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 بر کدام مبنیحکومت موازی 
 

ولی  ،اعالن گردیدآقای احمد زی ، به نفع افغانستان حفظ قدرت سیاسی در یا کشی کسب و ریسماننتیجۀ باالخره 
 و و مردم خواهیوطن دوستی های  شعار در تحت اکثراً  کشور مادر که ل سیاسی ئمسا زیراسفانه پایان نیافت، أمت

مذهبی خود نمائی می  وقومی و زبانی  کاذب تعصبات آن همیشه دو گوش عقبازمگر  ؛عنوان می شودوحدت ملی 
این گرایشات ناهنجار اجتماعی، منافع یک قوم و زبان و یا مذهب خاص ایکاش  کهعنی به این م. تعصبات کاذب کند 

سفانه دیده می أکتلۀ ملی است؛ مگر مت یکحد اقل حافظ منافع  ،شد ادعا کردمی  ،صورتکه در آن  میدادرا پاس 
 عده ای کاسبکار نیات و منافع شخصیچهرۀ  جز نقابی برچیزی  ،شود که ادعا های قوم و قبیله و زبان و امثال آن

 از همه نفرت .زبانی از آن ذره ای منفعت نبرده است قبیله و هیچ قوم وکه  نیستدر کسب و حفظ قدرت سیاسی 
که این تمایالت با منافع و اهداف بیگانگان مغرض  آشکارا دیده می شود، ه شودبه اعماق نگریستانگیزتر آنکه وقتی 

رده کگوار مبدل امثلث نیک به این عرصه،  ملت افغانستان را درسیاسی  بحران که داردهمصدائی همسوئی و  کامالً 
 .است

ملت پرور و وطن دوست در موضع گیری  آگاه وعناصر  کهز اهمیت است ئآنچه در مقطع حساس کنونی کشور حا
رداختۀ پ موم قدرت طلبی بی بنیاد، تعصباتذندانسته آب به آسیاب این مثلث م کار بگیرند تا مبادا تأملشان از حزم و 

ا یک ب و آقای اشرف غنی ،زیرا نتایج انتخابات اعالن گردید .یزندبر مغرضاغیاراهداف  یا و کاسبکاران سیاسی
اد حایز افر پانزده ملیون جملۀاساسی هرگاه از حقوق که برطبق اصول  ،برنده گشت ،اکثریت نه بسیار قابل مالحظه

 هصدنصرفاً  ،آن جمله تیم برندۀ انتخابات ازو ی بدهند أرنفر هزار  صدهفتن و صرف یک ملیو ،یک کشورحق رأی 
حکومت های انتخابی را همیشه  ،مالیم یجۀ. که چنین نتنیست رد چشم گیرهزار رأی از آن خود کند، مسلماً یک ب  
خواهد بود تا بتوانند همیشه  آنزمینۀ مساعدی برای مخالفین و رقبای  که دریک وضعیت نا متعادل نگه می دارد

 ماهی نقاق و افتراق ملی بگیرند . ،آب گل آلود ازو ببرندسوال  زیررا  رژیم ملی و سراسری اتکای
بلکه آنچه باعث  ؛می شوندناخوش و ناراض ، بازندهاین نیست که کاندیدان  ،قابل اندیشه است در این میان آنچه

 و اکثریت ملت افغانستان را نبودهساختمان حکومت دخیل  روندی شان در أکه توده هائی که راینست  ،تشویش است
و یا  نباید این زمینۀ عملیو شوند  راندهسمت دیگر  و یا تبه یک سم سیاسیاید با بی احتیاطی نب ،یل میدهندکتش

 اکثریت و اقلیت در ذهنی مساعد گردد که آنها در جناح مقابل حکومت انتخابی موضع بگیرند. زیرا موضع گیری
 نجا منبهات قومی وآدر  و ستاگذشته  ییفاطوال از مرحلۀ ملوکآنها  و اجتماعی ی که مناسبات اقتصادیئها رکشو

ن چوای دهی پروسۀ سیاسی رنگ باخته است و اکثریت و اقلیت نه بر معیار های عندی  مذهبی در شکلزبانی و 
شویش قابل ت ،دنمی شو شناسائیتثبیت و  ،فاقی چون منافع و حقوقآبلکه بر معیار های  ،هب و جنسذقوم و زبان و م

لوک م می کند و جتماعی زندگیاافغانستان که هنوز بر مبنای عالیق عندی کهن ملت مانند  ینیست ؛ اما در کشور
عوامل مغرض و منفعت جوی داخلی و است مبدل گشته « قوماندان الطوایفی» الطوایفی آن به یک معجون خطرناک،

دسته گنان تراق اففا ندباید بسیار محتاط و هوشیار بود که تیغ ک   ،هیزم می پاشندنفاق ملی و خارجی نیز بر این آتش 
خابات انتیک را در  فراهم شود که باخت اصولی و منطقی خود نها این مجالآبه عبارت دیگر نباید برای  .پیدا نکند 

 یمنبای ملی و سراسرکنند و خصومت ها خشونت ها را  و روغن رنگ ،یمنافع کتله های قومی و زبانبا  ،نسبی
 . بدهند 

 ،رد و باخت هااین ب   بهآن است تا در برخورد با مسایل ملی حد اکثر کوشید تا  سطوردر تحریر این هدف اساسی 
نجا آ ،می گردد بی داده نشود، چه اگر چنین اشتباهی دانسته و یا ندانسته متبارزهقومی و زبانی و مذ بوی رنگ و

این یک هیوالی  با ،«موازیحکومت »یعنی م طرح بی بنیاد و فاقد معنی و مفهو مقابله با یک جایست که ما به ا
 کن سیاسی مواجه خواهیم شد .ه تبا

از یا  آیا اصولیتی را حمل می کند یانه و استمعنی و مفهوم  ز چهئحا« حکومت موازی»طرح  کهاکنون باید دید 
 یانه.برخوردار است  ای مشروعیت حقوقی و سیاسی
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  .ی معینارض قلمرو و اجتماعی یک کتلۀ انسانی در ساختاری است در تنظیم و اداره مقدرات سیاسی ،حکومت
در حقیقت این حکومت  ،در یک کشور حرف زده می شود پذیرفتهاز یک حکومت موازی در کنار حکومت  هرگاه

 ساختار یک حکومت است . درعنصر اساسی  فاقد چندینموازی 
 یت سیاسی ایحانفعالی است زیرا این حکومت هیچ ارج پیکرۀخود بازگویندۀ یک  «حکومت موازی»عنوان  –یک 

د را موازی با خو زیرا ؛شناخته شود ،کامل به نمایش نمی گذارد تا منحیث یک حکومت را نسبت به حکومت مسلط
یک حکومت جانشین شونده  ،بی دلیلساختار این که می داند نه بیشتر. لذا هیچ دلیلی وجود ندارد  منتخب حکومت
نهائی به ت ملی راصالحیت اداره  ،بنیه اینکه  ستآنصریحاً باز گویندۀ حکومت موازی چه طرح یک شود.  پذیرفته

 نمی تواند به صورت مستقل تمثیل کند . ندارد و ارادۀ ملی را 
 اکثریتامتیاز سیاسی در برخورداری از  ر داشتن یکهیچ سندی را د ،که از نام آن پیدا است حکومت موازی، –دو 
و همان است که صرف به  معرفی کندحاکمیت مسلط بر کشور از  ترملی در دست ندارد تا خود را مستحق آرای

آن درعرصۀ و عامل انحالل عینی و ذهنی هویت  ضعفکه خود بیانگر است  ههویت موازی و مساوی اکتفا کرد
  .می باشدملی 
ا هیچ حاکمیتی بر تمامیت ارضی کشور ندارد زیر ،فاقد اعتبار است ،، از لحاظ حاکمیت ملیحکومت موازی –سه 

طق و هرگاه ادعا می کند بر مناطقی دست دارد و حاکم آن محالت است، پس باید ادعای حکومت مستقل بر آن منا
وجود  خص،ارضی ملی مشدر یک محدودۀ  انه ادعای حکومت موازی در سرزمین مشترک را ، زیر ،می نمود را

 بی مفهوم است.  بی معنی و ،دو حکومت
طالب  داعش و را با جبر و ستم و ترور و ارعاب چون مناطقی ،هرگاه یک کتله افراد بدون کسب آرای ملی –چهار 

 هفاقد هرگون یحکومت چنین ،اعالن حکومت می کنند وگروگان می گیرند  به را محلاشغال می کنند و باشندگان 
میهن ، منؤم هر انسان ۀوجیب، ن آدر برابر همه جانبه جهد  وکه مقاومت  ملی، سیاسی و حقوقی است یتمشروع

 . می باشدخواه  دوست و آزادی
در عرصۀ جهانی، مضحکه خنده ، اعالن یک حکومت موازی در موجودیت یک حکومت تازه انتخاب شده –پنج 

کنندگان بیرونی آن نیز جرأت نخواهند کرد  و تسلیح آوری بیش نیست ، که حتی همدمان و محرکان و تطمیع و تمویل
صرف نظر از آنکه منافع  پیکرۀ مسخرۀ سیاسی به خطر اندازند. چنیناز را در حمایت  بروی ظاهری خودآحیثیت و 

 مواجه خواهد گشت. و تحدید و روابط اقتصادی آنها در سطح منطقه و جهان به بحران و کسادی 
 امنیت ملی، ، خالف مصالح ملی،ی اکثریت پذیرفتهنحکومت قانو یک حکومت موازی در موجودیت یک -شش

و تردید آن یک  می باشدنکوهیده و مردود  بنابرآن کامالً  ،وحدت ملی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یک ملت است
 ملی و انسانی خواهد بود . ظیفۀو

ساختاریک حکومت موازی ، با حضور یک حکومت بالنسبه مشروع در کشور و در موجودیت یک قانون  –هفت 
با مرتکبین آن باید معاملۀ ون اساسی و یک نیت مخرب ملی خواهد بود که ناساسی پذیرفته شده، یک اقدام خالف قا

ه بجدی و نتیجه مند  قانونی گیرسید ،به این خالف ورزی قانونی صورت بگیرد ودر یک محکمۀ با صالحیت ملی
  .عمل آید 
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