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 ها در دوستی! تجارب بد غالمی حاکمیت
 

  دوستی و دشمنی باید خط های سرخ خود را داشته باشد و دارد.

  .اصول دارند ، سیاستمداران و حاکمیت ازخود قواعد وپشتیبانی و یا رد ملت از سیاسیوندوستی و دشمنی ملت، استقبال، 

  ها تعیین میکند. رفتن درست درین خطگاساس آنرامنافع و مصالح و قرار 

را در دوستی و سرخ های تمام جوامع بشری این اصول و خط   ق انسانی به طور عام و مشخ  دردین مبین اسالم و اخال

  شناسد، قبول کرده و به رعایت آن تأکید دارند. دشمنی ها نیز می

  بعد از کشتن ممنوع است. وش و بینی بریدن و بی عفت کردن دشمن،گمثالً ُمثله کردن دشمن، بی سیرت کردن و 

های دیگر  ها با کشوراخیر در سطح رسمی در دوستی ها و دشمنی  ۀم آن در چار دهاکاز حُ  یهای افغانستان و تعداد حاکمیت

آنرا ملت و مردم افغانستان به گوشت و پوست خویش  شده اند که عواقب بس بد   یچنان افراط ها و تفریط های موجب و مجری

یان ئشوروی ها، با ایرانی ها، با امریکا / هاو لمس کرده و میکنند. این افراط و تفریط با روس به حالت بد احساسو آنهم بسیار 

تان یط با حکومات عربسرتعجب زیاد این نوع افراط و تف باو خاصتاً با پاکستان کامالً و به طور آزار دهنده مشهود بود و است. 

 ۀ، آوردن جنگ و غم دیگران به خانجنگیدن جنگ دیگران ایم.  زاف به آن پرداختهگسعودی نیز داریم و داشتیم که قیمت های 

ما جنگ دیگران را در  خود نیز عواقب بدی برای ما داشت. نه جنگ با القاعده و نه جنگ با داعش جنگ ما بود و نه است! 

 کنند و دیپلوماسی ما التماس لقی کردند و میت ها بر افغان  خود شان را کمک و منت ل جنگیدیم. سهم گیری شان در جنگخط او

سازمان ملل متحد در   در شورای امنیت  کنند.می را عبور سرخ های و خط  .دکن کنان درین عرصه در دوستی ها افراط می

  ست اول ما در آن حضور ندارند.د ولینؤشود، مسمی رفته گمورد افغانستان تصامیم 

ان ساکت ما دیپلوماسی افغانستایرد، گمی پاکستان در مورد افغانستان در مسکو تصامیم روسیه و دشمن دیرین افغانستان، یعنی 

ین عرصه با ا در انستحکومتی افغان رهبرانارد وجود دارد که رهبران افغان یادی در تمام این مودالیل مشخ  ز  بلی  است.

این  تو تخلفات غیر قابل قبول حتی منافی حیثی گناه های بزرگ ن و یا زیاد فعال بودن و افراط،عدم فعالیت، غیر فعال بود

  حیثیت خود، کشور و مردم را نیز شدیداً صدمه زده اند.  کشور را مرتکب شده اند که

 با موضع رسمی افغانستان تقریباً بی ربط و اد با منافع ملی افغان، در تضاداخیر در تض فیر انگلستان در کابل در ماه هایس

  به نفع پاکستان دارد اما دیپلوماسی ما ساکت است. "دیورند"ت در مورد خط غیر ضروری اظهارا
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اخیراً این حالت و این روش خالف اصول دیپلوماتیک و خالف اخالقی در رابطه به مکتب ترکی در کابل و روابط با ترکیه در 

  خالف منافع ما و نادرست است.، جداً تأسف بار حال وقوع است که حالت افتضاح بار خود قرار داد. حالت در

کیه، در حدود بیشتر طیب اردوغان رئیس جمهور ترعلیه آقای رجب  یم در کشور دوست و برادر ترکیه،اهی دارگکه آ قراری

یب رجب ط )استادوالن گرفت. حکومت ترکیه مغز متفکر این کودتا را فتح هللا گناکام نظامی صورت  از یک سال کودتای

آقای فتح هللا متهم )  خواست تا ایشان مظنون و امریکا ۀی با الحاح از جانب ایاالت متحدمعرفی کرد و جانب ترک( اردوغان

ما بعد از اذاشت. گامریکایی به خواست ترکیه وقعی نترکیه جهت محاکمه تسلیم بدارند. جانب  به دولت والن( راگ

 هئا اراګالن به مراجع عدالت امریک آقای فتح هللا که دالیل اتهام خویش را علیه فتگجانب امریکایی به جانب ترکی  هترکی الحاح

  سپردن مظنون به جانب ترکیه مطرح شود. ۀبعد از قناعت جانب امریکایی مسألکنند تا 

    .است شدهبین امریکا و ترکیه تا حال حل ن  این جار و جنجال

د های مشروع و غیر مشروع طرفداران کودتای نظامی در داخل و خارج رگمحاکمات، تعقیب و پی در عین حال در ترکیه

دهند که افراط زیاد در مورد مظنونین و عاملین ممکن کودتای نظامی می مسلم است و شواهد زیادی نشان   صورت ادامه دارد.

  یرد.گمی رفته و گناکام در ترکیه صورت 

تب ترکی فت. بر مکگبه خواست حکومت ترکیه لبیک  که دارد یریت هایی ها و مجبوگبر وابست درین میان دولت افغانستان بنا

که به زندان حاکمیت  استماه  ترکی این مکتب دو کار مکتب اخالل شد و دو استاد، رفتگرمبویی صورت  ۀدر کابل حمل

  به جانب ترکی تسلیم داده داده شوند. برند. حال قرار است ایشانمی به سر  کابل

  جانب افغانی است. به حیثیتای ابل قبول، لطمه این تخلف و غیر ق

 

  های حل: راه

ولین سیاسي جهت نهایي سازی، ُمهر ؤها به موقع تنظیم و به مس ید متخصصین فن در تمام این عرصهکار و تصامیم اولی را با

  تقدیم کنند. الخره عملاذاشتن و بگسیاسی  و قوت

جانب  طرفداران هشود. اگر فردا در ترکی  یم دادهتسل به جانب حاکمیت تُرکی کتب که تُرکی در کابل بال تأخیرم ۀاداربجا و 

  دیگر و حکومت دیگر شد، جانب افغانی باید در توافق به تصمیم ملت تُرک با حکومت جدید کار کند.

داده  د،خواهنمی استاد  که این دو ش حق انتخاب و رفتن به کشوریت بددر حال مکتب ترکی در کابل ۀتن استاد توقیف شد دو

 توانند.می شود. سفارتخانه های کشورهای اروپایی و جهانی در افغانستان، درین عرصه کمک کرده 

طبیق ن تاخیر تضمی اما این تصمیم و روش  ه حل است.عادالنه نیز یک را ۀانب ترکي مبنی بر محاکمها از ج خذ تضمینا ۀمسأل

 یری ندارد!گبدون پی

  بینم. میایشان به حضور جانب ترکي در افغانستان است، که آنرا از توان جانب کابل باال  ۀو تدویر محاکم ءر اجراگراه حل دی

به هر صورت افراط و تفریط های جانب حاکمیت افغانی قابل قبول نیست و مواضع مردم و ملت را در مورد حاکمیت خودش 

  در ارتباط مستقیم ببینند! باید حاکمیت افغانی کردها و یا کم کاری های خودرکا ادر تناسب ب
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