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 «ت ملیدحکومت وح»

 خود حمل می کند! نطفۀ بحران و زوال را در

 رساند: دو چیز را می و به رهبری دولت ایاالت متحدۀ امریکا از افغانستان کلا وای ناتروج قبعد از سیزده سال خ
قاموس عسکری  آنها شکست خورده اند، زیرا در منطق جنگ و در ،یکی چه بپذیرند یا نپذیرند ممکن به واقعیت

خاطر رسیدن به اهدافی وارد جنگ می شود سرانجام اگر به آن اهدافی از قبل تعیین شده  به نیروی نظامیهرگاه یک 
 تواند داشته باشد.  میدست نمی یابد، جز شکست مفهوم دیگری ن

 ظاهراا اهداف دولت ایاالت متحدۀ امریکا و ائتلف بین المللی در افغانستان مشخص بود:
 

  حکومت طالبان، سقوط 
  .نابودی تروریزم در منطقه  
 ویران افغانستان.  ایجاد صلح و بازسازی کشور 

 

 

 اما آیا این سه مورد یاد شده در باال به انجام رسیده است؟ 
بر همه روشن است که نه طالبان شکست خورده اند و نه فعالیت های تروریستی از بین رفته و نه هم صلح و بازسازی 

 انجام یافته است.در افغانستان 
برداشت دوم اینست که دولت ایاالت متحدۀ امریکا از همان آغاز لشکر کشی به افغانستان قصد نداشته آن سه هدف 

 حیث دوست ستراتیژیک خود در بهاند، بلکه علوه از حمایت دولت تروریست پرور پاکستان یاد شده را به انجام رس
های نظامی را در آنجا یعنی در یک چنان ه منطقه، هدف اصلی امریکا در افغانستان این بوده تا بتواند حق داشتن پایگا

 ستراتیژیک و کم نظیری در قلب آسیا بدست آورد.  منطقۀ
 

اف ستراتیژیک منطقوی امریکا مطابقت داشته و قابل درک است، بخصوص با موجودیت منابع این موضوع با اهد
سرشار نفت و گاز در خلیج فارس و آسیای میانه و نیاز اقتصاد رو به رشد کشور چین و هند به آن و مهمتر از همه 

ن و افغانستان را در مقابل یک اتحاد میان چین، هند به شمول روسیه، ایراشکل گیری اینکه امریکا نشانه های 
 هژمونی طلبی خود دریافته است.

امریکا بیش از هر زمان دیگر تلش ورزیده تا در افغانستان و منطقه جای  ۀاین تحوالت دولت ایاالت متحددر برابر 
 به سیاست های هژمونی طلبی خود ادامه دهد.   پای محکمی داشته و

و نگاهی  کرده اکتفامختصر  ۀرا می نماید فعلا به همین اشاراز این مبحث بسیار مهم که ایجاب کار تحقیقی همه جانبه 
 می اندازیم به مسایل داخل کشور: 

 

همه  آقای داکتر اشرف غنی به عشق رسیدن به مقام ریاست جمهوری چنان از خود بی خود شد که قانون اساسی و
باخت. انتخابات ریاست جمهوری از آغاز تا پایان به بازی و تقلب کاری گرفته « داو»به یک  چیز را به  اصطلح

ابات خیل به حیث رئیس کمیسیون مستقل انتخقای امرجسته بود. آبسیار برشد، که گذشته از دیگران نقش دو نفر در آن 
 د. فعلا از دولت کنار رفته ان و ظاهر ظاهر قوماندان امنیه کابل که هر دو

در اثر این نوع دست بازی ها در انتخابات ریاست جمهوری که به قول آقای کرزی خارجی ها نیز در آن دست 
ها را در برگرفت و سر انجام کسیکه در این مورد حرف ه وجود آمد که روزها و ماه درازی داشتند، جنجال های ب

حکومت وحدت »امریکا بود که طرحی را زیر نام  ۀوزیر خارج "جان کری"آخر را زد، این فرشته نجات یعنی آقای 
در صد قدرت بین داکتر اشرف غنی و داکتر عبدهللا عبدهللا پیش کشید که ظاهراا قناعت دو  هپنجا هو تقسیم پنجا« ملی

 طرف را فراهم نمود.
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 ا ترتیب وپنج روز لیست اعضای کابینه ر طبق آن فیصله، آقای اشرف غنی به مردم وعده داد که در ظرف چهل و
همین لحظه که این سطر را می نویسم، هشتاد و پنج روز گذشته و  به ولسی جرگه معرفی می دارد، اما امروز و در

آماده نشده است. معلوم است که از این « حکومت وحدت ملی»کابینه « خام کوک»به گفته جناب پرتو نادری هنوز 
ای ولسی جرگه به خشم آمده و یک هفته وقت تعیین نموده اند همه مردم به سر رسیده و حتی اعض ۀبلتکلیفی حوصل

ی گیری به ولسی جرگه معرفی نماید و الی أای کابینه را مشخص ساخته و جهت رکه می باید رئیس جمهور اعض
 تجویز دیگری اتخاذ خواهند نمود.

ح لحاف قورمه ای ححکومت چه پینه پاره های به اصطل اما دیده شود که در این کشمکش قدرت و چانه زنی ها از
وحدت ملی( را ترکیب خواهند نمود، هر سازشی که صورت گیرد و هرنوع حکومتی را بسازند، همزمان با تشکیل 

 آن جنجال ها و بحران های تازۀ آغاز خواهد شد.
ت یتشویش اینست که اگر در زمان رئیس جمهور کرزی مشکلی ایجاد می شد با مراجعه به قانون اساسی و صلح

فصل می گردید. اما حاال که قانون انتخابات و  که در آن قانون به رئیس جمهور داده شده بود مسایل حل و یهای
یس رئ»نام عبدهللا عبدهللا ه موادی در قانون اساسی مربوط به صلحیت های رئیس جمهور نقض و شریک دیگری ب

ایجاد شده است معلوم نیست چگونه  به امور دولت در صد با رئیس جمهور  هپنجا همساوی در قدرت پنجا« اجرایی
 ، والی ها، قوماندان ها و غیره خواهند پرداخت؟.ءنصب وزرا داری و عزل و

متمرکز بوده و به زودی تبارز « حکومت وحدت ملی»هر نهاد دیگر در وجود طرف بیشتر از دعوی قدرت بین دو
یزی انتخابات به پش ۀه اصطلح برندبی میلیون ها افغان برای دو تیم أررسد  علنی خواهد یافت. طوریکه به نظر می

دانند مردمی که از حقوق خود آگاه نباشد، می شود در اثر تبلیغ، تلقین، و تطمیع آنها را برای  اهمیت نداشته، چون می
 هدار نباشد و بورآگاهی الزم برخ ی شان را بدست آورد اما اگر مردم ازأی دو روز به صحنه سیاست کشید و ریک

ی هرکس پی کار و زندگی خود رفته و نمی أبعد از دادن رداخل احزاب، اتحایه های صنفی فعال تشکل نیافته باشند 
 تواند مقامات دولت را درست کنترول کرده و در جهت تحقق نیاز ها و خواست های شان وا دار نمایند. 

رزه برای قدرت باقی می مانند که در گذشته در نهاد های دولت مبا در چنین شرایطی تنها کسانی در صحنه سیاست و
 جا داشته و یا تازه وارد قدرت می شوند.

سر قدرت میان گروه های قومی بود، حاال پس از سیزده سال اکثراا نیرو های قومی و  اگر در گذشته مبارزه بر
داخله می سازد و اساساا بر محور رئیس  گروهی در وجود دولت تمرکز یافته که ستون فقرات آنرا وزارت دفاع و

جمهور کرزی و مارشال قسیم فهیم تشکیل یافته بود، در دوران حاکمیت آنها با همه فساد و کم و کاست حد اقل جایگاه 
و تصمیم به تشکیل 3112کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری  تضاحبه افلی پس از وهریک در دولت مشخص بود 

پنج روز تا هنوز اعضای کابینه تعیین نشده و این  ن بستی بوجود آمده که در ظرف هشتاد وب« حکومت وحدت ملی»
 حالت خطرهای زیادی را در ذهن هر افغان تداعی می کند.

اشرف غنی با نقض قانون اساسی و تن دادن به تقسیم قدرت اشتباه بزرگی را مرتکب شده است، از اوضاع پیداست 
گذشته هم پیش نخواهد رفت و به نظر نگارنده یک راه حل وجود دارد و آن اینکه هرچه که کار ها حتی به روال 

افغانستان مشخص شود و  ۀآیندطریق وضعیت قانون اساسی و چگونگی دولت  زودتر لویه جرگه دایر گردیده از آن
 الی احتماالا دعوی تقسیم قدرت منجر به جنگ داخلی خواهد شد.

 
 

 پایان
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