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 ملی وحدت حکومت
 فاصله داردبسیار یک نتیجۀ مثبت ه ذ تا رسیدن باز طراحی به روی کاغ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 معتبر فیگارو منتشرۀ پاریس گرفته شده روزنامۀعکس از انترنت از سایت 

 
به وساطت عجوالنه و نا عبدهللا  و داکتر عبدهللا یداکتر محمد اشرف غن یها یماز طرف ت یاز آنکه طرح حکومت وحدت مل

 "کوبش" یاروپا، خاصتاً آقا یهو اتحاد ناتوسازمان  یتو حما "یجان کر یآقا" یکاامراضالع متحدۀ  ۀخارجامور  یروز یدۀسنج
آمد که امکان دارد به مشکالت  یانبه م یو خارج یلقات داخلح یبعض یانم و سراب گونه در کذاییتصور  یک ید،رس ءبه امضا

 شکل ینهتربه ب یمنجالب فعل کشور از یدنکش یرونب یبرا یشده و حکومت وحدت مل اشتهگذ یانپا ۀافغانستان نقط متصوره در
 .یردآن شکل بگ ۀممکن

 

گواه آن است که  کند، یدرز م یرونب به یرسم یمهو ن یبسته و بعضاً محافل رسم در یکه گاه گاه از اتاق ها ییها خبر اما
فاصله دارد و مبادا که قبل از حرکت  یارهنوز بس مثبت یجۀنت یک به یدنکاغذ تا رس یبه رو یاز طراح یحکومت وحدت مل

 !گردد سان یکسیاه دگر با خاک  بار یکمردم  یها زوبه عقب برگردد و آر یتو ح یستادها به جلو، در جا
 یسئبلخ، داکتر عبدهللا عبدهللا ر والیتی یشورا یدجد یاعضا یبلخ در محفل سوگند وفادار یعطا محمد نور وال ۀهفت ینا سخنان

 یراب یشانا یهمپ یها و تقاضا یهئاجرا یاستمحمد خان معاون اول ر یرانجن و یرپنجش یندگانبا نما یحکومت وحدت مل یۀئاجرا
 ۀمناصب و منابع مطابق موافقتنام امکانات و یرها، سفارت ها و سا یاتها، والخانه  رتوزا یمو تقس ینهکاب عاجل یریشکل گ

 .آسان نخواهد بود یاردارد که حل آن بس وجود جدی شده، نشان دهنده آن است که اختالفات ءامضا
 

ربوط و عبدهللا عبدهللا م یمحمد اشرف غن داکتران یانتخابات یها یمقبالً به ت که یاز افراد یبعض یآوازه ها و سخنان رسانه ا این
 شارمصلحت و ف یبا عجله، از رو یاول ۀکه موافقتنام دهد یهستند، به صراحت نشان م تقرر شان ینبودند و اکنون منتظر فرام

 . رسد یبه نظر نم یعمل یارشده و بس ءامضا یجان کر
 عده یکو  یحامد کرز یاست که آقا ائتالفي یهمان دولت ها ۀدر واقع ادام امریکایی یمایبا س یدت ملطرح حکومت وح

از  شیساخته و ب یعرا با آن ضا سال وقت مردم افغانستان یزدهس یاقتصاد - یاسیس یایجنگ ساالران و ماف یمی،تنظ سران
 !ودنددالر را قسماً تلف نم یاردمل یکصد

 

ساعت  یها دارد. عقربه یازن یادیبن تحول یککامالً بدانند که افغانستان به  یدعبدهللا عبدهللا باداکتر و  یمحمد اشرف غنداکتر 
قدرت و  یمتقس یگرفته شود. اگر چانه زدن ها برا یجد یدبا یخالخزانۀ  و یگرسنگ یوالیه رود، یشده م یکبه آخر نزد
 یلراد تحصاف انتخاب یهارا برا یکه چوک یندبگو یقطع صورته ب یدباشد، با ستانافغان یرو خ یکن یتامکانات به ن مناصب و

در خدمت مردم  یرهو سفارت و غ یتفقط با معاش وزارت و وال تا خواهند یپرست م متخصص، متعهد و وطن ی،مسلک یافته،
 یه کمافک بخواهند یو حلقات نیاگر کسا یبه ساحل نجات برساند؛ ول یفعل ۀو شکنند ینخون یطاز شرا ما را یزبوده و  کشور عز
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 وطن بزرگ ینا ینزن و زممردم سوار مانده و از  ۀبر گرد مقدس، میاستفاده از نام ها و مفاه وءو با  س یرندبگ یازالسابق امت
 وءباشند که وقت س داشته یقین یدکنند، با یوطن و مردم باز یثیتشمرده و با نام وطن و مردم به ح خویش یشخص یترا ملک

روزگار، نا  یب یکار،گذشته و مردم ب ینزم یبها جر یونمل ور مناصب و امکانات و غضبچ ،ها یاندوززر استفاده ها از 
 .ماند ینم یجز حرکت باق ه ایچار ید،کارد به استخوان رس ی. وقتروند یشده م قیام ۀآماد و گرسنه یرفق ید،ام
 

ه که حاال ب ییهاآن یعنی یدومگروه  پلۀ یمردمان خوب وجود دارد، ول یقبل یانتخابات یماست که در هر ت ینبر ا یعموم باور
 .ینندب یخود م یازاترا در خدمت خلق نه، بلکه در امت یوحدت مل حکومت یمایبالند، س یخود م یدالر یونمل یثروت ها

 

 !حکومت خود شان یعنیداران  رهاجا یناز نظر ا یوحدت مل حکومت
داشتن نقاط نظر مشترک و  یول یستن اگر چه جمع اضداد ممکن یند،را بزدا یداخل یبدانند که خطر فرو پاش یدبا داکتران

فرد سوم ممکن  ینآن دزد سوم در پشت دروازه ها قرار دارد. ا یردر غ بسازد، یسرکه حرکت به جلو را م تواند یم یفانهشر
 و فقط با عبدهللا هستند نه یاشرف غن نه با یکها یحلقات درون یاو  کنند یم ییمسلح باشند که هر روز قدرت نما ینمخالف است

  .کنند یخود فکر م یازاتخود منافع خود و امت یببه ج
 

 پایان
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