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 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 

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

  
  

 11/11/2112          ولی احمد نوری
 

 افغانستان علی الرغم سردرگمی و ابهام
 برای خود یک رئیس جمهور جدید اعطا کرد

Le Monde n° 21612 - mardi 22 septembre 2112 
 نوری .ا. و: ترجمه و تخلیص 

 
 رقیب با امور و وظایف تقسیم و" ملی وحدت" حکومت یک ایجاد با بحران از خروج برای احمدزی غنی اشرف

 . گیرد قرار افغانستان جمهوری ریاست کرسی بر توانست اش انتخاباتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (جریدۀ لوموند –لورنزو تیونولی )فوتو از  2112سپتمبر  21اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان در اقامتگاهش در کابل 

 
 هفته دوازده از بعد  بعدی؟ توفان از قبل ظاهری فریبندۀ آرامش  یا  امن، و ثبات با افغانستان یک برای جدید حرکت

 غنی اشرف افغانستان، جمهوری ریاست انتخابات نامزد دو هر ناک، خطر و کمرشکن و فرسا طاقت بست بن
 سراسر در که رساندند امضاء به را دولت امور تقسیم توافقنامۀ سپتمبر یازدهم یکشنبه روز عبدهللا عبدهللا و احمدزی

 .گردید هراس و تشویش نگرانی، منبع دیگر جانب از و شد امید تولید باعث یکطرف از کشور
 

 می ساله (1) 66 غنی اشرف که شد، جمهور رئیس یک دارای افغانستان باالخره که است این خوب مژدۀ 
 از قبل که باشد می «شناسی انسان متخصص» ( Anthropologue) آنتروپولوگ یک غنی اشرف. باشد
( Johns-Hopkins) هوپکن جانز و( Berkeley) برکلی های پوهنتون در جهانی بانک در شدن داخل
می " حامد کرزی"جانشین " اشرف غنی"ښاغلی .کرد می تدریس را شناسی انسان و شناسی مردم رشتۀ

                                                           

. می باشد شست سالهزیرا داکتر اشرف غنی  می باشدساله نوشته است که اشتباه ( 66)روزنامۀ لوموند سن اشرف غنی احمدزی را  -1
  "نوری. ا. و"
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

میالدی، سالیکه دولت جدید افغانستان بعد از سقوط رژیم طالبان به  2111شود که او افغانستان را از سال 
 .هبری نموده استکمک جامعۀ بین المللی ایجاد شد تا امروز به طور پیوسته بدون گسستگی  آنرا ر

 شدن برنده امتیاز ابالغ بدون انتخابات برندۀ یک افغانستان جدید جمهور رئیس که است این خراب نفیر 
 این و.  کرد اجتناب جون چهاردهم دوم دور انتخابات نتائج اعالن از انتخابات مستقل کمیسیون چه. است
 غنی اشرف انتخاباتی رقیب عبدهللا عبدهللا اصرار و خواهش اثر به دوم دور انتخابات نتائج اعالن عدم

 هیأت کنترول وجود با موصوف. داشت شک دهی رأی در وسیع تقلب وقوع از نامبرده چه گرفت صورت
 انتخابات کمیسیون منجانب آراء ارقام فیصدی هرگونه مشروعیت به اروپایی، جامعۀ و ملل سازمان های

عدم اعالن نتائج آرای برنده و بازنده، خود ناکامی پروسۀ سیزده باالخره این مستور بودن  و .داشت تردید
 Thijs)و آقای تیجز بیرمن . سالۀ اعمار دیموکراسی را در افغانستان زیر چتر بین المللی ثابت می کند

Berman)   رئیس هیأت مراقبت رأی گیری، جامعۀ اروپا در افغانستان، خود ناکامی و عدم مثمریت کار
 .می کند شان را تصدیق

 
. داشت دفترش باالی را متحده اضالع و افغانستان بین امنیتی توافقنامۀ داغ دوسیۀ احمدزی غنی اشرف بود، چه هر
 جمهور رئیس ولی بود گرفته صورت الزم توافق آن متن بر و بود شده تنظیم 2112 نوامبر ماه در توافقنامه این

. نمود داری خود آن امضای از کارش دورۀ ختم در امریکایی آنتی حس یک به شدن مبتال بر بنا کرزی حامد رونده
 برای که کنونی های جنگ ختم از بعد افغانستان در را امریکا عسکری قوای حضور نحوۀ و چگونگی توافقنامه این
 2116 سال ختم تا باید امریکایی عسکر هزار ده حدود در. کند می بندی چوکات است، شده بینی پیش دسمبر 21
 اردوی عسکری قوای کمک و  حمایت تربیۀ، و تعلیم وظیفۀ مدت این در امریکایی عساکر. بمانند افغانستان در

 .داشت خواهند عهده بر طالبان حمالت ها آشوب برابر در را افغانستان
 اظهار لوموند جریدۀ به سپتمبر 21 تأریخ به داشت را توافقنامه متن مذاکرۀ هیأت عضویت که غنی اشرف ښاغلی
 که امضایی.  2کند می امضاء را مذکور توافقنامۀ اش جمهوری ریاست اول هفتۀ در که است سپرده وعده که داشت
 اطمینانی بی" نمودن رفع در که یافت، خواهد اعتبار هم" ناتو" سازمان طرف از مشابه سند یک با سپس

 شده تمام مضر العاده فوق هم اقتصادی شرایط و اوضاع بر اخیر های ماه در که داشت خواهد نقش" ستراتیژیک
 .است

 افغانستان جدید جمهور رئیس احمدزی غنی اشرف ښاغلی به متحده اضالع خارجۀ امور وزیر" کیری جان" ښاغلی
 .سازد میسر افغانستان پیشرفت و تحوالت برای را عظیمی فرصت سند این امضای که نمود آرزو و گفت تبریک

 است، طالب ناراضیان با مصالحه و آشتی مسئلۀ نمودن مهار احمدزی غنی اشرف برای دیگر مهم و حساس نکتۀ
 از تعدادی اقالا  بتواند و یابد دست آن بر نتوانست هایش فعالیت همه با قبلی جمهور رئیس کرزی حامد که چیزی

 .نیافت خریدار کرد طالبان نثار که زیتونی های شاخه همه. بکشاند مذاکره میز بر را طالب رهبران
 

 صرف را خود امکانات همه که گفت تکرار به پاریس لوماند جریدۀ با خود دیدار در احمدزی غنی اشرف ښاغلی
 که لوموند ژورنالیست سؤال یک به. بیابد سیاسی حل راه یک دشوار و پیچیده معضلۀ این برای که نمود خواهد
 افغانستان اتباع حقوق مورد در است مصمم: گفت جدیت با غنی اشرف ساخت، مطرح را زرد خط از نکردن عبور
 طالبان با صلح که گردند مطمئن باید مردم که آنست برای توضیح این. نماید مراعات را کشور اساسی قانون مواد

 .نیست مطرح قیمت، هر به
 ریاست کرسی به  رسمی صورت به سپتمبر ماه اخیر در که افغانستان دولت جدید رهبر که اینجاست در سؤال ولی

 جمجمه در که را هایی آیدی آن همه که داشت خواهد را سیاسیی امکانات درخشان دانشمند این آیا نشیند، می دولت
 وظایف یا قدرت تقسیم توافق. شود می او ریاست متوجه  که مهمی سؤال است این. نماید پیاده زند، می چرخ اش

 (Fréderic Bobin" )بوبن فریدریک"  نوشتۀ. اردذگ می هوا در پا فعالا  برای را سؤاالت بسیار
  

                                                           

. خاصی به امضاء رسیدچنانچه  این توافقنامه اخیراا از طرف وزیر امنیت دولت جدید و سفیر اضالع متحدۀ امریکا با مراسم  -2
  ."ورین.ا.و"


