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 در افغانستان یموکراسید یو ناکام یوحدت مل حکومت
 

ها همراه  با انتقادات از  یشسؤاالت سبب ابهامات و تشو ینمطرح اند که ا یروز ها برحق در اذهان مردم ما  سؤاالت درین
روشن  یروضع مشوش و غ.  و مضمر دارند یحرا با خود به صورت صر ۳3 یجمهور یاستر یانتخابات یها یمت  یرهبر

از  بخشیو وجود دارد که  ګرفتههم نطفه  ینبخش از مردم ما بخاطر ا و یانتخابات یها یمت یناز طرفداران ا یدر ذهن بعض
حکومت » یو کار یعمل جنبۀملت ما از  تجربۀبا تصور، برداشت و « یحکومت وحدت مل»از حدود و ثغور  یتصور

  .کند یمطابقت نم« یوحدت مل
هم بوده  یمعنا ینبه ا یشودم ګفتهآنچه  یافت یمدرخواه یمتحت مداقه قرار ده یمموضوع را به صورت مشخص و مستق اګر

ساختن  یراض یهم  برا یمدوت یندست اول ا ینمطابق به برنامه ها  و معتقدات ممثل ادیجحکومت به مجرد ا ینکه ا یتواندم
خواهند داد و  یتکار خواهند کرد و هم منافع و مصالح کشور و مردم  افغانستان را درنظر داشته و آنرا اولو یرانپاکستان و ا

 .دو درموارد باهم تناقض دارند ینا
و دهشت از دست دشمن بداند و  وحشت لۀو آ سیلهبهدف خارج ساختن و یضرور یاسیترا س یاسیس مصالحۀهم  یتحاکم این
 .را رد کند یاستس یناهم 
 یعدالت یبداند و هم باقبول ب یفافتخارات و عزت وطن را مملو از جعل و تحر ،تأریخ وطن را ینا تأریخهم  یتحاکم این
 یها یشهبدون تفرقه و انحطاط به اند ګرین یکن یکزت کند و با جوامع عزت و افتخار کشور را ع تأریخموجود در  یها

 .ساکنان و اقوام ساکن آن کار کند یعجم ییشگوفا یدانسته و برا  لتبه ساختن افغانستان مربوط به همه م یمنحط قوم
 یردنام افغانستان را و افغان را نپذ یبداند و حت یراقوام خوانده و آنرا جعل و تذو تأریخافغانستان را  تأریخهم  یتحاکم واین

   .کند یکند و افتخارات را قدر دان ګاهن یبه علم یتأریخ یلافتخارات وطن را دفاع نموده و به مسا یعوس یدد یکوهم با
وجود دارد که ملت برآن مهر صحه  یزن یمدوت ینا یندر دو  برنامه و افکار بخش اعزم ممثل یبخش ها ینچن یګرجانب د از
تواند و  یآن مهر صحه گذاشته نم یندارد و ملت به هردو یاما بخش از موارد است که  با هم همخوان یپذیردو آنر م اشتهګذ

  .نه خواهد گذاشت
 یاصل ینتمام ممثل یتحقق تمام برنامه ها یبرنامه ها و کار برا ینا یهردو یحالت اصالُ و کار برا ینصورت و در درین

طرز  یشترب یاطرز دو و ینمتضاد  و ا یها یشهدو تصور و اند ینکار کردن کادر ها با ا یاصالُ ناممکن است و رو یمدوت ینا
 یعمل یرنادرست، ناکام و غ«   یحکومت وحدت مل» تحت هر عنوان و از جمله تحت نام  یمت یکتفکر در موارد متضاد در 

  .است
ملت  یها یمعامله صورت گرفت و قربان یجهداد اما درنت یفت و قربانر یصندق را یملت به پا ینکهصورت نظر ا درین

 یهتوج یمتجانس فوق، به نحو یرغ برنامۀبا «  یحکومت وحدت مل»   ینچن یلبا  تشک یرا یصندوق ها یبخاطر رفتن به پا
  .یتواندشده م

موجود اند که  یافراد و اشخاص مل یل،از مسا یادیآن تعداد ز یشتازپ یها یتوشخص یمهردو ت یدر برنامه ها یگرجانب د از
 یتوانندبرنده، م یمت یدر توافق و در چوکات  برنامه ها یینها یشو بعد از تفت ۳3انتخابات  یجبعد از روشن شدن نتا یقینبه 

 یشوند،برنده اعالم م یبه نحو یمکه هردو ت یبه نحو یریو  وساطت جناب جان ک یمدوت وافقت ینا یبترت ینتوافق کرده و به ا
  .یگرددخوانده شده واز آن استقبال م یمونم

 یبخاطر یدانسته و  ضرورت جد یاسیس یو کلتور عال ګیمورد استقبال ما ست وآنرا پخت  یقینبرخورد به  ینروش و ا این
و متحد  یجبس ینانند مشت آهنبا هم دست بدست هم داده در مقابل دشمنان ملت افغان با هم م یرخ یها یروکه باز هم ن یدانیمم

 یاسیس یو پختگ یاسیس یروشن  از کلتور عال ۀروش نشانــ ینا. کنند مشترکاهداف مشترک ملت ووطن کار  یشده وبرا
  .خواهد شد یمپاداش واجر عظ یزن یو انشاء هللا نزد دربار اله یستقدر خواهد نگر یدۂهخواهد بود وملت آنرا به د

  .غدر و فتنه یب،و کار در چوکات آن عبادت خواهد بود و نه فر یاسیو رفتن به س یاسیتروش است که س این
  .ها و زحمات ملت به هدر نه رفته و کارسازنده خواهد بود یملت، قربان یحالت حالت خواهد بود که تالش ها این
حد اقل به دور دوم انتخابات با قبول  یشدتوافق م یمتدارند که اگر به هر ق یدتأک یکهصورت روش مثبت باال استدالل آنها در

  .باشد یرفتند، موجه نم ینه م یومعنو یهمه مصارف ماد ینا
 یکه برا یسازدم یکار یمانتخابات ت ۂبرند. یشودو به آن ارزش داده م یباق یشصورت انتخابات و انتخاب مردم به جا درین
درجه  یمدر تحقق آن از ت ینکآنرا از ملت بدست آورد و ا یتعکرده، مشرو یشکشکار کند که آنرا به ملت پ یبرنامه ا یقتطب

 .ینمایدبخاطر منافع و مصالح کشور مشترک م یاعظم ۂاستفاد یشانا واقعیانتخابات به متناسب قوت  یجدوم درنتا
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 یتحاکم ینکه برداشت وفهم ما از یکننددر صورت موجه جلوه م یظاهر یددر نظر اول و با د  یو برداشت ها منف تصورات
هر دو  یکردن شعارها یملت و رفتن به راه است که درآن عمل یابدر غ یو معامله گر یهمان شرکت سهام«  یوحدت مل» 

  .برنده  و کار مشترک در تناقض باشد یمت یشان درتناقض بابرنامه ها ارکردن افراد باشد که افک یشکشدرهمه موارد و پ یمت
و درست ساخت تا از  یقدق یدرا با«  یوحدت مل» ق مسأله و شناخت  درمورد حکومت قبول کرد که  عم یدبا یگرد یکبار
  .یابیم ییها رها یشتشو
است  یا یلهوس یمردم یمردم، توسط مردم و بخاطر تحقق اهداف وارزش ها یتحاکم یموکراتیکونظام د یموکراسید اگر
مراجعه به مردم  انتخاب برنامه  یکانیزمم یملت است که با براه انداز یتانتخاب اکثر یلهوس ینتحقق انتخاب مردم و در یبرا

خوب ممکن  ۀیلـــوس یگانهصورت  یندر یگیریم،م یشدر پ یاساس کبرنامه را مانند محک ومال یمجر یها یتو شخص
  .دارد  یاردردست و در اخت یتاست  که بشر

بهتر وعادالنه تر  ینکهباوجود ا  یمامور به صورت مستق یو اجرا یممستق یموکراسیبهتر از جمله د ۀینــگز یحت یگرد انتخاب
مدت کوتاه در  یبرا یممستق یموکراسید  یجوامع بشر تأریخدر. است یممستق یموکراسیممکن همان د یراست اما عمالً غ

  .عمالً کار کرده نتوانسته است یمدت طوالن یاما برا هشد و صورت گرفت یدر محل محدود عمل یونان
 یموکراتیککار کردن و مطابق اصول د یموکراسیچوکات د ینرا دارد و درهم ینو در عالم اسباب هم ینهزم یندر بشریت
  .یباشدملت مسلمان ما که حدود وثغور خود را دارد،  ممکن م یارزشها یراستا برا ینکاردر
 .صورت در منافات به آن قرار ندارد یچو به ه اسالم بوده ینمب ینمفهوم اصالً در مطابقت به د ینبه ا یموکراسید مسلماً 
 ۀجامعــ  یاز ارزش ها یرغ یمتفاوت و ارزش ها یدر جوامع مختلف جهان واروپا با ارزش ها یا ۂکه عد یدانمبه تذکرم الزم
و عدم  یتمؤفق یاساس یاررا مع یارزش ها ینجوامع ا ینا یجوامع و  با برداشت ارزشها یناز ا یاو  یو اسالم یافغان
 یندرافغانستان به اساس تحقق ا یموکراسید یتو عدم مؤفق یتدر افغانستان قرار داده و در مورد مؤفق یموکراسید یتمؤفق

 یارزشها ینساختن ا یادهوپ یلرا در افغانستان با تحم یموکراسید یتمؤفق. یکنندقضاوت م  یافغان یاز ارزشها یرغ یارزشها
 یبرا یارمع ینچن.  یباشدکامالً م یموکراسیفهم  از د ینا یکهدر حال یدانند،مرتبط م یواسالم یافغان ۀجامعــ یاز ارزشها یرغ

در تمام  یکهکلمه است، کار یبه مفهوم واقع یموکراسینادرست وعدم فهم از د یاردر افغانستان مع یتو عدم مؤفق یتمؤفق
  .یشدم یدبه آن تأک یجناب حامد کرز یتدوران هفت سال اول جاکم

وجود دارد  یبشر ۀکه درمورد به صورت عمده  توافق عام جامعــ یبشر ۂعام قبول شد یمسلماً هستند ارزشها یگرجانب د از
 .داشته باشد یدکدام مشکل عمده نه خواهد  داشت و نبا یآن درهمه جوامع بشر یقو تطب
  یحقوق بشر برا ییمبارزات اروپا»مانند و حرکات سازمان ها  نیحلقات مع یاو   یکه عده ا یشودداغـتر م یزمان مشکل

نام افکار منحط  ینما بوده و تحت ا جامعۀ یاز ارزشها یرغ یارزشها یلکردن و تحم یعمل یرا بسازند و در پ« افغانستان
حالت  ینا. منحرف بپردازند یاسیبه کار س یواجتماع یمدن یسازمان ها ینورمها فرا عمالً دامن زده و خال یو لسان یقوم

 .کنند یتتقو  یانب یآزاد یو حت یموکراسیرا در مقابل کلمات حقوق بشر، دنفرت مردم  یبترت ینو به ا
 یبرنده بودن  برنامه و انتخاب اشخاص اند که ملت آنرا برا یتاست که در انتخابات شفاف و عادالنه برنده در واقع دقیق
و  ینهتاز قبل از انتخابات گز یشپ یها یتدر انتخاب برنامه و شخص یدکاند یماگر ت یبترت ینبه ا. یدندبرنامه برگز ینا یقتطب

برنده مکلف است مانند قرارداد، به  یمت ینا. وانتخاب برنامه را ندارد ینهگز ینا یگرد نتخاباتا یجحق انتخاب داشت، بعد از نتا
و تخلف از برنامه  یشرکت سهام یتو حاکم دولت  شرکت یجادا.  همان برنامه بپردازد که ملت به آن صحه گذاشته یقتطب

  .یستتواند ون یشده نم عبیرت یگرید یزملت چ یبه رأ یانتملت به آن صحه  گذاشه است جز خ یکها
افغانستان به  13۳3 یجمهور یاستاشتراک کننده در انتخابات دور دوم ر یمتفاهم وتوافق دوتفهم ما از  یمگفته آمد چنانچه

 .باشد یدتواند و نبا یشده نم ینخارج از یزیچ یکاامر ۀخارجـ یروز یریجان ک یآقا یانجیگریم
نه شده  یعخاطر به هدر نه رفت و ضاب یکاتوافق به وساطت امر یناآراء مردم وانتخاب مردم ب یبترت یناب یمگفته آمد چنانچه

اما . یکندم یقو تطب یشده به ملت را عمل یمتقد قبالً  یو برنامه ها یسازداست که حکومت را م یمانتخابات ت ینبرنده در یمکه ت
بدهد  یفباشد و الترنات یتحاکم یقدنما ینهکند و آی یرا باز یسیونبازنده صرف نقش اپوز یمسخن که ت سیککال یمعناب یمت ینا

 .یباشدمساعدت کند، نم یتبا نقد از حاکم یشبهترخو ییو ملت را با برنامه ها
شده  یمتوسط افراد است که به ملت قبل از انتخابات تقد یششدهء خو یشکشپ برنامۀ یقبرنده مکلف به تطب یممودل ما ت درین

 .ملت است یکل جمهور یسرئ یبلک یستهمان کتله وگروپ برنده ن یجمهور یسجمهور رئ یسپروسه رئ ینبود و در
جامعه و با داشتن  یتواقع یکبازنده در انتخابات مانند  یمت یکهتفاوت ینشامل است به ا یزبازنده در انتخابات ن یمملت ت درین

در جامعه به صورت  یشرا متناسبت به مقام خو یدرجه دوم حق وامکان سهم در دولتدار یالزم و امکانات عمل یکادر یرون
  .یباشدداشته م ینیع

 ۂشکنند یطدر جامعه خاصتاً در شرا یاسیمقام دوم س ینا یترول و اهم یهنف یملحوظ و به نحو ینمسأله وا ینمراعات ا عدم
 .ینیمب یآنرا درست و بجاء هم نم. یدنه خواهد انجام یگرید یزیکشور ما به جزء ضرر به چ
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مقام دوم به صورت درست وکامل متناسب به  یمکش شده توسط ت یشپ یمسلک یبرنده مکلف است که از تمام کادر ها تیم
 یقو تطب یردکار صورت گ یصحه گذاشته شده توسط ملت به صورت قو یرنامه هاتا بر ب یدجامعه استفاده نما یها یتواقع
 .شوند
برنده در  یمت یدرتناقض با برنامه ها یکهبرنامه ها یقتطب یاو  یشخو یکادر یاستکردن س یعمل یدرمقام دوم برا یمت تالش

 یندر. یشودعرصه محسوب م ینشده در یدهو عبور از خطوط سرخ کش یموکراسیانتخابات باشد در تناقض به اهداف د
 یگرد یبیرتع یبل. کند یسازنده باز یسیونهم بس مهم است مانند اپوز هرا ک یشخو یکبازنده مقام کالس یمصورت بهتر است ت

بکار برده شده و وضع به  یاییماف یسازنده روش ها یرو اعمال غ یدشده و با تهد یشرکت سهام یجاداز مسأله که منجر به ا
 یو پختگ یتبا چنان درا تاراس ینملت با درک ما در.  یباشدقابل قبول م یرران برده خواهد شد که وضع  مردود و غبح
ورق، پشت ورق و وسط سطر ها متوجه تخلف  و عبور از  یهر اقدام را با خواندن وسط سطر ها، خواندن رو یاسیس

 یمانی،ا یتمسؤل  یک یکندو درک م یداندم. را دارد شیتمام ناظر آن است وقضاوت خو یخطوط سرخ بود و با بردبار
 .راستا به تخلف تالش دارند ینخواهد بود که در یبه دوش کسان خلفت ییوجزا یاسیس ی،وجدان ی،اخالق

 

آن  ۀیکجانبــ ییرقبالً توافق شده و تغ یطقواعد وشرا ییربر به تغ یدو تأک یباز یاندر جر یقواعد باز ییرتغ یبرا تالش
 یعبور از خطوط سرخ است و آنرا  انحراف و روش ها یحبه صورت صر یدهآغاز گرد ینپروسه با قبول قواعد مع یکهدرحال

  .یدانیمقابل قبول م یرغ
خواهد  یمتوازن تالشها یرکشور به صورت غ یتیامن یها یرودر ن یشدر صدوق ها و استفاده از امکانات موجود خو دستبرد

 .جانب جز دشمن ازآن بهره نه خواهد بود یچبود که  ه
اول  یدر روز ها یرا حت یدیکل یرچه تداب یو کدر یاسیس ی،اقتصاد یدر عرصه ها یدبا یدجد یتحاکم ینکها درمورد

 یخواهد بود که رو یگرد ۀنوشتــ یدادن به کدام بخش از کار آغاز کند، محتو یتواولو یدیمانند برخورد کل یشخو یتحاکم
 .مدست دار

برماست با صداقت و . یمهم  ندار یدضرورت به اختراعات جد یاقتصاد یاسیس یرفاه و تعال یدار،به صلح پا یدنبخاطر رس ما
  .یمبدار یرکار و تالش خ یسابقه ا یب یتخوب  با جد ینطرح شده وقوان یاصول و برنامه ها یقدر تطب یتو با قاطع یبردبار

 ینکار کردن  ا یمشخص رو یو روش ها یکدر یاستصحت و سقم آنها، اصالح س ی،افتراآت وتقلبات انتخابات اتهامات،
مانند  یو مسلک یاسیس یدیکل یُپست ها یدر روش انتصاب و انتخاب افراد برا یدیکل ییراتمعقول، وارد کردن تغ یروش ها

عوض کار در  یدیبر کار کل یمرکز یشخص تمرکز ارگانهام یها رشقوماندان ها و وزراء ، سفا ی،ها، ولسوال ها یوال
شود و   ییکه سبب اشتغال زا یمشخص کار یبه بخش ها یتبا دادن اولو یکار یکردن برنامه ها یشکشپ ی،انفراد یلمسا
 وانباشند و به صورت محسوس بر  دسترخ یادیکشور بصورت بن یکه برا یاقتصاد یکار یدست گرفتن برنامه ها یرو

 ینخاص در قسمت ازب یتبرنامه ها با اولو یدیکل یتوسط ارگانها یفرع یمثبت داشته وعدم تمرکز به کار ها یرمردم تأث
 ینو بالخره کار راست یرو استفاده از آبها و معادن به صورت بالتأث  یلمواضالت ر یکار برا یایی،جغراف یبردن محاصره ها

 یاسیرشد و انکشاف احزاب س یقوتشو یجادا یبرا یساز ینهه، تالش وزمکلم یبه مفهوم واقع یاسیس مصالحۀ یبرا
 یکوشر یلخدمت شما مانند طرح ها جهت تکم یبخواهد داد که عنقر یلمن را تشک یگرد ینوشته ها یمحتو یسرتاسر

  .خواهند شد یمبا شما  تقد یساز
 .یو تعال یبه جانب صلح، ترق یشملت و به پ ینا همۀافغانستان متعلق به  یبه سو یشپ په

 .دهد یتبرتر یشخو  یبیو ج یگروه ی،قوم ی،را بر منافع سمت یو مردم یمنافع مل یکهباد زعامت زنده
  

 یانپا

 

 


