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                                  اولویت های کاری دهه گانه  برای ریس جمهور          

                                                                                         جدید افغانستان                            

10  Priorities  For  Afghanistan New  President                                               

نه  قدرت بین کاندیدان  وتقسیم مسا ویا د سیاسی وتعهاکنون بادرنظرداشت توافقنامه    

این اولویت های دهه گانه ای ذیل یکی ازمهمترین   «حکومت وحدت ملی »رقیب در

.                                           وعاجلترین وظایف تاخیرناپذیر این حکومت جدید میباشد 

نشده   ن دیده اباتی که نمونه ای آن درجهابعد از طوالنی ترین تنشها  وکشمکشها ی انتخ

« غنی»بود با مذاکرات پیهم ومیانجیگری کارشناسان بین المللی سرانجام دوکتور اشرف 

که  « معادل نخست وزیر»  وریس اجراییوی   منتخب افغانستان  جمهور  ریس  بصفت

را او به این مقام پیشنهاد خواهد  ویا کسی دیگریخواهد بود« عبدهللا »ود عبدهللا ممکن خ

« احمدزی»تخا با ت جنجا لی به پا یا ن خودرسید واین  دوشخصیت  هریکان  اینکرد  

تا باهم    موظف اند« وحدت ملی»با تعهد وتقسیم قدرت مساوی در حکومت « عبدهللا»و

باًل چوکات ق یکجا طبق وعده  به پیاده کردن وبه سررساندن مسایل وموضوعات ملی در

پرابلمهای دامنگیر کمر برنامه ریزی شده به اقدامات مقتضی دست اندرکارشوند وبه حل 

.                                                                                                                      همت ببند ند

د ناتوان وورشکسته ، خزانه ای تهی شده ،  سفانه  یک اقتصاامتاین حکومت جدید           

منقسم شده و  چند دسته شده ای قومی  وسیاسی را با جمع مشکالت عدیده از  وجامعه ای

ری  دولت حامد کرزی  به ارث گرفت که بادرنظرداشت همین مشکل  دولت جدید باشما

مشکالت  تا اگر بتواند به حل وفصل همچوازوظایف ومسولیت های خطیر مواجهه است 

رنجدیده   ودرحل همچو پرابلمها  مردمنایل آید به ارث گرفته شده با توانمندی وشکیبایی 

حد ویک افغانستان را  که توسط دولتمردان سبکسر تحقیر وازرده شده اند دوباره باهم مت

                         .          پارچه شوند وکشتی  افغانستان را ازبحر متالطم وطوفانی به ساحل راهنایی نمایند 

:                                                                       این ولویت های دهه گا نه عبارت اند از

                               .«ناتو»ایاالت متحده امریکاومقامات  اامضای توافقنامه امنیتی دوجانبه ب  یک

هنگام «  عبدهللا»وعبدهللا « احمدزی»هردونامزدان ریاست جمهوری افغانستان  اقای 

مبارزات انتخاباتی شان  تعهد سپرده بودند که در صورت برنده شد ن  حاضر اند  که 



چند هفته ای  در( ناتو)   توافقنامه ای امنیتی دوجانبه را با ایاالت متحده امریکا ومقامات

این توافقنامه  برای ثبات وپایه داری . ریاست جمهوری توشیح نمایند بعد از احراز مقام 

تر شدن مهارتهای  جنگی نیروهای امنیتی  ملی هنی  افغانستان  وحرفه ای شدن  وبطوال

متحده امریکا  توافقنامه ،  ایاالت   با حصول  این  چونکه،  افغانستان  حیاتی تلقی میشود

سطح   که برای بلند بردنوظیفه ای خودمی پندارند  «ناتو»ودگر کشورهای عضو پیمان

آموزش  ومهارت های  جنگی  نیروهای امنیتی ملی  افغانستان که بتوانند  جلو تهدیدات  

د سترس  مقامات وموادالزم تسلیحاتی را تهیه وبآموزکاران   ومنطقوی  رابگیرند  داخلی

                                                              .                        یگذارند مسول افغانستان  

همچنان مطلب قابل مالحظه ای دیگر اینکه توشیح  این  دوتوافقنامه   میتواند سگنال      

طالبان  والقاعده  درمنطقه  ودرافغنستان باشد وبه آنها  تفهیم  نماید  که  ویا تهدیدی برای

رت  افغانستان  را تنها  نخواهد گذاشت ودراین کشور باقی نیروهای غربی  به هیچ  صو

وسا یرمشوق های   ها، این توافقنامه همچنان  تاثیرات متدوام درقالب قرارداد خواهند ماند

محلی  وآنهایکه  درگذشته  نیازمندیهای  نیروی های  ایاالت متحده اقتصادی  باالی تجار

                                                                     . خواهد گذاشت  نمودندرا درین کشور فراهم می « ناتو»امریکا و

                                                                 : شنا سا یی بد ترشدن وضیعت امنیتی وافزایش مواد مخد ره :دو
احراز مقا م  ریاست  جمهوری    وعده سپرده بود که درصورت «  احمد زی»غنی     

را که مستقمیاً  درتحت رهبری خود ش  قرار خواهد داشت  یک شورای نظامی جد ید ی

  گسترش دامنه ای  امنیت روزانه درافغانستانبمنظوریک هم آهگی تام دنماید  تا درا یجا 

ات ابکه ازهنگام اغاز انتخرورت ایجاد همچوشورا بدان منظورض .نظارت صورت گیرد

تلفات     وباعث  ید تر شده طالبان شد  تهاجمیوطوالنی شدن روند  ا نتخا با ت  حمالت 

وضایغات  بیشتر نیروهای  امنیتی ومردم افغنستان  گردیده  وآن اینکه در جریان همین 

بشکل  ساخته اند  و  هم آهنگ  باهم  سال  طالبان تکتیک های  جنگی تهاجمی شان را 

ایجاب توجه بیشتر   این خود  که  واضع مورد نظر تهاجم می نمایند دستجمعی  باالی م

.                                                                                                       قوماندانان و سرقوماندان عا لی  نیروهای امنیتی افغانستان را می نماید

درعین زمان  تولیدات  کوکنار در افغانستان  نسبت به دوسال قبل  دوچند ویا مضعاف   

گردیده است  که این خود ایجاب می نماید  تا به اراده قوی سیاسیی   درمورد فروش  و 

                                                                           . ترافیک  مواد مخدره  ونظارت بر آن  تال شهای  تا زه ومجد د  صورت گیرد 

            : احیایی اقتصاد راکد ، مبارزه با فساد وحفظ  جریان کمک های بیرونی : سه

د ر چدیومهمجریس  راکد  افغانستان وحتی طی همین سال از حرکت بازمانده ،اقتصاد 

دونورها   را دانسته  به مبرمز نیا این  وامیدارد تامنتخب وتیم کاری اقتصادی اورا 

د متقاعوگفتگو بنشیند وآنهارا دیالوگ پولی  درسطح بین المللی بهلی و ماواهدا کننده ګان 



وازبحران هرچه   نجات داده  لت ازین حا را  افغانستان ومتالشی  سازد که اقتصاد راکد

میشود   ز دیدهضرورت  آن نی   ودرعین وختبیرون کشند عمیق اقتصادی افغانستان را 

قلع  در  اداره  این  به دونورها اطمینان دهد  که«  وحدت ملی»که  اداره جدید حکومت 

را گامهای ثمر بخش  دریغ نخواهد ورزید  ودراینقمع فساد ورشوت  ازهیچگونه تالش و

 رویت را  بالتاخیر  درنهادهای دولتی  وقضایی  اصالحات قابل وبجلو خواهد برداشت ،

ریس جمهور منتخب   نمود،تقویه خواهد  هرچه گستردهارن رد ونقش قانوبوجود خواهد آو

اقتصادی  را   ده ها سیا ست های پراگنده  از  همچنان  باید نسخه ها وطرحهای  ترکیبی

 به صفت  یک رهنمود  جمعی  احد کارایی  اقتصادی  مدغم سازدکه بتواند دریک پکیج و

                                                      .وانکشاف  اقتصاد افغانستان  گردد   باعث  رشدبرای دست اندرکاران اقتصادی 

 وموقف  مقامدر شاخص درک فسادشفافیت بین المللی  نظرافغانستان ازهمه میدانیم که     

ف اقتصادی  وانکشا وهمین فساد است که مانع بزرګ در سرراه تجارت  سوم قراردارد 

« احمدزی»، لهذا  با درنظرداشت همین دلیل اقای  اشرف غنی افغانستان  ګردیده  است 

وظیفه خود  به صفت  مسولین درجه  اول  حکومت وحدت ملی  باید «  عبدهللا»وعبدهللا 

ر  تر تشخیص  ودرمها زود  روبه جلو را هرچه و  ید درحال گسترده که این تهد   بدانند

                                                                    .ا ارداه ای قوی وباهم متحد  گام های استوار بردارند کردن آن  ب

:                                                                                                    متحد ساختن  جمیعت  بینهم تقسیم کرده شده : چها ر

نظر قومی ،  از  انتخابات جنجال برانگیز وطوالنی افغانستان  نفوس ومردم افغانستان را

داد ایتنیکی، سیاسیی وخط حزبی متفرق وچند دسته  ساخت  که اکثریت افغانها ازین روی

یک برنامه ای باید  « عبدهللا»و« احمدزی»هردو یعنی احساس ناامیدی می کنند لذا شوم 

شد  وآنها را  رویت با  وقابل گوارا  اقتصادی را که برای مردم افغانستان–واحد سیاسی 

ست گیرند  بکشاند  روی د  بخاطر تحقق این برنامه واحد سیاسی واقتصادی  بدنبال خود

.                                                        شخصی ونابکار خود غلبه نمایند   تفاوتهای وبر تمایالت  و

متحد  ن ویگانه وظیفه مهم و  قابل اهمیت رهبری حکومت وحدت ملی  باهم گرد اورد    

که    برنامه ای ویا  شد ، پالتفورم میبا  پالتفورم واحد   ر یکوبد  ساختن مردم افغانستان

ست  اگرسیا. ګردد   وضع سیاسی واقتصادی عقب مانده ای افغانستان  دباعث بهبو بتواند

قومی وخط حزبی  برای عناصر شامل در دولت جدید وآنهم بمنظور برد وتفوق  به حیث 

                                                      .آینده  افغانستان تاریک وناامید کننده خواهد بود وسیله وافزار قرار گیرد 

:                                                                                              پلوماسی منطقوی وجهانیتجدید دی :پنج

در مقابله  وتنازع دیپلوماتیکی با «  کرزی»روش و برخورد  ریس جمهور حامد          

افغانستان     حسن نیت   وغرب توام با یک نوع  جنگ لفظی بعوضایاالت متحده امریکا 

ومنطقه یک نوع هزینه ای دربرداشت   بوده که ازنظر اگاهان سیاسیی درغرببا پاکستان 

باید درپی کسب رخورد  ریس  جمهور جد ید افغانستا ن طرزب ین  ا   پس بادرنظرداشت



توافقات   بر  با غرب  مبنی   اریهمک  بهتر  یی روحیه وحصول حسن نیت جدید واحیا

که افغانستان  با متحدان غربی وهمسایگان خود ازجمله باهند  همکاری های  ستراتیژیکی 

امضا نموده است با استفاده از فرصت های  موجود  درجهت  تامین وتحقق  همکاریهای 

                                                                          .امنیتی  بهره برداری بهتر بنماید 

افزون برآن افغانستان  باید به احیایی مجدد اعالمیه کابل دررابطه با همسایگان خوب      

خود  ازجا بجنبد  وبا کشف وبکار  انداختن  میکانیزم  جدید  طرف  عالقه   همسا یگا ن  

                                                           . بمنظور تامین  وحدت  هد فمند توام  با تعهدات الزام اور داخل اقدام گردد

سفرهای گسترده ای    یها مستلزم زمند ونیا همه خواسته ها  فراهم آوری این  و  تامین    

دیپلوماتیک اشخاص   حسن نیت تیمهای دیپلوماتیک  چه درکابل واجرای ماموریت های 

پنداشته میشود   با صالحیت  افغانی درسراسر  جهان بوده  وهمزمان با آن   ضرورت آن

گماریده  باید   ز ومهم  اشخاصی که درتامین این نوع رابطه های  ظریف وسرنوشت سا

وجست   ازچننان مهارتها  شوند  که نه تنها صالحیت  این ماموریت را داشته باشند بلکه

                                                             . های دیپلوماتیکی برخوردار باشند که بتوانند این روابط را تامین نمایند 

                                            :                                                                                                                             صالح قوه قضایه وحاکمیت قانونا   :شش

قوه قضایه افغانستان  یکی ازتوسعه  نیا فته ترین  وسرمایه گذاری نشده   و قسمت         

فراموش شده در دوران تصدی حامد کرزی  همین قوه  قضا یی افغانستان میبا شد  ، قوه 

قضای کاماًل مفسد ، بی کفایت  وشکننده  ترین بخش  حکومت افغانستان  که به همه گان 

.                                                                                          ست معلوم وهویدا  ا

حامد کرزی در دوران زمامداری خود به این بخش از دولت هیچ نوع توجه اصالحی    

                  .                                                                          مبذول نه نمود

ازاینکه چرا حامد کرزی به اصالح قوه قضایه  توجه نکرد  ترس آزآن داشت که با        

اصالح وبهبود قوه قضایه متحدین  نزدیک  وبخصوص  رهبران سابق جهادی را که پایه 

              .. های اساسی حکومت اورا برشانه های خود حمل میکردند ازدست خواهد داد

مردم را واداشت « کرزی»مشکالت وپرابلم های روبه تزاید درقوه قضایه حکومت       

 بروند ن طالبا  تا بغرض دستیابی به انصاف وعدالت  بسوی والیات ومحالت نا امن نزد

به زودترین فرصت  به حل منازعات خویش با کمک طالبان  نایل   تا  ویا مراجعه نمایند

ن درسطح والیات و محالت بمراتب نسبت به اجراءت  لبا آیند  چنانچه  سیستم  تمیز طا

                                                                                                                            .قوه قضایی دولت کرزی بهترتر بود 

فلهذا با درنظرداشت این کمبود  وظیفه ای تاخیر ناپذیر حکومت وحدت ملی این خواهد    

بود که برنامه اصالحی قوه قضا یه را که بخش  کلیدی دولت  شمرده  میشود  درسرخط 

.                                       ابا ورزد اجندای کاری خود قرار دهد ودراصالح وبهبودی آن ازهرگونه سهل انگاری

                                                                                                        .فراخواندن لویه جرګه بغرض اصالح قانون اساسیی : هفت



که ریس جمهور  جدید  درتوافقنامه  حکومت وحدت ملی بصراحت تصریح شده است     

در مد ت زمان دوسال  کاری خود اهتمامات الزم را بغرض تدویر  لویه جرگه  دردست 

   تدارک  برای   هه ای را بکار خواهد  گمارید   کخواهد گرفت وبرای نخست  وزیر کمیت

در    «احمد زی »  دفتر وتشکیالت اداری نخست وزیر مشغول کارشوند،  همچنان غنی

ه در سپرده  بود   ک وعده   رفداران خودو ط  حامیان   هنگام مبارزات انتخاباتی خود به

جمهوری را   ریاست  صورت موفقیت واحراز مقام ریاست جمهور ی او  تعداد معاونان

هار نفر ارتقاخواهد داد ودرعین زمان  قدرت والیان وحکومت های محلی چازدونفر به 

.                                                                                                  خواهد ساخت ررا بیشت

                                                                                   . اصالحات بانک ها وسکتورما لی:  هشت

فغانستان در لست سیاه  به وبخش ما لی  ا بحران کابل بانک  وشمول سیستم بانکی     

اقتصاد افغانستان را  به شکست  ،یت از قانون پول شوی عدم رعانسب سهل انگاری و 

گم  کابل وسردر  قریب الوقوع مواجه ساخته بود ، تا هنوز که هنوز است حسابات مبهم

 در بحران وسر  واینبانک مانع بزرگی را درحصول سود وبهره وری  باراورده است  

خودرا  در اوراق  بیالنس  بانک های بزرگ افغانستان  بجا  ءگمی  تاثیرات وعالیم سو

ری  اجندای کاتان با ید درنکی  افغانس سکتور بااصالح  وبهبود  وتقویه   ،گذاشته است

                                                                                                         .                                             حکومت وحدت ملی جای ویژه ای داشته باشد 

برداشتن قدم های متین واستوار  درجهت بهبود  واصالح  بانک مرکزی افغانستان ،     

ستم لی  کشور  خواهد توانست  که اعتبار  سی سایر نهادهای دیگر  ما. وبانک تجارت 

.                                                                        وسکتورهای ما لی  را  درسطح بین المللی  مجدًا اعاده نماید  بانکی  افغانستاتن 

                                    :                                                                        بهبود کا مل خد ما ت ملکی : هنه

یسته  ای  جوانان  شا بشری  وبویژه دارای  افغانستان  دارای ریزرف های  قوای       

نی  بی طرفانه  مات مد حرفه ای ومسلکی  بوده  که بصورت بالقوه میتوانند ازعهده خد

مه  توشیح شده ای بین  توافقنا  ، آنطوریکه  درمتن ای  مسلکی ودرخورستایش  بدرآیند

ت   ما ریفورم خد  ماموریت  در   فسا د یکه  دونامزادان ریاست جمهوری آمده است ، 

ران   ست اندکا ید که د ب  آن را می نما ایجا و  ملکی بچشم میخورد  سرسام اور است

نموده    زنگری ت ملکی را با ما ریت خدومت ملی  الیحه وظایف  این ما حکومت وحد

که با براورده شد ن واصالحات  ضروری   د نور حات قابل مالحظه ای را درآن بیااصال

حدمات ملکی  جدید خواهد توانست انرژی وپوتانسیل قابل مالحظه ای بغرض  تولیدات 

                                              .                                                                               که بدان نیا ز است  بدست اورد

                                                                                                                                         :  با زنمودن یک فصل جدید  با جهان اسالم وعرب:    دهه

دراولین  روزیکه  در  دفتر کا ر خود اغا ز به کا ر کرد  «کرزی»ریس جمهور حامد 



وآنهم بدلیل اتکای بی حد وبیشتر باالی ازهمان روز خودرا با جهان اسالم بیگانه دانست 

متحد ین غربی اش وهمچنا ن  به دلیلی  که کشورهای  عربی طا لبان را بیشتر حما یت 

وپیشتیبانی می نماید ولی چندی بعد متوجه این اشتباه خود گردید که درآن وخت فرصت 

لین حکومت ها را ازدست داده بودونتوانست سودی بد ست آورد ، روی این منظور  مسو

وحد ت ملی باید همچو فرصت های را غنیمت شمرده  تالش نماید تا یک فصل جدید را 

.                                                                                                     د نبا د نیا ی اسالم وعرب  بکشا ی

 .  باتقدیم احترامات     ------------------------------------  -


