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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ١١                                                                   دکتور شهير نثاری 
  

  يد اساسات نظام مردم ساالری و دموکراسی را ـبياي
  !ين به بازی نگيريمابيشتر از

  .  محکم بر بنياد نظام مردم ساالری و دموکراسی در کشور استۀ ضرب،شورای ملیبازی با سرنوشت 
  

ملت و کشور عزيز ما بازی  افعانستان به شکل از اشکال با سرنوشت ۀ گذشتتاريخ گواه است که در اکثر نظام های
همين بازی ها و دشمنی های   خواهی های بزرگ و خطرناک صورت گرفته است که شرايط ناگوار کنونی خود

  . در افعانستان استۀکار زمامداران گذشتپنهان و آش
  

  !ت جداسً ، بحث کامالش آمدو مصيبت های بر سر ملت بيچاره ما پي  اخير چه بالهاۀند دهاينکه در طول چ
 بعد از تحوالت دهه اخير و با وجود  ولی آنچه برای همه سوال بر انگيز است ادامه اين بدبختی ها و نا هنجاری ها

  .حضور و حمايت چشمگير جامعه جهانی در کشور است
ان  و خانه يی را در امفرد، هيچ ه با شدت تمام همچنان ادامه دارد بيوه و يتيم ک ، معلولدرد و رنج هزاران شهيد، 

  .نگذاشته است
 و مير کودکان و عدم موجوديت امکانات الزم صحی و  فقر، تنگدستی، گرسنگی، ميزان بلند بيکاری، افزايش مرگ

  .، ميرنجاندنگال خود نگهداشته ما را در چۀامعرفاعی در کشور از ديگر مشکالت حاد و جدی اند که ج
 اخير و عدم توجه و پرداخت به ۀ ده جهانی در طول يکۀامععدم استفاده الزم از حضور پررنگ و امکانات وافر ج

 ، از ديگر مشکالت ال زاغاشتنيازمندی های حياتی جامعه چون کار و سرمايه گذاری باالی پروژه های زيربنايی و 
 .نظام کنونی محسوب ميشوند

 جهانی را با ۀمعوز جا اداره در کشور آنقدر وسعت پيدا کرده است که امرء فساد و سوۀت و گسترش دامنموجودي 
 افعانستان را به پيچده ۀلأ مات و مبهوت کرده و مس،تمام امکانات و تجارب شان از دولت داری و مبارزه با فساد

  . عصر مبدل ساخته استیترين معما
ر و  قابل تقديۀر تا انداز اخيۀک دهين ميان و با وجود همًه اين بدبختی ها و نابسامانی ها آنچه در جريان ي ادر

 .، روی کار آمدن و ايجاد بعضی از پايه های اساسی  دموکراسی و مردم ساالری در کشور ميباشدن بوده استتحسي
  . از جملًه اين اساسات  محسوب ميشود شورای ملیکه برگذاری چندين انتخابات و روی کار آمدن 

 تازه مشق دموکراسی ميکنند و با در تجارب انتخابات در جهان نشان داده است که در کشور های چون افعانستان که
نظر داشت همه مسايل و مشکالت ذکرشدًه اجتماعی، امنيتی و صدها نابسامانی های ديگر در پروسه های انتخابات 

  . مشکالت جدی وجود داشته است
 و آشکار له کامال واضع أ انتخابات به چه شکل و شيوه يی بر پا ميشود، يک مسۀن کشورها  پروساين که در چني

  .است
ی اکثر شورای ملي رياست جمهوری و ۀ انتخابات گذشتۀ پروس اخير و در چندۀک دهدر کشور ما نيز در جريان ي

  . رايج  و شفافيت مطلوب وجود نداشته استهایمعيار
م ولی با اين همه و با در نطرداشت شرايط موجود، بوجود آمدن ذهنيت دموکراسی در ميان مردم، آشنايی و سوق مرد

به پای صندوق های رای، ترويج فرهنگ مردم ساالری و مشق دموکراسی در کشوری که ساليان دراز حرف اول را 
، يک دستاورد بزرگ و غير قابل آنکار بوده و همين قدم های آغازين است که زده است تفنگ و گلوله ميۀلصرف مي

 آينده هموار ساخته، مردم را به فرهنگ مردم راه را برای پروسه های انتخابات هر چه شفافتر و معياری تر در
  .ساالری و يک ديگر پذيری تشويق و ترغيب می نمايد

ولی با تًاسف و هزاران هزار افسوس امروز دولتمردان و زمامداران کشور ما بجای تقديراز سهم گيری و اشتراک 
و بجای اينکه  ، رفته اندهای رایمردم که در بعصی موارد زير رگبار گلوله و صدها مشکالت ديگر پای صندوق 

روی ظرفيت ها، خال ها و امکانات ارگان های انتخاباتی کار کرده تا از بروز تقلب و فساد در پروسه های انتخاباتی 
، به شکل بسيار سيستماتيک و سازمان يافته تمامی دستاورد های مردم را در پروسه های  شده بتواندآينده جلوگيری

 افغانستان را در ديدگاه مردم ما شورای ملیخا صتاً ، ام نظۀ سه گانۀده و امروزه موقف و جايگاه قوذکر شده برباد دا
  . و جهان به پاينترين حد آن آورده اند

که به باور کامل اين بازی های بزرگ را صرف برای رسيدن به آرمان ها و مقاصد سياسی گروهی شان براه انداخته 
  .را به بسيار سادگی به مسخره گرفته اند وم سرزمين ماو تمامی دستآوردهای مردم مظل



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 پا، پايه های نو د و منفعت دشمنان افعانستان بوده چينين وضعيت صرف و صرف به سوۀه ادامبا اطمينان بايد گفت ک
  . نا امنی، فساد و فقر را هر چه بيشتر گسترده تر ميسازدۀ را نابود ساخته و دامندموکراسی

د، به ريشه خود نزده، دستاورد های دموکراسی و مردم ساالری را که با قيمت خون مليون ها شهيبياييد خود تيشه 
  !، به چنين سادگی برباد ندهيم معلول و آواره بدست آمده اند

  
 پايان

  
  
  
 

 
  


