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 ۲۰۱۶/۰۵/۰۸                                                                              سمیع علی محمد

 !میدان سوی چند در او جنگ و غنی اشرف
  

حمل سال جاری در شهر کابل  31، در ارتباط به حادثه 1395ثور  6سخن رانی رئیس جمهور غنی به تاریخ 
تر های جنگ بر علیه تروریزم و طالبان و مسیر پارام نظامی افغانستان را رقم زد. این -مسیر جدیدی سیاسی

اشرف غنی رئیس جمهور شکل متفاوت خواهد بخشید. کره را ابه میز مذ ایشانکشاندن منطقه و  آوردن صلح در
انا شورای ملی که هم نظام سیاسی کشورجمهوری اسالمی افغانستان این راهکار را از بهترین و مقدس ترین مظهر 

داشته میباشد آغاز نمود. اینجا نمی خواهم در مورد سخن های رئیس جمهور موضعگیری های مخالف و موافق 
را  ی و منطقویخارجکشور ها و عناصر باییرات داخلی و ربط آن برشماری تحوالت و تغ نوشتۀ هذاباشیم بل در 

تنها عمل میخواهد، اما همچو عالقمندان عرصه غنی باید متوجه و پیش بین باشیم. بلی مردم از رئیس جمهور 
خمین نمائیم تا باشد که در تآنرا پیشبینی و یده و نقصان فا رخداد های بعد از انجام، بایدبین الملل سیاست و روابط 

  باشیم. نی خود های امروزطرفداری و یا هم مخالفت پشیمان از  عمل اجام شده قرار نگیریم و
آغاز  رو نما گردیدهاز چرخش ها و تغیراتی که بعد از به میان آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان  بهتر است تا

 ، پس بشکل واضح معلوم میشودبنگریمامروزی حکومت ای ارگ و امه هفنگرانه به اقدامات و برننمائیم. اگر ژر
 : به آن پرداخته میشود که ذیالا  کرزی و تیم کاری او میباشد اشرف غنی و تیم کاری اش متفاوت از حامد

اولتر از همه اشرف غنی در ماه های  -
حامد را نمود، اما  جنگ نا اعالن شده با پاکستان دراول کاری خود جرئت پرده برداری از قرارداشتن افغانستان 

 . چنین جرئت را نتوانستسال زعامت خود  14کرزی در تقریباا 
ماه اول  18اشرف غنی در که دوم این -

، امید گدائی صلح از پاکستان را (در کنفرانس قلب آسیا آن هم جهت اشتراک)کاری خود و یکبار سفر به پاکستان 
شورای امنیت  دست داشتۀ افغانی و کوبیدن دربو به جستجوی آن در داخل افغانستان با تکیه به امکانات  برید

نباید فراموش کرد که حامد کرزی آغاز نمود.  پاکستان –و جهانی ساختن جنگ نا اعالن شدۀ افغانستان سازمان ملل 
با آنکه لعل بدست نیامد، دل اما بار کاسۀ گدائی صلح برای افغانستان را به پاکستان برد  19در دوران کاری اش، 

 رنجید و رنجیده ماند.  وارهیار )مردم افغانستان( هم
تعریف از دشمن را سوم اینکه  -

فین سیاسی حکومت افغانستان هستند، این بهترین لبان مخالماه روشن ساخت. اول اینکه طا 18همچنان در همین 
. مثالا اگر اندکی هم عقل بپردازند مسالمت آمیز به مبارزۀ سیاسی ونهاد به طالبان بود تا دست از جنگ برداشته پیش
د غوری که از تفاهمنامۀ دنسیاسی کشور، آبرو به روند بادر راستای برگشت رایت در طالبان باقی میبود پس و د

ورت حکومت صمیان نمایندگان طالب، والی و رئیس شورای والیتی والیت بغالن و وزیر سرحدات و اقوام و قبائل 
یجۀ قابل از اینکه نت. اما بعد شدند ګیالچپه سرو  کاګهطالبان میکردند، اما دیدیم که  گرفت استفاده چشمگیری

ا مردم افغانستان نیز شامل دشمناندر قطار ایشان را نگردید، رونما صلح و ختم جنگ از ایشان  مالحظۀ در عرصۀ
سال برای طالبان برادر  13 تیم قدیم دردر حالیست که این . ه به قبول و تطبیق حکم اعدام ایشان پرداختساخت

  .ن را آزاد ساختاخطاب نموده ایش
دشمنان "نان افغانستان گفت رئیس جمهور غنی در سخنرانی اخیر و تاریخی اش در شورای ملی در مورد دشم

افغانستان عبارت اند از گروه های اجیر خارجی مانند داعش، القاعده و گروه های آدم ُکش حقانی و برخی از 
  ".طالبان که از ریختن خون هموطنان خود لذت میبرند و به جنگ و دهشت افگنی ادامه می دهند

همۀ شهروندان کشور اعم از طرفداران نظام، بیطرفان و دوستان افغانستان "و در مورد دوستان افغانستان 
اپوزیسیون سیاسی حکومتند که دارای دیدگاه و مواضع مختلف سیاسی هستند، اما به منافع علیای ملی پایبندی 

  ".دارند و در حد توان خود از آن حفاظت و حراست میکنند
خالصه نمی شود. او همچنان خاطرنشان میسازد که تعریف رئیس جمهور غنی از دشمنان مردم افغانستان در اینجا 

دشمنان افغانستان آنانی اند که از احساسات پاک مذهبی جوانان ما سوء استفاده میکنند و خود شان بخشی از  "
 ."بوده، و از این راه به ثروت اندوزی و عشرت مشغولند مافیای مواد مخدر

 کومت وجود دارد، نیز اشاره نمودکه ذیالا آنرا نقل می نمائیم: دستان غرض آمیزی که در داخل ح او در ادامه به
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کسانی که به این وحدت لطمه می زنند و در عین قرار داشتن در متن نظام و حکومت، و با استفاده از منابع آن، "
همسو آب در آسیاب دشمن میریزند، و به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه در جنگ روانی با دشمنان این آب و خاک 

  ."می شوند، در مورد آنان ارفاق و مصلحت بیشتر صورت نخواهد گرفت
بر عالوه داعش، تروریست ها و طالبان، دو گروه دیگر نیز در قطار دشمنان  غنی نزد رئیس جمهورکل در 

ر افغانستان شامل میباشد. یکی آن مافیای مواد مخدر که از این راه در ثروت اندوزی و عشرت مشغولند و دیگ
 اب دشمن میریزند. یسظام و حکومت قرار دارند و آب در آهمچنان کسانی که در متن ن

ود. نه تنها پیچیده میشود که اگر بیش تر به آن بپیچیم حتی دخالت میش تعریف از دشمن دوباره پیچیدهاینجاست که 
 . کشور های بیرونی و منطقوی را نیز در آن ردیابی می توانیم

با آنکه افغانستان نابودی دشمنان  اهکار جدید در عرصۀرئیس جمهور غنی با آغاز ر بگوئیم، پسن تر روش اگر
نیز و خارجی داخلی های گروه  ی باوارد چالش و کشمکش های رسانه ای و سیاسحمایت افغانها را بدست آورد، 

ع و بقای ایشان در بقای یکی دیگر د، اما منافناگر چه از همدیگر خیلی متفاوت میباشهای  گروهاین گروه شده است. 
ایشان بسته میباشد. یکی آن طالبان و همکاران تروریستان میباشد که هم در جنگ رویا روی با حکومت قرار دارند 

عبارت اند از جنگ ساالران، مسلح و مسلح داران غیر  دوم در داخل حکومت.و هم دارای طرفداران هم مفکوره 
گاه طالب و گاه گاه مجاهد و در هر شرایط و نظام در متن قرار داشته گاه کمونیست و مسؤول، استفاده جو های که 

از شرایط نا امن و دشواری حکومت استفاده کرده به تنومند سازی ریشه های که آمریکائی و گاه هم قوم پرست 
نیم بند ی و قدرت های منطقوی و سمتی خود در برابر حکومت مرکزی و خالصه در نامشروع سازاقتصادی و 

از  اناین گروه نیز همچو طالبخود را میبینند. و مالی  بقای سیاسی، نظامیخوانی حکومت مرکزی گسترش و 
گوشه و چهار سمت کشور مخالین و مسلح های غیر -قرار دارد و از سوی دیگر در گوشهیکسو در متن نظام 

های غیر رسمی، تحت فشار گرفتن حکومت های محلی نها به تجارت دارا میباشند که با استفاده از آ مسؤول خود را
در  برند. این دو گروه از آنجاو چپاول دارائی ها و امالک عامه مشغول بوده در ثروت اندوزی و عشرت بسر می

به امکانات دست می یابد مرکزی بقای یکی دیگر خود نقش دارند که اگر هر یکی ایشان نابود گردد، پس حکومت 
ودی یکی از . یعنی حکومت در میان دو سنگ آسیاب قرار دارد، و ناببود سازدترین فرصت ناد که دیگرش را بزو

نگ دیگر آسیاب را حکومت بر جبهه عقبی مطمئن و قابل اعتبار میشود. اینجاست که س این گروه ها باعث دستیابی
 چرخاند. و یا هم مطابق میل خود  می  سازدمی نابود نیز یا 

تنها گروه های داخلی و قومی  حلقوی و زنجیری در افغانستان ید کرد که در ایجاد نا امنی هایباز هم فراموش نبا
 ز پروژۀ غربی و آمریکائی میباشد،ایجاد افغانستان نوین از بن تا امرو که پروژۀاز آنجای. میباشندنمی افغانی دخیل 

نفع و یا آمریکائی میباشند،  (Globalization) انی شدنهمنطقوی که بیرون از حلقۀ ناتو و جقدرت های بزرگ 
پا شده توسط بالک بردر ناکام سازی حکومت های  و منطقوی خود راالمللی  دوباره برپا سازی پرستیژ بین هم

نا امنی ها در افغانستان کوشش دارد تا به  گسترشپاکستان در  . مثالا ندبیا میبینیهمچو افغانستان، عراق و ل غرب
که وجود دارد باید همچو دوران  نامۀین نماید که کلید راه حل افغانستان پاکستان میباشد و هر پروژه و برجهانیان تلق

از کانال های حکومتی و استخباراتی پاکستان پیاده شود. در عین حال هندوستان افغانستان و جنگ های داخلی جهاد 
سو پاکستان را در افغانستان مصروف نگه دارد و با حمایت ستراتیژیک از حکومت افغانستان، کوشش میکند از یک

قدرت بزرگ منطقوی میباشد و باید مورد تکریم قرار گیرد. هندوستان  گر به پاکستان بفهماند که هندید از سوی
همچنان در بقای ریشه های اکماالتی و تمویلی طالبان از پاکستان، به تعقیب و تطبیق دیپلوماسی جهانی و منطقوی 

و ایران  روسیه ساخته با جهان غرب، چین،و بدنام میباشد که بتواند پاکستان را در بازی های منطقوی منزوی 
، نظامی و اقتصادی را باز نماید که در چنین یک حالت هند به یگانه قدرت در جنوب جدید روابط سیاسی صفحۀ

نیز در این قضیه به نحو دخیل همچو چین، روسیه، ایران و ... به همین ترتیب کشور های دیگر آسیا تبدیل میشود. 
 مخصوص و جداگانه خواهیم پرداخت.  الهمی نمایند که به آن در مقمشخص را تعقیب بوده هدف 

ابر دشمن و از همینجاست که طرح رئیس جمهور در ارتباط به صلح و جنگ و در اولویت قرار دادن جنگ در بر
تمام شد و از سوی  صلح اران واقعییهایشان از یک سو مورد قبول و استقبال مردم و طرفدنبحشیدن ایشان و همسو

 . قرار گرفت فوق الذکر افغانی و غیر افغانی عناصر نامشروعدیگر مورد انتقاد و بی محتوا خوانی 
در جنگ با طالبان باقی انستان صلح بکار ندارد و میخواهد مثالا رسانه ها در پاکستان نشر نمودند که حکومت افغ

سرتاج عزیز مشاور امنیتی صدراعظم ایشان با وضاحت و فضاحت کامل بیان نمود که حکومت پاکستان و . بماند
 در برابر طالبان افغانی در خاک آنشکور اقدام نمی نماید. 
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)دشمنان مردم  این مسئله به وضاحت کامل در موضعگیری های اخیر سخن گویان و طرفداران این دو گروه
را بیان نمود، سخن گویان  ثور راهکار جدید حکومتش 6 ه است. همین که رئیس جمهور درنمایان گردید افغانستان(
در شبکه های اجتماعی و تلویزیونی یا به بی محتوا بودن و غیر تاریخی بودن سخنرانی اجتماعی ایشان و فعاالن 

اکستان و کشور های منطقه در رئیس جمهور غنی پرداختند و یا هم اینکه طرفداران طالبان و اندیواالن استخبارات پ
به زیر سؤال قرار دادن نیت رئیس جمهور غنی و حکومت او در  همسوئی با رسانه ها و سیاست مداران آنکشورها

عرصه آوردن صلح و آشتی با طالبان پرداخته میگویند که حکومت افغانستان اشتباه تاریخی را متقبل شده و بجای 
و گروه با دوستان شان میخواهند تا با چنین موضعگیری های خود، اشرف این د صلح به جنگ رو آورده است.

گر نیز در این مورد بکار رفته میتواند. یمنزوی کنند. فرضیه قابل غور دغنی را از مردم دور و در داخل حکومت 
به بعضی آهسته آهسته دست  ،اما در حقیقت با دشمنان در همسوئی قرار دارند ه در متن نظام و حکومتآنهای ک

مسائل خواهند زد که باعث بدنامی حکومت و منزوی شدند رئیس جمهور در داخل و بیرون نظام شود. برای 
گرائی های ، سربخودسرکشی از قانونتفاهم ننمودن در مسائل حکومتی، تضعیف رئیس جمهور و حکومت 

خدمت دشمنان مردم افغانستان  یرین وسیله ها میباشند. هر فرد حکومتی که براگوناگون و مردم آزاری ها بهت
ا در حال حاضر که والیت ها،  میکند از توانائی ها جهت عملی سازی عناصر فوقالذکر بخوردار میباشد، مخصوصا

 . سمت ها و مسلح های غیر مسؤول و بیشمار هم در اختیار دارند
غنی با آغاز راهکار جدید مهور حال با مد نظر گرفتن تمامی قرینه ها و دالیل فوق، باید گفت که رئیس ج

میل ایشان تصمیم اتخاذ  به صدای مردم بیچاره و مظلوم افغانستان گوش داده و مطابق کهحکومتش، با وجود این
د. او حتی باید متوجه اشخاص و گروه های نزدیک یرزمکه در چند سوی آن باید  ه است، وارد میدانی گردیدهنمود

از  .بشمار میرودسیب پذیر کاری بسا دشوار تشخیص نقاط آ ،میدان و جنگبه خود نیز باشد، زیرا در چنین یک 
با وجود آنکه به یک سو او در داخل کشور و نظام با گروه های گوناگون خود را درگیر ساخته و از سوی دیگر 

راک حکومتش در مذاکرات چهار جانبۀ صلح اشتر میباشد، کشور ها به شکل غیر مستقیم در گی نحوی با بعضی از
بسیاری از عناصر موافق، مخالف فوق الذکر که هم در بیرون و در  از سوی هم باید مد نظر گیرد تا نمی ورزد.

برخوردار  استخباراتی با کشور های دخیل در قضایای افغانستانرار دارند، از روابط خیلی عمیق درون نظام ق
ابود سازی رئیس جمهورانی همچو سردار محمد داؤود، با تجارب ناکام و نمیباشند. این رابطه ها گذشتۀ چهل ساله 

 میباشند.را دارا نور محمد ترکی، حفیظ هللا امین، ببرک کارمل و داکتر نجیب هللا و حکومت و اردوی مقتدر افغانی 
  اگر امروز سرد شده اند دوباره گرم هم شده میتوانند. 

اشرف غنی در این بازی میخواهد تا به جهانیان بفهماند که جانب افغانستان صلح میخواهد، اما جانب پاکستان که 
حکومت افغانستان  میخواهد بل در تضعیفنحامی اصلی هراس افگنان و طالبان در منطقه میباشد، نه تنها که صلح 

 ستراتیژیک خود را دمبال دارد.  در افغانستان و منطقه نفع دراز مدت وو گسترش هراس افگنی 
بلی این کار رئیس جمهور غنی خیلی ستراتیژیک به نظر میرسد. یعنی او میخواهد به روند جنگ علیه طالبان و 

میخواهد با دنیا در این  دهد. بدون پاکستان و دخالتشو جدیدی انی تروریزم جهانی در افغانستان شیوه و نحوه افغ
ید تا باشد که افغانستان هم بتواند پاکستان را در عمل های انجام شده قرار داده به دمبال نماو سیاست مورد مذاکره 

رکز اما محور و منستان علیه تروریزم و طالبان افغاسال گذشته میدان جنگ، قربانی و فالکت  15شاند. در خود بک
 . بوده است پاکستان در گروبرنامۀ نابودی این گروه بحث و 

د تا باعث ش ،نتیجهالنی سازی مذاکرات صلح بی معنی و حامد کرزی در برابر پاکستان و طونرمش حکومت 
بیشتر مربوط به سیاست مسئله را  اختیار نمایند وموضوع کشور های جهان بی عالقه شده نقش میانجیگر را در 

قابل فغانستان هیچ نوع ابتکار پندارند تا جهانی و بین المللی. از آنجایکه از جانب اپاکستان جی افغانستان و خار
، پاکستان و حکومتش  آهسته آهسته ه استفشار قرار دادن پاکستان صورت نگرفت و کارا در عرصۀ تحتمالحظه 

بوسه های به پیغام و عشوه نمائی های  همچنان باو شد. تبدیل نازدانۀ سیاسی و دردانه یکدانه،  همچو دلبربه  
 و پروژۀ بین المللی تحکیم صلح در منطقه افغانستانحکومت سازی  ناکا و یافسونگرانه به گسترش بی نظم

 پرداخته است. 
میخواهد نقطه پایان ساله  15نمودیم، کرزی نیست. او به این روند اشاره جمهور غنی چنانکه در فوق هم  اما رئیس

ا از برای متیقن سازی کشور ها و طر هجدیدی را در زمین گذاشته صفحۀ  ف های مطرح در منطقهآغاز نماید. مسلما
ه، ایشان را متیقن سازد که نفع بیشتر و دراز مدت و اعتبار را در زمینه بدست آوردنمود تا باور  باید فعاالنه کار

. این از آنجا مهم است تا تافغانستان پارچه پارچه و بی ثبا ستان امن و بدون جنگ نهفته است نه درشان در افغان
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

. تا پاکستان بی جواب بماند، فاده از عناصر غیر مشروع در افغانستان را احساس نکنندایشان ضرورت به است
. اما از دمباله روی رو بیارود و ابتکار عمل به دست افغانستان بافتد زی ها دست بکشد، بهیکه تا ازگردیده مجبور 

دست غرض  و نا مشروع داخلی که در فوق به آنها اشاره نمودیم را شناسائی وهمه اولتر باید عناصر مشکوک 
مذاکره می  پاکستان و حکومتش تنها از راه طالبان با افغانستان .ایشان را در عرصۀ تصمیم گیری ها کوتاه نماید

در افغانستان استفاده نماید، مبارکشان باد، اما کشور های دیگر در منطقه هنگامی به استفاده از عناصر نا مشروع 
میکنند که یا از جانب افغانستان و چرخش های حکومتی اش هراسان شوند ویا هم حکومت افغانستان ابتکار عمل را 
در مسائل ملی و بین المللی از دست دهد. پس باید هوشیار و ژرف نگرانه قدم گذاشت تا کامیابی و فرخ روزی 

 نصیب گردد!
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