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  »وحدت ملی«حکومت 
   ملغمه ای از  دموکراسی غربی و معامله گری شرقی

  
 آن صورت رای بود که تبليغات گسترده ای بئیگزينش يک رئيس جمھور منتخب در افغانستان يکی از بحث ھا

 ٢٠٠١ک بعد از سال که پروسه ھای ناکام چند انتخابات سمبولي با آن. ليون ھا دالر صرف آن گرديديگرفت و م

والن کميسيون  به اصطالح مستقل انتخابات در ؤھا در کشور ما بود، اما با آنھم مس»انتخابات« ماھيت اين بيانگر

را دموکراتيک و حتا   آنئی با ديده درائی رياست جمھوری بعد از اين ھمه جار و جنجال و رسوا»نتخاباتا«آخرين 

 برای »انتخابات« ھم خواستند تا از نمد اين ئیاميدند و اشغالگران امريکاشفاف ترين انتخابات در سطح منطقه ن

 ھا وانمود سازند که گويا برای افغانستان رئيس جمھور ئیکشور ما کالھی ببافند و به مردم دنيا به خصوص  امريکا

  . منتخب، دموکراسی و ثبات آورده اند

 را واداشت که ئی در جھان شھرت يافت، مقامات امريکاجار و جنجال اين مضحکه که به طوالنی ترين انتخابات

ً مداخله کرده و به اين غايله پايان بخشند  امريکا اينبار پيراھن نوی به ۀکيری وزير امور خارج جان. مستقيما

 ھا ئی گذاشت و با اين کار خود نشان داد که امريکا»وحدت ملی«انتخابات افغانستان دوخته و اسمش را حکومت 

  . ر دھنديين سرنوشت نموده و نظام آن را مطابق ميل خود تغيي مانند افغانستان تعئیتند برای کشورھاقادر ھس

 يک قدرت ۀ از  چه معجونی ترکيب يافته است؟ اين نوع حکومت که به دستور و سليق»وحدت ملی«اما حکومت 

بست  ه قادر نيست کشور را از بن و به ھيچ وجشباھت داردخارجی ساخته شد، به دو حکومت موازی در افغانستان 

ند نمادی از يک حکومت ملی با ساختار دموکراتيک نآيا اينگونه حکومت ھای مصلحتی می توا. فعلی نجات بخشد

جز وحدت ملی و دموکراسی؟ عملکرد اين ترکيب ، د يا معجون مرکبيست که ھر چيزی را در آن می توان يافتنباش

مداخالت بيرونی، فقر، بيکاری، نا امنی، : شان داد که مشکالت متعدد مردم چون ماه نپنجنا متجانس طی بيشتر از 

 برايشان یا گی و ھزاران مصيبت ديگر ذرهحمالت انتحاری، اعتياد، فساد و بيعدالتی در ادارات دولتی، آوار

اينھا . می داننداھميت نداشته و منافع شخصی يا گروھی خود را باالتر از منافع ملی و حل مشکالت اساسی ملت 

ندازند، وش ھمسايه ھا به خصوص پاکستان بيرا به د فقط بلد ھستند بار مالمتی شکست ھای خود و مشکالت کشور

را   خودۀحکومتی که در طی اين مدت نتوانست کابين. را فراموش کنند وليت دولتداری خودؤاما کار خانگی و مس

  . را حل کند ديگر اين کشور چگونه قادر خواھد بود صدھا مشکل ،تکميل کند
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 تحت »ئیاصالحات و ھمگرا« به رھبری غنی و »تحول و تداوم« که ترکيبی از تيم ھای »وحدت ملی«حکومت 

کدام با دو مشکل بزرگ داخلی و بيرونی مواجه می باشند که   ھر،)به گفتۀ مردم ما ع و غ (رھبری عبدهللا می باشد

 مواجه ساخته اند که اين موضوع روز تا روز گلويشان را بيشتر می مشکل جدی روند عادی حکومتداری را با

  : فشارد و ساختن کابينه و ديگر ساختارھای حکومتی را دشوارتر می سازد

تقسيم مساويانه قدرت ميان  به ءمی باشد که در ابتدا) اشرف غنی و عبدهللا(مشکل اولی، تقسيم قدرت در ميان دو تيم 

.  ھم عقب نشينی کرده و به جانب مقابل امتياز بدھندیا خود موافقت کردند ولی اکنون ھيچ کدام حاضر نيستند تا ذره

روزھا و ماه ھا چانه زنی به خاطر کسب امتياز از تيم مقابل و وعده ھای امروز و فردای ساختن کابينه مردم را 

را  را استفاده کردند، بارھا خود اختن بھای سنگين آرای خوددکه در بدترين وضعيت با پر خسته ساخته و حتا کسانی

  . را خورده و به حرفھای چرب و نرم شان باور کردند مالمت می کنند که چرا فريب وعده ھای دروغين شان

 تقسيم کرسی برای لۀأمسکه  در دور اول با آن. مشکل دوم، تقسيم کرسی ھا در ميان ھر يکی از اين تيم ھا می باشد

 زمانی که تيم ھای شکست »انتخابات«تيم ھای دوگانه مشکل بزرگی محسوب می شد، اما اين مشکل در دور دوم 

تيم ھای غنی و عبدهللا که .  گرديدند، ابعاد وسيعتری را به خود گرفتئی دور نھاۀخوردۀ کوچکتر جذب دو تيم برند

مھم را قبالً ميان تيم ھای خود تقسيم کرده بودند، با پيوستن چھره ھای کرسی ھای وزارت، واليت و رياست ھای 

  .را چند برابر يافتد تازه وارد به تيم ھای شان مشکل خود

اين تيم ھا که برای رسيدن به قدرت باغ ھای سرخ و سبز زيادی را به مردم افغانستان به خصوص ھواداران خود 

 استفاده کردند، حاال تصور می کنند که نه از طريق انتخابات شفاف و وءسنشان دادند و از احساسات آنان ھمواره 

 مسند قدرت تکيه زده و به ھدف خود بر امريکا ۀکيری و اياالت متحد دموکراتيک و آرای مردم، بلکه از برکت جان

ھم پاھايشان  اما باز. را چندان مکلف نمی دانند لذا در حسابدھی به مردم و نيازھای اساسی آنان خود. نائل آمده اند

 جالب اينجاست که ھر.  در پيش روی شان قرار گرفتشواریددر گل بند مانده و ساختن کابينه به عنوان بزرگترين 

 دقت بيشتر در انتخاب افراد نخبه، متخصص، با تجربه و غيره بھانه قرار اً کدام تأخير در ساختن کابينه را ظاھر

البته بعد از اعالن لست کابينه ديده شد که تا چه اندازه افراد نخبه، متخصص،  (را می پوشاندند داده و مشکالت خود

  ).با تجربه، کارفھم و وارد در آن حضور دارند

اعالن لست ناتکميل کابينه با افراد غير متخصص و غير مسلکی که بعضی ھايشان حتا در اسناد تحصيلی خود 

خير دليل ديگری نمی توانست أ برای تئیربه جز بھانه ھامشکل داشتند، بيانگر آن بود که موضوع تخصص و تج

 پست مشاوريت برای رئيس جمھور، رئيس اجرائيه و معاونان شان خود گويای اين واقعيت ۵٧اعالن . داشته باشد

اين در حاليست که .  چه مشکلی مواجه می باشندااست که اين تيم ھا در گزينش و راضی ساختن اعضای تيم خود ب

رو است؛ ه ز امنيت کشور از سوی نيروھای مسلح طالبان، القاعده، داعش و غيره با تھديد جدی روبروز تارو

 افغان با مشکالت متعدد و اخراج اجباری از سوی پاکستان و ايران مواجه بوده؛ فقر، بيکاری، ۀليون ھا آواريم

می ھم و غم حاکمان قدرت را ِصرف تار ساخته است، اما تما اعتياد و صدھا مصيبت ديگر زندگی مردم مارا تيره و

ھم به حيث يک  چيزی که باز. شان پشيزی ارزش نداردی حفظ منافع خود و اطرافيان تشکيل داده و مشکل ملت برا

 . تلخ تاريخ در نزد مردم ما تکرار می شود و روزھای سياه زندگی شان ھمچنان ادامه می يابدۀتجرب

 


