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  21/12/2112                         محمد اسماعیل اکبر

 امه سرگشادهن
 موکرات کشور!یبه همه عناصر ملی وطن خواه و د 

 
دهی آشکار و پنهان  در دهه های اخیر بیانگر آن است که سمت تجربۀ کشور های منطقه و افغانستان

، فرهنگی، اجتماعی تأریخیبر محور های قوم، زبان و مذهب شیرازه های  سیاست های کشور ها...
 سازد و و سیاسی آنها را از هم پاشیده و هر یک واحد و گروه را وابسته به سیاست های بیگانه می

می آورد. به رسمیت شناختن تنظیم هایی که در جریان جنگ های داخلی در نهایت پاشیدگی کامل بار 
و صاحبان حقوق اقوام و پیروان مذاهب  مدافعینسابقه بار آوردند؛ به حیث  فجایع جبران ناپذیر و بی

کشور در کنفرانس بن مانعی جدی را در راه ایجاد دولت سازی و برقراری نظم و قانون و رشد 
سیاسی در کشور بار آورد و اگر مردم افغانستان تجارب تلخ ناشی از جنایات  پروسۀ دیموکراتیک

که مردم عراق را فرا گرفته و آن کشور  مصائبيد شاید همین حاال کشور ما به داشتن آن دهه را نمی
 می گردیدند. نرا به متالشی شدن نزدیک ساخته است مجدداً دچار  تأریخی

رسمیت شناخته شدن همین گروه های قدرت شکل قومی اختیار نموده  هب تجربۀ سه دورۀ انتخابات بنا
و در انتخابات جاری کشور را مجدداً در معرض اختالفات و جنگ داخلی قرار داده است سیاستی 
که امروز به نام وحدت ملی به کاندیدا های انتخابات پیشنهاد گردیده در ماهیت امر باج دادن به آن 

ورق زبان، قومیت و مذهب بازی می کنند. تیم تحول و تداوم از ابتدای کمپاین تیکه دارانی است که با 
ملی که انتشار داده متعهد شده است که به انحصار قدرت نمی  انتخباتی خود و همچنین در منشور

ننموده و در صورت  ءپیمانان خود بر سر تقسیم قدرت پروتکول امضا اندیشد و با متحدین و هم
گونه تبعیض قومی، مذهبی، جنسی، و طبقاتی  که در آن تمام هموطنان فارغ از هر پیروزی دولتی را

بر اساس شایسته ساالری بر بنای معیار های دقیق و تجربه شده سهم خواهند داشت ایجاد می نماید. 
بر این وحدت ملی واقعی فقط بر مبنای ایجاد دولتی به اشتراک همۀ افراد واجد شرایط از تمام  بنا

کشور تحقق می یابد و نه مجدداً بازگشت به پروسه ناکام گذشته. اگر تیم تحول و تداوم به  دگانباشن
بر فشار های داخلی و خارجی پشت پا می زند پشتیبانی وسیعی را که افراد و  این تعهدات خود بنا

اد رای ایجکه افغانستان ب تأریخیگروه های آگاه ملی از این تیم نموده اند از دست میدهد و فرصت 
 یک دولت قانونمند و فارغ از فساد دارد ضایع می گردد.

 

، ترقی، عدالت اجتماعی و وحدت ملی دیموکراسیبر این از همه آنانی که واقعاً بخاطر آزادی،  بنا
گزار مبارزه می کنند دعوت می نماییم که علیه هر  بر مبنای شایسته ساالری و ایجاد دولت خدمت

مردم افغانستان را به دنباله رو مشتی قدرت طلب تبدیل می نماید با تمام قوا  گونه تالش مشکوک که
صدا باال کنند و مبارزه نمایند مطالعات، مشوره ها و تبادل نظر های که ما با عناصر آگاه، صادق و 
مردمی در اکثر نقاط کشور انجام دادیم بیانگر آن است که مردم وطن ما خواهان حرکت به سوی 

، عدالت و ترقی با ایجاد یک دولت شایسته ساالر می باشند. در پشت سر آنانی که با سیدیموکرا
کرده و با وحدت ملی بازی می  اقوام افغانستان وانمود خواهند خود را نمایندۀ تهدید و باج خواهی می
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با منافع  را در افغانستان مردم افغانستان قرار دارند که ثبات، ترقی و پیشرفت تأریخینان دشم ،کنند
گردیده و با آنها مبارزه قاطع  ءدانند؛ باید این سیاست ها افشا می مغایرو برنامه های آزمندانۀ خود 

 .به عمل آید
اگر سیاست بازان به دهل بیگانه گان برقصند مردم افغانستان در نهایت امر به دنبال آنان نخواهند 

موکرات های کشور با صدای بلند و ین، ترقی پسندان و درفت به شرط آنکه وطن خواهان، ملیو
وارد عرصه شوند و مخاطرات موجود را که نتیجۀ تجارب خود ما و کشور های  تأریخیجرئت 

 مبنای یک سیاست ملی و وطنی متحد شوند. دیگر منطقه و جهان است در نظر بگیرند و بر
 

 .دفتر مطالعات سیاسی راه آینده
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