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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 ۸۰/۰۸/۴۸۰۲          عزیز رویش

 روز دوم عید
 

 
 

روز دوم عید، داکتر اشرف غنی احمدزی را در جمع برخی از نمایندگان جامعه مدنی در ارگ ریاست جمهوری 
در دور دوم انتخابات، تنها با دوستانم   .دیدم 3131حمل  42به تاریخ مالقات کردم. آخرین بار، او را در منزلش، 

 .حرف و سخنی و بسای در حلقه های پایین تیم انتخاباتی او، آمد و رفتی داشتم و تبادله 
اشرف غنی از گردنه های انتخابات، در دور دوم، با تحمل دشواری های زیاد عبور کرد تا به ارگ رسید. وقتی لب 

 کابل و اصالح نهاد اروالیښمدنی، از اقداماتش در مورد  ۀکرد، از دیدگاه و انتظاراتش در مورد جامعبه سخن باز 
کابل بانک و از صحبت های تلفنی اش با والیان  ۀارنوالی و از عزم سیاسی اش برای حل مسألڅهای قضا و 

رای چند روز به نمایندگی از مدنی است و ب ۀسراسر کشور و از اینکه خودش به عنوان یک معلم عضوی از جامع
  .مدنی بر کرسی ارگ تکیه زده است، سخن گفت ۀجامع

ارگ ستون پایه های بلندی دارد و سوراخ سنبه های زیادی است که این قصر را با ساختار سنتی حکومت آن که 
رگ، به راه ر بخش های حکومت و جامعه دور نگه می دارد. در بیرون آمدن از ائیک ساختار بسته است، از سا

ولیت ها و صالحیت های زیادی ؤدرازی فکر می کردم که اشرف غنی تا رسیدن به این مقام طی کرده است. او مس
یس جمهور، رسیدگی به آنها را شروع کرده و تا چهار و نیم ئدارد که لحظاتی پس از مراسم تحلیف، به عنوان ر

 .سال آینده به تکمیل این وظایف خواهد پرداخت
های حکومت احمدزی را جویا شد، از چهار آزمونی  لنجچون دروازه ارگ، در پاسخ دوستی که عمده ترین در بیر

 :یاد کردم که سرنوشت سیاسی او در گرو عبور از آنها خواهد بود
 

ن فقیت حکومت افغانستاؤفقیت حکومت او را به عنوان مؤآیا حریفان سیاسی او این ظرفیت را نشان خواهند داد که م :اول

 کنند؟ تحمل

 فق خواهد شد؟ؤآیا او به ایجاد تعادل میان سنت و مدرنیته )با یک مثال روشن: مال و زن( با خردمندی م :دوم

 ترمیم حکومت ناکام را که تز اصلی کتاب اوست، تحقق بخشد؟ ۀآیا او قادر خواهد شد تا داعی :سوم

 حامد کرزی کنار خواهد آمد؟ ۀجامعه مدنی است، به اندازارتباط او با  آیا او با آزادی بیان که جوهر :چهارم

ولیت ؤفقیت تاریخ جدید در کشور ماست. به همین دلیل، همه ما به یک نسبت مسؤفقیت اشرف غنی احمدزی مؤم
 ....خواهیم داشت تا او را در عبور از این آزمون ها کمک کنیم
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