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 دولت ناکام یعنی دولت بی اعتبار
 

روابط اجتماعی بوده و در جمیع سطوح اصل با ارزشی محسوب می گردد. این عنصر مهم  تحکیمو پیوند  عامل اعتبار

اص خالیت و کشور و فراتر از آن در روابط بین المللی نقش و ،شهر ،ده ،دو فرد شروع شده در محیط خانوادهاز ارتباط 

وکیل  ،معلم ،، طبیب، خطیبفقترین تاجراست. موفقیت شاملین هر رشته موکلید اعتبار اجتماعی  کسب .خود را دارد

فقیت دولت در اجرای امور مو اساسی و عمدۀ ملت پایۀ و باآلخره  ،ترین شان نزد مردم است با اعتبار ولسوال ودعوی 

 ولت میسر می گردد.فقیت با کسب اعتبار مردم به داین مو است  و

در کسب اعتبار بین مردم  سیاست ها و شیوه های کاری دولت ، کردار و اطوار دولتمردان در پهلویگذشته ها، اخالق

ی طرز لعتبار افزا است واتطبیق سیاست های متکی بر منافع ملی و بهره مند ساختن اکثریت از آن  .نقش سازنده دارد

متأسفانه در دولت . است اعتبار زدااالعمال آلوده به فساد و نفع رسان به حلقات زور و ثروت با سوابق مطلق روشن 

عالوۀ نابخردی های عمدی دیگر در امور دولت را می ساخت که در مجموع بر شیوۀ کاری ،داری گذشته حالت دوم

ی اعتباری برای دولت میان مردم باقی نماند و می توان آن را یک فرهنگی و دین امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،

 شرح و بسط هر یک بحث علیحده را می سازد. دولت ناکام تعریف نمود.

را بر ملت تحمیل نموده به اصل اعتبار ارزشی قائل  حاکمیت خود ،ود مختار و متکی بر قوهخ ،دولت های تک رو

 نیستند.

 گرفته صورت راهبر بنیاد اصول این  و تدوین قوانین موکراسی در افغانستان و ایجاد نهاد ها و مؤسساتینظام د لبا قبو

 مساعی در مسیر آگاهی،  آشنایی و قبولی این نظام توسط عوام بود. در ظاهرو 

ورت صموکراسی ینظام د افغانستان انحرافات صریح درمتأسفانه در جریان و بعد از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری  

  تجارب نوی قرار گرفت.  آزمایشگاهو یک بار دیگر این وطن  .موکراسی نوین(ید) گرفت

و حاکمیت ملی با مصارف گزاف و تمثیل ارادۀ مردم  برای موکراسیید مهم ، عمده واساسی انتخابات به حیث یک رکن

ولی نتیجه ای نهایی خالف توقع مردم و اصول  انتظار بود،به راه افتاد و اشتراک مردم باالتر از عالمی از خطرات 

پایان یافت و چنین زنایی در حق مروجه در جهان امروز با یک معامله گری، سازش و مصلحت زیر نقاب وحدت ملی 

 نه تنها ملت افغان بلکه دنیا را به تعجب واداشت، کهصورت گرفت و قانون اساسی افغانستان مطرود گردید  موکراسیید

  اگر هدف اصلی واقعاً تأمین وحدت ملی بود این یک ضرورت آنی بوده دانست که وحدت ملی گرچه هر عقل سلیم می

دعوی، بدون این همه  حاصل نمی گردد،در کدر رهبری و اعضای کابینه  شمول افراد این قوم و آن قومه بتنها هدف 

 ۀهم گسیخترشتۀ ازبرنده شخص معقول و سنجیده شده ای  بیراتوسط تدو گفت و گو ، کشمکش جنجالجنگ، جدل، 

از نه تنها وحدت ملی سکه  این مشارکت تحمیلی و قهر آمیز بدون تن دادن به البته ،پیوند دهد می توانست وحدت ملی را

 نابودی از آن متصور است. خطر دو دسته با شناخت طبیعت شیفتگان قدرت در هرنیست بلکه 

ر کومت وحدت ملی دحتشکیل حاال دنیا و ملت افغانستان با امضای این توافقنامه و صدور فرمان مقام ریاست جمهوری 

 شد. ،آن چه نمی شد برابر یک عمل انجام شده قرار دارند.

ردد. مطرح می گشان به ملت  موضوع اعتبار مردم به دولتمردان و راه و روش شان برای ایفای تعهدات از همین وحله

 حققتپیشنهادات خاص برای خوبی کار در این است که دو دسته در برابر ملت ایستادند و تعهداتی سپردند و هر کدام 

آرمان های صلح، آرامش، رفاه، امنیت نمودند. اگر واقعاً دو شخصیت در مقام رهبری این واقعیت را درک  بخشیدن

عوام فریبی امکان نداشته روابط مردم با دولت جدی تلقی گردد و این توافقنامه در واقعیت یک نموده باشند که دیگر 

این بغل کشی ها، رو بوسی ها و فشردن  .پنداشته شوددمت به مردم افغانستان یقۀ تأریخی همکاری صادقانه برای خوث
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یگر دیب نبوده همکار، دوست و برادر همما رق به این توافق برسند که به تنهایی دو دست ها صمیمانه و قلبی باشد. و هر

برای خدمت مردم افغانستان استیم، با همکاری راستین من و تو راه نجات افغانستان از بسی مشکالت و کمبودی های 

ن اصلی افغانستان و مردم آ برنده نبوده بازندۀا هیچ جناح ولی با ریسمان کشی میان دو دستۀ م توانیمموروثی پیدا می 

من و تو نزد  و در این صورت بادی سوق دادهبه برو بهره برداری شخصی مملکت را  است. نباید برای طمع قدرت

 .خواهیم بود و مسؤول افگنده  ا، ملت افغانستان و تأریخ سردخ

ائیه رحیث رئیس اجه حیث رئیس جمهور و داکتر عبدهللا عبدهللا به حاال وقت آن رسیده که داکتر اشرف غنی احمد زی ب

مردم افغانستان به  در برابرشان  و مسؤولیت و فرد دوم با اعضای دسته های متعلق به خود اذعان نمایند که تعهدات

ضمن ابراز امتنان از پشتی بانی و زحمات شان از ایشان دعوت  ،استهوا خواهان از توقعات و باالتر مراتب مرجح 

وانمود  دو را همکاری نمایند و و با کفایت ترین افراد در تشکیل کابینه هربعمل آید که در انتخاب بهترین، با اهل ترین 

، مسؤول و یک ادارۀ عاری از فساد، اهل تخصصاین حکومت ممثل کنند که دور مصلحت و قوم گرایی به سر رسیده 

 در برابر ملت افغانستان خواهد بود. جواب ده

فق شدند گویا اولین سنگ را در تهداب اعمار بنای خواهان خود مودو شخصیت به قبوالندن این پیام به هوا  اگر هر

 اعتبار مردم به حکومت خود گذاشتند.

در بین مردم با گرمی استقبال شد و خود  "کابل بانک"فرمان رئیس جمهور مبنی بر باز نگری و تحقیق جدی افتضاح 

بنیادی در دستگاه قضائیه و  الحات اساسی وهکذا اص کومت بود.حبرداشتن گام مؤثری در مسیر جلب اعتماد مردم به 

 بین مردم آفریده و قدم های مثبت اولی در راه اعتماد سازی برداشته شده. یامید های څارنوالی

خیمه ها چادر  زیر در (با استثنی کوچی هاماید که دیگر هیچ افغانی )قاطع ننو تشکیل فیصلۀ  مهور و کابینۀاگر رئیس ج

ها و تعمیرات ویرانه زندگی نکرده در ظرف یک سال ترتیبات اسکان شان با اعمار سر پناه های های ژولیده، ترپال 

، کلینیک ان آب آشامیدنی و حمام های عمومیگل، خشت، چوب و سنگ افغانستان گرفته شده برای ش ارزان قیمت از

  مراتب باال می برد.های صحی مهیا گردد، این اقدام اعتبار این حکومت را نزد مردم و جهان به 

چون راستین نبوده عملی را با مردم بیانات آتشین و پر از احساسات را شنیدند و شاهد ریزش اشک اولیاء امور بودند 

 هیچ کدام نتوانست اعتبار مردم را کمایی کند.  خود همراه نداشت

 ، مفید و مؤثرل نوین توقع اعمال جدیشکل و شمائمردم بعد از شش ماه انتظار تلخ و روی کار آمدن یک حکومت نو با 

 . ی بی ثمررا دارند تا حرافی ها، حالجی ها و تحلیل ها

تر و  انه بغرنج، آگاه و تحلیل گر سیاسی هر روز اضافه می شود و مشکل افغانستان به همان پیمتعداد هنرمند نام خدا به

الحظات مت مملکت به یک توافق نسبی رسیده رون رف، حاال وقت آن رسیده که آگاهان سیاسی برای بیپیچیده تر گردیده

 را به مقامات مسؤول ارائه نمایند.  و پیشنهادات خود

اگر حکومت مردم است باید   وظیفۀ حکومت است که با جلب اعتبار مردم درب همکاری مردم را با حکومت بگشاید.

     راه های کسب اعتبار و اعتماد مردم سراغ گردد.
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