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 «حکومت وحدت ملی»طرح 

 جدال قدرت و بی ثباتی! گرایجاد نقض قانون اساسی،

متعدد به بن بست کشیده شد، جان کری وزیر خارجه  همه اطالع دارند زمانیکه انتخابات ریاست جمهوری با دالیل

و موازی با « حکومت وحدت ملی»ایاالت متحدۀ امریکا دو بار به کابل آمد و سر انجام طرح به اصطالح ابتکاری 

را پیش کشید که ظاهراً هر دو تیم مدعی پیروزی در انتخابات به این طرح « ریاست اجرایی»نهاد ریاست جمهوری، 

ضی شدند ویا دفع الوقت از این فیصله هر تیم بر داشت های خوشبینانه خاص قدرت رادرصدی  ه، پنجاهنجاو تقسیم پ

 خود را نمودند.

پنج روز کابینه را تشکیل و  بهر حال پس از آن رئیس جمهور اشرف غنی به مردم وعده سپرد که در ظرف چهل و

روز گذشته مگر به قول سخنگوی هر دو تیم  هبیش از پنجابه ولسی جرگه معرفی می نماید، اما از آن روز تا کنون 

افق ، بین هم به توءبا وجود سیزده بار تشکیل جلسه و بحث و مذاکره  در  چگونگی تقسیم وزارت ها و تعیین وزرا

 به رهبری« تداوم و همگرایی»نرسیده اند و عالوه از عدم توافق بر سر کابینه، دعوی دیگری نیز از سوی تیم  

ترعبدهللا عبدهللا پیش کشیده شده که می باید همه ریاست ها و تعیین روسا و همه والیات و تعیین والی ها و همه داک

ولسوالی ها و تعیین ولسوال ها به صورت مساوی بین هم تقسیم شوند و هر نهاد در بخش ادارات متعلق بخود، 

در  هه تعیین بخشی انتصابی اعضای سنا نیز باید پنجااشخاصی را به انتخاب خود تعیین و مقرر نماید. حتی گفته شد

 درصد از سوی رئیس اجرائیه صورت گیرد. هسوی رئیس جمهور و پنجا صد از

تیب معلوم می شود که داکتر عبدهللا در حیطه صالحیت حتی در حد صدر اعظم نیز قناعت نداشته لذا احیاناً تر بدین

طلبانه امکان همکاری بین دو طرف ه تیم حاصل گردد با آنهم روحیه جا مواردی که گفته شد توافقی بین دو دراگر 

را نخواهد داد و عمالً کاری به پیش نخواهد رفت و سرانجام شاید تقسیم سر زمین نیز پیش کشیده شود که در آن 

 اند.صورت دیگر کاری از دست امریکا هم بر نخواهد آمد و راهی جز رفتن به سوی جنگ داخلی باقی نخواهد م

جنگلی پر از هر نوع حیوانات روزی روبه، یا روبای مکار نزد خرس رفته به  در اینجا بیاد قصه ای افتادم که در 

هاست پادشاهی و حکومت می کند، ببین تو از او  او می گوید تو از شیر چه کم داری که او بر تو و همۀ ما سال

و. اگر می خواهی به پادشاهی  و توانی از آب ماهی بگیری وبیشتر حتی می  ، تنه ات بزرگتر زور توتر هوشیار

ای روبشیر پایان دهی من می روم به حمایت از تو دیگر حیوانات را نیز قناعت می دهم، خرس از تعریف و توصیف 

 به روباه گفت : در این کار پر خطر شک دارم که موفق شویم ولی  روباه  مجال بیشتر مکار در دل به خود بالید و

 سخن زدن به خرس نداده فوراً جواب داد جناب عالی چرا نه؟ 

تعداد حیوانات جنگل را به دفاع از حاکمیت خرس قناعت داد و آنگاه خرس به پیش و یک  باالخره روبای مکار یک

 در این کرده گفت ببین سالها تو حیوانات بدنبالش نزد شیر رفتند، خرس به شیر یک سالم تعارف آمیز بخشی دیگر

ما پادشاهی کرده ای و ما هم اطاعت کرده ایم ولی حاال یک بخشی زیاد حیوانات این جنگل به پادشاهی تو  جنگل بر

راضی نیستند و از من خواسته اند تا بعد از این من پادشاه جنگل باشم. شیر گفت برو دنبال این حرف ها مباش. خرس 
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م، خالصه شیر به خشم آمد و از جایش بر خواست با خرس گفت نخیر دیگر بس است در همه چیز از تو برتری دار

در گیر جنگ تن به تن شد، دیگر حیوانات جنگل نیز بخشی به طرفداری از خرس و بخشی به دفاع از شیر به جان 

 هم افتادند. یک وقت که خرس زیر پا ی شیر نزدیک بود جان بدهد، شیر یک نگاهی به  اطراف خود انداخت و

مه حیوانات در جنگ باهم کشته و غرق در خون شده اند،  شیر خرس را رها کرد و به او گفت برخیز متوجه شد که ه

 نگاه کن حاال به من بگو باالی چه کسی پادشاهی می کنی؟.

اختالفات و در گیری های تاریخی در افغانستان بسیار شبیه همین قصۀ است که در باال ذکر آن رفت و حتی در همین 

ا و توطئه های مهیالنه مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی داکتر عبدهللا عبدهللا و قدرت جویانی چون عطا زمان لفاظی ه

 محمد نور والی بلخ هر آن زنگ خطر جنگ داخلی را به صدا در می آورند. 

آقای اشرف غنی هم که برای رسیدن بریاست جمهوری بیش از حد از خود عطش و عالقه مفرط نشان داد  بدون 

والنه اندیشیده باشد و مسایل و مشکالت بعدی را که خواهی نخواهی در اثر به میان ؤدر برابر قانون اساسی مسآنکه 

پیش خواهد آمد مد نظر قرار نداد و به فیصله های سیاسی که شتاب زده مطرح شد ند تن « ریاست اجرایی»آمدن 

 وجه نباید خالف قانون ریاست جمهوری است به هیچ ن بود که برنده انتخاباتقیداد، در حالیکه اگر به واقعیت ً مت

را می پذیرفت. مگر پیداست که « حکومت وحدت ملی و تشکیل نهاد اجرایی»اساسی و روند انتخابات طرح سیاسی 

در اثر ترس از تهدید های میان تهی تیم داکتر عبدهللا حاضر به چنین معامله گری های شده و به پیامد های جنجال بر 

 آن اهمیت قایل نشده است.انگیز 

مردم وعده های دل خوش کن میدهند ولی فکر نمی ه هر دو طرف با وجود بن بستی که در تعیین کابینه بوجود آمده ب

ح وعده های سر خرمن پوپولیستی بوجود نمی آید مردم عمل الو به اصطکنند که اعتماد سازی با حرف های خوشایند 

است که مردم نخبگان شان را تول و ترازو کرده به آنها اعتماد خود را نشان می می خواهند و در یک پروسه عملی 

 دهند.

چیز به خواست و نیاز دولت  بیشتر از هر« حکومت وحدت ملی و ایجاد ریاست اجرایی»به بر داشت من طرح 

مهور سابق مبنی گیری های قاطعانه حامد کرزی رئیس جو موضامریکا مطابقت دارد، زیرا امریکائی ها از سخنان 

قصبات افغانستان بوسیله طیارات امریکائی و امضا نکردن قرار  و یه ها(قرقری )بمباردمان بر مخالفت وی نسبت به 

های نظامی امریکا در خاک افغانستان و مسایل دیگری به این نتیجه رسیده خواهند بود که باید از یک چنان  هداد پایگا

تان جلوگیری کرده و بجای آن دو جناح رقیب را  در برابر هم قرار داده تا اگر از سیستم واحد تشکیالتی در افغانس

یک جناح در دولت نتوانند به خواستهای خود نایل آیند، با استفاده از جناح دیگری  خواست ها و اهداف خود را 

 ر جای شان نشاند.برآورده سازند و الی می توانستند با یک اشارۀ تهدید آمیز  جناح داکتر عبدهللا را س

آشوب افغانستان اقالً این مایۀ دل خوشی مردم بود که یک قانون اساسی دارند که  در جامعۀ پر از اختالف و مملو از

وجود عناصر فاسد و بی  می شود با اتکا به آن به سوی قانونمند شدن و آزادی و دیموکراسی رفت و دولت را از

دولتی در « ریاست اجرایی»و زیر نام « حکومت وحدت ملی»تحت عنوان کفایت پاک کرد، اما انتظار نمی رفت 

 فراهم گردد. دولت بوجود آید و بیش از پیش زمینه تشدید اختالف و بحران در کشور
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