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دوکتور نور احمد خالدی

موجودیت امرهللا صالح در تیم غنی
وقت آن بود تا غنی از شخصیتهای غیرتنظیمی سیاسی ،علمی ،مسلکی ،فرهنگی و قضایی تاجیک و هزاره برای
مقامهای دو معاون خود استفاده میکرد! تنظیمهای جهادی در چهل سال گذشته کشور را بسوی زورگویی ،هرج
و مرج ،بی اعتنایی به قانون ،ایجاد جزیره های قدرت مافیایی ،چور و چپاول ملکیتهای عامه و عواید ملی،
قومپرستی ،تبعیضات لسانی ،ترویج خرافات و بخصوص وابستگی به استخبارات بیگانه سوق داده اند .
در این شکی ندارم که امرهللا صالح مرد ملی و مدبر و با احساس و ایمان ملی است .اما در عین زمان موجودیت
امرهللا صالح در حکومت آیندهٔ غنی تضمین استمرار نقش شورای نظار در رهبری دولت است! این یک استراتژی
حساب شده شورای نظار میباشد که برعالوۀ بدنه اصلی باید در تیمهاییکه امکان پیروزی دارند حظور داشته
باشند! در حالیکه صالح برای غنی رأی آورده نمیتواند چون هیچ جمعیتی /شورای نظاری بخاطر امر هللا صالح
به غنی رأی نخواهد داد!
برای جمعیت مهم نیست کدام تیم برنده شود! زنبور های مادر را در تمام تیمها نصب کرده اند و بعدا ً همه به گرد
زنبور برنده برای احراز مقامات دولتی یکجا خواهند شد! این امر یک مشکل بزرگ استراتژیک برای غنی
خواهد بود و پروسه "دولت سازی" ناگذیر ناکام میگردد .
امرهللا صالح بهترین کاندید برای رهبری اپوزیسیون حکومت غنی خواهد اما نمیتواند معاون رئیس جمهور هم
باشد و تعدادی از وزرا ،سفرا ،والیها ،قوماندانها ،معیینها ،روئسای عمومی و ......را هم معرفی کند ،که بدون
شک از میان جمعیتیها/شورای نظاریها معرفی خواهد کرد ،و در عین زمان با بدنه اصلی شورای نظار در نقش
اپوزیشن هم قرار بگیرد .به یقیین با پیروزی مجدد ،غنی بدنۀ اصلی شورای نظار اول نتایج انتخابات را قبول
نخواهد کرد و دوم جناح پر سر و صدای مخالفین حکومت را خواهند ساخت! بنابرآن بهتر بود تمام شورای نظار
اپوزیسیون حکومت غنی را میساختند در آنصورت پروس ٔه دولت سازی در مسیر سالم قرار میگرفت.
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