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انجنیر محمود حیدری

صدا های "حکومت موازی" از کدام چشمه اب میخورد؟
سفر داکتر اشرف غنی رئیس جمهور کشور به آلمان جهت اشتراک در نشست بین المللی امنیتی میونیخ یک دست
آورد بزرگ برای تداوم جمهوریت در افغانستان و طرد توطیه های ای ایس ای و خلیلزاد مبنی بر حاکمیت اماراتی،
ائتالفی ،مشارکتی ...در حق مردم افغانستان از خود بجا گذاشت.
مالقات داکتر اشرف غنی با مسولین درجه اول امریکا در کرانه نشست به شمول وزیر خارجه ،دفاع و روئسای
کمیته های امنیت ،دفاع و داخله مجلس سنا و رئیس مجلس نمایندگان امریکا خانم پلوسی و اظهارات رسمی و با قوت
آنها درمورد تداوم همکاری با حکومت مرکزی آینده در انجام کار اعالن نتایج نهائی انتخابات ریاست جمهوری در
افغانستن نکات عطف اند ،که مهره های حامی معاهده کذائی بدنام " کمپ دیود " را به اشاره خلیلزاد و ای ایس ای
به وجود آورد و صدای حکومت "موازی" را بلند نمودند.
سر و صدا های بلند شده حکومت " موازی " در اصلیت وکنیت خود از منافع دو مرجع آب میخورد
 1ــ مرجع اصلی دفاع و حراست از منافع ای ایس ای ،که معطوف به کمرنگ ساختن وبه مناقشه کشاندن روند
اعالن نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است ،که رهبر تیم پیروزمند داکتر اشرف غنی ومعاونش امرهللا
صالح جل وپوستک سیاست دو رویه پاکستان را در نشست امنیتی میونیخ در انظار جهانیان از تنش بیرون کرد.
 ۲ــ مهره های تعبیه شده ادرسهای استخبارات افغان دشمن درکابل ،بادرنظرداشت طمع کسب حصه در قدرت فرایند
انتخابات  ،1۳۹۸که اکت وکنش دست یازی به سراب درحالت غرق شدن را به تمثیل میکشند.
اما،
حاالت سیاسی در کشور وجو بین المللی در قبال افغانستان متحمل تحول جدی و قابل لمس در خط حفظ نظام جمهوری
در افغانستان گردیده ،در داخل کشور اکثریت مطلق افغانان خواستار فرایند یک حکومت مرکزی یکسره از بطن
انتخابات  1۳۹۸اند.
جامعه بین المللی به شمول جامعه اروپا وامریکا خواستار تداوم نظام جمهوری در رویت خودکفائی ان درافغانستان
هستند ،که اظهارات ریس سازمان نظامی ناتو مبنی بر حمایت از روند اعالن نتایج نهائی انتخابات ریاست جمهوری
درافغانستان و پشتیبانی از پروسه مذاکرات امریکا ــ طالب گواه روشن و واضح انست.
به باور ما
بلند شدن صداهای حکومت " موازی " نه تنها خور افغانی نداشته بلکه نماینگر دست وپا زدن بقایای " جهاد ومقومت
" در زیر ساتور قهر زمان چیزی دیگری را به نمایش نمیگذارد.
در فرجام
کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان ثابت ساخت ،که برای اولین بار منافع افغانان وجامعه جهانی دارد با یکدیگر همخوانی
نسبی به نمایش میگذارد و منافع آدرسهای واستخبارت افغان ــ جهان دشمن دارند بیتابی و حکم محکوم به زبونی
خود را با نعره های " حکومت موازی " به انزجار ونفرین میکشانند.
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