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اختر یوسفی

افغانستان آزمایشگاه حکومت
مؤقت و انتقالی هست یا نیست؟
اخیرأ سرور دانش معاون دوم اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در نشستی که زیر نام « مبارزه با افراطیت
و چشمانداز صلح» در پوهنتون کابل برگزار شده بود ،با لهجۀ بسیار پرطمطراق گفته اند که " افغانستان
آزمایشگاه حکومت موقت و انتقالی نیست ".اینکه افغانستان آزمایشگاه حکومت های مؤقت وانتقالی است و یا
نیست مجموعۀ از این حقایق در تاریخ پرفراز و نشیب ساختارهای ناپایداردولتی درکشور بشمول دولت کنونی
که جناب شما معاون دوم آن ریاست جمهوری هستید ثبت شده است ،و به تکرار آن در این جا و در همین مرحله
ضروری نیست.
باید شما بحیث یک زمامدار بلند پایه "دولت" واقع بین باشید .شما و حکومت شما هم در سال  2014میالدی
توسط آرأ اتباع وانتخابات در کشور بوجود نیامده است ،بلکه زعامت شما هم توسط یک " تفاهم نامۀ" سیاسی
بی اعتبار حقوقی به کمک خارجی ها بوجود آمده است که صالحیت حقوقی – سیاسی آن به مراتب پاینتر و
مسخره بوده اند .توسط همان " تفاهم نامۀ" سیاسی میزان انارشی درحراشی دولت داری افغانستان به اوج خود
رسیده است.
مثال قریب و روشن آن برطرفی جناب محترم محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه کشور توسط مکتوب
اشرف غنی رییس جمهور افغانستان است .چنین رسوایی و بی حیثیتی در طول تاریخ معاصر ادارای افغانستان
سابقه ندارند .محمد محقق با وجود برطرفی ایشان توسط رییس جمهور کشورعلنی به کار خویش ادامه میدهند.
اقای سرور دانش یکی ازجمله بلند ترین مقام دولتی دولت خداداد افغانستان است که خود را "حقوقدان" مینامند،
متوجه نمیشوند که چه درافشانی های را برای سامعین سرمیدهند.
اقای سرور دانش یکی ازجمله بلند ترین مقام دولتی دولت خداداد افغانستان است که خود را "حقوقدان" مینامند،
متوجه نمیشوند که چه درافشانی های را برای سامعین سر میدهد .اقای سرور دانش" میگوید که گروه طالبان
توان دیدن پیشرفت های افغانستان را ندارد و به همین دلیل با مطرح کردن بهانه هایی چون مشکل در قانون
اساسی و یا حضور نیروهای خارجی ،نمیخواهند که صلح کنند".
آقای محترم دانش صاحب باید در بحثهای ملی از الف و پتاق و جلوه گاه قدرت بگذریم! اوآل شما باید با ماهیت
اصلی این جنگ خونین بیگانه گان درافغانستان معلومات خود را مکمل سازید ،شرایط و اوضاع موجود کشور
را بنابر واقعیتهای آن آنطوریکه هست به مردم ارائ ه بدارید .مردم کشور نمیدانند که شما درافغانستان از کدام
پیشرفتها سخن میگوئید؟ در زعامت چهار ساله جناب شما جنگها در افغانستان بیشتر از پیش خونین تر و
شدیدترشده و بشدت آن هنوز هم ادامه دارد.
این جنگهای خونین حیات هزاران انسان بیگناه و بی دفاع اتباع مظلوم کشور را درآتش خود طعمۀ حریق
میسازند .مردم افغاستان در این جنگ حیات شرین خویش از دست میدهند .ثانیأ شما باید با دیدۀ بصیرت اوضاع
جنگ را در کشور ببنید .گفتن گزاف گویی زمامداران و شعارهای خود پسندی درعقب ستیژ بسیار ساده و طبق
معمول سیاسیون افغانستان شده است .آیا شما بچشم سر گریه و نالۀ مادران این کشور که هر روز جگر گوشه
های شرین خویش را بدون کفن بخاک میسپارند نمیشنوید و نمی بینید؟
مردم افغانستان و جهان کور و کر هم نیستند همه چیز را خوب میبنند ،شما پیشرفتهای افسانه و خیالی تانرا برخ
مردم این ماتم سرای نکشید .مردم افغانستان نمیدانند که آیا شما این وطن را برای همین مردم کشور که حیات
دارند میخواهید ،و یا برای قبرستانها و مرده های آنها؟ قانون اساسی که در سال  2004میالدی که بعد از تهاجم
قوای ناتو برطالبان درافغانستان نوشته و ترتیب شده است ،صرف در روی کاغذ موجود بوده وهیچ یک از
مواردی آن بنفع مردم نیازمند کشور ما تطبیق نگردیده است.
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مردم نمیدانند که جناب شما چرا آن تومار کاغذی را برای چی هدفی با وجد و ادبیات خاص شاگردان مدرسه
قم درهمه جا تبلیغ مینمائید ؟ این قانون شما چه درد این ملت مظلوم افغانستان را دوا کرده است؟ مردم افغانستان
از بی اطالعی جناب شما از اوضاع جاری جنگ در کشور تعجب مینمایند  .جناب درافغانستان امروزی تحت
زعامت شما قانون جنگل حکمفرماست ،نه قانون که تنها در روی کاغذ نوشته شدۀ است .آیا شما اطالع دارید
که دولت تحت زعامت شما درجهان از فاسد ترین نوع دولت درجهان است.
قانونی که تطبیق نشود کاغذی بیش نیست .کتب کتابخانها هم در مورد قانون و ارزش لوایح آن پر است .در
اوضاع و احوال کنونی شما بحیث معاون رییس جمهور افغانستان باید مسوولیتهای تانرا در قبال عدم تطبیق
قانون کشور در چنین محافل بیان نمائید تا مردم کشور بدانند که مشکل درکجاست .
پایان
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