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                             افغانستان سریعاً نیاز به یک حکومت دارد          

Afghanistan needs a Government  fast                                                                 

 وزیران امورخارجه «2122»قراراست که امروز پنجشنبه چهارم دسمبر    

با کشورهای شریک ایتالف ناتو در لندن گردهم آیند کشورهای عضو پیمان ناتو

وتوام با آن بیست وسومین مجمع ویاکنفرانس دونورهابرای افغانستان نیز تدویر 

ماع تواقع درلندن اس ادونوره وبکار خود اغاز خواهد کرد دراجندای  کنفرانس

برای جلب کمک ها خواهد  بود   واز جا نبی  دونورها  گذارش  هییات افغانی

نیزخواهان آن خواهند بود  تا بدانند که وضع اقتصادی وامنیتی افغانستان همین 

« کرزی»اکنون ازچه قرار است ورهبری جدید افغانستان بعد از رهبری حامد 

چه نوع اجندا های امنیتی واقتصادی را در  پالن کار  خود برای ده ساتل آینده 

.                                                                               گنجانیده اند

 دونورها گذشته ای  این همایش ویاکنفرانس به نسبت بیست دو کنفرانس های

توام  ه  است دیگری دایر شددرطول سیزده سال یکی پس از برای افغانستان که

وآن  اینکه این کنفرانس در اوضاع و یک سلسله پرابلم ها ومشکالت میباشد  اب

حاالت نامنا سب باوجود تالشهای چند ماهه مذاکرات وبگومگوها  دایرمیگردد  

همراه است ورهبری تازه  طالبان و القاعده اوضاعی که  توام با تهدید ازجانب

  . نوز  قادر به تشکیل  حکومت درافغانستان نشده اند کار افغانستان تا ه

جمهور   مطابق به مندرجات قانون اساسی افغانستان  ریس چنان وازجانبی هم

وزرای   جداگانه  طی فرمان  « غنی»محمد اشرف   اقای  جدیدًا انتخاب شده

 وظیفوی   کابینه ای قبلی را به حیث وزرای سربرست  با محدودیت های چند

که  این مدت زمانی نیز پایان   هدایت دوام وظیفه داد روز « 01»ای مدت بر

رست را پّ یافت ّوپارلمان افغانستان بعداز سپری شدن میعاد متذکره وزیران سر

فاقد صالحیت اعالم نمود که  مطابق  احکام  قانون اسا سیی وفیصله  پارلمان 



لذا هیمن .  معزول شدند رستی ن همه وزرای سر پرست از وظیفه سرپافغانستا

را دراین    اکنون افغانستان فاقد  کابینه ویا حکومت  میباشد  تنها هیات افغانی

اجرایوی     ، ریس   «غنی»کنفرانس ریس جمهور منتخب اقای محمد اشرف 

معاونین و مشاورین امنیتی و اقتصاد ی تشکیل میدهد   که  اقای عبدهللا عبدهللا 

از افغانستان نماینده گی  می کنند که  درواقیعت  امر این  دراین کنفرانس رسماً 

خود به نحوازانحااحتمااًلفرار ازدست آورد وپیامدهای عجیب وغریب می باشد 

از   تهدیدات  وآن اینکه دونورها ممکن است  با درنظرداشت روبه افزون شدن

کمک دا وترورسیت ها در زمینه ابراز نظر خواهند نمود  وبعسوی افراطی ها 

های شان راکه اندازه کمکها ازقبل تعین شده است به افغانستان خواهند پرداخت 

ولی با پرداخت همچو کمکها  برای افغانستان  ازجانب دونورها   در کنفرانس 

.                                         لندن کدام زمین لرزه ای اتفاق نخواهد اقتاد 

برتعین  جدید مبنی  رهبری  عدم توانایی  اینکه  آنو ازنظر نباید  دورداشت 

آیننده های  در  خودمقامات مسول رهبری  نامتحد بودنکابینه وعدم همآهنگی و

دیگر    عباره  یا به نه چندان دور پرابلمها  ومشکالت را بوجود خواهد آورد و

پرابلمها  ها مواجه  به  رهبری جدید افغانستان را در آینده ، م آهنگیهاین عدم 

 .        که ازآنجمله نمیتوان سوال وقوع جنگ داخلی را رد نمود. خواهد ساخت

تعین نمودن   ویا  اوردن   همین اکنون در بوجود  رهبری نوپا تا  وجهد جد

ریس اجرایوی  و« غنی»ریس جمهورانچنانیکه واجهه به شکست بوده ،کابینه م

      بودمی بهتر   اینکه   وآن   کنند  باهم نگاه  بچشم  چشم  عبدهللا عبدهللا نمیتوانند

            
طرفداران عبدهللا عبدهللا کاندید ریاست جمهور درهنګام کمپاین انتخابات به اهتزاز    

                                        رویتر/عمر سبحانی (2122-7-8 )دراورده اند مورخ

                          



عاجل  بودن تااگر با هییات شان  چند وزیر جدید و   کارفهم نیز همراه مبیود  

کمک  ها ی ضروری  دونورها را برای افغانستان  با زبان کارایی و مسلکی 

افاده می نمودند حال آنکه هییات دعوت شده ای افغانی  در کنفرانس  لندن  به 

لتی   خود  پرده  برداشتند دونورها ازعدم  همآهنگی  واز دوگانگی  قدرت دو

                                         .ومواد مندرج قانون اساسی افغانستان را زیر پا نمودند  

                                                   

 

جمهوری افغانستان هنگام مبارزات انتخاباتی تصویر کالن طرفداران عبدهللا عبدهللا کاندید ریاست  

                                                       2122 -7-9حامد کرزی را  پایان اوردند تاریخ 

 دوام نماید   منوال  همین  درصورتیکه این بن بست ویا این بی تفاوتی ویا دوګانګی به

امنیتی واین   این بحران  به مقابل  خواهد بود  که برای رهبری جدید افغانستان  دشوار 

رهبری  در سر راه  مانعه بس بزرګ دیګریکه، اقتصاد فاجعه بارمبارزه ومجادله نمایند 

قرار دارد فساد واختالس است  که  همین اکنون  دربین مامورین عالی ای افغانستان  پنو

وبا تشکر ازسیاست   .به یک فرهنگ  عادی وروزمره مبدل گردیده است رتبه افغانستان 

 را بادرنظر بیکاری ریس جمهوراسبق افغانستان که پول حق بیمه ایام « کرزی»حامد 

سطوح  دولت درسطح بلند   درتمام خود    مفسد  فامیل و داشت تقسیم شغل  به دوستان

زدن ساده  ویا باچند صحبت خوب  میتوان لکه فساد   تعین نموده است  که با یک برس



را ازخود بدورانداخت  ویا میتوان  ازمنابع  نظارت صادقانه نمود وبا مخالفت بی امان 

                                                                   .ف کرد میتوان اعمال فساد را حذ

این زعا  ویارهبری  ری این حکومت ازسهل انگا  ات  نخواهد بود  بیمورد ازسوی دیگر

جای بس تعجب است  که چرا این   نو پا دراینجا تذکر بعمل نیاوریم وآن اینکه مت 

تا پایان سال   باید  زعامت جدید تا حال از مسولینی موظف   بازسازی  کار بند نغلو  که

نکردند که چرا کار ند وآنهارا احضار بازسازی آن تکمیل میشد ، چیزی نپرسید( 2121)

بلکه ابدًا   ل نرسیده است یه اکما نوز نه اینکه به پاازی این بند بزرگ تولید برق تا هباس

رهبری یک   که  نیست  خود جای تعجب  ایا این  کار بازسازی آن اغاز نگردیده است ،

سررساند از دونورها کشور به عوض آنکه  ترمیم  یگانه بند بزرگ مولد برق کشور را ب

از مسولین کار باز   میکند  وحتی وارد  طلب کمک مینماید ویا از کشورهای بیرون برق

    سازی بند نغلو نه می پرسد که چرا  کار ساختمانی این بند تا حال به تعویق افتاده است ؟

ایی ها  توان  دولت  نتواند   که یک  پنداشته میشود  تعجب  جای  پیوسته به آن همچنان

وتمایالت خودرا به خاطر  بهبود وضع مالی کشور خودنشان دهد  وراه بیرون رفت را 

آهن   معدن  استخراج   افتادن  به تعویق  ازمضیقه کنونی مالی خود درنیابد ویا اینکه از

ازدرآمد آن وضع مالی کشور را   خام  بیدون آنکه  حاجیگگ یگانه معدن سرشار ازآهن

آن   دواطلبانه  برنده شود که   چنین بهانه بهبود بخشید  سهل انگاری صورت گیرد ویا 

دالر   ملیارد  %(5.1,)ذاریعدن امریکای بود که  از سرمایه گدرمحضر دواطلبی این م

                               .امتناع ورزید بناً کار استخراج این معدن تا حال به تعویق افتاده است 

متر جای تعجب نمیتواند باشد  وآن اینکه  کسی پیدانشود  که از وزارت معدن افغانستان ک

بپرسد  که شما  به کدام  حق وتمسک امتیاز اخراج  نفت  افغانستان را  به یک قاجاقبر 

که در مجلس ویک فروشنده ای معلوم الحال هیروین اهدانمودید  ایا  کسی  دیگری نبود 

حکوم لذا چطور  میتواند  یک   قاچاقبر م ، برنده شود ؟  دواطلبی قرارداد استخراج نفت

پسران عموی حامد کرزی  ریس جمهور  اسبق افغانستان به فروش وترافیک هیروین  از

                                                         امتیاز استخراج نفت را بدست اورد؟

االخره با تاکیدات همه جانبه میتوان گفت  که اگر اقای  محد اشرف غنی   ریس جمهور ب

ی  حکومت وحدت ملی  از زعماعبدهللا عبد هللا  ریس اجرایوی  منتخب افغانستان واقای 

به مردم وکشورخود کار مشترک  نه نمانید به هیچ صورت  صداقت وعالقمندیته دل وبا

   وپروگرامهای  هاوجودراحل وفصل نمایندولوکه اگربهترین پالننخواهند توانست پرابلمهام

از کمکهای کشورهای دونور ملیاردها   ویا  شند  ست نیز داشته با  علمی توسعوی را بد

، بهترین  ثبوت  این  ادعای  ما حکومت واداره فاسد حامد  باشند  دالردرخزانه هم داشته

را میتوان بخاطر اورد که  با صرف ملیارد ها دالر نتوانست این کشور را از « کرزی»

                                                                                                        عقبمانی بیرون آورد  وبحران امنیتی  واقتصادی  را  ازمیان بردارد؟



مانده ګی وفقر وناداری نجات خواهد یافت وبه یک ب لهذا  افغانستان زمانی ازاین عقف

ست هم بدهند  ست بد د  زمانیکه خود افغان ها  کشور مستقل ومرفه مبدل خواهد شد

                                        .       یکار نمایندپوبرای کشور ومردم خود با احساس مسولیت کار 

    با تقدیم احترامات   -------------------------------


