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۵۱۱۲  / ۹/ ۱۱ تاریخ                                                                       حفیظ هللا خالد               

 درنتوانست حدت ملی ودولت چرا 

 مثبت بوجود بیاورد؟تغیرکشور
 

کشور بین ترین مسا ئل مبرم نتوانست در مورد حل شریک قدرت کسال از ایجاد دولت وحدت ملی دو با گذشت قریب ی    

داشته وبدنه ن دراختیاراراکین دولت قبلی قرارامرباعث شده تا پست های مهم دولتی کماکاخود زبان مشترک پیدا نمایند این 

پاک میگردید  ناسالموافراد فاسد  امت جدید درهمان هفته های نخست از وجودکه الزم بود با رویکار آمدن زع نظاماصلی 

نبوده این مناقشات در این  راد در پستهای مهم دولتیالبته اختالف بین دو تیم محدود به تقرراف،بماندباقی  تا کنون بحال خود

اصالحات درکمسیون انتخابات گرفته تا تثبیت نیزکشانیده شده و از کشورحیات سیاسی و اجتماعی دیگر یه بخشهاباواخر

 .اردد ودر وجت نظتفاوو ناسازگاری  بین دو تیمهای برقی درهمه ساحات  هویت ملی درتذکره

ربه اخذ چنین خواهان توزیع تذکره های برقی بیدون ذکرکلمه افغان بوده درحالیکه اکثریت مردم حاض ییهت اجراریاس  

یک نزاع خطرناک قومی  معرضکشوررا به طور بی سابقه در هویت ملی شان نیستند این موضوع تذکره ها بیدون ذکر

کشورکه باید نمادی از  هییرا ریاست اجراقرارداده است، سوالی که دراین روزها در ذهن همه خطورمیکند اینست که چ

پیش گرفته است و حل موضوعات مهم کشوردررا دروحدت ملی و یکپارچگی درکشورمیبود تا این حد راه ناسازگاری 

 ریشه این همه پرخاشگریها و ناسازگاریها در کجاست ؟ 

ودی یه کشورانداخته بزییس اجرابرای پاسخ دادن به این پرسش اگر نظری به مصاحبین و دستیاران نزدیک رئ   

عبدهللا بوسیله گروپی ازافراد به شدت قومگرا و متعصب احاطه گردیده است ،این افراد با درخواهیم یافت که جناب داکتر

را در دولت راه مخالفت افکار تنگ نظرانه قومی وشبه فاشیستی خویش باعث شده ریاست اجرائیه درمقابل هر تصمیم 

ر فوق العاده ماعی کشور تاثیذشته بر اوضاع امنیتی ،اقتصادی و اجتگطی یک سال درونی مناقشات پیش گیرد که این 

  .قرار داده است ور را در یک حالت بحرانکشوبجا گذاشته ناگوار

 

ی آقای اثرگذاری حلقه اطرافیان برتصامیم مقامامات عالیرتبه درکشورما چیزی تازه نبوده تجربه سالهای اخیر زمامدار   

های ساخت، البته در تاریخ مثالرا با جامعه بین المللی تیره روابط ایشان ،کرزی نشان داد که چگونه مشاورین و مصاحبین 

زعامت شاه امان هللا تاثیرمثبت مصاحبین  چنانکه دردورهبوده موجود یک زمامدار نیزازاثرگذاری مثبت اطرافیان بر

عوامل عمده موفقیت شاه امان هللا خان در شیوه دولت داری همانا تاثیر و یکی ازشاه بکلی محسوس بوده اربرافکدربار

بود، قی پسند ترو و سایر مشروطه خواهان برآن شاه جوان زی بحیث مشاور نزدیک و وزیر امورخارجه افکارمحمود طر

 ت و امروزقضاوت ما ازشاه افکاراین افراد شاید شاه امان هللا  با سایر زمامداران آنوقت تفاوت چندانی نمی داشبیدون تاثیر 

دانشمندان ازنوائی می توان ازتاثیرمثبت افکارامیرعلی شیراگر دورتر برویم منوال به همین  امان هللا طوری دیگری میبود،

از شاهان فرهنگ دوست ونیک نام عصرتیموری که میراث های فرهنگی دوره سلطان حسین بایقرا برتیموری  عصر

  .نام برداست نی هرات باقی مانده زمامداری وی تا کنون در شهر باستا
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ه تا کنون ازمحدوده ک وسکتاریستتنگ نظر،ه گروپی از افرادی بشدت متعصب بوسیلکشور ییهاجرا ریاست متأسفانه    

زعوامل مهمی که دولت وحدت ملی محاصره بوده و یکی ادر مدهآبربیرون نه  خویشو منطقوی ی قوم،زبانی  فعمنا

ازمصاحبین  دیت همین گروپموجو تفاهم برسندیک نتوانست درموضوعات مهم کشور باهم به کنون تا خویش وتاسیسبداز

سخنگوی ی رحیمصاحبه های آقای اطراف رئیس اجرائیوی کشوراست، اگر به مومتعصب درتیاران به شدت قومگرادسو

وافتخارات گذشته که تاریخ بل شهافغان وافغانستان دشمنی دا رجوع شود وی نه تنها باقبل  سالهایدر ییهریاست اجرا

دولتی است که با نام، حیمی سخنگوی یک مقام عالی درعجیب است که آقای رقرار داده است ،اهانت مورد بارها  راکشور

، کینهقای رحیمی که همه ماالمال از مصاحبه ها و خیالپردازی های آ داردمخالف یت ملی مردمان آن دولت تاریخ و هو

 .در یوتیوب قابل دسترسی است بزرگ ساکن درکشور بودهیکی از اقوام  نسبت به تعصب و دشمنی 

جمله دست پرورده های ایران و فرد شدیدأ متعصب و قومگرا بوده که ازنیزمعاون سخنگوی ریاست اجرائیوی آقای آشنا 

تاکنون )...شته کوتاه خصومت شدیدی با نام افغان و افغانستان داشته ، ما میتوانیم خصومت ویرا مشت نمونه خروار از نو

 .در صفحه فیس بوک وی حدس بزنیم..( داده استافغانستانی  بورس تحصیلی را به دانشجویان 052تاجیکستان 

محدوده  ازقومگرا و متعصب که تاهنوز  را نیز افرادی بشدترئیس اجرائیه و نزدیکان جناب داکترعبدهللا  دستیارانسایر  

برای کدام مقاصد  م دست های مرئی و نا مرئیکدارا و بوسیله چاینکه تشکیل داده  بیرون نشده اندو زبانی  تنگ قومی

بهرحال برانگیزاست  والکامأل س گردیدهیه کشور توظیف یرئیس اجرا دراطراف متعصب و ضد ملیبشدت افراد  همچو

درعالم گذاشته سپیدار شان درهمان قصر وقومگرانه افکار مخرب ۀبا آن همرا ونزدیکان ریاست اجراییه مشاورین اکنون 

   ؟ جمع شده اندنی ر اطراف رئیس جمهورغارگ ریاست جمهوری زده تا بیبینیم چه کسانی دبه هم جازی سری م

رئیس جمهورغنی در شروع دوره کاری خویش با این خبرخوش که وی میخواهد ازمتملقین و چاپلوسان ارگ نجات یابد  

ربه ستوه آمده بودند بوجود آورد ، وی همچنان وعده امید تازه ای را در بین مردم که از چهارده سال اداره مافیائی درکشو

رای سابق که اما دیری نگذشت که یکی از وز در دسترخوان مردم تغیرمثبت بیاورد سپرد با فساد مبارزه جدی نموده و

یکی از اعضای  تصفیه نگردیده بحیث مشاورارشد اقتصادی ایشان عزتقرر حاصل نمود به تعقیب آن هنوزوی  دوسیه فساد

بحیث سرپرست وزارت دفاع آنهم بعد از گرفتن رای عدم اعتماد از طرف ولسی جرگه با پیروی وفق شورای صلح نام

ازیک سنت ناپسند دوره آقای کرزی تعین و با این اقدام امید و آرزو های را که در هفته های اول کاری شان برای ایجاد 

 .ه یأس و ناامیدی مبدل نمودیک اداره سالم در کشوردراذهان عامه بوجود آورده بود ب

انتخابات ریاست جمهوری از تیم فراد علی الرغم پشتیبانی آنها درا یک تعداداما درعین حال ارگ ریاست جمهوری از

تحول و تداوم با توجه به حساسیت های قومی در کشورفاصله گرفت، یکی ازین افراد که ازطرف مخالفین خویش حق و 

رکشادۀ که درهمین پورتال کشور طی نامه سه بعلت عدم دسترسی به رئیس جمهوربودیا ناحق به قومگرائی متهم 

مشاجرات تندی  بارهاشت، درشبکه های اجتماعی رسید نارضایتی خویشرا ازعملکرد رئیس جمهورکشور ابراز دانیزبنشر

ظر میرسید که برخالف ، چنین به ن انجام گرفته استری و طرفداران آقای یون هوبین یکی ازمشاورین ارگ ریاست جم

از ارگ ریاست جمهوری با درک  را در اختیار دارندمقام های مهمی درآن چهره ها ترین  متعصبکه  هییجراریاست ا

بیشتر قومی در کشور  حساسیت هایباعث بروز  هاموجودیت آنممکن است از افرادی که کشورکنونی حساس  شرایط

 .گردد دوری جسته است

 نبوده   درهمه اقوام کشور وجود دارد این افراد که خوشبختانه تعداد آن زیاد افراد متعصب و قومگرا:  نتیجه گیری

 به کشور ملی علیایو به منافع  نی و منطقوی رهاخود را ازمحدوده افکار تنگ نظرانه قومی زبا خواستهنتوانسته و یا ن

 و مانع هرگونه جاگزینای داکتر عبدهللا یه آقیاجرا افراد در اطراف دفتر رئیسندیشند،طی یک سال گذشته تعدادی ازین ا

دولت وحدت ملی گردید، نتیجه این همه ناسازگاریها در درون دولت وحدت ملی خرابی اوضاع امنیتی درتفاهم و سازش  

پریشان وطن و یده که هزینه سنگین این وضع آشفته دامن زدن به تشنجات قومی در کشور گرداینک ، سیاسی، اقتصادی و 

وطنان ما در هلمند هم شهیده اهالی منطقه شابلکه مردم عادی کشور نشسته اندارگ ویا قصرسپیدارآنهایکه درنه  را امروز
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همه روزه کشور را ترک امنیت و لت  نبود کار می پردازند که بع یهزاران جوان امنیتی وآنقوای ،منسوبین لوگربدخشان

 .می گویند

تنظیمی به  زبانی وبعوض منافع  قومی  در کشور و ثبات حفظ منافع ملیان کشوربخاطراست که بزرگآیا وقت آن نرسیده  

فاسد که هست و بود کشور را به  مشاورینبا ریاست جمهوری آیا وقت آن نرسیده که ارگ و دهند ؟ارجحیت منافع ملی 

اصطالح خارجی ها  به یامتعصب و چهره های بحث برانگیزتنگ نظر،مشاورین با یغمابرده و ریاست اجرائیوی 

Controversial persons)  (  میدهد  تباهی سوقپرتگاه تشنجات قومی وکشور را به  ،افکارضد ملی خویشبا که

 فاصله گیرند؟

 

 والسالم                                                                         

 

 


