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منافع ملی باید یک اصل باشد
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان و داکتر عبدهللا عبدهللا رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی،
دیروز در آخرین روز روش ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری به کمیسیون مستقل انتخابات رفتند و با معاونان
شان ،برای ریاست جمهوری آیندۀ کشور ثبت نام کردند.
هرچند پیش از این کاندیدان دیگر نیز به نوبۀ خود به کمیسیون مستقل انتخابات رفته ،بخاطر کارزارهای انتخاباتی
ثبت نام نمودند ،اما موضوعی که برای مردم افغانستان در این برهۀ حساس از تاریخ مهم و حیاتی است ،مسأله
صلح و جنگ است ،زیرا در پرتو تأمین امنیت و ثبات دایمی در کشور ،می توان به موضوعات چون انتخابات
ریاست جمهوری ،بازسازی و عمران کشور ،همچنان تطبیق پروژه هایی که برای مردم افغانستان و منطقۀ حیاتی
و در میان مدت سبب رشد اقتصاد نه تنها افغانستان ،بلکه منطقه می گردد ،نیز پرداخت.
روی این اساس برای مردم افغانستان صلح عالوه بر ضرورت یک اولویت کاری نیز می باشد که باید تمام اقشار
جامعه به شمول نامزدان ریاست جمهوری که بدون شک از نفوذ قابل مالحظه یی در جامعۀ ما برخوردار اند به
این اصل توجه داشته باشند ،همچنان مسأله یی دیگری که در شرایط کنونی قابل مکث و دقت است ،استفاده از
صالحیت های وظیفوی مسئوالن حکومتی از نامزد مشخص می باشد که نباید مسئوالن محلی از این صالحیت
و قدرت دولتی در کارزارهای انتخاباتی به نفع شخص مورد نظر ،کار بگیرند ،بلکه منافع علیای کشور و پول
بیت المال را باالتر از هر چیز دیگر ،ارجحیت دهند و منافع ملی را یک اصل بشناسند.
از اینرو مردم افغانستان از نامزدان ریاست جمهوری انتظار دارند که اصل وحدت ،همگرایی همدیگرپذیری و
ملی گرایی را در صدر برنامه های خود قرار داده ،تالش کنند تا با استفاده از فرصت اتحاد ،همبستگی و همدلی
را در میان ملت زجر دیدۀ افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر استحکام بخشند و در برنامه های کاری شان نیز
به آجندای صلح بین االفغانی به رهبری و مالکیت افغانان ،همچنان تأمین امنیت سراسری کشور اولویت دهند.
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