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 ۲۰/۱۰/۲۰۲۱                                                                                     داود زهره یوسف

 و تبصرهٔ داکتر عبدهللا کاظم…زاد لی خل یکنار رفتن آقا
 

کنار رفتن آقای خلیل زاد از سیاست امریکا و قضایا افغانستان عکس العمل های گوناگون را در 

رک کردند نام آقای خلیل زاد افغانستان را ت  ۸۰پی داشت ، برای موج اول مهاجرین ایکه در دهه  

اشرف غنی بسیار نا آشنا بود و در آن زمان ها تنها چهره ها و نام های که برای    وریس جمهور

افغان های مهاجر مطرح بحث بود در داخل افغانستان داکتر نجیب و در بیرون و سنگر های جهاد  

ها آشنایی پیدا کردند بخصوص بعد از مسعود بود ،ولی بعد ها با این دو نام افغان آقایان حکمتیار و 

سقوط    و در مورد شان در محافل افغان ها صحبت میشد ، بعضی ها تصور میکنند که  یازده سپتامبر

نظام در اثر رقابت های منفی دو دوست و دو رفیق دوران محصلی آقایان خلیل زاد و داکتر غنی 

صورت گرفت و درین جای شک نیست که آقای خلیل زاد دو سال قبل که به کابل آمده بودند با  

پنهانییک اجندای  برنامه آمده بود ، که گویا تمام نظام باید تسلیم طالبان شود و  داشت که    تقریبا 

واقعیت ها را برای حکومت افغانستان طوریکه الزم بود بیان نداشت ، قسمت از برنامه را اظهار  

قسمتی انرا پنهان کرده بود ، و ریس جمهور غنی هم به هیچ وجهه از ریاست جمهوری  داشته بود 

، هر چند و جمهوری اسالمی منصرف نمیشد و همه شاهد کشمش های شدید میان این دوست بودیم  

عده زیاد به این عقیده هستند که چرا ریس جمهور غنی نگذاشت تا یک حکومت موقت میامد ولی  

حکومت ایتالفی را  این واقعیت واضح بود که طالبان به هیچ صورت با بقای جمهوری اسالمی یک 

که برای  هزار زندانی های شان بود    ۷را که گذاشته بودند همانا رهایی    شرایط سخت نمی ساختند و 

مردم در آن زمان قابل قبول نبود ، ولی دو کاری را که ریس جمهور غنی باید میکرد شاید می  

و به  توانست نظام را نجات دهد اول اینکه برای دور دوم ریاست جمهوری خود را کاندید نمی کرد  

بود  یا حکومت موقت میامد که این نظریه برای همسر شان داده شده  حیث ریس حکومت صلح و 

ولی تصور میشد که خالف قانون اساسی بود ، و دو م اینکه شش ماه قبل استعفای خود را به مردم  

وبه صراحت میگفت که برای حفظ جمهوریت مبارزه کرد ولی موفق نشد افغانستان پیشکش میکرد  

ودولی شده ب  هر چندیکه این نظریات برایش داده  می گذاشت که خلیل زاد و تیم آش چه می کردند،و 
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متاسفانه ایشان تنها با دو مشاور خصوصی شان در تماس بودند ، و سیاسیون که در دور و برشان 

بودند اصال انسان های صادق نبودند و هر کدام اجندای های شخصی خود را داشتند ، بعضی مردم 

اصال   گویا ریس جمهور غنی و داکتر خلیل زاد دو افغان بی ریشه بودند را عقیده برین است که 

افغانستان را نمی شناختند بنا کشور را دچار بحران نمودند ، ولی فراموش نکنیم آن سیاستمداران  

افغانستان که ادعای ریشه در خاک افغانستان را میکنند کسانی بودند باعث جنگ های تنظیمی و  

گرفت و در نتیجه    کشور مورد استفاده القاعده قرارداخلی شدند تا از بطن شان طالبان تولد شد ، و

خاین وطن فروش و دزد بودند  مورد حمالت امریکا و ناتو واقع شد بنا نمی توان ادعا کرد که همه

و  روشنفکران  چه  افغانستان  خلق  دیموکراتیک  حزب  چپ  روشنفکران  چه  گروپ  هر  در   ،

رکدام  چه طالبان در هجمهوری اسالمی افغانستان چه تنظیم های جهادی و تکنوکرات های غرب و 

را   انسان های شریف و وطن پرستی هم بودند و هستند که آرزو یک افغانستان مترقی وپیشرفته

صلح و آرامش برقرار شود   در افغانستان  داشتند و دارند ، و یقینا آقای خلیل زاد هم خواست که 

دق  جنگ و خون ریزی قطع شود هر چندیکه ماموریت آش طوری بود که باید امریکا را از این خن

افتضاح با یک  داد ولی  پیچیده و    افغانستان نجات بدهد که  آنقدر  ، قضایا کشور های جهان سوم 

آن مشکل را حل کرد ،واقعیت های  و توهین کردن این  بغرنج است که نمی توان با مالمت کردن  

هی های  ها و خود خواو حسادت امروز افغانستان بسیار تلخ است واین بار اول نیست که مخالفت ها  

که میگویند )من زنده جهان زنده من  یک ملت را رقم می زند متل مشهوری داریم  افغانی سرنوشت 

 مرده جهان مرده ( هر

ولی هیچگاهی به همکاری جمعی   چندیکه مردم افغانستان از یک فرهنگ جمعی و جرگه ها میایند 

بنا اینست روزگار ما ،لطفا    و همیش خود خواهانه و یکه تاز تصمیم گرفتیم  تیمی باورمند نیستیم

یکدیگر را توهین و تحقیر نکنید این خاصیت در وجود همه ما است اگر شما ها دوست عزیز در 

کار را میکردید جالب است که همان کار شناسان چوب خطی ایکه   همان موقف ها می بودید همین

ل مطرح است که اگر  هر روز جمهوریت و نظام را می کوبیدند حال همه را مالمت میکنند سوا

 خود در همان موقف می بودند چه میکردند ؟

 

 تبصرهٔ داکتر عبدهللا کاظم 

را   ز یعز  میرعبدالرحیداکتر م   ی" به قلم محترم اقا یتحت عنوان "انتقام غن   یلیتحل   ۀدو روز قبل مقال

داؤد را. در هردو نوشته نقاط   وسفی حاال نوشته دلچسپ و مهم محترمه خانم زهره    نی خواندم و هم

و اکنون    یکشور در ارتباط فرار داکتر غن  ریاخ  یا ینهفته است که ذهن خواننده را در قضا  یمهم
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آگست   30  خیبتار  زین   نجانب یسازد. ا  یدو روشن م  نی ا  یو اختالف نظر ها  لزاد یداکتر خل  یاستعف

بار    کایتحت عنوان "امر  ۀپس از آنکه دو هفته از سقوط کابل بدست طالبان گذشته بود، مقال  یعنی

در افغان   لقسمت بطور مسلس  4اشتباه بزرگ را در افغانستان تکرار کرد!" نوشتم که در    گرید 

  ق ی و آنهم از طر  یبر اشرف غن  کایامر ونیاس ی س یو در آن از فشار ها   د یبه نشر رس  نیجرمن آنال 

به  " را ی "مشارکت ایحکومت گو  کی لیتشک  نهیتا با کنار رفتن خود از مقام زم  د یوارد گرد  لزاد یخل

نظر موافق    نیا  اب  ی" باشد.اشرف غن االیبه اصطالح "با دست    کیوجود آورد که در آن طالبان شر

کرد   یکار  ت یقرار گرفته بود و در نها  لزاد یخل  ۀلیها و آنهم بوس   یکائ یفشار امر  رینبود و سخت ز

وضع حساس قرار داد و موجب بروز انتقادات   کی را در    دنیجمهور با  سیرئ   ۀکه با فرار خود ادار

  دن ی اداره با   یبرو  بود   یمحکم  یسل  نی و ا  د یگرد   کایخواه بر دموکراتها در امر  یحزب جمهور   یجد 

  خ ی قرار داشت و از آن تار  لزاد یآن بدوش خل  ت یمسئول   جهیکوفته شد که در نت  لزاد یو بخصوص خل

.  رف یتحقق پذ   نکاری شود که باالخره دو روز قبل ابرکنار    فهیاز وظ  لزاد یشد که خل   یبه بعد تصور م 

با طالبان هنوز   زیداخل و ن  در  کایبرکنار شد، اما معضله افغانستان و همچنان مشکل امر  لزاد یخل

" را ینظام "امارت اسالم  چوجههیبه ه   کایذکر شده که امر  حا  یپابرجاست. در موافقتنامه دوحه صر 

از   ستند یو حاضر ن   دهند یخود را از دست م  ت یو اما طالبان بدون آن ماه   رد یپذ   یدر افغانستان نم

از    زین  یاروپائ  یجمله کشورها   ازکه اکثر کشورها    نجاست یخود منصرف شوند. ا  یامات اسالم

ار  دشو  طیاست که طالبان در شرا  لیدل  نی ورزند. و به هم  ی" ابا می"امارت اسالم  ی شناخت رسم

ن  جد   ریز  زیو  ا  یفشار  در  وسط  حل  راه  که  اند  گرفته  طالبان    نیقرار  ندارد.  وجود  معضله 

 ی افراط  وهیاز ش  یطالبان حقان   یول  کنند،یرا جستجو م  انهیمربوط مال عمر خط م  یعنی"ی"عمر 

از    یطالبان شده و احتمال دارد بعض  نیموضوع موجب بروز اختالف در ب  نیگذرند و ا  یخود نم

را    کایگروپ ناراض با داعش همکار شوند. پاکستان تالش داردتا امر  ث یبه ح  یوابستگان حقان

اعتدال    یشان بسو  ت یراطاف  ریبسازد و تعهد کند که طالبان را از مس   یآماده اصل قبول امارت اسالم

اما ه  یم بعد از شنا  ین ی تضم  چیکشاند.  ندارد که  " و استحکام نظام،  یخت "امارت اسالموجود 

  ی دوباره راه اصل  یبر حفظ اعتدال پابند باشند و احتمال دارد بعد از مدت  ی طالبان به تعهدات خود مبن 

 لزاد یخل  یآنرا به پا کایامر ت مورد است و حکوم نی. معضله در همرند ی گ شیخود را پ ت یو افراط

را خوردند و اشرف    لزاد یمبتذل خل   یوی سنار  ب یفر  یئکا یامر  ونی اسیگفت که س  د یاندازد ، اما با  یم

را که    لزاد یو خل  د یلحظه با فرار خود از هم پاش  کیبافته شده را در    شتهی کرد که همه ر  یکار  یغن 

او به دارالفنا سقوط داد. حال   یاس یس  رینوبل صلح را داشت، با همه کر  زهیبه جا  دنیرس  یآرزو
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خواهند رفت و سرنوشت افغانستان و    ریبه کدام مس  لزاد یو طالبان بدون خل  کایشود که امر  دهید 

 خواهد شد؟.  دهیمردم مظلوم آن باز به کدام سو کشان 
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