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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan فًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلط. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م٢٥/٠٨/٢٠٠٩                                   انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  

  يک دلگرمی برای افغانستان
  

اينکه در افغانستان باوجود کمپاين ترس با ترور بمباردمان از طرف طالبان  انتخابات صورت گرفته توانست در قدم 

ی دولتی کافی قدرت مند هستند تا اندازۀ يک جريان در اکثر قسمت های کشور ساختمان ها. اول يک مؤفقيت است

بله انتخابات انجام يافته است ولی اين : علی الرغم آن نبايد اوضاع رنگ آميزی گردد. مطمئن اداری را به راه اندازند

دستکاری در انتخابات، . مفهوم ديموکراسی را آنچه در غرب فهميده می شود در يک چوکات محدود می رساند

ی ها در جنوب و عنعنات يک جمعيت قبيلوی مانع آن بودند که خواست انتخاب کنندگان آزادانه به کرسی خانجنگ

  .بنيشيند

  دیارای دادن برای يک وضع ع
منفعت و مفهوم اين قدم گذاری به سوی صندوق رای از اين لحاظ  نخست در اين نهفته نيست که بهترين شخص  

انتخابات از يک نگاه ديگر يک نوع مظاهره برای آشکار نمودن . دبرای چوکی رياست جمهوری انتخاب گرد

 ٢٠٠١انتخابات بايد آشکار می نمود که تجربۀ اشخاص بلند همت که در دسمبر سال . خواست سياسی می باشد

ن شروع گرديد، به يک کشور کهنه پرست ، جنگزده يک حد اقل ثبات و امنيت داده شود، ناکام نشده ـُدرپترسبرگ ب

  . تاس

افغانها که ورقۀ رای را به صندوق رای گيری انداخته اند نبايد در مورد نقاط ضعيف کانديد ها و نارسائی های 

ولی انتخاب کنندگان از اين لحاظ کارت رای خود را به صندوق انداختند زيرا آشکارا . جريانات خيال باطل می داشتند

 دست مشتی از آدم کـُشان، جنگساالران يا کدام حرکت افراطی  شکار٩٠نمی خواستند که کشور شان مانند سال های 

 يک وضع  ازتحت شرايط حاکم رفتن به محل صندوق رای در گام اول طرفداری. پاکسازی دين و مذهب ، گردد

  .نورمال بوده و اين آرزو را تفهيم می کند که رای دهنده در تعيين سرنوشت آيندۀ کشورش قدری سهيم باشد

می » اجتماع کنندگان پترسبرگ«نندۀ انتخابات، حامد کرزی، عبداهللا عبداهللا و کانديدان ديگرنيستند بلکه لذا فيصله ک

آيا به رای ملت افغان احترام می گذارند؟ وظيفۀ ناتو در دامنۀ هندوکش جنگی نيست که در آن زنده ماندن . باشد

 اتخاذ تصميم ٢٠٠١ينش می توانستند در سال اضالع متحدۀ امريکا و متحد. کشورهای شامل جنگ مورد بحث باشد

  .  ولی دخالت کردند و به اين وسيله مسؤليت را بر دوش گرفتند-نمايند که دخالت نکنند

طبعاً  قوای نظامی غربی می توانستند به خروج شان اقدام نمايند، افغانها را به سرنوشت شان بسپارند و قيمت ناکامی 

که ثبات بخشيدن : ی دهد که  باوجود نواقص آن هم ناتو برای عقب نشينی بهانۀ نداردانتخابات نشان م. را بپردازند

 اگر ٩٠در اواسط سال های . استکشور باآلخره به ناکامی مواجهست و حضور قوای خارجی به کلی نا مطلوب 

. کسی در دهۀ آينده از انتخابات رئيس جمهور پيشگوئی می کرد به حيث يک خيال باف مورد تمسخر قرار می گرفت

ناتو با خون . اکنون اين واقعۀ غير قابل تصور از برکت کمک حفاظوی قوای غربی برای بار دوم تکرار گرديد

ات بی پايان سياسی، توانست اوضاع را نظر به سابق که افغانستان جنگزده، عساکر خود ، با حوصلۀ زياد و زحم

  . دچار بدبختی های مهاجرين وغربت دست و گريبان بود،  بهبود بخشد



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب  ميباشد، نوشته ها به دوش خود نويسنده ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  غرب می تواند وقت را بخرد
در انتخابات همچنان اين سؤال مطرح است که کشورهای مجتمع آنوقت در پترسبرگ کمافی السابق به وعده های خود 

آنها می توانند با قطعات خود برای اين کشور جهت تشکيل اردو، پوليس و يک نظام  فعال معارف وقت . يستاده اندا

فعلی قدرت  امنيت و تعليم نيز دو شرط عمده پنداشته می شوند تا از وضع غير شفاف). بدست بياورند(را بخرند

يا اين تجربه باآلخره مؤفقيت خواهد داشت، معلوم آ. ساالری، وقتی يک ساختار نيمکلۀ ديموکراسی انکشاف بيابد

اگر آنوقت . نداری ديموکراسی با هم مرتبط می گرديد آنهم در پترسبرگ امنيت و پايه گذولی درست بود که با. نيست

فيصله به عمل می آمد که همه امور به جنگساالران سپرده شود ، اين هم نمی توانست از دوباره تقويه شدن طالبان 

گيری به عمل آرد و رژيم های مربوط امروز در جنگ با افراطيون اسالمی هرگونه مشروعيت را از دست می جلو

 راه پيموده شده به هرصورت درست است و در حال حاضر هيچ دليلی وجود ندارد که راه انتخاب شده را ِ سمت. داند

  .با خروج عاجل ترک گفت

  
  پايان

  


