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 11/13/3113          عارف عباسی
 

 نظر شما چیست ؟
 

، صاحبان عاجزانه می خواهم توجه ارباب قلماگر پا از گلیم فراتر ننهاده و بخود حق بیشتر از حد معین نداده باشم 
زمینۀ معرفت با انديشه های پاک ملی شان توسط اين وسیلۀ آئینه صفت را که  برهنظر، دانشمندان و اهل خ

 دفمندیهبا  به يک موضوع بی نهايت مهم جلب نمايم تا اگر بتوان انديشه ها را حاصل گرديدهبرايم اطالعاتی 
تا در طريق روشنگری و تحلیل و بیان  ريممبذول دا هبه آيند توجه بیشتر و جدی را و دهخشیبمسیر  سو بدان خاص

  .ه باشیمرا بجا آورد خود سترگواقعیت ها رسالت 
آنچه واقعٌا درين مرحلۀ حساس تاريخی وطن ابدٌا از اهمیت موضوعات مورد بحث کنونی انکار نمی کنم اما  که البته

باالی  مسلمٌا کهوقوع می پیوندد ه ب چندان دور ه تحوالتی است که در آيندۀ ن شمرده می شودخاص حائز اهمیت 
ديرينه  آرزو های ۀ آمال و برآورنداينکه  يا  وداز دو حالت فارغ نخواهد ب سرنوشت وطن تآثیر بسزا داشته نتايج آن

 .ملت باوری بیشترو رفاه افغانستان خواهد بود يا خدا ناخواسته مايۀ نا امیدی، دلهره و بی  و صالح  خیر  برای
 

می عشق حقیقی وطن  در سینه منافع ملی ندارند و جز سر سودای ديگر در احوال و آنانی که دانا اند و آگاه
درک نموده اند ساسات شريفانۀ انسانی حابا  را درد، رنج، بیچارگی، محرومیت و اسارت هموطن خود ،پرورانند

چگونه خرمن آرزوی های دانند که  و می  تجارب و اندوخته های زيادی مبتنی از حقايق يازده سال گذشته دارند
و چگونه در و فناه رفت  به قهقرا  ،هناروايی های ارباب قدرت قرار گرفتن مردم در معرض تند باد دهشتناک بیکرا

، پامال نمود مردم افغانستان راحقوق مشروع  یو پهناور وسیعمردمی فساد  يرفته شدۀذپ زير سقف يک نظام
، مصلحت را به فساد، حیله، دروغ، خدعه و تزوير جای خود مردمخدمت برای رفاه و آسايش  مسؤولیت، صداقت و

 . دگرايی و معامله گری بخشی
 

تا با  نشديمهم  و اهل قیام  در داخل و خارج پیدا نتوانستیم را چون توانايی ساختار سازمان های ملی و غیر وابسته
در تعیین  و برازنده  بگیريم و نقش سازنده  در آينده اين جنايات را رامؤثر جلو تکر وملی مقاومت مسالمت آمیز ع

ممثل خواسته بر داليل روشن  های سیاسی فعلی بنا سفانه احزاب و سازمانأو مت سرنوشت وطن خود داشته باشیم 
، لذا تحت اين شرائط آنچه میسر است رسالت بیان و های مردم بوده نتوانسته و دلبندی به آن فريب سراب را ماند

های متفکر وطن پرستان باز نموده تأثیری بر آيندۀ که ی دردمند و مغزها را در دل اه خودنوشتن است تا اگر ر
   .بزودی آمدنی است داشته باشد

 

 !دوستان محترم
قرار دارد، البته هژده ماه و دو سالی  3111دانیم که افغانستان در آستانۀ دو تحول بزرگ بعد از سال  همه نیک می

 و در عمر سیاسی يک مملکت آنقدر دراز نیست، يکی از اين تحوالت بیرون شدن قوای نظامی ممالک عضو
 .است افغانستان و تحول مهمتر و قابل توجه جدی و آنی انتخابات آيندۀ رياست جمهوریناتو  عضوغیر

 

چند ون شدن قوای خارجی از افغانستان یرامون تأثیرات اقتصادی بیرنويسنده در حیطۀ فهم و دانش خود مضمونی پ
 :که می توانید به کمک لینک آتی آنرا هم مطالعه فرمائیدماه قبل در همین پورتال خدمت پیشکش نمودم 

 

dfp.khareji_hay_nairo_khorooj_aref_abasi/PDF_Tahlilha/upload/net.german-afghan.www://http 

 
اما اين تحول محتاج ارزيابی و تحلیل همه جانبۀ علمی بوده که پیامد های سیاسی، امنیتی و اجتماعی آن مورد بحث 

 .قرار گیرد
توان  میصورت گیرد  میالدی 311۲در سال  وری که قرار است در موضوع مهم و حیاتی انتخابات رياست جمه

 .نکات آتی را در نظر گرفت
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 کرات و مرات از زبان کرزی صاحب با مطبوعات ه دائر شدن انتخابات اگر مگر بیشماری دارد ، تا حال ب
 دو با هطی مصاحب ، مخصوصًاروند داخلی و خارجی شنیديم که فرمودند جناب شان در ختم اين دوره کنار می

نقاهت را از ياد  دورۀ) و به استراحت می پردازم نگار انگلیس فرمودند که در وقت معین کنار رفته نفر خبر
باور و تزوير ديده ايم  و بسی خدعه، حیله  ين چند سال از حد زياد ضد و نقیض شنیده ايم چون در(. بردند

نشود که در آخرين   .همواره حدس و گمان ما را بسوی شکاکیت ها می برد به سخن زائل گرديده امندی م
که بهانه قرار گرفته انتخابات برای مدت  ،مثاٌل نا امنی د،خلق گرد عمدًا لحظات آمادگی انتخابات شرائطی

رب احتمال ضعیف است ولی با تجااين يک ، گرچه تعويق افتیده و دور کار نظام کنونی تمديد گردده نامعلوم ب
 .گذشته بعید از امکان نیست

 موضوع نهايت مهم ديگر که ، قول خود صادق و وفادار بمانند و انتخابات عملی شوده اگر کرزی صاحب ب
ت که انتخابات آينده تا چه حدی  بصورت نبايد از نظر دور نگهداشته شود چگونگی برگزاری انتخابات اس

، معلوم گردد که آيا اين انتخابات از گزند خواهد بودب موکراتیک، شفاف و راستکارانه مبری از تقلينسبی د
های همسايه و ممالک ذی قدرت جهانی در امان زور و ثروت داخلی، مداخالت کشور اعمال نفوذ حلقات

آيا تضمینی وجود دارد که صاحب بر اريکۀ قدرت تشريف دارند چون در جريان انتخابات کرزی . ؟خواهد بود
 نفوذ خود برای نامزد دلخواه شان سوء استفاده نکنند؟ و جناب شان از مقام 

 
 :خواهند داشت حلقات ذيل درين انتخابات نامزدی بقرار معلوم  

 1-   شانو يا از اقارب شان و يا شخص بسیار نزديک و مورد اعتماد يکی از برادران کرزی. 
 3- اين ذوات بعد از ( لحاامراهلل صو  عطا محمد نور، ضیاء مسعود، محقق، رشید دوستم )ه متحد ملی هجب

وجوه مشترک خصومت های علنی و قتل و قتال مردمان بیگناه پیروان همديگر بروی منافع مشترک شخصی و 
اين حلقه در انتخابات  و به احتمال قوی آقای نور والی بلخ نامزد سیاسی برای نظام مورد نظر باهم کنار آمدند 

تکبر و غروری به اين شخص آفريده که حتی متوجه مفاهیم و تعابیر  و قوت سیاسیوفرت ثروت ، خواهد بود
تا حال « من پايگاه دارم » و « من ملت دارم» گفتند که  از لحاظ صحت سیاسی نمی شوند مثاًلسخنان خود 

و  و عقب والی صاحب ايستاده اند، شش ملیونی افغانستان از آن آقای نور است و ملت سی که نفهمیده بوديم 
 ؟دانستیم که چگونه پايگاه دارندنمی 

   ؟اين  پايگاه نظامی است
  . و يا پايگاه اقتصادی؟

 .شايد قابل قبول واقع می شداگر میگفتند که مردم با منست و يا جايگاه مردمی دارم 
 3- پیوستند فعاٌل داکتر  یدو عضو اين سازمان، امراهلل صالح و ضیاء مسعود به جبهۀ متحد مل ،شورای نظار

عبداهلل عبداهلل و محمد يونس قانونی درين شورا بحیث کالن شونده باقی مانده ديده شود که کدامیک نامزد کرسی 
 .، موقف سیاسی ولی مسعود معلوم نیسترياست جمهوری خواهد بود

 4- نامزد اين حزب باشدای اتمر ق، شايد خود آحزب حق و عدالت بسر کردگی آقای اتمر سابق وزير داخله. 
 ۵-  اگر مذاکرات صلح از طريق پاکستان با مخالفین مسلح به نتیجه برسد احتمااٌل طالبان و حزب اسالمی

 .نامزدان خود را خواهند داشت
 ،در جملۀ نامزدان از 

 

 .پروفیسور عبد الرسول سیاف هم نام برده می شود** 
 زدان مستقل مصروف فعالیت های مقدماتی اند، بحیث نامو آقای علی احمد جاللی  داکتر زلمی خلیل زاد  **

 .داردمعلوم نموقف داکتر اشرف غنی احمد زی تا حال ** 
 . را برای احراز اين مقام از طريق تلويزيون پیام افغان اعالم نموده اند بريالی نیازی از امريکا نامزدی خود** 
  .نیز در اين روز ها به حیث نامزد رياست جمهورس سر زبان هاستخانم شهال عطا ** 
  .دکرسی رياست جمهوری را داربه تصمیم نامزد شدن  همخانم فوزيه کوفی ** 

 

و احتمااٌل نمايندگان احزاب ديگر و اشخاص مستقل شامل میدان  شد البته در چند ماه آينده به اين لست افزوده خواهد
 .نبرد انتخاباتی خواهند گرديد
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ولی با کمال اطمینان و بدون هراس اوری محض بوده تبصره بر چگونگی انتخابات آينده و پیش بینی نتايج آن پیش د
اکثريت مردم را از ادارۀ آيندۀ خواسته های توان گفت که  میبا فهم و دانش اوضاع و احوال يازده سال گذشته 

 :توان چنین خالصه نمود کشور  می
 

ف و متعفن لجن زار کثیپاک کاری  ،ايش صفحۀ نوين در امر حکومت داریکلی و بیخکی و گشصفیۀ  -1
و محو کلیه رسوم و عنعنات فساد ؤاخذه مفسدين و چپاولگران دارايی های ملی فساد توسط دور ساختن و م

 .گستری
، رواج اعتقاد به اصل دولت در خدمت ملت با ايجاد روحیۀ احترام به قانون و ی در اجراآتتغییر بنیاد -3

 .تطبیق جدی قانون علی السويه باالی همهو ، مراقبت و نظارت قانونی رسم مسؤولیت، جوابدهی
گماشتن اشخاص با اهل، با کفايت، مجرب، تحصیل کرده  و ماهران فنی در رأس امور بدون در نظر  -3

، لغو عنعنۀ تقسیمات کرسی های دولتی برای امتیاز بخشیدن داشت پیوند قومی و يا نفوذ سیاسی و تنظیمی
 .به ارباب زور و ثروت

 .با محاکمۀ جنايت کاران جنگی و ناقضین علنی حقوق بنی آدمی ععدالت اجتماأمین ت -4
 

نايت کرده اند، خون ج دهد آنهايی که در سی سال گذشته با سرنوشت مردم بی باکانه بازی نموده تجارب فرمان می
ردم اظهر من الشمس کردار و اعمال شان نزد م، مال مردم خورده اند ويران و تباه کرده اند و جمیع ريختانده اند
وارثین و مالکین ذی حق ابدی اين وطن   اجنبی نيا توصیۀ ولی نعمتا و اساس اسناد خود ساختهه ب ار است و خود

با زهم درين انتخابات  حیث واقعیت تحمیلی و حلقات مطرحه دانند  اگر بصورت انفرادی و يا سازمان يافته ب می
هم پاشی تمامیت ديد و تمايالت سیاسی شان هراس ازاهی به طرز عاقبت کار روشن خواهد بود و با آگبرنده شوند 

 .دوارضی افغانستان متصور خواهد ب
درون از يا  نحوی مساعد گرديد که چهرۀ نوی از بیرون وه اما اگر بخت با مردم افغانستان ياری نمود و شرائط ب

ول، با ارادۀ ، مسؤبا وقار، با عزت، صاحب غرور ملی وطن درين انتخابات برنده شود زن و يا مرد با شهامت،
را به اساس لیاقت، فهم، دانش و  کاران خودو خدمتگار صديق و واقعی مردم تبارز نموده همآهنین، غیر وابسته 

بدون شک اين وطن راه سعادت، رفاه، آسايش، ترقی و تعالی را پیموده و همه يکسان در صداقت انتخاب نمايد 
حیث همکار ه ب برابر قانون مسؤولیت داشته و دارای حقوق مساوی خواهند بود، اگر بیست فرزند صديق وطن

بهايی در  و پر گیرند مادر وطن که ذخاير بیشمارئل مسؤولیت امور را بدست با اين خصارئیس جمهور منتخب 
ما از لحاظ آب غنی و  ،به فرزندان امین خود خواهد سپرد آنرازير خاک برای فرزندان خود به امانت گذاشته 

و بهره ؤلد ايجاد طرح های م با سرآبه بوده دريا های مست و خروشان و ملیون ها جريب زمین باکره داريم که
خواهیم  خود پایه ب از پهلوی نام افغانستان زدوده شده نه تنها ننگین فقیر لقبديگر  برداری مدبرانه و مسؤوالنه

به بازار ديگران  و تولیدات خود ، گاز طبیعی مازاد برق بوده حتی قادر به سودا کردن خود کفاف  ايستاد بلکه
خیال پردازی نبوده هر يک  نستان از زمامداری آينده که ابدًات افغاو انتظار مل اينست آرزو، توقع . دبوخواهیم 

 .ی و امکان پذير استلعم
  
الهی بهتر ما را کرد که  همیشه در دعا های خود تضرع می کرحوم مولوی يوسفی امام مسجد فلشنگ نیويارم

 .، بدبختانه درين سی سال بهتری نديديم امیواريم بهتری معجزه آسا تبارز نمايدرهبر ما بگردانی
 

در  برای آيندۀ کشور داردرا نظر به اهمیتی که م ۀ ناچیزاز پورتال معزز افغان جرمن آنالين متمنی ام تا اين نوشت
ه پیامی برای نسل ديدنبال گرد ان محترمدانشمند ابراز نظريات سودمندخواهی بگذارند تا اين سلسله با  نظر دريچۀ 

 .جوان افغانستان باشد
 

 پايان
 
 


