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 02/20/0210          عارف عباسی

 شعور سیاسی و بارآوری آن

در انتخابات ریاست جمهوری سال را  مردمتصور و باالتر از   هصاحب نظران حضور گستردهموطنان و اکثریت 
اری ک  متبارز، درکنار دیگر انگیزه ها عامل اسی عوام الناس افغانستان راارتقای سطح شعورسی  هجری شمسی13۳3

و این پدیده مورد تحسین، تقدیر و ستایش با عالمی احساسات مواجه شد،  ،و سازنده خواندند، که بال شک چنین است
ننده برای وار کدرا گشایش درب های امینه تنها برای حال فال نیک گرفتند بلکه آنرا   خبرگان دور نگر این جنبش عظیم

 دانستند.آیندۀ کشور 

 :بوده می توانددر کل دو موضوع شاخص تعیین سطح آگاهی سیاسی مردم  به ارتباط انتخابات

 انتخاب راه – ۱

 انتخاب شخص – ۲

تحت این عنوان میتوان حاالت غیر مطلوب زندگی اجتماعی ، نصف این شعور است و  ممثل کهانتخاب راه:  – 1 
  اقتصادی و سیاسی مملکت را به بحث گرفت.

 بر از بیرون وارد شده تحوالت بحدی آنی و سریع شکل گرفت که از بسی جهات شرائط تصنعی 0221بعد از سال
دون ب سازی و ساختار سیاسیلت واتخاذ تصامیم د عجوالنه و نا سنجیده بود که در به پیمانۀتحمیل شد. اقدامات کشور 

 مجال نفس کشیدن به مردم بدون و جامعۀ همان روز افغانستان عینیو شرائط  به نیازمندی های واقعی اندکترین توجه
بدون داشتن مشخصات  ، زمامدار جامۀ عمل پوشیددر افغانستان بال کشیده، دردمند و غصه دار  وآمد طرح ها از بیرون 

به هیچ  ایجاد نهاد های ممثل دموکراسیدرصادر گردید، « نیوکان ها» الزم در درون جامعۀ افغانستان از پیروان 
حنگ خون ریزی، ویرانی ، آوارگی و نابودی هست سال  03صورت به آمادگی های جامعه بعد از پشت سر گذشتاندن 

نشد. از یک طرف شیپور دموکراسی ، عدالت اجتماعی و حقوق  مبذول  توجه و بود با کلیه زیر بناهای حیاتی کشور
، جنایت کاران و ناقضین علنی حقوق بشر بخاطر ایستادن به پهلوی امریکا کشان حرفوی  مدبشر نواخته شد و از جانبی آ

برای سقوط طالبان  در اریکۀ قدرت سیاسی قرار داده شدند و امریکا این وطن را ملکیت خود دانسته بین مزدوران و 
ق ابیر تحمیلی مطابسر آغاز آن همان تد بسط تمام سیزده سال فالکت بار کهجاسوسان خود تقسیم نمود وباقی شرح و 

اداری،  ولی فساد گستردۀ امریکا بود و نه افغانستان واقعیت هایی است که تکرار آن را نمیتوان احسن گفت. های خواسته
و تمام بدبختی به رأس هرم قدرت  مبا پیوند های محک دانحصار قدرت سیاسی و اقتصادی توسط گروه محدود زورمن

نه تنها بیزاری و نا رضایتی آفرید بلکه مردم را هم بیشتر آگاه، بیدار و هوشیار های ناشی از موجودیت چنین نظام 
 ساخت .

به کالبد بی جان دموکراسی  این بیزاری و بیداری خود را عمالً تبارز دهند و  که نمودندمردم اراده  ،در انتخاب راه 
 ده واقعیت ها را ایجاد نمایند.یشکبیرون غین و عوام فریبانه واز حالت های مجازی، تصنعی، در کشور راروح بدمند و

غرض تطیق قانون و  ازاتجقوانین مجال تطبیق پیدا نموده و اعمال خالف قانون مورد بازخواست قرار گرفته و رسم م
 گیرد.قرار ن مورد بهره برداری زورمند، متقلب و مفسد ابزار سیاسیتأمین عدالت متداول گردد. دیگر دموکراسی بحیث 

 بر مبنای رسوم اختناق بار متداول در همین اهداف میتوان خالصه نمودرا  خواسته های اکثریت 

ماندگار نبوده خود خالق تضاد و ستیز فزونتر می  راه عقالنی و آتش و باروت به تغییر حاالت توسلکه  دانستندمردم   
نقش  و. برای تمثیل ارادۀ واقعی مردم و ایجاد شرائط مساعد حاکمیت راستین ملی و جامعه را به نابودی می کشاند گردد

در سرنوشت سازی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و جلو هر نوع سوء استفاده و بهره برداری های توده  داشتن فعال
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ن، یگانه تم تضمین نمودناجایز را گرفتن و حقوق حقۀ باشندگان این سرزمین را علی السویه بدون هیچگونه تبعیض و س
احساس  با وجدان بیدار تمرین حق خود ارادیت با رفتن به صندوق رأی است راه ، بهترین ، انسانی ترین و شائسته ترین

 واقعی ارزش این عمل. کمسؤولیت و در

و پختگی  هجری شمسی ملت افغانستان این تعامل ملی و تأریخی را انجام داد.13۳3 ماه حمل سال 1۱که به تأریخ 
 .ساخندشعور سیاسی خودرا ثابت 

 انتخاب شخص: – 0

محسوب می در شرائط مطلوب  پختگی و کمال شعور سیاسی و مظهر واقعی این شاخص مهمتر و با ارزش تر بوده
سالم و عاقالنۀ شخص بروی معیار های سترگ  مردم این شعور را در انتخاب  کهبارآور نمی گردد  تا زمانی گردد و

است اما اگر در رأی دادن به اشخاص سزاوارستایش . البته رفتن اکثریت به صندوق های رأی عمل تمثیل نکنندملی 
انگیزه های چون نفوذ زورمند، تداوم قدرت نا متوازن یک محل خاص در ادارۀ کل مملکت، عالیق قومی، زبانی و 

 بی محل خواهد بود.ندن از پختگی شعور سیاسی منطقوی شامل باشد این همه تبارز احساسات بی مورد بوده و سخن را

آزمون ها و برآمدن از کوره ها قرار گرفتن در برابر بسی همه نیک میدانیم که وطن بعد از این همه نشیب و فراز ها و 
و اکثر بدبختی ها ناشی از فقدان یک زعامت شائسته گرا و ملی گرا  نیاز جدی و آنی به یک زعامت واقعی ملی دارد

 .  هبود

ز ا برخورد با معضالت گوناگون درونی و بیرونی را درهای آنی  البته توقع معجزه گری ویا سحر وجادو مشکل گشایی
ا ارادۀ ب وطن پرست با شائستگی ها و سجایای ملی و اخالقینیکوی منزه  ولی شخص نیست  معقولداشتن یک شخص 

دور خود جمع می  این منظوربرای  نظر فداکار و صدیق را گون و همجمعیت هم راستین و محکم خدمت به افغانستان
 نماید.

مسؤولیت و حب وطن معیار های آتی در انتخاب یک شخص باید مورد  ی باالبته نزد یک رأی دهندۀ صاحب شعور سیاس
 نظر باشد.

 لیاقت ، اهلیت مسلکی ودرجۀ تحصیل . -  1

 تجارب کاری - 0

 اقت امانت داری وطن دوستی و اخالق .سوابق رسمی و شخصی از لحاظ صد - 3 

 کرد.ندر یک خالی بی عدالتی قرار دارد که توسط دولت گذشته به دالیل واضح و قابل فهم به آن توجه  افغانستان -۴
این وطن و باشندگانش شاهد وحشیانه ترین جنایات بودند. فرهنگ افغانی، دساتیر کتاب الهی و قوانین مدنی تأمین عدالت 

زدودن نفرت ها و انتقام جویی ها گردیده در وصلت بیشتر مردم  را یگانه وسیلۀ آرامش روانی مظلومین دانسته باعث
ستی مسالمت آمیز میگردد. جنایتکار به استناد جرائمش مورد مؤاخذه ممد واقع شده  و متضمن آشتی ملی، صلح و همزی

و محاکمه قرار می گیرد نه پیوند های قومی، زبانی و منطقوی و مجرم به اساس ارتکاب جنایات خود در محکمه 
 مسؤولیت دارد.

 ش حکومت داری اش قرار داشتهباید در صدر م زمامدار آیندۀ کشور باید به این اصل معتقد بوده و تأمین عدالت انتقالی 
 باشد

 فراست و درایت سیاسی، مؤفق صاحب خصوصیات دیگری چونار دعالوه بر آنچه در باال ګفته شد یک زمام  -۵
مملکت بوده  تفکیک عقالنی رجحانات نیازمندی های عنعنات و رسوم مردم و ساختار های اجتماعی ازآگاهی کامل 

مؤفقیت یک زمدار است که چه دارای استعداد مؤثریت و اعجاز کالم می باشد که خصوصیت آخری بزرگترین عامل 
 چگونه بگوید و در کجا و چه وقت بگوید.بگوید، 
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یکی از معاونینش  یااگر نتایج مقدماتی و نهایی در اثر شمارش آراء مردم کسی را برنده اعالن نمود که صداقت وی و
، کسب دارایی منقول در حراست تمامیت ارضی کشور قابل سؤال است، خودش یا معاونش دستان آلوده بخون مردم دارند

کجا کردی جواب صورت گرفته و در برابر  سؤال ازو غیر منقول خودش و یا یکی از معاونینش از راه غیر مشروع 
ی ها و اعمال منافی اخالق آغشته بوده، صاحب اهلیت، کفایت و فهم الزم وده به هرزگبندارد. دارای شخصیت مطلوب ن

 زمام داری نیست و سوابقش وارتباطاتش با ممالک خارجی مغشوش است.
ی و شعور سیاس درین حالت طبعاً شعور سیاسی اکثریت رأی دهنده برای چنین فردی قابل سؤال جدی قرار می گیرد.

 شعاع قرار میدهد.الدرک اهمیت رأی دادن را تحت 
اگر رأی دهنده خودرا از اسارت تعصبات قومی، زبانی و منطقوی رهانید و خودرا تبعۀ افغانستان و فردی از ملت یک 

، افغانستان دانست طبعاً شعور سیاسی اش اورا بسوی انتخاب سالم می کشاند و اطالق کلمۀ پختگی شعور سیاسی ۀپارچ
 صدق می کند.

چه  نموده و آنرا نادیده بگیریمنمی توانیم از واقعیت ها چه بسیار دلخواه باشد و یا ناپسند گریز  با عرض مطالب فوق ما
. درین انتخابات متأسفانه بنابر دالیل قابل فهم مرد و یا زن نابی با طرح های عالی ما در یک شرائط مطلوب قرار نداریم

تا حد زیاد انتخاب مردم را محدود گردانید. مردم دو ای آشنا اصالح و بهبود راه نیافت . موجودیت یازده نامزد چهره ه
 بر گزینند، لذا به آرزوی را یکی از این نامزدانباید  راه پیش رو داشتند که در رأی دادن سهم نگیرند و اگر رأی بدهند

را بر  بدتر و بدترین بد، بزعم خود شان از بین بد برای آینده تغییر، بهبود و اصالح و گشایش یک درب امیدوار کننده
 چه رأی ندادن یک بی تفاوتی و غفلت ملی بود. دگزیدند و چاره هم نداشتن

 
 پایان
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