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 ملی وحدت پارچه چند حکومت
 

 یایتالف و اقلیتی های حکومت آماده افغانستان سیاسی نظام چقدر که دهد می نشان ملی وحدت حکومت دستگی چند
 و سیاسی منازعات نکرده، درک را مملکت وخیم وضعیت ها آن که دهد می نشان نخبگان سیاسی فرهنگ. است
 دوران میراث اساسبر سیاسی گروه هر. دهند می ترجیح افغانستان در معقول و ثرمو   حکومتداری بر را خود قومی

 که کوشد می کسی هر ندارد، اعتمادی حکومت در خود سیاسی متحد باالی بوده، خود جایگاه تقویت پی در انتخابات
 و غنی های جناح از خطرناک و ثمربی بازی این. سازد اثربی یا و منزوی را خود مقابل سیاسی گروه حکومت در

 .کند می پیدا ادامه حکومت های بخش سایر تا آغاز عبدالله
 اول معاون دوستم، جنرال سوی از حکومت بایکوت و رضایتینا سر بر سخن ها رسانه در پیش روز چند همین

 هک دیدیم نهایت در اما کردند،می رد را موضوع این شدت به دوستم آقای طرفداران که این با. بود جمهوری، ریاست
 دلیل به ولی داشته اختالف حکومت با که کرد اذعان ملی جنبش حزب جوانان رسمی مجلس در اول معاون شخص

 .گیرد نمی کناره آن از اختالفات این
 دولت در ار بیشتری منابع و مناصب اکنون انتخابات در پیشتازی دلیل به عبدالله و غنی آقایان که است این واقعیت

. نندک رقابت قدرتمند جناح دو این با خود وزنی کم خاطر به توانند نمی سیاسی های گروه سایر که دارند اختیار در
 ایآق مذاق به صورت هیچ به این اما است طرفدارانش از یکی به دفاع وزارت کرسی اختصاص طرفدار دوستم آقای
 یم ها آن زیرا،. دارند رقابت هم با حکومت بلند های کرسی کسب سر بر شدت به که آید نمی خوش عبدالله و غنی

 رد عمده سهم که طرفدارانی بدهند؛ خود طرفداران به را اقتصادی و سیاسی بیشتر های سمت و منابع که کوشند
 .باشند آنان با نیز دوم دور برای است قرار و کرده بازی انتخابات در ها آن پیروزی

 از اشین کنند،می شکایت خود صالحیتی بی از ییئاجرا رئیس و جمهوریسئر معاونین سایر یا و دوستم آقای که این
 همین، برای. دارد قدرت دولت در نهادی هر از بیشتر ارگ. است افغانستان در حکومتی کهنه و متمرکز ساختار
 عبدالله آقای حتا. است جمهوررئیس اول معاون از بیشتر ارشدش مشاورین و جمهوررئیس هایصالحیت و کار حوزه
 حقوقی استناد مذکور های صالحیت نه اگر آورده دست به نامه توافق یک اساسبر را خود قدرت و ها صالحیت نیز
 .است بوده زامشکل و آفرینتنش همواره خاطر همین از و نداشته اداری و

 ادی،اقتص اصالحات سر بر اکنون تا ها آن اختالفات. پوشند نمی کسی از را خود اختالفات حکومت اصلی های جناح
 و وستمد چون دیگری سیاستمداران و عبدالله و غنی آقای که نشنیدیم اکنون تا ما یعنی،. است نبوده اداری و سیاسی
 قسیمت شان اختالفات موضوع تنها. باشند کرده پیدا جدی اختالفات اصالحی های پالیسی و ها برنامه سر بر غیره
 این از. ندارد ایبرنامه و ارزشی مبنای صورت هیچ به اختالفات این پس. بس و است دولتی های کرسی و منابع

 و جمهوری ریاست ارگ باالی سازنده هایفشار اعمال یا و مثبت تضاد به منجر که آن از پیش اختالفات این خاطر،
 ماهنگیه میزان از چون،. شودمی حکومت بیشتر تضعیف به منتج گردد، اصالحات بیشتر اجرای برای سپیدار کاخ
 .کاهدمی دارد، نیاز آن به دولت در اصالحات اعمال و پیشرفت برای ملی وحدت حکومت که داخلی انسجام و

 و سیاسی خودمختار های حلقه مجدد تشکیل طرفدار عمالا  حکومت پایه بلند افراد که است جایی تا دستگیدو این
 .کنند دفاع آنان رقبای و دشمنان برابر در شان مناطق و خود از که هاییحلقه هستند؛ نظامی

 تخار، والیت در خوب، حکومتداری بخش در جمهوررئیس نماینده   مسعود، ضیااحمد آقای خود، صحبت آخرین در
 صبح،۸ گزارش به. کرد شمال در طالبان هجوم برابر در خودی دفاع و انسجام به تشویق را جهادی سابق قوماندانان

 لشما هایوالیت در خصوصبه عیارتمام جنگ یک مقابل در ماه نیمویک یا یک از بعد شما و ما: »گفت مسعود آقای
 های والیت از بعضی در بتوانند چطور که دارند تصمیم همه و طالبان المللی،بین تروریسم. گیریممی قرار افغانستان

 است دزکن و بدخشان تخار، که را مجاهدین پایگاه بتوانند چطور که هستند عقیده این به همه. شوند مسلط کشور شمال
 صرفت با( تروریستان) هااین گیرد،می صورت صلح برای آینده در که کراتی مذا در توانندمی چطور و بکنند اشغال

 قوماندان از ادامه در او.« باشند بازداشته دست بدخشان و تخار کندز، خصوص به مجاهدین های پایگاه تسلط و
 متوجه حاال همین از اگر. »سازند آماده آینده بهار عیارتمام جنگ برابر در حاال همین از را خود تا خواست مذکور
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 های آمادگی است، آمدن حال در ما طرف که جنگی مقابل در و نکینم سازماندهی را خود دوباره و نشویم خطرات
 که نشود نخواسته خدای نسازیم، زنده خود وجود در دوباره را مقاومت دوران انگیزه همان و باشیم نداشته را الزم
 «.مکنی جبران باره دو نتوانیم وقت هیچ شما و ما که بدهد رخ حوادثی و بگیریم قرار شده انجام کار یک برابر در

 از و نداشته ملی وحدت حکومت توانایی و کارایی بر اعتمادی حکومت در هایی بخش که است این سخن این معنایی
ا . سازند فعال را خود نظامی و اجتماعی های هسته باره دو که کوشند می رو این  قرار موقعیتی در مسعود آقای طبعا

 سیاسی و نظامی های هسته سازماندهی به دست نور محمد عطا چون قدرتمندی قومندانان با مقایسه در که ندارد
 خصوصبه. اند همراه و همدل مسعود آقای هشدار این با قوماندانانی که برد یاد از نباید ولی بزند والیات در مستقل

 .است نداده انجام عمل در کاری بزرگ های وعده ها حرف از فراتر ملی وحدت حکومت که
 ستانافغان در را تاپی مانند انرژی انتقال ایمنطقه بزرگ های پروژه که است امیدوار افغانستان حکومت اکنون همین
 طی نافغا امنیتی و حکومتی های نیرو. ندارد را کاری چنین توانایی فعالا  که دهد می نشان عمل در ولی کند تطبیق

 کنند حیاا را کابل برق جریان و کرده جلوگیری طالبان توسط برق های پایه تخریب از که کوشند می گذشته هفته دو
 کمنستان،تر های کشور به تواند می افغانستان حکومت آیا ترتیب این به پس. اند نشده کار این به موفق اکنون تا اما

 امنیت حفظ برای که کردند مطرح ها پاکستانی که زمانی بدهد؟ را تاپی لوله خط از حفاظت عملی وعده هند و پاکستان
 آن مانز ولی. شدند عصبانی موضوع این از افغانستان در همه گیرد، صورت مذاکره نیز طالبان با باید تاپی پروژه

 از را پایتخت کیلومتری چند در برق های پایه وقتی: بپرسیم را دشواری هایسوال خود حکومت از باید که فرارسیده
 های پروژه شریک را خود منطقه سطح در چطور پس توانیم،نمی کرده حفظ طالب های تروریست و دزدها شر

 توانیم؟می ساخته مطرح تجارت و انرژی بزرگ
 

 پایان
 صبح۸تشکر از سایت ملی با 
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