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  انعکاس مبارزات انتخاباتي در سخنان بعضي از نامزد هاي انتخابات 

 
  

مه ي کاري در انتخابات رياست جمهوري انتقاد مي کنند، محبوب اهللا کوشاني، نامزد در شرايطي که مردم از نامزدان به دليل نداشتن برنا
 . حزب آزادگان افغانستان در انتخابات رياست جمهوري، از منشور انتخاباتي ده ماده اي خبر مي دهد

  
گفت، دموکراسي " تيشهروندان و کانديداهاي انتخابا: رو به رو"آقاي کوشاني امروز چهار شنبه در گفتگو در برنامه ي 

يک گام عقب نشيني از دموکراسي را خود کشي سياسي خوانده   او . و صلح، در صدر منشور انتخاباتي اش قرار دارد
  : و نکات مهم منشور انتخاباتي خود را چنين برشمرد

ر، ضرورت ضرورت دفاع از دموکراسي، طرق تامين امنيت و صلح پايدار، انکشاف اقتصادي انسان مدار و پايدا"
برابري حقوق زن و مرد، اهداف و نو سازي معارف و تحصيالت عالي، گسترش يک فرهنگ ملي متعالي برابري 
خواهانه و دموکراتيک، پذيرش عرضه ي خدمات طبي مورد نياز عامه به مثابه ي يک وظيفه ي دولت، ضرورت 

  ...". حفاظت از محيط زيست و 
وي به استقرار صلح به مثابه ي جوهر . گفت بدون تامين امنيت، هيچ کاري مهم نيستآقاي کوشاني به امنيت تاکيد نموده 

استقرار صلح در افغانستان امروزي، سه بعد دارد؛ دولت سازي و ملت : "همه تالش هاي تيم انتخاباتي خود ياد کرد
  ". شدن، مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت، تامين صلح در جماعات مردمي

   

 
نامزد حزب آزادگان افغانستان عالوه کرد که انديشه ي رهنمايي که مي تواند روابط اقوام را با دولت تامين کند، حقوق 

  . شهروندي است
آقاي کوشاني با آن که راه حل مخاصمت ها را نياز به مذاکره دانست، تحميل اراده ي سياسي از طريق سالح و ايجاد 

به گفته ي وي، مذاکرات صلح زماني مي تواند . حاکميت ارعابي را زير هر عنواني که صورت گيرد، قابل قبول ندانست
  . به نتيجه ي قابل قبول برسد که طرفين جنگ معتقد شده باشند اهداف شان را از طريق جنگ به دست آورده نمي توانند

   
ات، مذاکره با مخالفان و ايجاد صلح شعار بسياري نامزدان مي باشند، اين درحالي است که در آستانه ي برگزاري انتخاب

  . اما چگونگي مذاکرات با مخالفان توسط بسياري نامزدان هنوز توضيح داده نشده است
در همين حال، محمد اسماعيل قاسميار، معاون هدايت امين ارسال، ديگر نامزد انتخابات رياست جمهوري نيز به بيان 

  . خطوط کاري انتخاباتي خود پرداخت
   

  :آقاي قاسميار، عدالت اجتماعي، رفاه همگاني، شکوفايي اقتصادي، انکشاف اوضاع را مهم دانسته، گفت



  
 
  
آوردن نقش حکومت به حيث يک وسيله و به حيث کتله ي خدمت گار واقعي به مردم، اين هم در استراتژي هاي ما "

  ".شامل است
نده شده اند، و معاون آقاي امين ارسال فساد اداري را به تروريسم در اداره تشبيه کرد، و نيز گفت که مردم به حاشيه را

  . بايد از حاشيه به متن آورده شوند
اقتصاد کشور زيربنايش متالشي شده، حتي به : "وي نظام اقتصادي کشور را نظامي لجام گسيخته توصيف نموده، افزود

سختي آدم مي تواند جرات بکند که علما بگويد که ما داراي يک اقتصادي و نظام اقتصادي اي به معناي واقعي آن 
  ". يمهست

آقاي قاسميار گفت تيم انتخاباتي اش مي خواهد افغانستاني را آباد کند، که توسط افغان ها رهبري شود، توسط افغان ها 
وي به نقل از هدايت امين ارسال گفت، خود را به صورت برگشت ناپذير متعهد مي . شکل بگيرد، و براي افغان ها باشد

  . مردمي که اين حکومت و اداره براي شان ايجاد گرديده است، استوار نمايد داند که اجرآت حکومت را بر محور منافع
وي ياد آور شد که اصالحات بايد به صورت گسترده صورت گيرد تا فرصت هاي سياسي، امنيتي، اجتماعي و اقتصادي 

  . به نفع جامعه تغيير شکل يابند
نيز در اين جلسه طرح هاي انتخاباتي اش را بيان نمايد، اما  همچنان قرار بود نسيم اهللا درمان، معاون داکتر فروزان فنا

  . به جاي وي داکتر غني، مشاور فروزان فنا به بيان اهداف انتخاباتي وي پرداخت
بنياد آرمان شهر يک نهاد مدني است که براي انتخابات، گفتگوهايي رو به روي نامزدان با شهروندان را برگزار مي 

از اين در تاالر ليسه ي استقالل برگزار مي شد، اما سيد مسعود، گرداننده ي اين برنامه مي گويد  اين برنامه پيش. نمايد
به اين دليل، اين نشت امروز در . وزارت معارف از برگزاري چنين نشست هايي در مکتب استقالل ممانعت کرده است

  . مجتمع جامعه ي مدني افغانستان که يک نهاد مدني است، برگزار شد
   

  عارف فرهمند، کابل
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