
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

  
 
 

 20/04/2015                 عارف عباسی
 

 !اجمالی از گزارشات کنونی
 

 دومبخش 

  :حکومت وحدت ملی -سوم
 

ط مراجع توس در میانه راه انتخابات سرتاسری برای تعیین رئیس جمهور و تفتیش و بر رسی دوباره
 بینی قابل پیش را حالی که نتایج به طور قاطع  برندگیدر اثر شکایت دستۀ مخالف در بین المللی 

 بدون اندک ترین شد که ر میانی اسرار آمیزیدپا  موجب  بچه ترسانی ها و هاتپ تپ پا  بود ساخته
و تعمق بر اوضاع و  افغانستان وصاً حوادث سه دهۀ گذشتۀمخصو  توجه به مشخصات فرهنگی

ن را در خیر و صالح این وطبطور عاجل و آنی  از بیرون مملکت  شده تعامل پیشنهادعواقب 
تقریباً غیر معمول و استثنایی بوده حتی بر اصول تأریخی و عقیدوی ساختاری توصیه نمودند که 

 .باشد رعایت نه شدکه رأی اکثریت باید معیار تعیین کننده  خود مرجع پیشنهاد کننده
 

از بدو مرحله برای تهداب گذاری حکومت ابتکاری وساطت بیرونی تعامالت خالف نصاب های 
شدۀ حقوقی و قانونی صورت گرفت و در نهایی نشدن نتایج انتخابات دو شخصی که هنوز  قبول

کشمکش ها به نام تؤافقنامۀ  قاولۀ را بعد از عالمی جنجال ها وم داعتبار حقوقی کسب نکرده بودن
امضاء نمودند که اصالً تا امروز  یجاد حکومت وحدت ملی با خلق مقام ریاست اجرائیه ابرای  سیاسی

 فاقد اعتبار قانونی است.
و وا مانده به روی خوش باوری به این  مأیوس، و مردم بی نهایت خسته گردیده بود چون تحمیل 

برم به یک مو نیازمندی  ک منافع ملی وطن را که اگر در امید واحی و ضعیفیوحدت اعتماد نموده و
ی ضد منافع ملی این وحدت فساد گستری و مصلحت گرایی هااصالحات بنیادی بعد از سیزده سال 

ی متخد و  برای ایفای تعهدات دوران انتخابات میسر سازد را زمینۀ یک همکاری راستین و مسؤوالنه
 صورت گیرد.مردم منتظر در مسیر فالح و رفاه 

 

خالف همه توقعات و انتظارات با گذشت هر روز از تشکیل این حکومت مردم اطالق با کمال تأسف 
گی دانسته تا حال عالمه، نشانه و اثری از وحدت فکری و وحدت عمل  مسخره کلمۀ وحدت را یک

به نظر نمی رسد. مبارزۀ علنی قدرت طلبی مشهود بوده  و خواسته ها و توقعات شخص رئیس 
دستانش تعریف اصلی مقام ریاست اجرائیه را مغشوش گردانیده چنین می گویند که  اجرائیه و هم

افقنامۀ مناصفه دارای صالحیت های بکلی مساوی به رئیس جمهور است، رئیس اجرائیه به اساس تو
مان بحیث رئیس اجرائیه توسط فرادعا دارند که با قبول ایجاد این مقام و تقرر داکتر عبدهللا عبدهللا 

رئیس جمهور به این معنی نیست که رئیس اجرائیه مأدون) زیر دست( رئیس جمهور و یا عضو 
 . باشدحکومتش 
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در الی چنین خواستی این مقام را ریاست اجرائیه گفتن غلط است باید در چوکات این ساختار نام 
 Presidents of the Islamic Republic ofموزون و مناسب رؤسای جمهور ) رئیسان الجمهور 

Afghanistan بود می. 
ت که به من ساین تحفه ای نیبی اهمیت تلقی گردد، داکتر عبدهللا عبدهللا گفت ریاست اجرائیه نه باید 

 . فکر می کنم تعریف ملت نزد عبد هللا تا هنوز روشن نیست.استداده شده بلکه این خواست ملت 
 

روشن نیست  صالحیت های ریاست اجرائیه تا حال می گوید  ریاست اجرائیهمحمد خان معاون اول 
محقق صاجب و من از چگونگی مذاکرات صلح خبر نداریم. در این بیان حقیقتی نهفته که مسؤولیت 

 آن متوجه شخص رئیس جمهور است که توقع می رفت که تصریح کند که
 

اساس فرمان نمبر ... مؤرخه..... پست ریاست اجرائیه را اال تعدیل قانون اساسی ایجاد و داکتر  هب» 
عبدهللا را به این سمت گماشتم که در چوکات حکومت وحدت ملی عضو این حکومت بوده با  عبدهللا

 «من همکاری نمایند. صالحیت های این مقام طی فرمان جداگانه تعیین خواهد شد
به آن تؤافق می نمودند ورنه یا انش ردر این صورت همه امور روشن بوده داکتر عبدهللا عبدهللا و عیا

 توح بوذ.درب استعفی مف
 

خموشی رئیس جمهور و مسائل را زیر گلیم دپلوماسی روفتن اوضاع را بیشتر مغشوش می گرداند 
ه به یومردم می خواهند بدانند که آیا ریاست اجرائیه جزء حکومت داکتر غنی است و یا مقام علی الس

 آن.
ولیت های رئیس ؤحیت ها و مسالشورای ملی باید از رئیس جمهور بخواهد که در نزد وکال ص

 اجرائیه را توضیح کند.
 

در قانون اساسی افغانستان نظام ریاستی بر گزیده شده، انتخابات شورای ملی در پیش است چون 
انتخابات مثل دو دور گذشته اشخاص مستقل واجد شرائط خود را نامزد می نمایند یعنی احزاب در 

 گردد.یا انتخابات سهم نمی گیرند که زمینۀ نظام پارلمانی مه
 

با تعدیل قانون اساسی و گنجانیدن مقام صدارت در تداوم نظام ریاستی است که همگون با قانون 
یین صدر اعظم با وظائف مشخص از صالحیت رئیس جمهور است و فهمیده عاساسی نظام شاهی ت

 هتخنمی شود که در قانون اساسی تعدیل شده چگونه صدراعظم هم سطح و هم سویۀ رئیس جمهور شنا
 شود.

تداوم این موضوعات بغرنج و نا شفاف بر مغضالت افزوده خدمت به افغانستان به تاق نسیان گذاشته 
ت نزد مردم باقی نه مانده. شده این منازعات به یک افتضاح تبدیل شده و اعتباری به این حکوم

تعیین اه در مدت هفت ممملکت در حال رکود مطلق است وزراء با مداخالت علنی بصورت مکمل 
این حال بحرانی تا حال وزیر دفاع معلوم نیست. والیات و قوماندانی های امنیه توسط  درنه شده و 

سر پرست ها اداره می گردد. در خالل این همه ریسمان کشی های قدرت امید فرصت یافتن حکومت 
برای ایفای وعده هایش ضعیف و ضعیف تر می گردد. تداوم این حالت دلهرۀ یک بحران عظیم غیر 

 ول را می آفریند.نترکقابل 
 

داده شده یک تصمیم قاطع و نهایی به خاطر منافع ملی افغانستان  خاتمهوقت آن رسیده که با سازش ها 
رئیس جمهور به روی مسؤولیت سترگ ملی راه خدمت به گرفته شود. یا وحدت واقعی بیاید و یا 
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 از توانش باال است با برمال افغانستان را شجاعانه برای خود باز نموده و تصمیم جدی بگیرد و اگر
و شکستن مهر سکوت کنار برود و بگدارد که دیگران و دار و دستۀ شان برای چه  تساختن حقیق

که اصالً  غیر واقعی وحدتدر موجودیت یک  ورزیدن دتی این کشور را اداره می نمایند. اصرارم
 یابند. هاییرمسه و گروگان بودن لکت و ملت از این مخممباید  به سود افغانستان نیست. ناممکن است

 
 پایان
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