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 1۶/۴۰/۴۴1۰         دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 ! انتخابات باید برندۀ شفاف داشته باشد
 

" متمدن"در جوامع  .جود دارد، تفاوت بزرگ عمیق و وسیع واز وضعیت تا واقعیت عینیخود راضی بودن میان  
و  ساختار ادارۀ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی"مردم در  یر مبنای اصول دیموکراسی، سهمگیرپیشرفته، بو 

های معینۀ قانونی،  همردم یا اتباع هر یک از چنین کشورها، طبق دلخواه و آزادانه، در دور. تحقق می یابد ،"حقوقی
شرایط زندگی حاالت مختلفی را بر . نمی باشد" ثابت"رقم اشتراک در انتخابات همیشه . سهم می گیرند در انتخابات

، نسبت به "گیله مند"روحیۀ انسان ها بوجود می آورد،  که گاه گاه از حاالت نا راضی ها و عدم عالقمندی مردم 
روحیه، در انتخابات، نوسان نشان می رژیم سیاسی منعکس می یابد و رقم اشتراک کنندگان در تحت نفوذ چنین 

تفهیم می " هشداری"ها و احزاب سیاسی،  دخیل در نظام سیاسی، گاهی هم مانند  چنین حالت برای گروپ. دهد
ت سصریح الزم از مردم بد ءزیرا در صورتیکه احزاب، آرا. مطروحۀ خود توجه نمایند" برنامه"شود، تا بر 
نباید فراموش کرد، که مردم  . برای آنها، در پارلمان ها محدود می گردد" عالیتف"عتاً محیط و ساحۀ ینیاورند، طب

" ارادۀ"و هم چنان بر اساس " کاندیدان"های " برنامه"خود را، عمدتاً در مطالعۀ " ذهنی"چنین کشور ها، آمادگی 
می گیرد، اشتراک  صورت" اخیر هفته"آزاد خود، به موعد معین که قریب در همۀ چنین کشورها، در روز فارغ 

، "احسان" کسی باشد و یا کسان دیگری را زیر" تشویق"بدون اینکه دعوت کسی را بپذیرد و یا نیازمند . می نمایند
 .خود داشته باشند

 

اهداف " محتوای"و " نظرات"از جانب دیگر، روز های قبل از تدویر انتخابات، که فقط بعنوان روز های تبلیغ 
جلب رأی دهندگان، شمرده می شود، رسانه های گروهی، هر یک معلومات مفید در بارۀ مسائل کاندیدان آنها، برای 
" احزاب"ارقام کسب آرای مردم، توسط " احتمالی"های مختلف، یعنی پیش گوئی های " شانس"موجود در جامعه و 

خود، حاصل می کشور " آرشیف های غنی و معتبر"را، بر حسب تخمین های تجربوی که از ذخایر معلوماتی 
" ثبت"مردم، زمانیکه همه آمار " ءآرا"بارۀ  نمایند، بدست نشر می سپارند، بعد از آنهم، تحلیل های علمی در

 .ها می گردد، پخش می نمایند کمپیوتر
 

زیرا بعضی از . مبذول بداریمداده شد، تا توجه هموطنان ما را، به اصل موضوع " ترجیح"این مقدمه بخاطر 
و " جریان"مطرح می سازند، که با  "انتخابات" ختم"و موضوعاتی را هم بعد از " تخیلی"ما، افکار هموطنان 

نکه آقتی بعضی ها از خارج کشور، بدون جمع آوری شده ربطی ندارد، بخصوص و" ءآرا"صورت عینی و واقعی 
" علمی"ود را که نه جنبۀ دهندگان پرسش بعمل آمده باشد، حدسیات خ" رأی"احصائیوی از " های میتود"بر طبق 

جانب  برای مردم افغانستان، مطابق قانون، از. دارد و نه هم بنابر قانون، چنین تصورات آنها، مطرح  شده می تواند
سازمان یافته " انتخاب رئیس جمهور"موجود، زمینۀ " حاکمیت دولتی"

آن می باشند، که " منتظر"حال بعد از تدویر دور اول همه . است
بناًء . با تمام امکانات آن، چه نتایج بدست می آورد" حاکمسیستم "

اخیر کشور ما داشته "برای اینکه حد اقل، تصور از جریان انتخابات 
مراجعه می نمائیم، تا " خارجی"باشیم، به صفحات چندی از نشرات 

 :معلومات ناظرین حرفوی خارجی را اقالً دیده بتوانیم
 اشیم، که وقایع افغانستان از دیره باینرا هم باید از نظر دور نداشت

زمانی، در صدر مسائل مورد توجه مطبوعات خارجی قرارگرفته 
 به تأریخ، درست "پالن شده"یک روز قبل از تدویر انتخابات . است

از  ، چاپ آلمان، با نشر عکس، "شترن"م، نشریۀ  ۴۴1۰اپریل  ۰
  (Humayoun Shiab/Archiv© DPA")همایون شیاب":"شترن: "عکس در سمت چپ)           کثیراالیتنی"دولت : افغانستان: "می نویسد" کوکنار"کشت 

جنگ داخلی، زیربنا ها و اساسات اقتصاد  سالیان طوالنیپس از »: به ادامه تذکر می دهد که  ".با مسائل بزرگ" 
با گروپ های رقیب، با جهات عقاید آنها، در جمله " کثراالیتنی"این کشور . است برابر ساخته را به خاککشور 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_intekhabat_bayad_shefaf_bashad.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_intekhabat_bayad_shefaf_bashad.pdf
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ضمن اینکه ازین کشور بعنوان بزرگترین « .کشور های کمترین انکشاف یافته، در سطح جهان محسوب می گردد
عت یاد نموده، را مشغول در بخش زرا (فیصد ۰۴)تولید کنندۀ تریاک نیز نام می برد، چهار بر پنج نفوس کشور را 

 .از موجودیت صنعت هم بندرت سخن گفته می شود
 

، انتخابات "جنگ زده"و " بحرانی"م، در کشور افغانستان ۴۴1۰اپریل  ۵تأریخ ه که مشاهده نمودیم، ب طوری آن
دشوار و نوعی از حالت « شرایط»از آن بعنوان   ریاست جمهوری، در تحت شرایط معلوم الحال که می توان

، رئیس جمهور "بارک اوباما"، "بی بی سی"بر اساس گزارش . تعریف کرد، صورت گرفته است اضطراری
. دانسته است" نقطۀ تحول تأریخی" ، بعنوان یک قدم مهم و"بحرانی"، این انتخابات را در چنین مرحلۀ  "امریکا

ور را در حفظ مناسبات با کش کشور هم چنان در آن فرصت و لحظات، تدویر انتخابات، آمادگی آن وزیر خارجۀ آن
 .رئیس جمهور انتخابی جدید افغانستان، ابراز داشته است

 

، اکثریت آراء، یا رقم، پنجاه فیصد، "کاندیدان"گزارشات بعدی و مقدماتی نشان می دهد، که ممکن هیچ یکی از 
، چنین یک پیش گوئی، قبالً انتخابات، بر حسب قانون در پیش خواهد بود" دور دوم"جمع یک را حاصل ننماید، بناًء 

، روز بعد از "بی بی سی"خبر نگار " در صحبتی که  . از جانب رسانه های بین المللی نیز انتشار یافته است
اپریل، با کاندید ریاست " ۶" به تأریخ، درست "انتخابات"

در " اشرف غنی"،  منتشر نموده است، "اشرف غنی"جمهوری، 
، که در صورت عدم "بی سی بی"برابر سؤال نمایندۀ خبری 

یا  " بدیل"هیچ یکی از افراد کاندید در دور اول، از " مؤفقیت"
و یا رفتن " فرد"بر یک " توافق"بخاطر " مذاکره"، "الترناتیف"

اشرف "، کدام یکی را ترجیح خواهند داد، "دور دوم انتخابات"به 
ید انتخابات با"، تأکید ورزیده، می گویند که "بر دور دوم" غنی

 ."برندۀ شفاف داشته باشد
 (م۴۴1۰، ششم اپریل "بی بی سی"در مصاحبه با " کاندید اشرف غنی)"

، چنین انتباه بدست می دهد، که تصور "دور اول"بعد از " کاندیدان"بین " مذاکره"بر سر " غیر رسمی"تبصره های 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را مغلق  "ایتنی"سیاست »: م که می نویسد۴۴1۰اپریل،  ۷به تأریخ، "واشنگتن پوست"

انتخاب " ایتنی"اما تا هنوز در خط . تا راه برای مرحلۀ جدید دیموکراسی باز خواهد شد افغان ها آرزومند بوده اند،. می سازد
س، ترکیب بر اسا" تقسیم قدرت"، که ممکن تواندمی  شده ایجاد تردیدچنین شک و " سیزده سال"اینک بعد از « .نموده اند

در " تمرینات انتخابات"اینکه این . مهر خورده باشد" ابد"برای م، ۴۴۴1در سال " بن"، در کنفرانس "حلقات اشتراک کننده"
تغییر مثبت وارد کرده بتواند، شواهد و " فعلی در افغانستان" هرم قدرت"افغانستان، تا چه حد بر تناسب اصلی قدرت درین 

 . ل لمس، بمشاهده نمی رسدعالیم امیدوار کننده و قاب
 

م را در ۴۴۴1" دیسمبر" ۵م الی ۴۴۴1" نومبر"وقتی اگر وقایع روز های اخیر ماه 
، اشتراک داشته بودند، حال "بن"در توافق " چهار گروپ"نظر بگیریم، که فقط 

مقدماتی  نتائج، فقط از "چوکی ریاست جمهوری"برای " سومین انتخابات"اینک در 
، بعنوان یک قوت "کاندید اشرف غنی"چنین عالمتی بدست می آید که  این انتخابات،

، که می توان، بعنوان یک وارد میدان شده است" مردم ءآرا"در کسب " محسوس
در جنگ داخلی " تفنگ و سهم مستقیم"، بدون سابقۀ مشهود استعمال "روشنفکر"

" عینی"شرایط مناسبات و .( اقالً برای نویسندۀ این مطلب معلوم نیست. )شمرد
جامعۀ ویران ما که به بهبود در بنیاد حیات اقتصادی، اجتماعی نیازمند است، نمی 
تواند، با تبریکات و یا افتخارات از زبان، نویسندگان، منجمله مقاالت نویسندگان 

، از امروز تا فردا تغییر "جهاد پرور غرب نشین متقاعدین"بشمول " دلگیر"مهاجر 
هر پیمانه ای که درست و وسیع هم باشد، کافی نیست، عمل قدم  و لو به نیات. یابد

 تعلیم عامه، قدم به پیش را ممکن می سازد   بقدم مثبت در راه اعمار و آموزش و
 .(  جریان تالشی امنیتی در روز انتخابات را بطور نمونه نشان می دهد: عکس ها)

عکس  .رین مطلب، انعکاسی است، از گزارشات مطبوعاتی خارجیقبل از همه تذکر بعمل می آید، که مطالب تحریر یافته د
 .بنظر می رسد" رنگا رنگ"تا حدی " انتخابات"العمل های متفاوت در برابر جریان 
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. آنها اشتراک ورزیده اند با معاونان  ،کاندید ۰تعداد ه ب ،طبق گزارشات منابع خبری خارجی ،درین انتخابات
( 135۵) م، قریب به سیزده و نیم ۴۴1۰چاپ آلمان، خبر می دهد، در انتخابات  ،"انترنتی شترن"طوریکه صفحۀ 

سن مساعد و مستحق رأی، ثبت شده است، که از جمله بر حسب اظهارات مسوولین ه میلیون اتباع کشور، ب
گفته می درین انتخابات، . رفته اند" رأی"انتخاباتی،  حدود بیش از هفت میلیون، به پای صندوق های " ونیکمیس"

افراد امنیتی و نظامی افغان، برای حفظ امنیت  در حوزه های  3۵۴۴۴۴تا  3۵۴۴۴۴تعداده شود، که تنها ب
، تا اکنون معلومات در دست "حوزه ها"پیشبرد انتخابات در همه " کارکنان"از تعداد . انتخاباتی توظیف بوده اند

حتمالی قوای خارجی، که به چه تعداد در وظایف امنیتی، سهم عالوه  از آن، در رابطه با نقش ا. نویسنده قرار ندارد
با تفصیل بیشتر " بی بی سی"ف بعدی، منابع ادر پراگر. بعمل نیامده است گرفته اند، در گزارش این منبع نیز، تذکر

 . سخن گفته است
 

خابات قابل اعتماد تدویر افغانستان می تواند انت: "م، می نویسد۴۴1۰" اپریل" ۰ به تأریخ" بی بی سی"خبر رسانی 

از کابل در گزارش خود می نویسد که افراد امنیتی، ( David Loyn BBC News, Kabul" )دیوید لوین" "نماید؟
فرد از قوای نظامی افغانستان و  ۰۴۴۴۴۴همین گزارشگر از حدود . را نیز تالشی می کنند" انتخاباتی"کارکنان 

هم  را ۵۵۴۴۴دانسته است، از جمله  توظیفاین انتخابات،  تدویربین المللی را در حفظ امنیت در جریان  قوای
، جهت تالشی خاص اسلحۀ "زنان تعلیم یافته" برای  در همین گزارش. ، نموده استفلمداد" آیساف"مربوط قوای 

ها را برای رأی دهی " خانم"ته شده است، تا ، پرداخامریکاییدالر  1۴۴احتمالی در نزد زنان، مزد روزانه به حجم 
 .آماده سازند

را بعلت نگرانی " حوزه ها"فیصد  1۴والیت کشور،  3۰همین گزارشگر، از جملۀ مجموع مراکز انتخاباتی در 
 . های امنیتی، مسدود، دانسته است

 

بعد خود در جواب،  ،"اند؟انتخابات کدام موضوعات عمدۀ  زد؛ کهسؤالی را مطرح می سا" سی .بی .بی"خبرنگار 
 :چنین بیان می دارد

 .نهائی ساختن قرارداد امنیتی با ایاالت متحدۀ امریکا، از جمله مهمترین موضوع فشار دهنده محسوب می گردد -
مواد مخدر،  ، مبارزه با فساد و تجارت"مذاکره"تمام موضوعات دیگر نظیر کوشش در راه آوردن طالبان به دور میز  -

 .مربوط به این موضوع می باشد

 "ی آزاد و روشن و مطلوب صورت خواهد گرفت؟أآیا ر: "در سؤال دیگر خویش چنین مطرح می سازد
در  صندوق های رأی و شبح " و پر کردنورقه های رأی سری "درین ارتباط نگرانی وسیع در بارۀ " -

در بارۀ نوعی از فریب، مانند هر انتخابات بعد از سال . وجود دارد محالت رأی گیری و روح و روان اشخاص
 ."م بزبان آورده می شود۴۴۴۰

 "شناخته می شود؟" لوجیستیکی"آیا امنیت یک مسأله بزرگ "در سؤال بعدی هم چنان مطرح می سازد، که 
طاع و از هم گسیختاندن رأی گیری بلی، طالبان صریحاً اظهار نموده اند، که در جهت انق: "باز خود در جواب می گوید

امنیت درین انتخابات، در "به ادامه می نویسد، که  ."یک سلسله حمالت برای این منظور هدایت داده شده است. عمل نمایند

 ."مقایسه با انتخابات و جریان رأی گیری قبلی مستحکم تر بوده است
 

در عین حال درین گزارش، سؤال سائر منابع را هم مطرح می سازد، 
خود " هرگاه هیچ کس در اپریل برنده نشود، باز چه واقع می گردد؟"که

را " ءآرا"جمع یک فیصد  ۵۴ هرگاه، هیچ کس:"بجواب چنین عالوه می کند
 ۴۰ به تأریخدر دور دوم، " ءآرا"بدست نیاورد، بعد بین دو رقیب با بلند ترین 

 .انتخابات صورت می گیرد "دور دوم"می، برای دریافت اکثریت،  ماه
جوسیف "، جنرال "آیساف"قوماندان  :سمت راست". شریف یفتلی تورن جنرال محمد :"سمت چپ: در عکس)

 ("اندرسن

مرحله م، انجام ۴۴۴۲مقایسه با سال حاصل نگردد، در  صریحکه بازهم، از بین  این دو رقیب برندۀ  در صورتی 
 . نتایج نهائی  مرحلۀ اول، تا نیمۀ ماه می، انتظار نمی رود گزارشات مطبوعات خارجی می رساند که .محتمل است

لشکر "یا " گروه" "قوماندان"، از زبان "حیله و فریب"همین گزارشگر در گزارش خویش در رابطه با جلوگیری از 
تعلیم و  ،قوا، برای نظارت از جریان انتخابات: "ته استشریف یفتلی، می نویسد که گف تورن جنرال محمد، "رعد

و دزدی آراء و هم چنان از تحریکات به شورش جلوگیری  فریب کاریآموزش دیده اند، تا از تالش ها در جهت 
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دیده می ( Gen Joseph Anderson" )جوسیف اندرسن"، جنرال "آیساف"جنرال که در عکس با قوماندان . نمایند
 : شود، هم چنان عالوه نموده است، که

همانند امنیت، ما هم چنان از انتخابات . اند" نیوترال"تمام قوت های امنیتی بی طرف یا . ما درین مورد مؤفق خواهیم بود»

 " ( بی بی سی" "سایت"تفصیل در )  «.ما به فریب نیز اجازه نخواهیم داد. نیز نظارت خواهیم نمود
 

، عنوان «مناسبت دشواریک  انجام: دوازده سال کرزی»
مجلۀ مصور معروف " انترنتی"مطلبی است که نشریۀ 

، یک روز قبل از تدویر انتخابات، "شترن"آلمان، بنام 
ایشان " عکس"م، در باالی ۴۴1۰اپریل  ۰ به تأریخدرست 

جورج دبلیو "ا، کبا رئیس جمهور وقت ایاالت متحدۀ امری
 .ر سپرده است، بدست نش"شبو

 

بر اساس "  شترن"در سطور قبل از تصویر، در نشریۀ 
کرزی حتماً، خیلی عالقمند : " می نویسد"  دی پی ای"اخبار 

بوده باشد، که در تأریخ افغانستان، در جمله کسانیکه صلح آورده 
  ."اند، بحساب آمده می توانست
 1۴در بیش از  رئیس جمهور،: " گزارشگر عالوه می کند

 ،"مأموریت خویش، نه تنها به این هدف نرسیده استسال 
 "جورج دبلیو بوش"، رئیس جمهور وقت ایاالت متحدۀ امریکا "دوست من)"

 :عکاسی: به رئیس جمهور افغانستان  حامد کرزی، خطاب می نموده است
 م۴۴۴2،ماه می (Matthew Cavanaugh© DPA" )ماتیو کاوانف"

 (م۴۴14اپریل  4، "شترن" ،"واشنگتن"در 

، به "جورج دبلیو بوش"بلکه در ارتباط با روابط او با امریکا، می نویسد، که رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا، 
آنها مذاکره  م با طالبان روی موضوع  تسلیمی۴۴۴1کرزی، که در سال . "خطاب می نمود" دوست و یا رفیق من"ایشان 

، بر ایشان بحیث، رئیس ادارۀ آینده موافقت "بن"افغانستان در  –، اطالع یافت که کنفرانس "ستالیت"فون می کرد، از طریق تل

در " جلوگر گردید، که " حامل امید های غرب"مثابۀ شخصی، به صحنه آمد، که بحیث ه در آنوقت ب" .نموده اند

 ۵۶، تحصیل یافتۀ علوم سیاسی، در عمردورۀ مأموریت بعد از دوازده سال"  .کشور صلح و اعمار مجدد خواهد آورد
بیالنس دلخسته است، مناسبات او با ایاالت متحده  از هم پاشیده  در. "نیست" کاندید"اپریل دیگر  ۵ به تأریخ، یسالگ

 " .ختم مأموریت ایشان، باز هم بحیث نا امن ترین و فقیر ترین کشور دنیا شناخته می شود"افغانستان در ". است
 

م، ۴۴۴۵که در ماه می  ، می نویسد"جورج دبلیو بوش"ن گزارش، با رجعت با دیدار ایشان با یهمنشریه در 
من اعتماد بزرگ : "خطاب می نموده است، چنین گفته است" دوست من"را " حامد کرزی"جورج  دبلیو بوش، که "

ی دیگر، رئیس ی، در جا"شنگتنوا"در " حامد کرزی"یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با در" .به آیندۀ افغانستان دارم
 «.و من اعتماد بزرگ به این مرد بحیث رهبر دارم» :گویدهمچنان می" جورج دبلیو بوش"، ههور ایاالت متحدجم

 

ادعای خود را، ثابت " تصاویر"در حوزه های انتخاباتی خبر داده، با نشر " ازدحام"از "  انترنتی شترن"صفحۀ "
حوزه یا  ۶۴1۰و جمعاً " مسدود"حوزه  ۷۰۰ تعداده د، که بنا بر عوامل امنیتی، بمی سازند، در عین حال می نویس

"  سقوط"بعد  از " حامد کرزی"درین گزارشات، همه تذکر می دهند، که . بوده است" مفتوح"مرکز انتخاباتی 
نمی " سوم"کشور، برای بار " اساس قانون اساسی"را بدست داشته، بر " زمام امور"م، ۴۴۴1طالبان در سال 

توانست، کاندید شود، بناًء از دید و ارزیابی آنها، این انتخابات را  
اولین تغییر "اولین انتخابات دانسته اند، که در عین حال 

. را  به تحقق  خواهد رسانید" دیموکراتیک قدرت در افغانستان
 "بیشتر"تعداد " اشتراک"باشد، که گویا " مدعی"ًء هرگاه کسی ابن

انتخابات در مقایسه با انتخابات قبلی،  ینۀ مردم درو غیر منتظر
همچو شرایط دشوار، بعنوان یک عکس العمل جزا دهنده، در  در

برابر رئیس جمهور قبلی باشد، استنتاجی خواهد بود، نا درست و 
انتخاب "اقالً فاقد انجام همچو مطالعۀ الزم و پرسش مستند از 

چنین استدالل ها، را  زمانی از یک شناخته می شود، " کنندگان
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 .شنیده بودیم" پیوند سیب با بید"تالش بعنوان  نویسنده، 
کابل در انتخاباتی  ه هایحوز یکی از رأی دهندگان زن در")

  (S. Sabawoon/DPA © )".درحال انتظار اند، تا رأی داده بتوانند
 

احتمالی، به اشتراک نسبتاً قناعت بخش صورت گرفته " دور اول"،  انتخابات "اضطراری"اینکه در چنین شرایط 
رهبری فعلی دولت و حامیان عمدۀ آن از " دستاورد "است، چه بخواهیم و چه نخواهیم، در حقیقت در قدم اول 

یاسی باشند و یا ستقدیر و تحسین هستند، اگر  مردم ما، همیشه شایستۀ. محافل توانمند بین المللی شناخته می شود
" آلمانی"که، در پروسۀ انتخابات سهم گرفته اند، درین فرصت، طوریکه یکی از روزنامه های یآنهائ. سیاسی غیر

 .تخریبی و انتحاری مخالفین دولت نشان داده اند" ات حمالتیدتهد"نوشته است، بی اعتنائی خود را در برابر 
طالبان را نا دیده " مردم تهدیدات"اپریل، هم چنان می خوانیم، که  ۵ به تأریخ، "شترن"در یک گزارش دیگر 

 .گرفته، در انتخابات سهم گرفته اند
 

صرفنظر از مراحل گذشتۀ . افغانستان از دیر زمانی است که در مرکز توجه و عالقمندی های جهانیان قرار دارد
، که بیش "بن"در افغانستان بر اساس کنفرانس " مؤقت"م و تشکیل حکومت ۴۴۴1بحران، بعد از آغاز وقایع سال 

فرستاده اند، بار دیگر از توجه مطبوعات " وهق"کشور بعد از  همان سال، به این کشور با تناسب مختلف،  ۰۴از 
در افغانستان و هم اینکه، چه سیستم سیاسی " نظامی –سیاسی "در رابطه با  انکشافات . آنها نیز برخوردار می باشد

در افغانستان، در تحت نظر سازمان ملل متحد، تهداب گذاری شده است، کشور های دخیل در وقایع افغانستان و 
 . آگاه اند منطقه بخوبی

 

های " برنامه"طرح ها و "شناخته شده، با " احزاب"، حکومات تجربه دارند، "انتخاباتی"در جوامعی که با سیستم 
، مفهوم روشن است، می باتیهای انتخا "حوزه"برای مردم آن، رفتن به . مشخص به مبارزۀ  انتخاباتی می پردازند

ا قتصادی و غیره اهداف در آن،  شناخت  –روگرام بهتر سیاسی دهند، که ، از پ" رأی"خواهند، به همان حزب 
 . داشته باشند لحاص

 

، از (Ursula von der Leyen" )اورزوال فُن دیر الین"در مورد انتخابات اخیر افغانستان، وزیر دفاع آلمان، خانم 
ریت اردوی آلمان در کشور مثبت، از مأمو" بیالنس"انتخابات روز شنبه، یک  ، از"اتحاد دیموکرات مسیحی"حزب 

: گفته است( Bild"-Zeitung"" )بیلد"، "روزانه"در عین حال در صحبت با  اخبار . افغانستان، ارائه داشته است
برای انسان ها پیشرفت ببار  توظیف، ما را همیشه بدرقه خواهد نمود، اما این المانیماتم ها به ارتباط عساکر کشته شدۀ "

 (۴۴1۰اپریل  ۵شترن، " )آورد
 

ریشه های . اینکه در برابر جامعۀ افغانستان مسائل بی شمار قرار دارد، تنها از امروز، یا ازین سیزده سال نیست
و تعهد صادقانه به تالش های اساسی در امر شناخت " واقعیت بینی"فقط . عمیق آن در مراحل مختلف نهفته است

، "امکانات"حل ممکن آن، مطابق شرایط و " تدریجی"م، در راه درست و هم چنان فراهم ساختن زمینه های الز
 .مردم ما را ازین مصیبت ها، نجات خواهد داد

 

چنین، می " شترن"اندازیم که در متن گزارش  نظر" بیائید، به ادامۀ گزارش با اظهارات وزیر دفاع آلمان مشترکا
. تشکیل می دهند میلیون را دختران 3ی روند، که از جمله فل به مکتب مطمیلیون  ۰در افغانستان درین فرصت، »: خوانیم

فُن دیر . "این انسان ها، در تحت شرایط خطر، به انتخابات خواهند رفت. ، قادر به خواندن و نوشتن اندریت نسل جوانثاک

وزیر انکشاف اتحادی " هم چنان« "طالبان هیچگاه وجود داشته نمی توانست این امر در تحت رژیم" :می گوید" نالی
پیشرفت های بزرگی را "، (Gerd Müller (CSU)) "گیرد میولر"، "(سی اس یو)"عضو حزب سوسیال مسیحی " )آلمان

این خود یک : "گفته است" میولر" ،"("Welt)" دیر ویلت"روزنامۀ، "آنالین"در برابر شمارۀ " .نموده است تصدیق

 "با بیانات در محافل انتخاباتی، مباحث در بارۀ کاندید ها: گیرد پیروزی بزرگ است، که انتخابات صورت می
 

که در سراسر : محصل"میلیون متعلم و  11عالوه بر این اظهارات، مقامات رسمی افغانستان هم چنان از تعداد 
، یاد آور شده اند، که اضافه از یک سوم هم چنان اند، به این تازگی ها یاد کرده افغانستان، مصروف آموزش

ارد و خود سورتیکه احصائیۀ مرکزی، آمار الزم را به نشر بپصدر . کشور را می سازد" تخمینی"مجموع نفوس 
دوره "، که قسمت بزرگ انتخاب کنندگان را، با تفاوت از خواهد شد آنرا تحلیل و تجزیه نماید، به احتمال قوی دیده 

 .تشکیل خواهد داد" تجدد طلب"و " سواد"جوانان با  بیشتر ،"های قبلی
 



  

 

 

 6تر6له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalatئدغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړپه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

نظر بگیریم،  را در قاره های مختلف، در" مهاجر"، بخصوص هموطنان "هموطنان"وقتی برخی از نوشته های 
، یعنی "یک جانبۀ مثبت" و تعدادی را هم " یک جانبه منفی "می توان بعضی ها را  قسماً ارزیابی های مختلف، که 

بزبان آورده اند، و بعضی ها هم، در " افتخارات"بدون تفصیل یا به ارتباط جریان انتخابات . ت دانستنفع حاکمیه ب
نوشته اند، که اصالً با ارزیابی در خارج از افغانستان، چیزی در بارۀ انتخابات افغانستان " گیریه نتیج"تحت نام 

در متون تحریری عدۀ . ا چیز داشته می تواندطوریکه در کشور های دیگر معمول است، ارتباط ن ، آن"نتخاباتا
راه معقول این . دیده می شود و عده ای هم بر عکس آن" حاکمیت قریب دوازده سال"نسبت به " بد بینی"زیاد، یا 

مورد، باید، جوانب مثبت و منفی، بطور مستند و تا حد ممکن بطور  خواهد بود، تا در ارزیابی و قضاوت در هر
 .مطرح باشد" گروپی"تصفیۀ حساب، فردی یا " نیت"ن گردد، بدون اینکه با کدام  فرد کامل و صریح بیا

 

مهمترین موضوع، بعد ازین انتخابات  حال که رهبران غربی، ازین نتایج استقبال نموده اند، و از جانب دیگر
، با "خود موکول سازد کرزی به جانشین"با امریکا بوده است، در صورتیکه امضاء آنرا " منیتیاقرارداد "موضوع 

م، جانشین ۴۴1۰، بعد از سال نو میالدی، یعنی بعد از سال «"ناتو"و " ایاالت متحدۀ امریکا"»داد، رامضاء قرا
 .خواهد بود" آیساف"
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