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  افغانستان / کابل  -  سليمی نعيم : از نوشته
  ٢٠١٩ مارچ ٢٩

 

 ! موقت حکومت پيرامون مجادله

ه ب و دارد قرار افغانی ۀجامع خاص و عام ھای انزب سر بر موقت حکومت يا و سرپرست زعامت ۀمسأل ھا روز درين

 و جنگ معضالت حل برای طرح ين ااز پشتيبانی در پاکستان اعظمصدر "خان عمران" پای که ين ااز بعد خصوص

 ما روشنفکری حلقات ميان در وطن به خيانت مالک بوی و رنگ مطلب اين ، است شده کشيده ميان در افغانستان صلح

   . نمايد می افاده موضوع از را ضعيف و ناقص درک که است گرفته خود به را

 سياسی مقدس ۀوثيق ۀمثاب به افغانستان اساسی قانون ۀروحي بر مبتنی را مسأله اين طرح )نظام در غنی نامخالف( یا عده

 دھه دو ھای دستاورد و نظام حاکميت پاشيدن ھم از برای خطرناک ۀنسخ را آن ارگ طرفداران و دانسته کشور

 زيرا ؛ اين ھم هن و است آن هن مسلم حقيقت ولی ؛دانند می قانون اين نقض و افغانستان ليبرال بورژوا کراسیدمو

 درصورت که است داده آب به را گلی کدام ثبات با ًظاھرا "ملی وحدت" حکومت اصطالح به درموجوديت کشورما

 بی بی ھای گزارش حسب که است یضرور لحاظی به مطلب اين ذکر . شود خزان وطن بھار موقت حکومت ايجاد

 اعتراف بر بنا گذشته سال ٤ زمان مدت طی ًصرفا و داشته قرار طالبان کنترول در کشور صدرد ٧٠ از تر بيش سی

 که اند رسيده ھالکت به ملکی افراد از مجزا اردو پرسونل و سربازاناز ! صرفا ھزار ٤٥ "زیاحمد غنی اشرف "خود

 حد به آنھا سربازان تلفات که نمود اذعان واشنگتن برای افتخار و تملق روئی پر با وا ولی ،بالد می آن به جمھور رئيس

 حسب که نيست تعجب جایًء بنا و دھد می نشان را بيسابقه و ھشتناکد رقم يک ًواقعا که است رسيده آن نازل اقل

 . است يافته کاھش ،غانستاناف مسلح قوتھای در افغان سربازان جذب و جلب ميزان امريکا دفاع وزارت منابع اطالعات

 طرفين از يکی ھيچ ،است داده نشان ھا بار تجارب که طوری قدرت ۀمجادل ين ادر که است نھفته آن در مطلب جوھر

 جھت موضوع شدن روشن برای . اند نبوده جامعه در ثبات و امن ايجاد و قانون حاکميت به اصولی برخورد دارای
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 در را ما که درس می نظر به الزمی ذيل نکات ياددھانی حکومت و دولت انبج خصوصه ب و مجادله اين علل دريافت

  : نمايند می کمک زمينه

 برای امريکا خاص ۀفرستاد "زادخليل" مناسبت چندين در "غنی" دور چندانن ھای گذشته در که داريم ياد به ھمه -* 

 طوره ب افتاد اتفاق چه که يدآ می ميان به الیؤس پس ؛ خواند می خود صميمی و ديرينه دوست و ھمکار را افغانستان

 "محب حمدهللا" سفر آن ۀنتيج در که شود بدل دشمنی به کار کھنه ياور و يار دو قديم و محکم دوستی الساعه خلق

 اين پاسخ ؛ ؟ يابد پايان تراژيدی کميدی مضحک ۀدرام يک با امريکا ۀمتحد اياالت به ارگ ملی امنيت ارشد مشاور

 ھمچنان و نشينان ارگ جانب از ھم قدرت ابقای و تصاحب برای مجادله که يعنی است بسيط و ساده بسيار الؤس

 اين لحاظ به ، نيست مطرح کشور سياسی نظام ثبات و ملی ھای ارزش برای معياری گونه ھيچ ينجا ادر ؛آن معکوس

 دونالد رھبری به سفيد قصر ۀدارا که گرفت باال زمانی امريکا ۀخارج وزارت خاص ۀنمايند و ارگ ميان ھا گیکشيد که

 تلفات کاھش ھمچنان و اقل حد به امريکا نظامی مصارفات کاھش بر مبنی ارگ مکرر مطالبات و پيشنھادات به مپتر

 دارای واشنگتن که زيرا ،گرفت ناديده را آن و نگذاشته وقعی چندان افغانستان در امريکا نظامی پرسونل و عساکر

 فردی کيداتأت و رارصا برای یئجا آن در که است منطقه و افغانستان برای شده پروگرامً قبال یھا برنامه و ستراتيژی

   ؛ ماند نمی باقی باشد ھم امريکا اقتصادی ظاھر به منفعت به که ھم ولو شخصی

 حتی و مذاکرات و صلح روند پيشبرد که بود اين يافت تذکار که مکرری ھای تماس از بعد زمينه در ارگ توقع - * 

 حکومت و دولت را مرکزی نقش و ابتکار نآ در که گردد عملی کابل مديريت و ملکيت با سرپرست ۀادار تشکيل

  ؛ باشد داشته دسته ب افغانستان

 رئيس جنون ،نمود رھا اميدی نا و سأي به را خود جای شيرين ھای آرزو و ماندند نتيجه بی ھا تالش ۀھم که وقتی -* 

 گرديد آغاز موقت حکومت خالف و پرستانه ميھن ظاھر به پاپوليستی ۀآتش دو و مطراقپرط ھای بيانيه ايراد با جمھور

   ؛ دارد جريان نيز کنون تا که

 اين يکی ؛ نمايد می دنبال را ھدف دو آباد اسالم که شوم آور ياد بايد زند می دامن را مطلب اين چرا پاکستان که اين -* 

 و نمايد استفاده افغانستان در قدرتش نفوذ اعمال برای نيابتی لشکر يک حيث به زمينه در آنھا ھای طرح و طالبان از که

 خود نفع به ،موقت حکومت طرح با ضديت يا و موافقت بر مبنی نظام داخل در قدرت بحران گیکشيد از که اين دوم

 لفرضبا و نباشد روز اجندای در ھيچ موقت حکومت حرف که کنيد تصور لحظه يک برای ؛ کند صيد را مراد ماھی

 دستور در باشد دموکراتيک مضمون و شکل لحاظ از که وسيع ھای قاعده با حکومت تشکيل ًمثال ديگری طرح يک

 منفعت خاطر به پاکستان مگر ،کند مخالفت آن با کابل در قدرت مستبد ديکتاتورمنش ارباب ولی ، باشد داشته قرار روز

 می مطرح پرسشی نصورتآ در ؛ نمايد تاکتيکی استفاده آن از کابل باالی فشارالزم آوردن برای خود ملی ستراتيژيک

 .هن که است روشن جواب ، خير؟ يا و است سياسی بد ۀنسخ يک وسيع ۀقاعد با حکومت پيشنھادی طرح ياآ که اين گردد

 و یأر ساسا بر که اين يکی ؛ بچرخد مطلب تا دو محور بر دباي باشد که نوعی ھر از حکومت نوع نيتعي است اين مھم

 ، ما ۀجامع پراگماتيک وعملی عينی ھای واقعيت که اين دوم و بيايد وجوده ب افغانستان مردم ھمگانی خواھی نظر

 نمايد؛ تلفيق خود در نيز را جھان و منطقه

 قضيه اين به برخورد که است اين گردد می مربوط تاريخی ۀمرحل ين ادر افغانستان مردم و افغان روشنفکران برای نچآ

 نظر مد ، شدم آور ياد را آن من که را یفکتور دو ھمان قلم اين نظر به عکس هب و ندھند ملی ۀصبغ وجه ھيچبه  را
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 برداشت جھت نمايد می تصور ارگ که صلح روند ابتکارات تمامی حاال ھمين که کنيد تصور لحظه يک برای ؛ بگيرند

 ارگ در تيمش و" غنی" به واشنگتن سخاوتمندانه ۀتشاراس با گيرد می قرار استفاده مورد "زادلخلي"فردی ھای منفعت

 موقت حکومت وی که ديد خواھيد شما نصورتآ در ، نمايد ضمانت پروسه ين ادر را اش فردی نقش و او که کند انتقال

 ؛ پذيرد می ، باشد ھم طالبانی ديکتاوری امارت شموله ب که را ديگری ميکانيزم ھر بلکه ؛ بگذاريد جايشه بکه  را

 به . گردد می حواله نيز طالبان روزی و رزق امريکا سخاوت دسترخوان در ديگر که ينجاست ادر ارگ شکلم حال

 مصيبت به مربوط که نجائیآ تا ولی ؛ هن شکم درد ولی ، گردد می فراموش چيزی ھر درد عاميانه و ديگر تعبار

 آلو يگهم ، رسد نمی آلو به شتدس " که کند می صدق وطنی ۀعاميان المثل ضرب ھمان گردد می موقت حکومت شناسی

  " . است ترش

 پايان

 ..... شما نظر و نقد

  


