جبهه ملی مردم افغانستان اعالم موجودیت نمود

جبهه ملی مردم افغانستان بتاریخ  41دلو  4931درشهر کابل اعالم موجودیت نمود  .درآغاز محترم الیاس شمس
سخنگوی جبهه ملی مردم افغانستان تشریف آوری مهمانان وژونالیست های محترم تلویزیون های مختلف کشور را
خیر مقدم گفته از محترم قاری محمد رضا عالمی دعوت نمود تا با تالوت آیه کالم هللا مجید کنفرانس مطبوعاتی را
افتتاح نمایند  .متعاقبأ از محترم علومی رئیس جبهه ملی مردم افغانستان تقاضا گردید تا بیانیه ایشانرا در مورد اعالم
موجودیت جبهه ملی مردم افغانستان به اشتراک کننده گان کنفرانس مطبوعانی ارائه نمایند  .متن بیانیه درسایت
مهروطن  ،صفحه فیسبوکی جبهه ملی مردم افغانستان و صفحه ارتباطات نورالحق علومی قابل دسترسی میباشد .
باوجودیکه متن بیانیه محترم نورالحق علومی  ،پالتفرم جبهه واصول ساختار تشکیالتی جبهه قبل از آغاز کنفرانس
مطبوعاتی در اختیار ژورنالیست ها قرار گرفته بود.باآنهم محترم نورالحق رئیس جبهه ملی مردم افغانستان به
سواالت ژورنالیست های محترم پاسخ ارائه داشتند که اینک سواالت وجوابات کنفرانس مطبوعاتی بطور موجز خدمت
شما تقدیم میگردد .

سوال  :جبهه ملی افغانستان چگونه یک ساختار است ودر ترکیب رهبری آن کدام افراد
قرار دارند ؟.

جواب

 :جبهه ملی مردم افغانستان کانون همبستگی احزاب  ،سازمانها  ،روحانیون  ،دانشمندان ،شخصیت

های ملی ومترقی  ،متنفذین اقوام  ،جوانان ،اگاهان سیاسی کشور و اتحاد دواطلبانه افرادیست که بخاطر حفظ و
حراست منافع علیای ملی ،ایجاد جامعه مردم ساالر و مدنی ،مرفه و عادالنه ،متجدد و پیشرفته مبارزه میکند .قابل
صراحت میدانیم که در رهبری جبهه ملی مردم افغانستان قطعأ مجاهدین عضویت ندارد  ،بل شخصیت های علمی ،
دکتوران  ،اساتید پوهنتون ها  ،متخصصین  ،جوانان شایسته وبالنده کشور اعم از دختران وپسران وسیاسون
وطنپرست ومتعهد عضویت دارند .

سوال :شما درجریان بیانیه خویش از بدیل حرف زدید هدف شما از بدیل چه
است ؟
جواب

 :حقیقت این است که بحران کثیرالجوانب کشور ،با عمق و پهنای بی سابقه ایکه بخود گرفته است  ،قبل از

همه مشارکت هرچه بیشتر مردم افغانستان بخصوص مردم چیز فهم و با تجربه کشوررا طلب میکند تا در یک هم

آهنگی صادقانه بر روی یک خط روشن دموکراتیک و وطنپرستانه ،راه های حل واقعبینانه ای را برای عادی سازی
اوضاع کشور جستجو نمایند .این همان چیزی است که ما بنام بدیل دموکراتیک یاد میکنیم .وامروز با اعالم موجودیت
جبهه ملی مردم افغانستان در واقع گام بزرگی را در راه ایجاد بدیل برمیداریم .بدیلی که مساله نجات کشور را از فرو
رفتن در یک غرقاب دیگر ،فرا تر از هر مساله دیگر در دستور کار خود قرارمیدهد.

سوال  :وضعیت امنیتی کشور هر روز بحرانی ترمیشود  ،دیدگاه شما درزمینه
تامین امنیت در کشور چه است ؟.

جواب :وضع امنیتی با ید طوری شکل گیرد که شهروندان کشور بدون ترس ورعب  ،با صحتمندی وحفظ حقوق
اولیه انسانی ایشان به زندگی عادی مصروف باشند  .امنیت شهروندان باید درابعاد وسیعی آن مدنظرگرفته شود.
امنیت فیزیکی ،امنیت اقتصادی ،امنیت سیاسی ،امنیت محیط زیست ،امنیت غذایی ،امنیت فردی ،امنیت تندرستی و
امنیت ارتباطات را در قالب (امنیت انسانی) پوشش بدهد .به همینتریب در نتیجه رفع موانع همزیستی مدنی مانند
تبعیض ،خشونت  ،فقر وتامین حاکمیت قانون صلح وثبات دریک کشور شکل میگیرد .
اندیشیدن و عمل کردن از طریق نهاد ها و ساختار های مردم ساالر در راستای به حد اکثر رسانیدن مشارکت عمومی
ش سلیقه های شخصی در حوزه تصمیمگیری های ملی است .با این برخوردسیاسی ،استبداد را نفی
و کاستن از نق ِ
و ِخ َرد جمعی را جایگاه شایسته میدهیم  .بنأ زمانیکه خرد جمعی جایگاه خویشرا در جامعه احراز نماید  ،امنیت وثبات
بطور نورمال آن تامین میگردد.
یکی از ارکان دیگر تامین امنیت وثبات در کشور ارتقای کمی و کیفی قابلیت های نظام دفاعی و امنیتی افغانستان در
قالب راهبرد جامع از طریق بهبود کیفی دکترین نظامی ،آموزش ،تجهیز قوت های زمینی و هوایی ،سیاست کادری
مناسب وبدون تبعیض ،رهبری سالم ودرک از منافع علیای کشور است .

سوال  :جبهه ملی مردم افغانستان درمورد رفع فساد وارتشا چه نظر دارند؟.
تطبیق بدو ِن قید و شرط احکام قانون اساسی ،تطبیق مواد قانون مبارزه علیه ارتشاء و فساد ادارى،
جواب :
ِ
پابندی به مفاد کنوانسیون مبارزه علیه فساد اداری ملل متحد ( )UNCACو دستورالعمل برنامﮥ جهانی مقابله با
فسـاد ( ،)CICPمبانی مبارزه ما را با فساد تشکیل می دهد.
ت فساد ،ضروری می دانیم تا نظام اداری افغانستان در حوزه های سازماندهی ،مدیریت خوب ،
به منظور رفع مشکال ِ
منابع بشری ،به کار گیری تکنالوژی ،تطبیق قوانین ،مقررات و اصالحات بنیادی زیر نام تحول درانجام امورات
اداری ،صورت گیرد .تقویه برخورد مسووالنه در رده های رهبری کشور جهت زدودن فساد از ضرورت جدی به شمار
می رود .باید چهره های آلوده به فساد را در برابر تطبیق قانون قرار دهیم .شفافیت به عنوان پاسخگویی به موقع و
مطابق واقعیت در جهت پائین آوردن ضریب فساد ،تأثیر گذار است ،باید تعمیم آن را به تمامی اجزا نظام اداری کشور
به یک فرهنگ تبدیل کنیم .کنترول ومراقبت فعالیت های مسئوالن را به منظور حصول اﻃمینان ازپابندی وتعهد آنها
اصالح اشتباهات را جامع و همه جانبه پی
به انجام وظایف محوله تشدید ببخشیم و همچنان تصحیح برخورد و
ِ
گیری باید نمود .مدیران باید درقبال مسولیت های خویش پاسخگو باشند .

سوال  :جبهه ملی مردم افغانستان درمورد ایجاد اشتغال برای جوانان کشور چگونه می اندیشد؟.
جواب  :ایجاد هماهنگی های مؤثر میان وزارت های معارف ،تحصیالت عالی ،کار و امور اجتماعی ،اقتصاد ،تجارت،
معادن و صنایع ،شهرسازی و مسکن ،فواید عامه ،مالیه و بخش خصوصی برای تشخیص ،تعریف و تنظیم روند
توسعه اقتصادی -اجتماعی و آماده سازی قوای بشری مورد نیاز در قالب کار و اشتغال مخصوصا ً جذب جوانان را از
سیاست هایی مهم به حساب می آوریم تا از یکطرف هماهنگی میان نیروی کا ِر مورد ضرورت و عرصه های جذب
بوجود آورده شود و از جانب دیگر به بحران بیکاری ناشی از خالی بی برنامگی و فقدان خط مشی های کارآم ِد نهاد
های مسئوول در این حوزه پاسخ داده شود.

سوال  :درمورد نظام سیاسی کشور دیدگاه جبهه ملی مردم افغانستان چیست؟.
جواب  :مادرعرصه تحقق نظام پارلمانی ودموکراتیزه ساختن متداوم ارگانهای مرکزی ومحلی قدرت دولتی برمبنای
انتخابات آز اد ،عادالنه ،عمومی  ،سری ومستقیم در مطابقت به تعدیل درقانون اساسی که وارد خواهد گردید ،به
منظورایجاد حکومت پاسخگو در برابر پارلمان تالش وسعی بلیغ مینمائیم.
دولت قانونمدار و پاسخگو بر بنای مشارکت ملی و از طریق آرای مردم بوجود می آید و مسئوولیت پذیر می شود.
بنابراین نهادینه سازی شکل گیری آن را جزو منافع ملی کشور می دانیم .جبهه ملی مردم افغانستان در انتخابات
آینده از سطح شورای ولسوالی الی ریاست جمهوری کاندیدان خویشرا پیشکش خواهند نمود .

سوال  :جبهه ملی مردم افغانستان تامین وحدت ملی کشور را درچه می بیند؟.
افغانستان خانه مشترک همه افغان ها اعم از پشتون ،تاجک ،هزاره ،ازبیک ،ترکمن ،نورستانی ،پشه ی ،بلوچ وسایر
اقوام ساکن این کشور است  .مابرانیم که تامین مشارکت عادالنه در حیات سیاسی وایجاد فرصت های برابر در عرصه
انکشاف اقتصادی وفرهنگی برای همه اقوام وانکشاف متوازن اقتصادی-اجتماعی محالت معقولترین راه وروش
تحکیم وحدت ملی واستقرار ثبات دایمی در افغانستان است .بدون تامین وحدت ملی نمیتوان با استقرار صلح وثبات
دست یافت .
در اخیر،کنفرانس مطبوعاتی با دعایه مبنی بر تامین صلح سراسری کشور که توسط استاد فاکرغوری خواننده شده،
خاتمه یافت .

