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 ستار سیرت و خواب کرسی اداره موقت
 

تة های برجسستار سیرت در نشست مطبوعاتی از ایجاد مرکزی برای تأمین صلح در افغانستان خبر داد. او از چهره
 ساختارهای سیاسی افغانستان بازی کرده است.  ۀکنون بیشتر نقش خود را پشت پرد سیاسی افغانستان است که تا

ا و ه اش از تماس ها از امریکا به کابل برگشته است. وی در سخنرانیبا یک مأموریت تازه بعد از سالسیرت حاال 
 چند آقای سیرت پیام خویش غرض افغانستان یاد کرد. هر طرف و بی سیاسی بیملی و نفوذ  های با ها با چهره تفاهم

تر شبیه پدر بیش بازی با احساسات مردم افغانستان بوده و ۀافتاد نحوی ترفند جا را با الفاظ خیلی عامیانه و کلی که به
مدار؛ اما آنچه از  شناس و سیاست سفید بیان کرد تا یک شخص اکادمیک، سیاست خانواده، بزرگ قوم و ریش

 شود، قرار ذیل است: های وی استنتاج می گفته
 

 در حالی است که شورای عالی صلح تاکند. این  آقای سیرت از ایجاد مرکز تأمین صلح برای افغانستان صحبت می
هایی که در این زمینه وجود دارد، شامل چند نکته  جهانی فعالیت دارد. ابهام ۀبا حمایت دولت افغانستان و جامع کنون

 شود. می
 

ین گو کرده است، بیانگر ا و برای تأمین صلح گفت یاگر حکومت افغانستان با آقای سیرت در مورد ایجاد مرکز ٫1
 داخلی و خارجی در قبال صلح را در افغانستان در پیش دارد که عاقبت آن نا ۀگانکه دولت افغانستان بازی چند است

 روشن است.
 

خود، نوعی تداخل در امور ورای عالی صلح در افغانستان باشد، جهانی خواستار نهاد موازی با ش ۀاگر جامع ٫2
 داخلی کشور است.

 

خواهد از این افراد جدید در قالب ساختار شورای  یا دولت افغانستان نمیجهانی  ۀجاست که چرا جامع این سؤال ٫۳
 عالی صلح استفاده کند:

 یا جامعةشنویی از حکومت افغانستان حرفساالران است که آیا مجمع شورای عالی صلح، ترکیبی از زور 
 جهانی ندارد؟

   اعتماد ندارند؟ این شورا یبر اعضا جهانی و دولت ۀجامعیا 
   ۀبرای اغوای افکار عام داخل کشورسازی )طالبان( در  بحران ۀاین مرکز شکل جدید حمایت از پروسیا 

 افغانستان است؟
 غانستان توانمندی برکناریمت افد و حکوالدین ربانی را بپذیرالحتواند ریاست آقای ص آقای سیرت نمی یا 
 یس شورای عالی صلح را ندارد؟ئر
  

 طرف های سیاسی بی صحبت با عناصر ملی و شخصیت
 

مشخص است که با کدام عناصر ملی و گران سیاسی افغانستان، نا تحلیلجا نیز، مثل سایر  هدف آقای سیرت در این
 ر او قابل تأمل است:از گفتا است. آنچه از این قسمت ایشان صحبت کردههای سیاسی  شخصیت

سی موکراسی، در افغانستان احزاب سیاید ۀافغانستان بیاندازیم، بعد از ده سیاسی در های جنبش تأریخچۀاگر نظری به 
ند. احزاب ا شریکدر قدرت  مجموع صورت آشکار به فعالیت آغاز کردند. احزاب اسالمی که شکل گرفتند، در به

سیاسی حضور دارند. بعضی از رهبران سایر جریان های سیاسی چپ  ۀنحوی در صحن بهپرچم  وچپ مانند خلق 
تند. اما سازی در افغانستان نداش صلحای بر روند  کنند که تأثیر قابل مالحظه افغانستان خارج از افغانستان زندگی می

ی ها این عناصر ملی و شخصیت اند و طرف گونه بی در قدم اول چه های سیاسی جاست که این شخصیت این سؤال
همه هالکت ملت بوده و مهر سکوت بر لب  ده سال حکومت آقای کرزی شاهد اینزاطرف در طول دو سیاسی بی
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تر از مادر برای  ای مهربان گذاشته بودند و حاال چه شده که در پایان حکومت کرزی و شروع حکومت جدید، دایه
 اند؟فغانستان شدهملت ا

 

 :خدا و خواست عناصر ملی افغانستان ۀبا اراد مرکز صلح تأسیس
 

 ۀداری جدید، آقای کرزی شیو گیری حکومت شمال افغانستان و شکل ۀهای جبهجهانی از نیرو ۀبعد از حمایت جامع
شی از زیرکی و شناخت که نا حکومت به ملت از خود به جای گذاشته یسئارسال پیام ر ۀبیان جدید را در عرص
انه کنون با زبان دوگ برعکس، از عدم توانمندی و تسلط ایشان بر ادبیات سیاسی. ایشان تایا ایشان از جامعه بوده 

در  برداری کرده و صحبت کرده و آقای سیرت نیز این ترفند را بسیار خوب نسخه)ساده و مبهم( با ملت افغانستان 
ه خدا شود ب که این چه وقت ایجاد می این»کند:  صلح را به خواست خدا موکول میقسمتی از گفتارش تأسیس مرکز 

آقای سیرت ایجاد این مرکز را مربوط به خدا دانسته و کمک و  .«است و به کمک و همکاری عناصر ملیمربوط 
 پندارد. می همکاری عناصر ملی را در این راستا الزم

 

 :به سمت بحران نتائجاحتمال رفتن افغانستان بعد از اعالم 
 

های آقای سیرت این است که ایشان از احتمال رفتن افغانستان بعد از اعالم نتایج انتخابات  در گفتهدیگر قابل تأمل  ۀنکت
این معضله را حل  ءبیافتد، او ابتدا یچیزی اتفاق دارد که اگر چنین وی اظهار می دهد.  به سمت بحران خبر می

 ر های دیگری خواهد پرداخت.به کا خواهند کرد و بعد
 

سال  12مترقبه در شرایط حساس سیاسی در کشور پس از  صورت غیر اما آنچه قابل تأمل است، حضور ایشان به
یاسی های س وی، تالش ایشان با شخصیتاست. به قول ه اتفاقاتی که در کشور رخ داد ۀدر مقابل هم، باشد میسکوت 

افغانستان،  241۲رساند که مهندسان بحران انتخابات سال  پیام را میسو، این  طرف و عناصر ملی از دو سال بدین بی
صورت احتمالی به گوش ملت افغانستان این پیام را  اند. سیرت به سو عمالً به کار خویش آغاز کرده از دو سال بدین

مشخص که  رساند که بحران در راه است و آقای سیرت به عنوان مدیر این بحران از سمت امریکا با یک تیم می
اند، این بحران را مدیریت خواهند کرد. و از طرف دیگر از ایجاد  مداران پاک و عناصر ملی خوانده شده سیاست

خالف های مبا نیرو شود که: این مرکز نه برای صلح ستنتاج میمرکز صلح این تیم با ریاست آقای سیرت چنین ا
آمیز  کار مسالمت ۀای برای به وجود آوردن زمین ساختار تازه دریچهمسلح دولت افغانستان ایجاد شده، بلکه ایجاد این 

اندرکاران قدرت سیاسی افغانستان خواهد بود. این بدین معنی است که  ها و دست بین ارکان مشکلکردن  و فروکش
 دولت افغانستان پس از این عمالً در دو جبهه در جنگ خواهد بود:

 

 1- فغانستانبین غاضبان و شامالن قدرت سیاسی ا، 
 2- .و نیروهای مسلح مخالف دولت افغانستان 

 

  :راه حل فرضی صلح ایشان بین صاحبان قدرت
 

د. این بدین معنی است که سایر رقبای تیم برنده پندار انتخابات می نتائج عالماآقای سیرت دلیل بحران پیش رو را 
ت را قبول نکرده و برای به دست آوردن قدرت و ج انتخابائند(، نتاا نحوی در قدرت سیاسی افغانستان دخیل )که به
 درت است. ـآنان در ق ۀراـکردن دوب ران شریکـل این بححـتنها راه  شدن در آن اوضاع را متشنج خواهند کرد.  سهیم

 

ت، و در نهای نحوی در قدرت شریک کند های مطرح را به آید که تیم برنده باید سایر تیم چنین به دست می نتیجه
 ود.ـد یک حکومت ائتالفی برای بقای سیاسی صاحبان قدرت در این ساختار خواهند بـر شاهـستان بار دیگملت افغان

 
 پایان

 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

