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 01/02/2017                                      جلیل غنی هروی                                                    
 

 شرکت سهامی دولت خدا داد افغانستان
 

 ش برد و خدمت به ملتیدر پکشور تشکیل گردد  مردم آنیا تائید اکثریت رای مردم و بر بنیاد آ اگر هر حکومت

 ناً ملت هم پشتیبان چنین حکومتی است.یمؤفق بوده و یقو دفاع از ارزش ها و منافع ملی و عرضۀ خدمات به ملت 

احکام صریح قانون ین آن مغایر ارزش های قانونی و که همان خشت نخست ،تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان

تا همین اکنون نتوانسته ماهیت ملی به خود کسب نماید. تشکیل این حکومت از همان  ،ساسی افغانستان گذاشته شدا

ۀ انتخابات متقلبان نتیجۀه با در نظر داشت ا به خود گرفت. استدالل می شود کماهیت یک شرکت سهامی ر ،آغاز

رین راه شاید بهت ،خاباتی درین تقلبات دست داشتندج آن رسید و هر دو تیم انتکه دران تقلب به او ،ریاست جمهوری

ر افغانستان را زیوانست تمامیت ارضی و نظام سیاسی برای بیرون رفت از یک بحران وسیعتری بود که می ت

استی های آن و و ک یجۀ این انتخابات با تمام کمی هاسوال ببرد. ولی بیائید اندکی به عقب بر گردیم و به بینیم که نت

ابات مستقل انتخ بعد از انتخابات از طرف کمیسیون گویاامی که و ارق چه بود ،رفتتی که دران صورت گتقلبا

 یجۀ انتخابات را چنین اعالم نمود:نت 2014کمیسیون مستقل انتخابات در بیستم سپتمبر  ؟اعالم شد چه بود

فیصد آرا  44.23یا  3185018هللا هللا عبدفیصد و آقای عبد 55.27رای یا  3935567زی آقای اشرف غنی احمد

نظر  رای میشود که با در 826942نموده باطل  اتدین ترتیب تعداد آرای که کمیسیون انتخابرا بدست آورده اند. ب

تی نمی تواند رای میشود که به هیچ صور 7120585دوم انتخابات هم مجموع آرای دورین محاسبه بازداشت ا

که از  استرای  826942آرای سالم و پاک باشد. این محاسبه نشان میدهد که مجموع آرای تقلبی که باطل گردیده 

رای تقلبی متعلق به آقای عبدهللا  27662رای  تقلبی مربوط به آقای اشرف غنی احمد زی و   550321آن جمله 

 عبدهللا بوده است. بدین ترتیب تقلب مختص به یک جناح نه بلکه متعلق به هر دو جناح بوده است.

د زی رئیس جمهور افغانستان میشکتر اشرف غنی احمدقانون اساسی افغانستان و همه قوانین جهانی باید دا بر طبق

را وارث بال منازعۀ قدرت  خود که هللا یعنی همان جهادی ها و تنظیمی هایهللا عبدکه شد ولی چون جناح داکتر عبد

همین  ها هم بادیرکه مسبب اکثریت ویرانی ها و بتصور می کنند ده یسیاسی و رهبری این کشور بال کشدایمی 

 ی بزرگترین حام ،اشغال دفاتر دولتی در کابل با نارنجی پوشان یو با تهدید ها و حتی اخطار ها گروه ها هستند،

متحدۀ  تجان کری وزیر خارجۀ ایاال یعنی ایاالت متحدۀ امریکا را بر آن داشت تا مهندس دولت داری افغانستان

و  ز ابداع نمایدعهدۀ جدیدی خالف مواد صریح قانون اساسی افغانستان برای این جناح نیو امریکا عازم کابل شود

 مت را هم بگذاردهللا عبدهللا را در رأس آن قرار دهد و نام حکوو آقای داکتر عبد «ست اجرائیهریا» نام آنرا بگذارد
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 3از 2

 «نفاق ملیحکومت »ولی این حکومت بجای این که حکومت وحدت ملی باشد بیشتر شکل  «حکومت وحدت ملی»

 رد ،که سالهای سال دیگردامن زده شد نان تعصبات قومی، نژادی، مذهبی، سمتی و زبانی و قبیلوی چرا گرفت و 

و  به چنین مناقشات و اختالفات خاتمه بدهد ضرورت خواهد بود تا ،لی و مردمیصورت تشکیل یک حکومت م

 گذشته را احیای نماید.همدلی  گذشت و هم نوائی و همبستگی و اتحاد وبرادری و 

از همان آغاز با وصف آنکه در جریان مبارزات انتخاباتی قبل از انتخابات ریاست  دت ملیاین حکومت وح

ستان شرکت سهامی نیست، شکل شرکت شعار داده می شد که حکومت افغان نی از طرف داکتر اشرف غ جمهوری

هللا عبدهللا و جناح داکتر عبد شرکای این حکومت یعنی جناح داکترگرفت و تا همین اکنون هر یک از سهامی را 

سهمیه بندی و تعیینات و سایر تصامیم و تخصیصیه ها مناقشه دارند و به همین دلیل  این حکومت  اشرف غنی روی

 شهامت و جان فدا باشد، نشده است. مصدر خدمتی که سزاوار این ملت با

رئیس  واقعیت ها هر روز آشکار تر و آفتابی تر می شود چنانچه آقای عطا محمد نور زواین چانه زنی ها و بر

شنبه سی ام جنوری با رسانه ها اظهار در صحبتی روز دواجرائیۀ جمعیت اسالمی  شریک حکومت وحدت ملی 

  :داشت

 رییس و است شده حکومت از انتصابی سناتور پانزده و خانه سفارت سی والیت، پانزده  خواهان حزب این»

 .«تاس پذیرفته را هایش خواست این ورجمه

 گفت: جمعیت اسالمی ئیۀیس اجرائعطاء محمد نور، ر

های ما( موارد زیاد دیگری است  نامه حکومت وحدت ملی، تدویر لویه جرگه، )خواست در کنار تطبیق توافق» 

میسیون ایجاد کملی و بین المللی شریک باشیم. در تعیینات قوای مسلح افغانستان یک  های گیری تا ما در تصمیم

عضو باشد، سی سفارت به ما، سی معینیت به ما، داشته باشد، دو نفر از ما در او عضوشود، چهار پنج نفر

های  قنسلگری، نصف های محلی به ما، ده الی پانزده والیت به ما های مستقل، به شمول ارگان تعدادی از اداره

 «.دنیا به ما داده شود

 به بینید که این حکومت و دولت در مجموع به یک شرکت سهامی مبدل شده است یا نه؟

 مردم افغانستان و آنانی که غیر جمعیتی هستندحق یا آ باید پرسید که ،با این ادعای بلند پروازانه، از آقای نور

 چیست؟ 

نهاد سیاسی هم  می یگانه شریک این شرکت سهامی است و یا سایر جناح ها و احزاب و یایا جمعیت اسالآ و  

درست است که جمعیت اسالمی یکی از تنظیم های نسبتاً بزرگ در افغانستان است ولی تعداد دران سهمی دارند؟ 

سی های اصفۀ تمام کرنسی ملیون نفوس افغانستان می رسد که م پیروان این تنظیم به چند ملیون از جملۀ تقریباً 

و کمیسیونهای نظامی و ریاست های مستقل و  هایرشامل سفارت ها و قونسلگدگی های سیاسی ایندولتی و نم

ت ریاست باادر انتخمعینیت ها و سایر مقام های عالیرتبه به شما تعلق داشته باشد؟ از شش ملیون رای که 

خاص و اش سازمانهای سیاسی دیگرمرکب از چندین گروه و تنظیم و  هللاعبد هللاجناح داکتر عبدشد جمهوری داده 

این فیصدی  تمام امتیازات را ادعا داریددر صد آرا را بدست آورد نه پنجاه در صد که شما مناصفۀ  44 انفرادی

نها از هللا نیز میشود نه تدا و سازمانهای شریک تیم داکتر عبسایر گروه هتنظیمی ها و  معیتی ها،جغیرمتعلق به 

 ر شرکای این شرکت سهامی کجاست؟یاسمیۀ ؟ سهمیجمعیت اسال



  
 

 

 3از 3

 «افغانستانشرکت سهامی دولت خدا داد »ر بگوئیم وحدت ملی!! یا بهت اینجاست که ماهیت اصلی این حکومت

هر تنظیم و  نب و با چنین تعهداتی که بهجا یا با چنین تفکر و موقف های از هر دوآشکار و روشن می شود. آ

 می توان ،خدمت به مردم این کشورمنافع ملی و  نه به ،شامل حکومت میباشد دیگری هاسازمان سیاسی و گروه 

هر  ،که در روز آغاز به کار ن اساسی داشتمنافع ملی و ارزشهای واالی قانو انتظار خدمت گذاری و دفاع از

برای یم الشأن قرار داشت یک دست شان بر روی قرآن عظکه ن رهبران و اعضای حکومت در حالی ایاز یک 

 سوگند خوردند؟حراست از منافع ملی و تطبیق قانون اساسی 

بلکه اظهار حقایق  هللا عبدهللاعبدداکتر زی است و نه مزمت ازاشرف غنی احمداین نوشته نه دفاع از هدف 

های بیجای شرکای این حکومت که  ضااحکومت وحدت ملی و تقجریان تشکیل چگونگی است از مختصری 

ب داد شهید و معیو خود شان نه به فکر ملت فداکاری هستند که ملیونهابه بدون تعهد به جریانات سیاسی متعلق 

و طرح برنامه های برای پیشرفت و و نه هم به فکر  طندار تشکیل دهدوو ر به وطن تا بتواند حکومتی خدمتگا

ه دیگری بر رد بلکه گرگیری نککار گر نیفتاد و از یک بحران جلوتدبیر نه تنها  . این نسخه وقی کشور ویرانرت

هد به تع و کاریحران چندین بُعدی ایجاب فدا گره های افزود که باز کردن این گره ها و یافتن راه حلی به این ب

از جانب رهبری میباشد که ی و تمامیت ارض و منافع ملیندرج قانون اساسی افغانستان مارزشهای واالی ملی 

 . خورداربر  پشتیبانی و همکاری صادقانۀ ملت همواقعاً ملی باشد و از حمایت و 

  

 پایان

   

 
 


