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مـطـالـبــى  در  وراى  انـتـخــابــات
ر#است جمهورى افغانستان

عملـ)ه7 انتخـابات ر#است جمـهورى افـغانستـان را مى توان به ح)ثِ #ـكى از وقا#ع مهم قـابل غور,  ولى حـاوى عواقب كـث)ـراالبعاد در
جر#ان زندگى  پر از نش)ب و فراز چند دهه7 اخ)ـركشور تلقى كرد. ا#ن بحث ب)شتر متوجه جـوانب عام ,  ولى قابل توجه در#ن مقطع
حـساس تار#خ مـا مى باشـد و نه جبـهه گـ)ـرى بر له  و  #ا برعل)ـه شخص, #ا گـروهى و نه هم تمـج)ـد و #ا تنقـ)د از اجـراآت و واكنش

احمد و محمود , #ا اشاره به نارسا#ى در عمل)ه7 آن.
بدواً اشاره7  مختصر به پاره #ى از واقع)ت ها صورت م)گ)رد :

 ـ  مصارف مالى :۱
تعداد كـاركنان افغـانى و غ)ر افـغانى با وسا#ل تخـن)كى شان و همچنان تبـل)غات توسط وسـا#ل جمعى خـبر رسـانى خارج مرزى غـ)ر
افغانى در وراى مـوضوع انتخابات مـذكور نه تنها در تار#خ كـشور بى سابقه است, بلكه در سطح منطقـه  و  جهان ن)ز تبـارز م)كند.
بصورت مـثال در انتخـابات مورد بحثِ ما در مقـا#سه با مصـارف مالى هنگفت انتخـابات اخ)ر ر#است جـمهورى امـر#كا چه از لحاظ
تناسب با تعـداد نفـوس, چه از لحـاظ تنـاسب تعـداد مـستـحـقـ)ن  راى دهى و چه هم از لـحاظ تـناسب تعـداد بالفـعل راى دهندگـان هر

. قرار معلوم عامل #گـانه و #ا هم احتماالً(*)دوكشور مـصارف مالى در افغـانستان به مراتب ب)ـشتر از اضالع متـحده7 امر#كا م)ـباشد
عامل درجه #ك چن)ن مصارف گـزاف ناشى از توجه خاص به مصلحت افغانستان نبوده, بلكـه ملحوظات س)است داخلى  امر#كا و
تا حدى هم رعـا#ت بلند رفتن ح)ثـ)ت موسسه7 ملل مـتحد در سطح ب)ن المللى م)ـباشد. بهر حـال هدف هر چه بود ام)د كه حـال حلقه
هاى علمى و فـعال)ن صـحنه7 سـ)است افـغانى كـه بح)ث نتـا#ج ضـمنى انتخـابات بدست آمده  جـهت تحـق)ـقات مـز#د علمى و س)ـاسى

استفاده ورزند.
 ـ جر#ان انتـخابات ا#ن واقعـ)ت تلخ را بر مال ساخت كـه بنا بر عواملى اكـثر حلقه هاى فـعال صحنه7 سـ)است كشـور متأسـفانه هنوز۲

هم سعـى م)ورزند بمنـظور كسب قدرت از عـواطi اصوالً مـشروع قـومى,  زبانى و سمـتى هموطنان خـو#ش سوء اسـتفاده نمـا#ند. در
حال)كه ساخـتار اجتماعى افغـانستان باعث م)گردد كه در طول زمان نه تـنها ا#ن سلوك به ضرر فعال)ن مذكـور بلكه به ضرر اقوام و

گروه هاى مربوط هم به شكل تجر#د نسبى و تدر#جى شان از اكثر#ت جامعه افغانى تمام خواهد شد.
 ـ ا#ن واقع)ت البته در خور ستا#ش است كه مردم مظلوم افغـانستان با وجود نا ام)دى هاى پ)هم از هر جانب و با وجود تحد#دات۳

متواتر و شد#د مخالف)ن دا#ر شدن انتخابات مذكور را به پ)مانه7 قابل مالحظه #ى سهم خود را در انتخابات گرفتند.
در ع)ن حـال اكثر#ت قـاطع شان در پاسخ به پرسش ژورنال)ست هاى خـارجى و داخلى هدف اشتراك خـود را از سهم گ)ـرى شان به

منظور تحقق آرمان ملى همه افغان ها معرفى نمودند كه رو#هم رفته حاوى مطالب ذ#ل بود :
بقـاى افغانسـتان #ك پـارچه و مسـتقل بهـره مند از صلح و ثبات كـه داراى نظام متكى بر اصـول اسالم باشـد, تا براى همه مـردم رنج
د#ده7 مـا بدون تبـع)ض زمـ)نه7 سـهـمگ)رى شـان در اعـمـار مجـدد اجـتمـاعى, سـ)ـاسى و اقتـصـادى كشـور مـسـاعد شـده تأمـ)ن امن)ت در
داخل صـورت گـ)رد و بـا دول همجـوار,  منطقـه  و جـهـان به نوبت خـود از طر#ق تفـاهم و همكارى در فـضـاى صلح و احـتـرام متـقـابل

روابط ن)ك بر قرار گردد, و نه اعطاى كدام امت)از و #ا انجام كدام پروگرام د#گر.

(*) مخصوصاً گر تفاوت سطح زندگى هر دو كشور رعا#ت شود
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 ـ با وجود#كه انتخابات وس)له7 غ)ر قابل انصراف در راه ا#جاد  و بقاى نظام متكى بر اصول حاوى  رعا#ت عدالت , آزادى ,۴
حفظ كرامت و رفاه افراد جامعه م)باشد, خود انتخابات به ذات خود اصل هدف ا#جاد چن)ن #ك جامعه را تشك)ل نمى دهد. چه
گذشته از امكان تقلب, ارعاب و اكراه در عمل)ه7 انتخابات ا#ن امكان هم وجود دارد كه با وجود رعا#ت مواز#ن شكلى انتخابات

بصورت مرئى و #ا نا  مرئى انتخاب كنندگان در اظهار راى خو#ش واقع)ت را مد نظر گرفته نتوانسته باشند. به عبارت د#گر دا#ر
شدن انتخابات به ذات خود براى رس)دن به هدف مطلوب فوق ضرورى خواهد بود, ولى نه حتماً كافى.

 ـ با#د #كى از واقع)ت هاى مهم همـواره مد نظر باشد كه از بدو مرحله  #عنى از مجلس بُن  و مصـوبات آن گرفته تا دوره مؤقت,۵
لو#ه جرگه7 اضطرارى, ا#جاد و طرز تدو#ر آن , اداره7 انـتقالى, تصو#ب قانون اساسى و لو#ه جرگـه7 دوم و حتى تعد#ل تار#خ اقدام به
انتـخـاب رئ)س جـمـهـور, حلقـه هاى مـسـئـول و ذى صـالح افـغـانى و غـ)ـر افـغـانى از خـود در بـرابر نظام حـقـوقى مـصـوبه7 خـود شـان ن)ـز

چندان پا بندى نشان ندادند.
 ـ عـده اى از صاحـب نظران خارجـى و هموطنان مـا چن)ن اسـتـدالل مى نمـا#ند كـه چون با دا#ر شـدن انتخـابات و انتـخـاب  رئ)س۶

جمهـور بر اساس اكثر#ت آرا,  مشروعـ)ت حكومت افغانستان تثـب)ت شده و بالنت)جـه قدرت مشروع الزم ناشى از حمـا#ت مردم ن)ز
بدسترس حكومت قرار مـ)گ)رد, حكومت م)تواند منبعد در راه تأم)ن امنـ)ت و اعمار مجدد اجتماعى, س)ـاسى و اقت صادى كشور

بصورت مؤثر اقدام نما#د.
 ـ نه تنهـا حـضـور نظامى و سـ)ـاسى دول عـضـو ائتـالف در افـغانسـتـان #ك واقـعـ)ت است, بلكه اولـ)اى امـور افـغـانى ن)ـز همـواره  و۷

بصورت جدى اِسرار به تـقو#ه و تمد#د حضور نظامى شان در#ن كشور مى ورزند.
اكنون در ارتباط و با رعا#ت واقع)ت هاى مذكور مطالب ذ#ل بعرض م)رسد :

 ـ مـشـروعــ)ت #ك نظام, اركـانش و نـفـاذ قـدرتِ مـربوط به آن حــاوى جـوانب عـد#ده و تا حـدى هـم پ)ـچـ)ـده بوده و ا#ـجـاب بحث۱
مفصل را مى نما#د كه خارج از حدود ا#ن نوشته م)باشد.

در#نجـابه تذكر ذ#ل اكـتفـا مـ)شـود : كه اصـوالً مشـروع)ـت #ك نظام , اراك)ن آن و قـدرت ناشى از آن وقـتى از لحاظ مـحتـوا موجـود
م)شـود كه ا#ن پد#ده  با اتكاء بر #ك سلسله ارزش هاى قرار داشـته باشد. ولى در سطح زندگى س)ـاسى جوامع معموالً جـنبه7 انفسى

)Subjektivمشـروع)ت مورد بحث,  ب)ـشتر تبـارز مى نما#د. #عنى واكنش مثـبت مردم به شكل استـقبال نسـبتاً دوامـدار و حتى (
المقدور همه جانبه7 افراد جامعه در مشروع)ت مذكور نقش تع))ن كننده را دارا م)باشد.

جـاى شك ن)ــست كـه واكنش مـثـبت مــداوم و جـدى مـردم #ك جـامـعـه براى پـذ#رش مـشـروعـ)ت نظام بـحـ)ث منبع مـشـروعــ)تِ نفـاذ
قـدرت نظام مذكـور تأث)ر غـ)ر قـابل انصـراف دارد  ولى چن)ن واكنش مـحضـاً با راى دادن ح)ن انتـخابـات تضمـ)ن شده نمـ)تـواند و
كـافى هم نم)ـباشـد. بخـصوص اگـر توقع راى دهنده در باره7 تحـقق نظام و ارزش هاى مطلوبش با روش بعـدى اراك)ن آن نظام بحـد
كـافى وفق نداشـته باشـد #ا بنا بـر نفاذ شـرا#ط خـاص دفـاع مؤثر مـردم از مـشـروع)ت نظـام مطلوب و اراكـ)ن آن صورت پذ#ر نـباشـد
مثالً هنگام اشغال #ك كـشور توسط قدرت غالب خارجى و ضد مشروعـ)ت نظام مطلوب مردم  و #ا در اثر كودتاى داخلى حلقه هاى
زورمند غ)ر پابنـد به نظام مطلوب مردم و #ا هم در اثر انحراف تدر#جى مداوم اراكـ)ن دولت تحقق نظام مطلوب جامعـه از ب)ن رفته

و #ا در حالت از ب)ن رفتن باشد.
 ـ در ارتباط با مـشروعـ)ت #ك نظام تا حدى هم موضـوع زعامت ملى مطرح شـده م)تـواند, ولى نه با#ن معنى كـه محض با انتـخاب۲

رئ)س جمهور در نت)جه انتخابات عام و مستق)م و سرى, زعامت ملى شخص منتخب بصورت حتمى تثب)ت گردد.
 ـ بدواً با#د گـفت كه براى ا#جـاد  زعامت مـلى بمعنى اصلى آن عـالوه بر انتـخابات مـستـق)م, عـام و سِرى ا#ن هم ضـرورى م)ـباشـد۳

كه چن)ن انتخابات در پرتو وجود  و نفاذ حاكم)ت ملى دركشور صورت گ)رد و دوام #ابد.
در حال)كه ح)ن اشغال افغـانستان توسط شوروى راجع به مرجع اصلى تمث)ل حاكم)ت ملى از طر#ق جهـاد مردم افغانستان با شوروى
اشغال گر  و  رژ#م مزدورش مناقشه7 مسلحانه صورت م)گرفت و همچنان در جر#ان خانه جنگى  مرجع ممثل حاكم)ت ملى مغشوش

و متنازع ف)ه بود, در حال حاضر هم بعد از اشغال افغانستان توسط قدرت هاى ائتالفى تمث)ل حاكم)ت ملى عمالً در حالت تعل)ق
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قرار دارد,  فعالً صحبت از زعامت ملى بى مورد خواهد بود.
موضوعات)كه در باال ذكر شد با وجود جوانب تنق)دى آن در حق)قت حاوى ا#ن مطلب م)باشد كه با انجام انتخابات هنوز مشكل

حل نشده و ه)چ مرجع و ه)چ حلقه7 افغانى و غ)ر افغانى خود را نبا#د به ح)ث برنده7 م)دان س)است بپندارد, بلكه مؤفق)ت شان ولو
به شكل تدر#جى هم باشد مربوط به انكشاف امور در آ#نده و تكم)ل #ك سلسله شرا#ط م)باشد.

 ـ نه جناب رئـ)س جـمــهـور منتــخب  و وابســتگان سـ)ــاسى اش و نه همــچنان اوپوز#شـن و وابسـتگـان شـان  و نه ســا#ر فـعــال)ن۱ -۳
سـ)اسى كـشور و حلقـه هاى ذ#دخل با#د فـراموش كنـند كه در ارتبـاط با گذشـتـه7  خود هر #ك (بشـمول نو#سـنده7 ا#ن مطالب) بنوبه7
خـو#ش در برابر خــداوند, مـردم و مـ)ـهن مـا به پ)ـمــانه اى مـقـصـر#م و با#د بعـد از ا#ـن هر #ك مطابق به مـوقـعـ)ـت و توان خـو#ش به

جبران آن بپرداز#م.
 ـ واقـعـ)ت ها را نبـا#د ناد#ده گـرفت و #ا در كـتـمان آن از نـظر مردم اقـدام كـرد. همـچنان صـراحت لهـجـه در برابر مـردم با#ن۲ -۳

معنى ضرورى است كـه مشكالت از چ)ز#كه هست, كمـتر معرفى نشوند. باالخـره با#د قول و عمل قواء حاكـمه در برابر مردم با هم
در تضاد نباشد.

 ـ جناب رئ)س جمـهور , سا#ر اراك)ن دولت به شـمول نما#ندگان آ#ـنده7 پارلمان و همه فعـال)ن صحنه7 س)است كـشور با#د در۳ - ۳
رأس وظا#i خــو#ش حـصــول مـجـدد حــاكـمـ)ـت ملى(در حـالت تـعل)ق) را قـرار داده و با رعــا#ت واقـعــ)ت ب)نى الزم در#ن راه حــتى
المـقدور مـتحـداً جد و جـهد نمـا#ند. با فـهم ا#نكه چن)ن كار تـا زمانى امكان پذ#ر نخـواهد بود تا حـد اقل تأم)ن امن)ت ضـرورى در

وطن تحقق ن)ابد و تأم)ن حد اقل اسباب مع)شت مردم ما از منابع خود افغانى م)سر نباشد.
 ـ توف)ق در#ن راه تا آنزمان مـمكن نخواهد بود , تا عده7 مؤثر جامعـه7 ما به ا#ن قانع شوند كه انجام چن)ن كـار تنها توسط حلقه۴ -۳

خــاص(چه در سطح حكومت و چـه در سطح اوپوز#شن) صــورت پذ#ر نبــاشــد و مطابق آن تجــاو#ز الزم را عـمـلى كنند « تا مـنتج به
كمك عملى كتله هاى بزرگ جامعه7 ما شده بتواند)

 ـ از جـمله7 وظا#i حكومـت و اوپوز#شن #كى هم ا#ن خـواهد بودكـه هر كـدام در عـمل و نظر پـ)وسـتـه به دوسـتـان غـ)ـر افـغـانى۵ -۳
حـالى سـازند كـه ذهن)ت عـامـه7 مـردم مـا به شـهـادت مـتـواتر تار#خ كـشـور ه)چ قـدرت خـارجى را كـه به ظاهر به آمـر#ت به افـغـانسـتـان
مـتـوسل شونـد, بح)ث دوسـت و #ا آمر خـود تلقى نـكرده است.طبق ا#جـابات امـروز با#د در جـستـجـوى طرقى شـد كـه همكارى ب)ن
دولتــ)ن به همكارى « بـ)ن برادر ولى حــسـاب در مــ)ـان»  و با رعــا#ت تأمـ)ـن منافع مــشـروع طرفــ)ن و احـ)ــاناً با ا#جــاد منافع جــد#د

مشترك شان منجر شود.
 ـ با ا#جاد و دوام چن)ن عمل)ـه اصالً  زم)نه براى تبارز زعامت ملى واقعى آن (در سطح حكومت و #ا اوپوز#شن) مـساعد شده۶ - ۳

و تشخ)ص دوستان مؤثر  و دوامدار در همجوارى , در منطقه و در جهان امكان پذ#ر خواهد شد.
در خـاتمه با#د با رعـا#ت اصل انصـاف گفت كـه : با وجـود مطالب فوق الذكـر عملـ)ه7 انتـخابات مـورد بحث , جناب رئ)س جـمهـور
افـغانسـتـان را على رغم مـشكالت عد#ـده كه به آن مـواجـه م)ـبـاشد در مـوقـع)ت مـسـاعد قـرار داده  و در صـورت استـفـاده از امكانات
پ)ش ب)نى شده با توكل بر عدالت و توانا#ى خداوند(ج) , با اعتماد بر جوانب ن)ك اخالق و روح)ه7 مردم ما و با تجد#د نظر الزم

بر روش خو#ش ام)د به توف)قش موجود است تا وظا#i بس مشكل و خط)ر تار#خى را كه به عهده دارد به خوبى انجام دهد.
#كى از وظا#i مـهم مـا هم ا#نست كـه خـدمـات و قربـانى هاى كم نظ)ـر مـجاهد#ن واقـعى راه حق و قـربان)ـان مـعـصـوم جهـاد  و خـانه
جنگى ها و مظلومـان دست ظالمان را فـراموش نكرد , و در عـمل از ا#شان تقد#ـر بعمل آ#د و همچـنان از كمك و تسانـد انسانى و
اسـالمى مل)ون ها مـردم گـمنام و نامدار خـانواده بشـرى در لحظات ح)ـاتى جـامعـه7 ما حـتى المـقدور در عـمل و بصـورت استـمرار قـدر

دانى كن)م.
كه در آفر#نش ز #ك جوهرند*بـنى آدم اعـضاى #كد#گرنــد
دگــر عـضو هـا را نمانـد قـرار*چو عضوى بدرد آورد روزگار
نشا#ـد كه نامت نـهـنـد آدمـى*تو كز محنت د#گران بى غمى

    «سعدى ش)رازى»




