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 ۰۱۳/۲۳۰/1۲                عارف عباسی 
 

 انتخابات آيندۀ رياست جمهوری
 «نظر شما چیست؟» 

 
با تقديم اين جمع بندی و نتیجه گیری از پورتال وزين افغان جرمن آنالين خواهشمندم تا ختم اين بحث را اعالم 

 .بخش نظر خواهی بردارند و از
با اظهار امتنان، سپاس و قدردانی از جمیع هموطنان محترمی که درين نظر خواهی سهم گرفتند و با ارائۀ 
نظريات سودمند و پیشنهادات علمی و عملی خود بحث را مفید و جالب گردانیدند مرا در ارائۀ اين نتیجه گیری 

 . ياری نمودند
نگیزۀ اصلی اين نظر خواهی غم فردای وطن و سرنوشت مردم آن بود که انتخابات قابل ياد آوری میدانم که ا

آينده بهر منوالی که صورت گیرد بحیث يک موضوع حاد ملی ارزش غور و مباحثه را دارد، مسلمًا مدعايی 
 .ديگری در آن نهفته نبود که دانايان همه آنرا آگاهانه دريافتند

 

 :انتخابات -اول
مستقیمًا بموضوع تماس گرفتند اهمیت انتخابات را در تعیین سرنوشت آيندۀ کشور حائز اهمیت عالی جنابان که 

تلقی نموده بعضی با مالحظات خاص و داليل واقعی مختلف ذيدخل خارجی و داخلی که نزد شان موجه بود 
دات عملی چندان خوش بینی به انتخابات وانمود نساختند، ولی دوستان ديگر تحت شرائط خاص و پیشنها

امیدواری به يک انتخابات نسبی عادالنه و شفاف نشان داده امکانات تبارز يک افغان وطن پرست، خدا شناس، 
 .با مسؤولیت، با اراده و متقی را با انتخاب بهترين و شايسته ترين همکاران دور از امکان نشمردند

اختن حلقات فساد پیشه و مزدور اجنبی در مجموع همه صدای اصالحات بنیادی و تغییرات کلی را در دور س
 .باال نموده در غیر آن بی مفهومی و بی معنی بودن انتخابات را اظهار داشتند

 

 : ديموکراسی  -دوم
درين بحث به موضوع ديموکراسی هم تماس گرفته شده بعضی از شرکت کنندگان، ديموکراسی را نظام بدرد 

بل از وقت خواندند ولی اکثريت اين را بحیث يگانه نظام قابل قبول بخور برای افغانستان وانمود نکرده آنرا ق
دنیای امروزی پنداشتند و به استثنی يک تعداد ممالک معدود که در کهنه خیالی های مطلق العنانی و استبداد در 

ی عوام گیر اند و يا بعضی از ممالک ديگر با وصف انتخاب نام های متفاوت بازهم از اساسات اين نظام يا برا
 . فريبی و يا ناچاری استفاده مینمايند باقی اکثريت در همین راه روانند

اصل عمده و برازندۀ ديموکراسی تأمین حاکمیت ملی است نظامی که ممثل ارادۀ واقعی مردم بوده و بنايی که 
بستن آزادانۀ پايه هايش بر رأی مردم استوار بوده فراهم آوری زمینه برای مردم يک کشور است تا با بکار 

حق مشروع خود در تنظیم زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وطن خود نقش واقعی داشته،  هر تبعۀ کشور 
حق دادن رأی را برای انتخاب زعیم خود نظر به احکام قانون دارا بوده و تحت هیچنوع شرائط نه اين حق 

امور را به مؤسسات ديموکراتیک که به اراده و سلب گردد و نه از آن سوء استفاده بعمل آيد، ولی تنظیم ديگر 
انکشافات، تحوالت و قضايای . خواست مردم بنا يافته به وکالی خود که خود انتخاب نموده اند  می سپارند

داخلی و خارجی پیش بینی نشده که دولت صالحیت تصمیم گیری را در آن موارد نداشته بازهم به آراء عامه 
اساسات ديموکراسی . وری ها و جرگه های انتخابی مطابق احکام قانون محول میگرددبشکل ريفرندم و يا به ش

مثل نصوص کتب آسمانی نیست که اوامر الوهیت پنداشته شده و تغییر نا پذير بوده در همه جا يکسان تطبیق 
مايند و هر مملکتی مطابق احوال و شرائط و تجارب و سطح دانش مردم خود اين نظام را تطبیق می ن. گردد

قوانین اساسی هر کشور مطابق نیازمندی های زمان در تغییر است،  هیچ مملکتی  ممثل و نمونۀ واقعی 
وقتی ديموکراسی می گويیم نبايد . ديموکراسی برای کشور ديگری شده نمی تواند و نبايد از آن پیروی نمود

همه، اين مکتب و فلسفه را خود از ديار فورًا امريکا و جوامع اروپايی را در مخیلۀ خود مجسم سازيم زيرا 
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کهن آموخته و درعملی کردن آن تجارب چندين ساله دارند، مثاًل در امريکا مسائل حقوق فردی و آزادی ها به 
سطحی رسیده که نه تنها عمل مجامعت جنس با جنس از لحاظ قانونی پذيرفته شده بلکه مزاوجت زن با زن مرد 

، در بعضی ممالک اروپايی خريد و فروش مواد مخدر و فحاشی قانونًا روا است، با مرد مجاز قرار داده شده
خوب مملکتی مثل افغانستان در تطبیق ديموکراسی عنعنات و  ارزش های دينی و ذهنیت های عامه را در نظر 

عصر سلطنت مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه هیأت  1۶۹۱می گیرد، چنانچه در تدوين قانون اساسی سال 
تدوين قانون اساسی که متشکل از شخصیت های نخبه، دانا، مجرب و دانشمند هر رشته بودند قوانین اساسی 
بسی ممالک جهان را مورد مطالعه قرارداده مطابق اوضاع، احوال و شرائط کشور قانونی که بحال ما در آن 

 .لی قرار گرفتزمان سازگار بود بوجود آوردند که با بعضی تعديالت منبع قانون اساسی فع
 (برای تفصیل مزيد  در مورد ديموکراسی به آخرين نوشتۀ آموزندۀ محترم ناصر تیموری مراجعه گردد) 
طوری که در ) هر تعلل و بهانه تراشی در تطبیق ديموکراسی از قبیل پیش از وقت بودن و بیسوادی مردم 

های شخصی و حکومت های مطلق زمینۀ تبارز قدرت ( مضمون محترم بارز صاحب بهتر توضیح گرديده
العنان و استبدادی را فراهم می آورد، اگر آنچه در وطن ما میگذرد و جريان دارد آنرا عیب ديموکراسی بدانیم 

ديموکراسی استبداد و انضباط قانون است، در ديموکراسی اعمال مجريان قانون قابل . مرتکب اشتباه شده ايم
خود در تطبیق قانون صادق بوده، عقیدۀ راسخ و احترام به قانون داشته بررسی است که ارگان های سه گانه، 

باشند در غیر آن ديموکراسی و قانون اساسی ابزار استمرار قدرت وعوام فريبی بیش نخواهد بود چنانچه 
هرسه ارگان در مجموع و يا يکی از سه در تخلف از قانون  بصورت علنی فعاًل در وطن جريان دارد، اگر

د پس تطبیق ديموکراسی ناکام است، پیروی از اين نظام همانطوری که متضمن تأمین عدالت اجتماعی عمل کن
و حقوق حقۀ اتباع يک مملکت است، جمیع روابط اجتماعی، فعالیت های سیاسی و تشبثات اقتصادی توسط 

 .قانون های مجوزه که از قانون اساسی نشأت می نمايد تنظیم میگردد
بطور مثال اگر در تأمین حق زن و قانون ازدواج سن معین و رضايت منکوحه قید باشد، بايد درين قانون و يا 
قانون جزا، برای متخلفین اين اصل جزا تعیین گردد، و لو که والدين منکوحه باشد و يا زور آور منطقه، که 

 .ی ديموکراسی را می سازدقانون جزا و تطبیق جدی و عادالنۀ آن رکن اساس. بايد تطبیق گردد
 

جنابان محترم هاشم انوری، ناصر تیموری صاحب، انجنیرصاحب نجیب اهلل داوری، داکتر صاحب سید عبداهلل 
کاظم و محترم بارز صاحب و داکتر صاحب سعیدی هر کدام نظريات نهايت ارزنده و پیشنهادات خیلی جالب 

و پیشنهادات انوری صاحب، تیموری صاحب و داوری ارائه نموده در حالی که گفتنی اضافی بر نظريات 
صاحب ندارم، پیشنهاد دانشمند محترم داکتر صاحب کاظم حرمانی در دلم آفريد، جناب شان اين بحث را به 
پیمانۀ با اهمیت و دارای ابعاد گسترده پنداشتند که بايد در سیمناری مورد بحث قرار میگرفت  و در ختم آن 

گرديد، واقعًا چه نظر عالی، و ايکاش ما توان مالی و سازمانی  میداشتیم که قادر به دائر قطع نامه ای صادر می
نمودن سیمنار ها و کنفرانس ها بشکل بحث عام می بوديم تا چنین موضوعات با اهمیت ملی را در مجامع 

 .بزرگتر و وسیعتر مورد بحث قرار میداديم، بدا بحال ما که هردو را نداريم
وطنان محترم در بارۀ دو سه کانديد احتمالی کرسی رياست جمهوری نظرياتی داشتند و محترم بعضی از هم

 . جلیل غنی بیانیۀ تلويزيونی محترم داکتر صاحب سیرت را مورد تحلیل و ارزيابی جامع و عالمانه قرار دادند
 .دانشمند محترم ولی احمد نوری تحلیل بسیار عالی و واقع بینانه داشتند

تبصره های دوست گرامی ام محترم بارز صاحب بعرض برسانم که مقدمۀ دلپسند و واقع بینانۀ شان  در مورد
در مورد اين که ديموکراسی متاع تجملی نبوده و مخالفت شان به استداللی که ديموکراسی به قد و اندام 

ل مقنع ارائه نمودند با افغانستان متناسب نیست، هر تأخیر و تأجیلی بضرر افغانستان است و در زمینه دالي
ايشان مؤافق بوده نظريات شان را تائید می نمايم،  اما پذيرفتن توجیهات و داليلی  ارائه شده که شرائط بیحد نا 
مطلوب و ناگوار حاکم را که با قهر و غضب زور آوران و ستم پیشگان جبرًا بر جامعه تحمیل گرديده بحیث 

و در قبول آن مشکل داشته برايم سخت دشوار است، بحران زدگی و  يک پديدۀ اجتماعی برايم ناممکن است
جنگ زدگی اين وطن در سه دهه يک واقعیت است، بلی از پديده های آن خلق جنگ ساالر و جنايتکار ظالم و 
ستم پیشه هم بوده ولی اين همه حوادث در عین زمان  تا حد زياد باعث رشد فکری، درايت و بیداری مردم هم 

است که عوامل تبارز آن توسط معامله گری ها و مصلحت گرايی ها کمرنگ گرديده، درست است که  گرديده
جنگ شالودۀ زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه را برباد نموده و نهاد های ملی و مؤسسات عنعنوی 

عنعنوی، بازهم جامعۀ اجتماع را يکسره ويران نموده ولی در مجموع چه اين جامعه سنتی است، چه قبیلوی يا 
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منحط نبوده دارای افکار ثابت وغیر قابل تحول نیست، جامعه در مجموع فساد پرور، دزد پرور و خائن پرور 
نیست ولی داد وستد ارباب قدرت مخصوصًا رئیس جمهور مملکت شرائطی را ايجاد نمود که ما نبايد جامعه را 

و دسايس چند زورمند صاحب نفوذ سیاسی و ثروتمند وگماشتۀ در کل در آئینۀ جنايات، حقه بازی ها، خدعه ها 
اجنبی بنگريم، اشخاص و حلقاتی که درين سی و چند سال به سرنوشت مردم بیرحمانه، وحشیانه و خائنانه 
بازی کردند، اعمال، کردار و اخالق شان ممثل اخالق و اوصاف جامعه در کل شده نمیتواند، اين واقعیت تلخ 

ا سالم است و تقلب و خدعه و دسیسه از پديده های جامعۀ نا سالم است و انتخابات شفاف يک را که جامعه ن
توقع بیجا است، پس ما دو دسته به زور زورمند، حلقات فساد پیشه و ائتالفات نو ظهور خالف منافع ملی تسلیم 

 .انداخته می شوديعنی هرچه در ديگ است در طبق . شده دست خود از استقبال يک آيندۀ بهتر بشويیم
در جامعه افغان مانند سائر جوامع، انسان با عقل، با درک و شعور تمیز خوب از بد زندگی می کند ولو که 
بحرانات بی سابقه و دراز مدت را پشت سر گذاشته اند، افکار بشر بشمول بشر افغانستان ثابت و راکد باقی 

و جامعۀ ما هم از آن بی بهره نمانده، ظرفیت های تحول نمی ماند دنیا در آستانۀ يک انقالب اطالعاتی است 
. پذيری و انکشاف موجود است بشرطیکه توسط ارباب قدرت و مبلغین بی خبر از دين در اختناق کشانده نشود

امروز دختران افغان در تیم های ورزشی شامل اند و برای اجرای مسابقات بین المللی بخارج مملکت میروند 
 .ر در ساحۀ هنر و ثقافت مشهود استانکشافات چشمگی

مردم در حاالتی ضديت و مقاومت نشان میدهند که مکاتب و فلسفه ها و تحوالت افراطی توريد شده ونا سنجیده 
شدۀ مغاير ارزش های ملی، دينی و فرهنگی و بدون شناخت واقعی ذهنیت های عامه جبرًا توسط میلۀ ماشیندار 

ارباب قدرت شوروی زمان و پیروان شان می گفتند جامعۀ افغان عقب . یل گرددو برق دادن و تازيانه زدن تحم
گرا، سنتی و دينی و عنعنوی است که از صفحۀ روزگار محو شده قشر مترقی پیشتاز انقالبی جاگزين آن گردد 

یت و اما تحت شرائط بهتر، مساعد، صلح و امن. و آن منطق و طرز ديد آنها برای تأمین مقاصد خاص شان بود
 .رهبری سالم و صادق مردم در مسیر پذيرش تحوالت و انکشافات مخالفت نشان نمی دهند

به ارتباط تبصرۀ شما که از ژان ژاک روسو نقل قول نموده ايد، گمان نمی کنم اين مقوله در احوال کنونی 
اهم دو تجربۀ خودرا که افغانستان صدق نمايد، شما جامعۀ افغان را با افکار ثابت و راکد بر شمرده ايد میخو

يکی از دوران های قبل و ديگری از امروز افغانستان است با شما و خوانندگان محترم سهیم شوم که تحول 
 :زمان و سیاست های معقول چگونه زمینۀ تحول و رشد فکری را میسر می سازد

 

شافات زراعتی مأمور خورد رتبۀ در زمان شاهی در وزارت زراعت بودم که اصالحات و انک –اول 
درچوکات پالن های پنجساله رويدست بود، در بدو مرحله برای قناعت دادن زراعت پیشگان افغانستان در قبول 
عوامل انکشاف زراعت و تغییر ذهنیت شان به موانع و مشکالت عديده روبرو بوديم زارعین در برابر همه 

رايگان مارا نمی پذيرفتند، حالت مأيوس کننده  تالش های ما مقاومت و سر سختی نشان میدادند و حتی خدمات
بود، ولی ما مأيوس نشديم و مساعی خود را جدی تر ساخته شیوه ها و طرزالعمل های مختلف را بکار بستیم تا 
ذهنیت دهقان را تغییر داده آماده پذيرش اصالحات بنمايیم که مطلقًا به نفع اش بود، برای تعقیب اين هدف از 

ل، کالن شوندگان قوم و زمینداران بزرگتر و وکالی شوری کمک خواستیم، که اولین مؤفقیت ما مال امامان مح
در ساحات کشت پخته بود و پخته کاران حاضر بگرفتن تخم های اصالح شده و کود کیمیاوی و تطیق شیوه 

ت در کشت غله جات های مؤلدتر کشت شدند و بعد از يک سال ثمر بیحد متفاوت آنرا ديدند، متدرجًا عین موفقی
رخ داد در بعضی مناطق که بزرگر از يک جريب زمین به مشکل بیست سیر حاصل بر میداشت با استفاده از 
عوامل بهتر تولید و ادويه جات مقدار حاصل به هشتاد سیر و يک صد سیر باال رفت، بهترين خوشۀ انگور از 

خوشۀ يک ونیم چارک را وزن نمودند، درخت سیب با يک يا يکنیم پاو باال وزن نداشت اما دهقانان با تعجب 
نوعیت خاص بنام سیب مرحوم داکتر وکیل خان شهرت يافت که برای گرفتن ده نهال سر شکنی بود، روزی 
مردم تخم اصالح شده و کود کیمیاوی رايگان را قبول نمیکردند اما در کمتر از ده سال جکومت توان 

سام آور زارعین را نداشته شرکت های خصوصی برای عرضۀ اين جوابگويی تقاضای شگفت انگیز و سر
 .خدمات رويکار آمد

شاه نزول اين جکايه در آنست که ذهنیت های مردم ثابت و منحط نیست و محتاج فراهم آوری زمینه برای 
 .تحول پذيری است نه جلو تحوالت و انکشافات را گرفتن
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بیدار، روشن، مبتکر و دراک جوان تبارز نموده که سخت در امروز خوشبختانه در افغانستان يک قشر  -دوم
تالش ارتقای سطح دانش خود بوده به زبان های خارجی آشنا بوده و همه به وسايل الکترونیک دسترسی دارند 
اين قشر که به اقوام مختلف افغانستان متعلق اند محتاج يک رهبری سالم، تنظیم و بسیج ساختن اند جوانی که 

روعش توسط ادارات حکومت مرفوع نگردد مجبور است به درب دوستم، خلیلی، محقق، قسیم فهیم، خواست مش
 .قانونی ، سیاف حضرت ويا گیالنی دق الباب نمايد و استمداد جويد

چندی قبل مصاحبۀ تلويزيونی را با جوانان محصل پوهنتون جوزجان میديدم خدا داناست اين جوانان بحدی با 
ل صحبت میکردند که حتی در بهترين دوره های افغانستان به اين سويه جوانان کمتر يافت جرأت منطقی و مدل

 .می شد
افکار مردم ثابت نیست جامعه در حال تحول و رشد است بشرطی که زنجیر های اسارت معامله گری ها و 

 .ود داردامتیاز بخشیدن ها در هم شکند و خالصه اين که جامعه نا سالم نبوده اشخاص نا صالح وج
با عرض اين حکايه ذيل که مشت نمونۀ خروار است بحث را ختم نموده يقین دارم دوست محترم ام بارز 

 .صاحب عرايض مرا انتقاد نشمرده بلکه بحیث  توضیحات مرتبط دوستانه قبول فرمايند
 

 :کی از دوستم رستم ساخت؟
 

ی بادۀ ناب با جمعی از ياران هرزۀ خود بقصد هموطنان محترم همه آگاه اند که شبی رشید دوستم در اوج مست
انتقام جويی وحشیانه که خصلت و عادت او بود بحريم هموطنی بنام اکبر بای حمله ور شد به اين ارتباط 

ارنوال اسبق چنین حکايت نمود، که ايشان از څهمکار سابق تلويزيونی ام از قول حضرت عبدالجبار ثابت لوی 
حامد کرزی روايت نمودند،  حضرت جبار بن ثابت گفت که عالیقدر رئیس  قول برکت اهلل علیه حضرت

جمهور اورا در دربار بحضور طلبید و برايش گفت يا جبار بن ثابت اين بار دوستم به چنگال قانون گیر آمده و 
امر وی را  ديگر راه نجات نیست، دوسیه اش را فورٌا ترتیب و به محکمه محول سازيد و به مقامات امنیتی 

 .صادر شده که دوستم را به توقیف انتقال دهند
حضرت صبغت )ديری نگذشت که ترکیه از حال زار چاکر و مشتری خود واقف گرديده در صدد نجاتش برآمد 

اهلل مجددی بنابر مکتب نقشبنديه و رسم پیر و مريد حلقات حامی در ترکیه دارد، و بهر بندش معده و سائیده گی 
کیه میروند و در آنجا در بهترين شفاخانه ها مورد تداوی قرار میگیرند بعد از شفا يابی به بیرۀ تحتانی به تر

لذا ترکیه به وی دستور مداخلۀ فوری داد ، ( گرفتن جیب خرچ دورۀ نقاهت را در دنمارک سپری می نمايند
راه مصالحه را  چون حضرت از ابتدا با دوستم روابط مشفقانه و پدرانه داشت سرشتۀ امور بدست گرفت و

دريافت، صد نفر از حواريون دوستم بنام محاسن سپیدان و کالن شوندگان بکابل مهمان شدند و با اقامت يک 
 .ماهه و مصارف چند ملیون افغانی مصالحۀ باالی اکبر بای بوساطت حضرت و رضايت کرزی تحمیل گرديد

او دستور داده تا رأی پیروان خويش در قدوم در عین زمان ترکیه به کرزی گفت که دوستم را به معاونت با 
 .کرزی نثار کند

دوستم در بازگشت به . دوسیه ها حفظ شد دوستم رها گرديد و راهی ترکیه شد، نه محکمۀ بود ونه توقیفی
 .عهدش وفا کرد و رأی پیروان خويش در صندوق کرزی انداخت و کمر کرزی با دستمال گل سیب خود بست

 .با معامله گری و جبن کرزی پس  دوستم رسَتم شد
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