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 ونقان نگاه مشارکتی و و ائتالفی ملی، های اتحاد طرح نگاهی مختصر بر
 ما اساسی

 
 جناب هیرمند صاحب گرامی سالم و درود بر شما!

 
در جمع همه مقاالت عالی و ُپر محتوای تان امروز مقالۀ اخیر تان که شرح معنی و مفاهیم کلمات ترکیبی چون 
)وحدت ملی(، )مشارکت ملی(، )اتحاد ملی(، )حکومت ائتالفی( و خود کلمۀ )مشارکتی( و انطباق آن با ماده های 

کردم . نخست از همه باید بگویم که افتخار دارم  قانون اساسی نافذه در کشور عزیز ما را احتوا می کند، مطالعه
که شخصیت دانشمند، روشن بین، حقوق دان و آگاهی چون شما را در جمع ما داشته و افتخار همکاری شما را 
داریم. ثانیاً باید به عرض برسانم که با هزاران آه و افسوس، همین سواد و آگاهی کم از مسایل حقوقی و قانونی 

ندانستن قانون اساسی کشور، از سالیان متوالیست که سرنوشت کشور و مردم ما را به این  و درک قاصر و
سردرگمی و دگرگونی مبتالء ساخته است. اگر از رئیس جمهور ما گرفته تا وزراء، رؤسا، اعضای پارلمان، 

ون و مسایل اعضای لویه جرگه، شورای نظار، شورای وکالء و هر پست دولتی دیگر از روز اول پابند قان
حقوقی میبودند و وظیفۀ اصلی شان را که مطابق ماده های قانون اساسی در افغانستان برای شان واگذار گردیده 
عمل میکردند و طوری که شاید و باید با در نظر داشت منافع ملی و مردم ایفاء وظیفه می کردند، امروز افغانستان 

چار نمیشد، دست بیگانگان و همسایگان نفاق انداز تا این سرحد باستان عالوه بر این که به این سرنوشت سر د
 در امور داخلی و خارجی ما درازی نمی توانست. 

مبرهن است که وقتی ما خود از معنی و مفهوم اصطالحات و کلماتی که در امور دولتی بکار برده میشود اطالع 
عالی مرتبۀ دولتی زیر عناوین بلند باالی چون  کافی نداریم، چگونه میتوانیم مسؤولیت های را منحیث کدر های

صدارت و وزارت، ریاست و غیره، مسؤوالنه و صادقانه انجام دهیم. نکتۀ بسیار مهم و قابل غوری را که با 
استناد از قانون اساسی کشور، مورد سؤال و بررسی قرار داده اید همانا واگذاری صدارت و وظائف ریاست 

که از اهم ترین مسائل داغ روز در کشور است و در رسانه های تصویر و صوتی جمهوری به شخص دوم است 
 همه روزه دیده و شنیده میشود. 

با تأسف نهایت سرازیر شدن مقدار هنگفت پول اعم از )یورو و دالر( درین سه دهۀ آخر در کشور، پردۀ ضخیمی 
است که این ها حتی مفهوم دولت داری و را بر روی دیدگان یک تعداد دولت پرستان قدرت طلب هموار ساخته 

حکومتداری را که تعیین کنندۀ سرنوشت میلیونها انسان در یک کشور است به باد بازی و تمسخر می گیرند و 
مانند گدی گک های بیجان خریده شده به ساز های بیگانگان مغرض میرقصند و کورکورانه به تکرار کلمات 

ه سازی اهداف شوم آنها کمک میکند تا منافع ملی ما، می پردازند و ناآگاه خود کود شده ای که زیاد تر در برآورد
 شان را وسیلۀ استفاده قرار میدهند تا سهولت پیشرفت مداخله برای جناح های متخاصم بیشتر گردد. 

روشن همانگونه که این نوشتۀ عالی شما ذهن من و ده ها همچو من را در شناخت این مفاهیم به شکل حقوقی آن 
ساخته و معانی این کلمات مهم سیاسی را با شرح و انطباق آن با قانون اساسی کشور، درک کرده ام، آرزو میکنم 
به شکلی از اشکال مورد مطالعۀ دولتمردان افغانستان قرار گیرد تا پس از دانستن اصل موضوع، حد اقل اگر به 

 آن هم نکوشند.استحکام صلح و ثبات در کشور نمی پردازند، به بربادی 
 

 با تشکر و سپاس مجدد از زحمت شما 
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