش، ساالف   مانند ویا آورد بجا افغانسااتا 
       ؟ داد خواهد ادامه تبلیغاتی

 )پایا (
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