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 انتخابات خبرخوشی از
 

و  افغانستان را تعیین ۀرتیب رهبرآیندبدین ت ی رفتند وهای رأمردم افغانستان به پای صندوق جای مسرت است که 

 که البته بدون جار و جنجال نبود. موکراسی پیوند دادندرا با نظام د تسرنوشت مملک

 :است چیزمملکت در دو  انتخابات درفایدۀ 

  موکراسی و جمهوریت یکی پیروزی نظام د  - 1

 ؛قتؤدوم خنثی کردن توطئه حکومت م - 2

 

 اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان
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موکراسی را برهم بزنند و نظام د ،درآن بود که از درون توطئه عمق مطلب   ،بود که از طرف بعضی ها مطرح شده

روزی با پیالبته این طور نشد و  بدست نیاید که مطلوب نتیجۀ اذعان عامه را مغشوش بسازند تا اینکه ازانتخابات

ام در نظ مگراین مطلب هم باید اضافه شود که، قت به ناکامی و فراموشی سپرده شدؤکودتای حکومت م ،انتخابات

توانند مملکت را  نمی مردم - قسمیکه در سطح جهان مشاهده می گردد - و یا خوبتر بگویم مردم ساالری موکراسید

 حتمی و ضروری است تا اینکه وی دولت رأس امور در یک رهبر موجودیتره نمایند. اود رهبری و ادبه خودی خ

ی مردم رأ سته به اراده وره و رهبری نماید.  به دیدگاهی دیگر مشروطیت نظام دموکراسی وابابتواند مملکت را اد

ی و گموکراسی پارلمانی و یا نمایندد فرق بین نظاماشند که مملکت را اداره نمایند. خود مردم قادرنمی ب ولی، است

 در همین نکته نهفته است. یونان قدیم رواج داشت  موکراسی مستقیم که درد

موکراسی یک نظام عالی بوده که اصل مشروطیت نظام د یم کهئبیااصل مطلب  نشویم و سر مطلب دور بهرصورت از

بدین  ،نیستند که مملکت را رهبری و اداره نمایند م قادرولی خود مرداین نظام با رأی و ارادۀ مردم سروکار داشته 

 د راخو نباشد و یعنی رشوت خور ،باشد شان اعتماد که موردمحتاج بوده  و احتیاجصادق  ترتیب مردم به یک رهبر

و پیشرفت مملکت  سیاسی ،جهت بهبود وضع اقتصادیهمچنان درخدمت مردم باشد.  در و نداده مردم قرارمافوق 

یون کمسو سنجش  به اسناد نظر امروزالیش اعتماد بکنند و رأی بدهند. مردم بتوانند با باید دارای برنامۀ باشد که

ترم حشان هریک مای حمد اشرف غنی با تیم همکارجناب محترم م ،نتیجۀ ابتدائی را اعالم نمودمستقل انتخابات که 

 مقام برنده را در دزیؤد داؤمحترم دا نخبه گان ممتاز یکی ازجناب  دانش همراه با سرور محترم امرهللا صالح و

 انتخابات کسب نمودند که برایشان بدین طریق تبریک عرض می دارم.

خص علتش هم در آنست که خود ش گردیده بی علت نیست و "دولت ساز"انتخاباتی  نصیب این تیم امروز که یپیروزی 

م نمی توان چش انجام گرفته تا امروز کارهای که ازاست.  برخوردار اقتصادی وکافی سیاسی  ۀتجرب غنی ازاشرف 

 انش صداقت به همین نسبت نظر به لیاقت و و مردم شده رضایت خاطرکسب باعث  این کارهاکه البته ، پوشی نمود

انستان ایشان نجات افغ ۀیکی از کارهای عمد. اعتماد کنندباالیشان  بدهند و توانستند دوباره برایشان رأی مردم که بوده

 ربۀض پاکستانی ها بود و مورد تاخت و تاز از راهی ترانسپورتی از چنگ دشمن سرسخت ما پاکستان است که همیشه

نظربه قراردادهای اقتصادی ری است. دیگه به شکل امروز قضی ،وارد می نمود وضع اقتصادی کشور شدیدی باالی

ای هاد پروژه های ترانسپورتی با کشورو همچنان ایج چابهاربندر  از های همسایه چون ایران درجهت استفادهبا کشور

چنان بهبود بخشیدن همسایه سمت شمال چون ازبکستان و تاجکستان در جهت ساختن ریل تا هرات و مزارشریف و هم

ای هستان، ترکیه و بعضی از کشوروبه هندتازه و خشک  ۀرات میوانتقال صاد سمت شمال و ترانسپورتی درجاده های 

، اکستانبا پ وابستگی ترانسپورتی قید یده تا افغانستان ازدباعث گر این ها که همۀ ،از طریق دهلیزهای هوائی عربی

درضمن ، استکه امروز به نفع افغانستان  ،شدستان وارد تجارت و تراسپورت با پاک ۀساح شکلی در تغییر و شدهها ر

این دوران بود که توسط کودتاها و جنگ های داخلی و اشغال  ۀفعالیت های عمد مان یکی ازالاترمیم مجدد قصردار

 ،و به یک محل کشتارگاه تبدیل شده بود گردیده بودکه بکلی تخریب  را شوروی این قصرتاریخی دوران امان هللا خان

 بازسازی شد. ترمیم و دوباره

 همگراهی تحت رهبری عبدهللا عبدهللا که در اصل با بی ثباتی و نام ثبات وه انتخاباتی دیگر ب ۀحال میپردازیم به دست

.   ودب نداشتن افراد با اعتماد در بین آنها ،تیم انتخاباتی آنعمدۀ همراه بوده و یکی ازخصلت های با بی پروگرامی 
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تیم با ثبات یادآوری  محکمه دارند که نمی توان ازآن تیم به حیث یکدر ئیجنا و گریتجاوزهای دوسیه دارای تعدادی ازآنها 

حمایت نکرد.  آز آنها آنها برید و است از زیرک و با هوش عطا محمد نور که یک سیاست مدار دلیل نیست که آقایبی نمود. 

کائی ها توسط امری کابینه قبلی در« تقلب»توانسته بود به نام  می آید که شخص مذکور زمانهای گذشته به یاد دیگر اینکه از

شریفاتی توی در این پست د. برایش سپرده شده بو - برای اینکه آزرده نشود -یک مقام تشریفاتی  و ای خود پیدا کندبر یجایک

یه دولت که خودش هم عضو همراه با انتقادات شدید عل جناب رئیس جمهور ۀه گفتچیلک انداختن ب ازهیچ کاری نداشت به غیر

ست که تیم انتخابی دولت ساز یک حکومت ا از بین رفت و حال نوبت آنحکومت دوسره  متزلزل خوب شد که آن حالتآن بود. 

به  را ختیصلح و خوشبدروازه های  و را حل نموده با گروپ طالبان مذاکرهپروبلم های  تا قوی و متمرکز را بوجود بیاورد

 .نمایند لند افغان در افغانستان بازروی مردم سرب

اص خبنده از اهمیت  نظر کاری که به اولین ،برای اینکه مملکت به راه راست رهبری شود و مذاکرات با طالبان به نتیجۀ برسد

وفاداری افراد به دولت  در ضمن شود که و اداره دست رهبریبه یک  از این به بعد مملکت ۀاینست که ادار می باشد برخوردار

 با طرف های مقابل طرف همین دولت تعیین شود تا ازهیأتی . دولت مقتدر روی کار آید تا اینکه یک  باشد.  آن  شرط اساسی

 وضع اقتصادی پیشرفت مبارزه بیشتر برای دومو به نفع صلح باشد.  نتیجۀ آن گفتگوها مطلوبو  البان به مذاکره پرداختهیعنی ط

فساد و جلو  در آینده اگر. نباید فراموش گردد جدی با فساد اداری و رشوت خوری ۀاز همه مهم تر مبارزلی و مهم بوده هم

ی دعداامروز تپرورانید.  در سر مید آنرا نبایداین کاریست که آرزو و ا رشوت ستانی گرفته نشود بیخ دولت کنده خواهد شد و

و دولت را شوند  و می خواهند که ازاین طریق نامشروع پول دار معیشت می نمایند راز طریق رشوت امرا بدبختانه هستند که

. یمئبدنام بسازند. رشوت و کارشکنی به یک پدیده روز مبدل شده که مثال آنرا در وزارت خارجه به چشم سر مشاهده می نما

تعلیمات دیپلوماتیک درک صحیح  شان واسطه دار بوده و از اند اکثرشده  ی سفارت خانه ها مقررپوست ها افراد که در تعدای از

ه که امید اشرت بوداب معآد از و بدور ت خشونت آمیزاوقا رفتارشان با افغانها اکثر وابتدائی  سویه تعلیمی شان بسیار ،نداشته

 .اشتباهات رفع گردد با افغانها  همراه با سایر برخوردطرز  ینده ایناست درآ

ف اقپیروزی تیم دولت ساز خبرخوشی بود که ازطریق انترنت به آن و ؛ین چند نکته ابرازمی کنمامطلب خود را در ۀخالص

مگریک نفربه تنهائی نمی تواند به موفقیت و پیشرفت مملکت  می دهد،مملکت آینده این پیروزی امیدواری درخشان را به  ،شدم

و فداکاری  یبا تکیه به خودگذر شوند می که از این به بعد به کارها گماشته ای هالیق و شایست خداکند افراد دسترسی پیدا کند.

به یأس  این امیدواری نشود خدای ناخواسته تا که، و کارشکنی را کنار بگذارندبیشتر نمایند  مردم خدمت بتوانند برای به دولت

                              .تیم انتخاباتی دولت ساز بیشترپیروزی  پیشرفت و به امید  مبدل نخواهد شد. ء هللاکه انشا مبدل شود

 پایان
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