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 01/05/2019          فردوس

 امدیهم کوتاه ن نچیا کی یاشرف غن

که در  ی. تنها تحولیداخل گرانیکوتاه آمده است و نه در برابر باز یخارج گرانیتا حال نه در برابر باز یغن

صالح هم  یو آقا افیالرسول ساست. حال عبدرب مشیت یاسیس ۀآمده است، گسترده شدن قاعد یغن یورزتاسیس

 .حضور دارند یغن یآقا میدر ت

 یرا برگزار کرد و آقا یمشورت ۀمخالف ارگ، جرگ یاسیمخلتف س یها فیبه رغم مخالفت ط یغن محمداشرف

را در رأس آن قرار داد. در صف اول جرگه  یاسیو س یمذهب ۀشد از رهبران شناخته یکی افیالرسول سعبدرب

است. ها آن ۀهم از جمل افیس یآقا دیتردجا خوش کرده بودند که بدون  یغن یآقا یو انتخابات یاسیتمام متحدان س

مذاکره با طالبان، از  ۀدربار یزنیدر کنار رأ دیشا یمشورت ۀباور بودند که در جرگ نیبه ا یغن یمخالفان آقا

بود از داکتر  لیدل نی. به همردیصورت بگ یبانیبه آن پشت هیشب یزیچ ای یگهم به عنوان رهبر سازند یغن یآقا

 یهم برا یاسیاز احزاب س یخواندند. برخ ینیکمپ ۀبرنام کیرا  یمشورت ۀاتمر همه جرگ فیتا حن فتهعبدهللا گر

از  یبرخ دیامر ترد نیکرده بودند که مورد قبول ارگ واقع نشد. ا شنهادیپ یا وهیجرگه کارش یاعضاانتخاب 

 .ختیرا برانگ مداراناستیس

 یخروج هراس دارند، یاتمر از آن به نحو یآقا یانتخابات ۀاز جمله دست مدارانتاسیاز س یکه برخ یگرید زیچ

 یانتخابات نیرا اساس کمپ «داریاصلح ناپ»توافق  کیبه  دنیاز رس یریجلوگ یغن یاست. آقا  یمشورت ۀجرگ

که با شتاب و  یتوافق صلح شانینوع توافق دارد. به باور ا نیواضح از ا فیتعر شانیخودش قرارداده است. ا

در  شهیهم یغن ی. آقادیآ یخون م یاست و از آن بو داریناپا دیاینقش پررنگ حکومت به دست ب ابیدر غ

است نه  داریتوافق صلح پا کیبه  دنیاو رس یکه هدف محور کندیم دیتاک شیها یو سخنران یتیوال یسفرها

که متوجه  خواند یم یطلبان فرصت حیرا به تلو گرید مداراناستیگفتارش س رد یغن ی. آقاداریپا توافق صلح نا

افغانستان  خواهدیاست که صرف خودش م نیا شانیا تی. رواستندین داریزده و ناپاتوافق صلح شتاب کیخطرات 

 .صلح حفاظت کند داریتوافق بد و ناپا کیرا از شّر 

جمهور بر حال صحه بگذارد  و آن  سییر تیجرگه به روا یاست که خروج نیا ینامزدان مخالف غن ینگران

و  ردیرا بگ یغن یآقا ینظورم دیکننده با طالبان حتماً با مذاکره یمل اتیکند که ه صلهیکند. اگر جرگه ف دییرا تا

صحه گذاشته است.  یاشرف غن تیروا بهدر واقع  محور شود، حکومت تیجنگ در نها انیپا یبرا مذاکرات

 چیاست و ه شیجنگ قابل ستا انیپا یبرا زادلیدکتر خل یها است که تالش نیاتمر شعارش ا یآقا یانتخابات ۀدست

 ینم اش یمنافع شخص یکه برا کند یرا متهم م یمحمداشرف غن وستهیپ یانتخابات ۀدست نی. استیدر آن ن ینقص

دوحه که  یافغان انینشست م یرا به برهم زدن عمد یحتا غن هانکند. آ یهمکار زادلیاز جان و دل با خل خواهد

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Aao_ghani_qota_nayamad.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Aao_ghani_qota_nayamad.pdf


  
 

 

 2از 2

 یارگ مستمسک ،صحه بگذارد یغن یآقا تی. اگر جرگه به رواکنند یبرگزار شود، متهم م لیاپر 20قرار بود در 

ً در آ اش یبعد یهایریگعموض هیتوج  یبرا خودش را با  مواضع یغن یآقا ندهیبه دست خواهد آورد. حتما

 .جرگه مستند خواهد ساخت ۀصلیف

توافق  کیدفاع از افغانستان در برابر  تیروا یغن یهم اگر برگزار شود، آقا یجمهور استیانتخابات ر در

در آن صورت  یغن یخواهد کرد. مخالفان آقا غیتبل گذارد،یرا که احتماالً جرگه هم بر آن صحه م داریپا صلح نا

مورد نظر  یبرگزار کنند و خروج گرید تیوال کیصلح در  یمشورت ۀجرگ هیشب ییآ گردهم کیاند که  ریناگز

 یقانون ،ییاجرا اراتیکه اخت نیا لیبه دل یغن یان آقا.  اما روشن است که مخالفاورندیخود را از آن به دست ب

 .برگزار کنندباشد،  یکنون یمشورت ۀبزرگ که در حد جرگ ییآ گردهم کی توانندینمندارند،  یو مال

 کیاز مواضعش حتا  شانیکه ا دیآ یجرگه بر م نیا یو نفس برگزار یمشورت ۀدر جرگ یغن یآقا یسخنران از

 یاسیمحور با طالبان باور دارد و مخالفان س حکومت مذاکراتنکرده است. او هنوز هم به  ینینش قدم هم عقب

الرسول . امرهللا صالح و عبدربزندیهم دور م اعبدهللا ر یو آقا ییاجرا استی. او حتا ردهدینم تیاهم ادیرا ز اش

از  شیاند. پ داده یترشیکه آنان به او اعتماد به نفس ب رسدیاند. به نظر م یغن یآقا یاسیس دیمتحدان جد افیس

 ،ستندین یبا غن کردند، یگروه مقاومت مسلحانه م نیحکومت ا هیمقاومت ضد طالبان عل ۀکه حوز شدیگفته م نیا

مقاومت  انیجر گانندیشان را تنها نما اند که خود کرده فیرا تضع یموضع کسان یغن یآقا دیاما  متحدان جد

از  یصلح و هم شمار یمشورت ۀکه هم جرگ دیبگو ندهیدر نظر دارد در آ یغن ی. آقادانستندید طالبان مض

 .شمول است موقف او همه ونظر  نیمقاومت ضد طالبان با او هستند و بنا بر ا ۀرهبران سرسخت حوز

 زادهیهللا نجف با لطف رشیاخ ۀصاحبدر م زادلیخل یمتحده هم پا برجا است. آقا االتیبا ا یغن یآقا یها اختالف

 ۀدور کیاست که  نیدر افغانستان ا یاسیدادن طالبان با نظم س یآشت ۀویکارش کیدر طلوع گفت که از نظر او 

که حل  ستیمهم  ن ادیمتحده ز االتیا یکه برا دهد ینشان م زادلیخل ۀگفت نیگذار در نظر گرفته شود. ا ای یانتقال

 یا یاسیحل س یغن یاست. اما آقا یاسیمتحده مهم حل س االتیا ی. براردیگ یصورت م یا وهیبه چه ش یاسیس

نه در  لتا حا ی. غنداند یناکام م ۀقبول ندارد و آن را تجربدر نظر گرفته شود،  یانتقال ۀدور کیرا که در آن 

 یغن یورز استیکه در س ی. تنها تحولیداخل گرانیکوتاه آمده است و نه در برابر باز یخارج گرانیبرابر باز

 یغن یآقا میصالح هم در ت یو آقا افیالرسول ساست. حال عبدرب مشیت یاسیس ۀآمده است، گسترده شدن قاعد

در مورد حفاظت  یغن تیروا دو با نی. ازدیرا با تفنگ م مداراستیدو س نیا ۀیسا یغن یحضور دارند. قبالً آقا

سهم  زیآن هم ن یدهلبلکه در شکندارند،  ینه تنها که مشکل دار،یپا توافق صلح نا کیاز افغانستان در برابر 

 .اند داشته

 

  

 

 

 


