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 ۱۶/۰۷/۲۰۱۸            یمحمد ظاهر قادر
 

 افغانستان یمل یدر حل پروسه ها یاسیس یها انیجر یناتوان
 

کسب منافع شان  یبرا یاسیها احزاب س یولسوال یو شورا یانتخابات پارلمان یشدن زمان برگزار کینزد با
 . از گذشته فعال شده اند شتریب
 

 نیدهندگان شدند ا یدر کابل خواستار ابطال پروسه ثبت نام را یاسیاز احزاب س یشمار دادیرو نیتازه تر در
مراکز ثبت نام  یکشور با شوق و عالقه پا نیها تن از باشندگان ا ونیلیکه م ردیگ یصورت م یدرخواست در حال

شان  یاحزاب همچنان هشدار دادن اگر خواست هان یاشتراک گسترده داشته باشند. ا ندهیآ یرفتن تا در انتخابات ها
 .خواهند شد یرا یصندوق ها یقبول نشود مانع رفتن مردم به پا

 

ها در برابر  یئنما اهیابراز نظر ها و س نگونهیاست چون ا یقابل نگران یکنون طیدر شرا یاسیاحزاب س دگاهید نیا
  .کند حالل مشکالت نخواهد بود یهمراه م نجلبا چ نکهیپروسه را جز ا نیا ندهیانتخابات ، آ

کشور ندانست  نیمردم ا رینشان داده و آنرا به خ عکس العمل زین یاسیاحزاب س شنهادیپ نیبه ا یجمهور غن سیئر
  .گام بگذارند یکه در آن منافع مردم نهفته باشد نه منافع شخص یعمل یو از احزاب خواست با طرح ها

 

 نییقشر تع کیوطن است و سرنوشت انتخابات را  نیا ارداریادعا کند که اخت تواند ینم یسگفت که هر ک یغن یقاآ
 .تواند یکرده نم

 

 نییانتخابات را تع جیقاطع مردم افغانستان نتا تیاکثر تواند، یکرده نم نییقشر تع کیافزود:"انتخابات را  یو
اند؟   آنانرا انتخاب کرده یچه کسان زنند؟ یاز مردم سخن م یگ ندهیاستند که به نما یچه کسان ونیاسیس نیا کنند، یم

صد چاره در دست آنان بود فی ۴۰از آنان سخن بزنند؟  یگ ندهیاند تا به نما  داده تیآنان صالح یچه وقت مردم برا
معنا  نیکه ترس داشته باشم و به ا ستیمعنا ن نیمن حوصله دارم به ا که نیسال جواب دهند؟ ا ۴۰ نیچه کردند در ا

 ".کشور را دارد نیا اریکه اخت دیو بگو دیایکه هر که ب ستین
 

 ایاحزاب طرح و  نیتا اکنون ا ایو آ رندیگ یقرار م یمل یدر برابر پروسه ها یهر از گاه یاسیچرا احزاب س اما
 در افغانستان داشته اند ؟ یدموکراس یساز نهینهاد یثر را براپالن مؤ 

 

 یکشور ساده است و همه مردم کارکرد ها نیکرده ا لیافغان ها به خصوص قشر تحص انیسوال در م نیا پاسخ
 .دانندیامده اند م رونیرا که از بطن جنگ ب یاسیاز احزاب س یادیز یشمار
" ما فقط  دیگو یکرد م یاز استعمار رهبر یهند که ملت هند را در راه آزاد یو معنو یاسیرهبر س یگاند مهاتما
نه با  م،یده رییمخالفان خود را تغ دهٔ یعق میتوان یم به منافع عامه ) مردم ( یمبتن یاسیسالم س یها شهیدان  لهٔ یبه وس

 . نه فرِد مورِد تنفر" رساند یم بیکه تنفر دارد آس یبه شخص شونتشکل خشونت است و خ نیتر انهیتنّفر. تنفر وحش
 

جهان به خصوص  یاسیمردان بزرگ س یها شهیدر کشور خالف اند یاسیس یها انیاز جر یادیز یامروز شمار
  .ندارند تیبهبود وضع یبرا یزیکشور چ یخشونت و تنفر در فضا جیکنند و جز ترو یعمل م یمهاتما گاند

 

 یاز سو یکالن در برابر مردم افغانستان است که هر از گاه نجلچ یاسیس یدر بحث ها ینگر یمنف فرهنگ
کشور به گونه  یو اجتماع ی، اقتصاد یاسیکالن س یموارد برنامه ها یدر برخ یشود و حت یمطرح م ونیاسیس
  .ردیگ یقرار م یاصول ریرحمانه مورد نقد غ یب
 

اند که حکومت ها را بطرف  یاسیاحزاب س نیثبات هر کشور ارزنده است و هم یبرا یاسیس یها انیجر نقش
حرکت معکوس را انجام  یاسیس یها انیگفت که جر دیسف بان با تأ آورند اما در افغانستا یدر حرکت م ییروشنا

احزاب  یانتخابات ، صلح و اقتصاد طرح ها یگام گذاشته اند. امروز در پروسه ها یاسیداده و خالف اصول س
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ها وجود دارد  انیجر نیکه از ا یشود اما انتظار یاز گذشته حس م شتریب یها انیجر نیا یو همکار یاسیس
 نیو ا ستیآوردن ثبات در افغانستان ن یاحزاب برا نیا انیدر م میهمراه شده است جون تصم اسیهمواره با 

  .دانند ینمشان  یها انیاحزاب ثبات را به نفع جر
 

 یوحدت پروسه ها یتا با سر دادن صدا دهیشود که اکنون زمان آن رس یبرجسته م ادترینقش مردم ز انیم نیا در
کنند قرار  یمعامله و تجارت م یاسیچتر احزاب س ریکه ز یکنند و در کنار کسان تیمانند انتخابات را حما یمل
 . رندینگ
 

 پایان
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