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 !می طلبد قبول حق دل صاف

افغان ها متاًسفانه هنوز به آن دل صاف و دید فراخ از منافع شخصی و ملی نرسیده ایم و کشور قانونمند نداریم، اکثراً ما 

این خصایل در جامعه و در دولت به آتش زیر خاکستری می ماند که گاه . لحن جنگ طلبانه فراوان داریم بالعکس نیات شوم و

همین چند شب و روز قبل باز هم داشت در اثر اختالف میان دو کاندید ریاست جمهوری  در و می شودگاه سخت شعله ور 

ولت ایاالت متحدۀ امریکا بخاطر حفظ منافع خود شان هم خوشبختانه آقای جان کری وزیر امور خارجۀ د شعله ور می شد، اما

شتابزده به کابل رسید و دفع الوقت توانست بر آن آتش زیر خاکستر سرپوش گذارد و  2711جنوری  11که شده روز جمعه 

که  مردم هر شخصی رأیجهت قانع ساختن مقام پرستان طرحی کلی را ارائه نمود که بعد از تفتیش و بررسی صد در صد 

 یک پستی هم تحت عنوان رئیس  اجرائی و یا پیروز انتخابات شناخته شود، باید دولتی بر اساس وحدت ملی تشکیل دهد و

 .نده از مقام ریاست جمهوری تعلق گیردآن پست به کاندید تیم بازما صدراعظم  به میان آید و

از آ ن تعبیر ز همین حال با اغراض شخصی و گروهی با میکانیزم های الزم عملی شود چه بهتر اما ااگر واقعاً طرح کلی 

که در سال  مبدل خواهد شد همان تجویزی به سرنوشت می توان گفت این طرح به گونۀ که های مختلفی ارائه می گردد، 

ا ت سیزده سال تدم پس از سقوط رژیم طالبان دولتی از افراد و  سران گروه های قومی غیر کارا تشکیل یافت که در 2771

 کنون هر کدام  بدون در نظر داشت منافع ملی در جهت نفع شخصی و گروهی خاص خود شان تالش ورزیده اند و با یک

چنان ترکیب نا متجانس و متخاصم دولت نتوانست یک برنامۀ فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی تنظیم نماید که مطابق به 

 . دآن اجراآت به سود مجموع مردم و کشور به عمل آی

بار به قانون و حقوق مردم، سوء استفاده  جوئی ها و فساد  به اساس چنان شکل گیری دولت از عناصر بی کفایت و بی بند و

اداری در همه زمینه ها به اوج خود رسید و خواست سیری ناپذیری صاحبان قدرت با گذشت زمان افزون ترشده رفت، حتی 

بحران انتخابات بسر می برند، شرم آور و ننگین  دم در وضعیت نا آرامی ناشی ازمثالً در همین روزها که اکثریت قاطع مر

عالوه بر آنکه روز ها، و ماه ها با خالی گذاشتن ( ولسی جرگه)همه اینکه به اصطالح اکثریت قاطع نمایندگان مردم  تر از

میلیون ها دالر بخود اندوخته اند و  رده وچوکی های پارلمان در پی سود جوئی شان به ادارات دولتی حق را به ناحق مبدل ک

هنوز هم ملت را مقروض خود دانسته و خواسته اند قانونی را به تصویب رسانند که در فارغ از شان نزدیک به پایان کار 

با موتر پنج فیصد معاش موجود که تقریبا ماهوار هزار دالر خواهد شد توام  نمایندگی و بدون انجام کاری تا پایان عمر بیست و

پاسپورت خدمت به فامیل  نفر محافظ ، بیمه صحی، یک خانه در شهر کابل، پاسپورت سیاسی برای خودشان و دریور، دو، 

در اینجا حق خواهد بود گفته شود که اینها همه قربان اخالق و دل . را به خود تخصیص داده اند های شان و چیز های دیگر

 .صاف رمضان بشر دوست شوند

می رانند بخاطر حفظ عدالت خواهی در حق مردم سخن بر مطلب اصلی، همان کسانیکه بیشتر از همه از صلح و  برگردیم 

منافع شخصی و گروهی شان، مجموع مردم و کشور را به تشکیل دولت موازی با دولت موجود تهدید کردند که نتیجه اش جز 

طبق توافق سه جانبه آقای جان کری وزیر امور خارجه هم  هنوز جنگ و خونریزی بی پایان چیز دیگری متصور نبود و

بررسی آرای دور دوم  تیم کاندید ریاست جمهوری، تفتیش و امریکا، نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان و هر دو

ه که هر یک انتخابات آغاز نشده راجع به طرح تشکیل دولت جدید اختالف نظر میان دو کاندید و سخنگویان شان تبارز یافت

 .ساز خود را به گوش مردم  می نوازند

یکی می گوید مقصد از دولت وحدت ملی همان مشارکت نخبگان اقوام در دولت است که اگر تا حال دو معاون از قوم هزاره  

فه شود از قوم ازبک نیز اضاهم و تاجک در کنار رئیس جمهور پشتون تبار قرار داشته پس از این می باید یک معاون دیگر 

 . ..که وجود چهار قوم با کمیت باال در دولت افغانستان تمثیل شود و
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سال لویه جرگه به  دیگری می گوید نخیر مقصد از توافق سه جانبه اینست که پس از معلوم شدن رئیس جمهور، بعد از دو

میان ه ریاستی به سیستم پارلمانی و بآن بخاطر تغییر سیستم  عضی موادمقصد تغییر قانون اساسی موجود دایر گردد که تعدیل ب

و همه نخبگان آید آمدن پست ریاست اجرائی و دیگر جزئیات تعیین و تصویب گردد، تا بر اساس آن تغییرات کیفی بوجود 

« بندی با مرچ و مصالهرری قروت غویکچ»کیب این ترالبته از . اقوام، گروه ها و شخصیت های انفرادی وارد دولت شوند

رین سیاسی حقوقی گویند با استفاده از و بعضی مفس .داکتر عبدهللا عبدهللا سخن می گویند« همگرائی تحول و»تیم  سخن گویان

هر اصطالحی این نوع دولت ها همانا دولت ائتالفی است و بخشی دیگری به این نظر اند که نخیر دولت ائتالفی با وجود 

د زیرا هرگاه یک حزب واحد نتواند اکثریت کرسی های پارلمان را از نظام های پارلمانی صورت می گیر احزاب ورزیده در

اکثریت نمایندگان به پیش برد در ائتالف با  رأیگزیر برای اینکه بتواند برنامه های کاری خود را با توافق نا آن خود نماید،

 .یکی یا دو حزب دیگر حکومت ائتالفی تشکیل میدهند

دولتی عادت دارند وقتی در برابر فشار خارجی قرار می گیرند هر یک خود را بیشتر از بهر حال افغان های مشتاق قدرت 

گذشت و دیموکرات نشان میدهند اما همینکه سایه آن قدرت از سر شان کمی دور شود فوراً  هر کس دیگری در جهان انسان با

ساله اقالً در ظرف سی سال اخیر بر همه شاید این م. می گردند به موضع اصلی خود یعنی زور گوئی و تمامیت خواهی بر

با این برداشت چندان باور ندارم که طرح سه جانبه بدون جارو جنجال به . روشن شده باشد و نیاز به بحث بیشتر نخواهد بود

 پیش رود، همه منتظریم ببینیم سر انجام چه خواهد شد؟ 
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