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اختر محمد یوسفی

تشکیل حکومت موازی
عمل یک انارشی و تمثیل کودتایی است که در نتیجۀ فانون شکنی و بغاوت با سؤ استفاده از نام دیموکرسی در
افغانستان توسط ساختارهای تنظیکهای "جهادی" بوجود آمده است!
زلمی خلیلزاد ،نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید:
" امریکا همچنان مشغول جستجوی راه حل برای رفع اختالفات میان اشرف غنی ،رئیس جمهوری افغانستان و عبدهللا
عبدهللا ،رئیس اجرائی پیشین این کشور است که خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعالم کرده است".
بیائید واقعبین باشیم و با قضایا کنونی افغانستان برخورد عینی و عملی نمایم .واقعیت امر اینست که اوأل اهداف و
وظایف حفظ منافع ملی با رعایت قانون اساسی و اهداف و وظایف ضد منافع ملی با قانون شکنی در هر کشور و
سرزمین که باشد ،دارای دو مسیر جداگانه و متضاد باهم آشتی ناپذیر است .در بین این دو روش مواضعگیری
حفظ منافع ملی و اعمال ضد منافع ملی هیچگونه وجهۀ مشترک وجود ندارد ،که بتواند اختالفات خود را با شیوۀ
های مسالمت آمیز با درنظر حفظ منافع ملی و رعایت قانون در کشور حل کند.
ثانیأ سواالت که چرا افغانستان در طول تاریخ با وجود همۀ توطیه های دشمنان داخلی و خارجی از هم نه پاشیده
است و افغانستان بحیث سرزمین محبوب واحد حفظ شده است ،و یا به عبارۀ دیگر بهتر بگویم که دشمنان افغانستان
تا حال نتوانستند و در آینده هم پاشیدن افغانستان بعید خواهد بود که دشمنان افغانستان را پارچه پارچه کند ،فکتور
های وحدت ملی و تاریخی ساکنان شریف این سرزمین باستانی قوی و بحیث سد استوار اتحاد آنرا حفظ کرده است.
ساختار های جنگی "جهادی" در وضع موجود نیازمندی جامعه افغانی نبوده و سازگاری با تقاضای عصر کنونی
کشور نیست و از حمایت ملی مردم افغانستان برخوردار نیسنتد.
تالش برای تطبیق تیوری های متخصیصن و قراردیان خارجی بخصوص در مذاکرات و فیصله های سال 2001
میالدی کنفرانس بن المان ویا تشکیل حکومت "وحدت" در سال  2014توسط وزیر خارجه امریکا جان کری که
بر اساس تقسیم امتیازات چوکی های دولتی در بین اقوام و مذاهب انجام یافته بود نمی تواند حل مناسب برای حل
منازعات ،تأمین عدالت و کار مشترک مردم برای ترقی و انکشاف افغانستان باشد.
جنگ و منازعۀ الینحل دربین اقوام شریف و پیروان متدین مذاهب در افغانستان وجود ندارد .انچه را دشمنان خارجی
و اجیران داخلی شان بنام جنگ و منازعۀ اقوام و پیروان مذاهب در افغانستان عنوان کرده اند ساخته و بافتۀ دستگاه
های اسختباراتی دشمن است.
تالش برای تطبیق تیوری تقسیم قدرت چوکی در بین اقوام و مذاهب در افغانستان توسط طراحان و متخصیصن و
قراردیان خارجی پیشبرده می شود ،این روش نه اینکه راه مطمین دولت سازی نمی باشد بلکه در عین زمان اختالفات
ملی و مذهبی را بیشتر از پیش تشدید ساخته و فضای تفاهم ملی را در افغانستان از بین برده است.
هر گاه اکنون آن بازهم با شیوۀ تقسیم امتیازات و چوکی ها قدرت دربین قوم و مذاهب ساختارهای جنگی روی
صحنه بکار برده شود ،بازهم همان آش و همان کاسه است .چنین زد و بندها نمتوانند فضای تأمین عدالت و کار
مشترک مردم را برای ترقی و انکشاف افغانستان بوجود آورد.
از کاشتن جو گندم نمی روئد ،مشکل کنونی اختالفات نیروهای روی صحنه در افغانستان روشن است و وضع
ناهنجار موجود ریشه های گذشتۀ خصومت داخلی و خارجی دارد.
هرگاه به تجارب مستند اختالفات گذشته ملی و بین المللی و وضع ذات البینی موجود ساختار های "جهادی" محصول
جنگ ( ) 40چهل ساله در افغانستان با دیدۀ بصیرت و صادقانه نظراندازی شود ،این اصل بارها ثابت شده است که
ساختار های جنگی "جهادی" صرف برای جنگ ساخته شده بود ،نه برای صلح و دولتداری.
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هنوز قوای نظامی ایاالت متحده امریکا و ناتو از افغانستان خارج نگردیده است ،ضمیر کابلوف نمایندۀ فدراتیف
روسیه در امور آسیا و افغانستان اعالم کرده که " فدراتیف روسیه حاضر است تا با براساس موافقۀ دولت افغانستان
قوای نظامی خود را به افغانستان بفرستد".
راه حل عملی ممکن و یا توقع بردن برای رفع اختالفات سالم در بین ساختار های محصول جنگ بیش از ( )40چهل
سال در افغانستان با داشتن مواضع آگانه ضد منافع ملی در کشوردر چوکات بغاوتگری و قانون شکنی نیروهای
تجزیه طلب داخلی که کمک و پشتوانۀ خصمانۀ کشور خارجی ایران ،روسیه و ترکیه را دارئ رفع اختالفات سالم
ناممکن است.
پیشبرد دولتداری که حافظ منافع ملی وخدمتگذار تمام مردم افغانستان باشد در وجود ساختار های جنگی "جهادی"
و اساس گذاشتن دولت ملی که بنوانند ضامن رفاع ملی باشد بعید بوده و این کار سر زدن با سنگ را میماند.
افغانستان خارج ازساختار های محصول جنگهای ( )40چهل ساله ،ظرفیت ملی مطمین را دارد که میتوانند با ایجاد
دولت ملی قوی فضای تأمین عدالت و کار مشترک مردم را برای ترقی و انکشاف افغانستان بوجود آورد ،بشرط
آنکه رقابت های بین المللی به تفاهم بین المللی تبدیل شود و حمایتگران خارجی از حمایت ساختار های جنگی
"جهادی" و مداخله در امور داخلی افغانستان دست بکشد.
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