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 توافقنامۀ تیم های انتخاباتی

 ۀبا عدم رعایت توافقنامصالحیتهای رییس جمهور کشور حتی 

 منتفی نمیشود! حکومت وحدت ملی

 اسالمی اسمی برده نشده بلکه عنوان آن توافق میان دو تیم انتخاباتی،در توافقنامه از حزب جمعیت 

میباشد که به نمایندگی از آنها میان داکتر اشرف غنی تحول و تداوم و تیم اصالحات و همگرایی 

رسیده است. هرگونه عدم رعایت این توافقات از جانب یکی از  ءو داکتر عبداله عبداله به امضا

الت آن بحران سیاسی ایجاد خواهد کرد و این توافقها را منتفی میسازد، اما طرفین، در بدترین ح

قانون اساسی، منجمله در تقرر و انفکاک کارمندان  ۀالحیتهای رییس جمهور کشور مندرجص

  دولت، را منتفی کرده نمیتواند.

از ت بلخ )و یا برطرفی موصوف( در حالیکه منظوری استعفای عطا محمد نور از مقام والی

 صورت نقض طرف رییس جمهور تصمیم مشترک رییس جمهور و رییس اجراییه بوده و به هیچ

 .مواد توافقنامه حکومت وحدت ملی نیست

رایی گمتیم اصالحات و هجمعیت بخشی از تیم انتخاباتی اصالحات و همگرایی میباشد نه کل آن. 

اند، ا شدهجکسانی که با این تیم یکد و اکثر ر در سطح رهبری آن رهبران جهادی قرار دارنتکه بیش

شان  ه اساس منافع سیاسیب شترشان، بلکه بی های های سیاسی و برنامه نه براساس توافق به دیدگاه

محمد  اما در تشکیل اسمی از حزب جمعیت نیست. بنابرآن تآکید مکرر عطااند.  جا شدهبا هم یک

 .بی پایه بوده هیچ ارزش قانونی و سیاسی نداردنور به نمایندگی از حزب جمعیت در دولت کامآل 
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 2از 2

، 1۳۹۳جوزا 1۵بشیر یاوری در روزنامه اطالعات روز تاریخی  ۀبه ارتباط این موضوع مقال

 که قبل از دور دوم انتخابات اخیر ریاست جمهوری نگاشته بود، جالب است. او نوشته بود: 

آن رهبران جهادی قرار دارند و اکثر تر در سطح رهبری  گرایی که بیش "تیم اصالحات و هم

شان،  های های سیاسی و برنامه اند، نه براساس توافق به دیدگاه جا شده کسانی که با این تیم یک

 اند. جا شده شان با هم یک تر به اساس منافع سیاسیبلکه بیش

ان را شۀ سیاسی گذشتهای  اند که اختالف های مطرح سیاسی این تیم هنوز نتوانستهتمامی چهره 

در صورتی که این تیم به  که سازد این افراد این واقعیت را جدی می تۀحل کنند. کارکرد گذش

آهنگی خویش را حفظ  وانند که همت ها و امتیازهای سیاسی نمی گیری قدرت برسد، بر سر سهم

 سازد شان بروز خواهند کرد که در نتیجه این خطر را جدی میهای سیاسی میانکنند و مخالفت

که حاکمیت ملی افغانستان دچار انارشی خواهد شد." تبارز و تشدید اختالفات عمیق میان داکتر 

 .ندثابت میککامالً  عبداله و عطا محمد نور، صحت پیشبینی این نویسنده را 

 

 پایان

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


