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 قابل رد و یا سزاوار تأئید؟ «وحدت ملی»دولت 
 

آنها عالقه دارند بدانند که در  کنیم و یا رد؟  را تائید می "وحدت ملی"نویسند که آیا دولت  دوستان عزیزم برایم می
پردازم و اگر فرصت مساعدت  در ذیل بطور خالصه به جواب می   چه نظر دارم؟ "وحدت ملی"رابطه با دولت 

 . در مورد به تفصیل اظهار نظر خواهم کرد کرد، بعدا  
. به کار برده ام دیموکراسیدر جریان انتخابات من به صراحت نوشتم که رأی خویش را برای تحکیم و توسعۀ 

که من  من و به نظر حزبی طور نسبی به نظره کاری یک تیم انتخاباتی از برنامه های سایر تیم ها ب چون برنامه  
 "وحدت ملی"باره  ماهیت حکومت  حاال که در. در آن عضویت دارم معقول تر و عملی تر آمد، از آن حمایت نمودم

د، من به این نظرم که هنوز نباید به رد و یا قبول قطعی و کلی این گرد آن نظریات متفاوت مطرح می مفیدیتو 
  . طرح پرداخت

 :باید صبر کرد که
 

 گردد؟ این حکومت بر مبنی کدام برنامه تشکیل می 
  گیرند؟  کدام عناصر در تشکیل آن سهم می 
  ؟گیرد سیاسی و نصوص قانونی صورت میدر چوکات کدام اصول 
 موکرات و مترقی در آن چطور است؟ یو جایگاه نیروهای ملی، د 

 

  :مهم ذیل توجه خاص الزم است ۀبه چند نکت
 

  گردد؟  بر مبنای کدام برنامه تشکیل می "وحدت ملی"دولت 
ر ینکات مشترک برای تغی - «اصالحات و همگرایی»و « تحول و تداوم» -های برناموی هر دو تیم  در طرح

مین حقوق بشر و بالخاصه حقوق زنان، دفاع از آزادی های فردی مثبت وضعیت کنونی، جلوگیری از فساد، تا  
، عدالت اجتماعی، تصفیه  اداره دولت از عوامل فساد، اصالحات ساختاری و حفظ منافع عام ملی و هموطنان

 ؟غیره وجود دارد
داف اگر چنین شد، در آنصورت اه. چنین اهداف مثبت برناموی توافق صورت گیرد پس احتمال دارد که بر

قابل قبول و باید از آن حمایت صورت گیرد، در غیر آن باید در مقابلش به  "وحدت ملی"برناموی حکومت 
 .اینکه این طرح توسط کی و از کجا سرچشمه گرفته است، اهمیت کمتر دارد. مبارزه و مقابله پرداخت

  گردد؟ تشکیل می ه ایبر کدام اساسات قانونی و چه شیوه "وحدت ملی"دولت 
نیز باید در  "وحدت ملی"حکومت . یمئنما ندگی اجتماعی مبارزه میزهمه سطوح  برای تعمیل قانون در ما

در این جا . مال و قربانی شود قانون لگد ،وجود آید، نه اینکه برای ایجاد آنه چوکات قوانین موجود کشور ب
ها و نواقص است که ء نستان دارای خالآن جمله قانون اساسی افغا ازیاد آور شد که قوانین کشور و  باید فورا  

تواند صرف از راه های قانونی صورت  رات در قوانین مییاما تغی. توان و نباید از آن چشم پوشی شود نمی
 .پذیرد

  های سیاسی و گروپ های اجتماعی را در بر خواهد گرفت؟  کدام احزاب و سازمان "وحدت ملی"دولت 
 "وحدت ملی"دولت . وحدت ملی در سطح کشور باشد منعکس کننده   واقعا  باید  "وحدت ملی"به نظر من دولت 
در . ها و حافظ نیرومند منافع عام ملی گردد وحدت ملی همه افغان و مین و تحکیم صلحا  تباید وسیله  مؤثر 

صورتی امکان پذیر است  و این در. باید تمام طبقات و اقشار اجتماعی خویشتن را دریابند "وحدت ملی"دولت 
به تنهایی متشکل از وابستگان نزدیک، گردانندگان و رهبران دو تیم رقیب نه، بلکه در  "وحدت ملی"که دولت 

 وسیع تر باشد، "وحدت ملی"که پایه های دولت  به هر اندازه ای. آن سایر نیروهای افغانی نیز اشتراک نمایند
ثریت و   . تر خواهد بودآن بیش مفیدیتبه همان تناسب مو 

  ها خواهد بود؟ در دست کی "وحدت ملی"امور دولت 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ghafuri_n_m_daolat_wahdat_mili_qabel_rad_yaa_taaid_ast.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ghafuri_n_m_daolat_wahdat_mili_qabel_rad_yaa_taaid_ast.pdf
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مبنای برنامه  معقول و در چوکات قوانین مروج کشور با اشتراک طیف وسیع از  بر "وحدت ملی"اگر دولت 
تشکیل گردد، اما مجریان آن افراد ( طرفداران و مخالفان کنونی دولت)گروپ ها و اقشار سیاسی و اجتماعی 

مقوله . شود فهم باشند، تعمیل برنامه های مطروحه با موانع رو به رو می اسد، غارتگر، منفعت جو و ناتنبل، ف
 :یی است که

 (.در دست مجریان بد قرار بگیرد ست که قانون خوبآن بهتر ازریان خوب قرارگیرد، دست مج د درقانون ب اگر)
تر از دری است، و اما نقش پرسونل بیشتخنیکی و کانات ساحوی، سرمایوی، برنامه خواستار امک تعمیل هر

بر اساس اصل شایستگی و تخصص و بدون  "وحدت ملی"درهای رهبری دولت حال اگر ک. سایر عوامل است
در نظرداشت تعلقات سیاسی، قومی، مذهبی، جنسیتی، زبانی و محلی صورت پذیرد، دولت موفق خواهد بود و 

قابل حمایت و  هموطنان تقدیم نماید و طبعا   ه، خدمات شایسته یی را برای کافه  میتواند که فساد را ریشه کن نمود
به توافق دو گروپ رقیب بر سر تقسیم  "وحدت ملی"حکومت  اگر. گیرد ئید مردم و روشنفکران قرار میأت

که ها را فراهم سازد و بعید است  تواند قناعت سایر افغان قدرت و ثروت مختصر گردد، در آن صورت نمی
 .صلح و امنیت را در کشور آورده و جلو فساد و چپاول را بگیرد

 موکراتیک استیشفافیت جزء مهم جریانات د! 
مهم این است که . دفقیت را به بار نمی آورؤبدور از چشم مردم در درازمدت م معامالت سیاسی پشت پرده و

ن به عالقمندان تیم های متذکره و همچناگردد، در گام نخست به همه  همه موضوعات که بین دو تیم مطرح می
ه و ئاهای خلق شده پاسخ ار بطور متداوم به سوال فوقتا   رسانده شود و وقتا   استماع مردم شریف افغانستان

بود که در کمیته وحدت ملی که از نمایندگان دو تیم تشکیل گردیده  به نظر من بهتر می. توضیحات داده شود
 .داشت نیز حضور میطرف مسلکی  است، افراد بی

 
 پایان
 

 
 


