http://www.arianafghanistan.com

2020/12/13

ولی احمد نوری

ورود به موقع و معنی دار
این نوشته را زیر عنوان (ورود به موقع و معنی دار) که در ذیل مطالعه می فرمائید ،دیشب  2020/12/12توسط
انترنت از جانب « »Afghanistan Deserves Revolutionتوسط گوگل الیرت «  » Google Alertsاز طرف شخصی
به نام "عبدالغفار اخالص سیغانی" دریافت کردم .نمی دانم که نوشتۀ خودشان است یا صرف ارسالش کرده اند؟ ولی
چون متن آن را دلچسپ یافتم خواستم با خوانندگان عزیز آریانا افغانستان آنالین تقسیمش کنم .این شما و این هم آن
پیام!!

**** **** ****

آیا قانونی صاحب به میدان بر میگردد؟
محمد یونس قانونی پس از یک دورۀ طوالنی ،سکوت را شکسته و به سرعت در حال باز کردن فضای سیاسی برای
برگشت خودش می باشد .مصاحبۀ او با طلوع نیوز امر تصادفی نبود و آخرین مصاحبه او هم نخواهد بود .طرح
مسایل عمده توسط او در این مصاحبۀ بی سابقه در موارد مهم مانند مقاومت دوم ،سهم طالبان ،دفاع از حقوق جوانان
و اظهارات او در مورد رفاقت او با جو بایدن ( ،)Joe Bidenرئیس جمهور منتخب امریکا ،نیز تصادفی نبود.
همچنان اظهارات بسیار پر طمطراق او در نخستین مجلس شورای عالی مصالحه در ارگ ریاست جمهوری ،حکایت
از تغییر وزنۀ سیاسی او دارد .او هر دو تیم را ضربه زد و برای رئیس جمهور هم هشدار داد که باید تصمیم ها در
این شورا گرفته شود و نه در پشت درهای بسته.
اخطاریۀ او به دو تیم که صلح مربوط به مردم افغانستان می شود و نه فقط دو تیم .این لحن و این شیوۀ نطق ،تصادفی
نبود!
از سوی دیگر ،روابط او با دکتر عبدهللا عبدهللا نیز بهبود یافته است .داکتر عبدهللا که از یونس قانونی همواره دوری
می کرد ،حاال دوباره دوست و همسنگر او شده است .شاید به خاطر داشته باشیم که آقای قانونی در مصاحبه اش با
داود نجفی زاده ،از داکترعبدهللا به بسیار حرمت یادآوری کرد .و این تصادفی نبود!
آقای حامد کرزی نیز که خود را محور اپوزویسیون وفادار ) (Loyal Oppositionمی دانست ،درست مانند عبدهللا
عبدهللا در یک چرخش  180درجه یی ،با قانونی کنار آمده است .این هم تصادفی نیست!
با آنکه قانونی از سیاست مداران نام آشنای کشور است و دست کم در سه دهۀ اخیر یکی از افراد مطرح بوده است،
برگشت دراماتیک او حدس و گمان های زیادی را در پی داشته است .برخی بدین باورند که او از جملۀ سیاست
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مداران زیرکی است که به خوبی می داند چه موقعی سکوت کند و کی وارد صحنه گردد .ولی قضیه به این
سادگی نیست .و تصادفی هم نیست!

سفر سرنوشت ساز دوبی:
محمد یونس قانونی پس از یک سلسله دیدارهای مخفی در دوبی با جوانب مهم و ذیدخل ،با دستان پر برگشته
است .اطالعات واصله می رساند که او با "ځلمی خلیلزاد" چاشت روز جمعه ( 13نوامبر) در هوتل "له
رایل مریدین" ( )le royal méridienدوبی ،به دور از انظار عمومی جلسه دو ساعته ای پشت درهای بسته
داشته است .تنها چند ساعت پس از این نشست ،قانونی در همین هوتل جلسه مخفی دیگری را با گروه
مرموزی که گفته شده است از عرب ها و افغان ها ترکیب شده بود ،نیز داشته است.
اطالعات دقیق از آنچه میان "یونس قانونی" و "ځلمی خلیلزاد" عقب درهای بسته بحث شده در دست نیست.
ولی یکی از کسانی که در نشست دوم با یونس قانونی شرکت کرده بود ،پرده از راز جلسه دومی چنین
برداشته است:
"ما در هوتل بودیم که از قطر برای ما زنگ آمد و گفته شد به یک جلسه مهم آمادگی بگیرید .حتی برای ما
گفته نشده بود ب ا که و در کجا جلسه داریم .ما چهار نفر در البی هوتل رفتیم و منتظر ماندیم .پس از بیست
دقیقه ،دو نفر عرب و یک نفر خارجی – واضح نبود کی و از کجا بود چون ماسک کالن در رویش بود –
ما را به بس کالنی که در دهن دروازه هوتل ایستاده بود راهنمایی کرد و پس از یک و نیم ساعت سفر ،به
یک هوتل دوردست رسیدیم .در هوتل یک نفر عرب منتظر ما بود .ما مجموعا ً هشت نفر شدیم و به یک
اتاق کالن جلسات راهنمایی شدیم .پس از ده دقیقه ،قانونی و انجنیر احمد شاه وارد شدند .پس از مصافحت
و احوال پرسی ،صحبت ها آغاز شد و تا نماز شام ادامه پیدا کرد .انجنیر احمد شاه تا آخر به غیر از کله
جنباندن به قانونی چیزی دیگری نمی گفت .پس از نماز – به امامت یکی از اندیوال های ما  -رفتیم طرف
نان شب و پس از نان شب ،نماز عشاء را به امامت یونس قانوني نیت کردیم.
قانونی به شوخی به ما گفت" :مال صاحب ها ،ما نکتایی میزنیم ،ولی تکنوکرات نیستیم .نماز خوده یاد
داریم ".یکی از اندیوال های ما در جواب قانونی گفت" :خو شما با تکنوکرات ها اندیوال شدین ،ما همیشه
در مقابل شان جهاد کردیم" .همه خنده کردیم و مه به اندیوال های عرب هم ترجمه کردم .ما قانونی را در
سال  1998در ترکمنستان هم دیدار کرده بودیم ،الکن ای بار بسیار از موقف باال گپ میزد .به نمایندگی از
امارت اسالمی ،ما اجازه نداشتیم در مورد تقسیم قدرت حرف بزنیم و تمام تأکید ما باالی ایجاد نظام اسالم و
شرعی بود ولی قانونی تأکید داشت که به طالبان بیشتر از  40فیصد داده نمی شود .قانونی با آنکه به زبان
نمی آورد ،ولی افاده می کرد که تمامی سهم قوم پشتون ،به طالبان داده خواهد شد .یونس قانونی همچنان می
گفت که اگر قرار باشد طالبان بعد از این باز هم اسلحه داشته باشند ،اتحاد شمال نیز مسلح خواهد شد .با آنکه
توافق جدی حاصل نشد ولی امارت اسالمی احیای صدارت را در اصول پذیرفته است و مشکل زیاد در
ایجاد دوباره آن نمی بیند.
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بحث های داغ تا نیم شب ادامه یافت و بعد از ختم بحث های تقریبا ً مثبت ،ما به هوتل خود آمدیم".
اطالعات واصله همچنان مشعر است که کشورهای منطقه در آیندۀ نزدیک با قانونی وارد مذاکرات جدی
باالی آینده کشور خواهند شد .همچنان تحرکات اخیر قانونی توجه قوماندانان و افراد مطرح را به خود جلب
نموده که همه و همه حکایت از برگشت قدرتمند قانونی در صحنه سیاسی کشور دارد .هجوم روزمرۀ مردم
به خانه قانونی نیز به بیعت دوباره می ماند .ولی آنچه هنوز روشن نیست موقف دقیق او در اداره بعدی
کشور است .آیا امریکا ،منطقه و طالبان او را به عنوان رییس اداره موقت پذیرفته اند و یا او در موقف
نیرومند دیگری ظاهر خواهد شد؟ باید منتظر ماند.
پایان

برای مطالب دیگر این نویسنده ،اینجا کلیک نمائید.
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