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 مساله انتخابات 
 جنگساالران! از مردم ۀتابعیت کورکورانو

 

تاکنون که ، اقتصادی، سیاسی  و اجتماعی تأریخیشرایط  بررسی تحلیل وعالوه از ،چنین است چراکه اگر بدانیم 
 .زیماندانظر به آن نیز ی از دیدگاه روان شناسی بهتر خواهد بود قدر شده است، هبه آن پرداخت بار ها از هرسو

 :به نظر او ،کند خاصی عنوان می ۀماهیت انسان را به شیوبه عنوان پدر علم روان شناسی فروید 
د تدریجی شبلکه از نظر اخالقی خنثی است. فروید انسان را ماحصل نهایی ر ،ه خوب است و نه بدن ذاتا  انسان »

 ها و انگیزش او انسان از هر نظر در حکم یک ماشین فیزیولوژیک است که در آن کشش تکامل میداند. به اعتقاد
بدی و شرارت  ،شوند فکری، آرزو و سوابق عاطفی ظاهر میفرایند های های ارگانیزم بیولوژیک به صورت 

ه انسان گیرد، بدون آنک های غریزی قرار می شود که عمل منطقی انسان زیر نفوذ کشش انسان زمانی ظاهر می
کند و او را  فروید وجود اراده و آزادی انسان را نفی می ؛ل آنها برآیدوصدد کنتر ها را بشناسد و یا در این کشش

کند که بر  فروید بر این باور است که انسان کوشش می، داند های اجتماعی می تابع عوامل جبری یا محدودیت
ها  وقتی تشویق ،کند نقطه است که تفکر دیکتاتوری بروز میدیگری تسلط پیدا کند و همه اطاعتش بکنند در این 

جای خدای به شخص از خود بیخود شده و در آن هنگام است که شخص خود را عمومیت پیدا کردبی سابقه شد و 
 شود. تفکر برتری طلبی و دگر آزاری در وجود او آغاز می ۀگذارد و پای خیالی می

نیروهای با تسلط ناخود آگاه  شود که انسان موجودی تلقی میروانی است.  از نظر روانکاوی انسان تابع اصل جبر
قرار داد. از این  لروتوان به سطح آگاهی آورد و تحت کنت این نیروها را می شود. هدایت می بر منطق اوفطری 
از این رو تسلط اصل جبر روانی زمانی  .می کشد شود و جهل انسان را به بردگی آگاهی باعث آزادی می ،دیدگاه

هر چه دانش فرد از خودش بیشتر باشد احتمال اینکه عقالنیتر  ،آگاهی انسان افزایش یابد یابد که خود کاهش می
 «شود. عمل کند بیشتر می

رگه انتخاب نمایندگان ولسی جها،  رویداد جنگسال اخیر  پنج و سیدستکم  تجاربگفت شود  می نکات باالبا ذکر 
که فراهم شود در اجتماع هم و امنیت ی دآزااگر که  ،صحه می گذاردکامال  و ریاست جمهوری بر نظر فروید 

مردم  ولی انتخاب نمایندی أرا از طریق رشان نمایندگان و رئیس جمهور  ،رغبت ند به رضا ونبتوامیلیون ها انسان 
دارای فهم و که کنند را انتخاب کسانی  وکسی  ،نموده قادر نخواهند بود تا تفکیک خوب از بددر اثر عدم آگاهی 

شرایط  و اوضاعی را مساعد باشند و بتوانند داشته را رهبری یک دولت و ملت کار شایسته  اخالق الزم انسانی و
 دولتی کهاز جانب اقل  یا حد ود نبرس شانی ابه نیاز ها و خواست هو ارزش ها  همه مطابق ظرفیت هانمایند که 

 ل می شود اذیت و آزار نه بینند.تشکی
ان مدمرنرسد و سیاسی  فرهنگی تا زمانیکه جامعه از درون به رشد اقتصادی و ،ه استدادتجربه در همه جا نشان 

 .می شوندایستاد شان  از قوم خودخشونتگران و آدم کشانی همان پشت سراز موضع غریزوی وعاطفی  بیشتر عادی
ی می برند اما توده هاسود خود ی دادن های أبا رنزدیک به دور حرم  وقدرتمندان  نزدیک بهناچیزی عدۀ یک البته 

ی دادن أبا ر دنمتحمل شده ا رابیشترین رنج و عذاب بوده اند و  ارباب قدرتت اجنای بارها شاهد جرم وکه میلیونی 
 .ی باقی می مانندرنج و عذاب و تنگ دستبه  دور باطل می افتند و بازهم در همانهای کور کورانه خود 

 

جائی درست است  ااین برداشت ت ،است اکثریت مردم ما ناشی از بی سوادی ۀجامعضا  استدالل میکنند که مشکل بع
دیده شده که بسی افراد درس مکتب و فاکولته خوانده همواره نیست زیرا  جامعهمشکل عامل اساسی بیسوادی اما 

پس آنچه مهم است کیفیت سواد است  و هنوز هم روانند،روان بوده  ،بدنبال همین رهبران کم سواد و خشونتگرا
 سیاسی معیاری.تشکل ها و سازمان های  نبوددر  وبخصوص کیفیت سواد سیاسی 

ندار فکری  و دار  عامتتا می داد به آنها اجازه چگونه وجدان به اصطالح روشنفکران افغان  نبودنمی اگر اینطور 
مدعی بانیت نیک پیشرو ترین جوانان بخشی از دیده شده که حتی نمایند؟ ضه عرشان را در خدمت جنگساالران 
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دانند  نمی ،آزادی و ترقی از تریبون های که در پارلمان و رادیو تلویزیون های آزاد در اختیار شان قرار می گیرد
 از آن استفاده نمایند.مثبت به نفع همگانی بصورت  وچگونه بخوبی 

ه یکی به اسم اجمل یکی از بحث های رادیو تلویزیون طلوع نیوز دو سه نفر جوان را دیدم کمثال : چند روز قبل در 
ریاست جمهوری سال  انتخابات موضوع برمدنی و دیگری سیاه وش بکتاش عضو ولسی جرگه،  ۀبلوچ عضو جامع

ت از خود حماسه باید مردم در انتخابا» بحث داشتند، آقای اجمل بلوچ یک جمله را به تکرار می گفت  2714
گرچه این نوع آروزمندی های نیک ظاهرا  خوشایند است اما از آنجائیکه چنین توقعات واقعبینانه نیست « بیافرینند

با تحلیل  داند و حالیکه به اصطالح روشنفکر افغان خود نمی خیال است زیرا در مردم را سوق دادن به خواب و
و جنایتگران را ندارد و به خائنین جرئت افشای  تواند که فرق بین دیموکراسی و استبداد چیست و گفته نمی

دیگران و عوام  تواند که چه کسی شایسته مقام ریاست جمهوری است،  چگونه از صراحت نظر خود را گفته نمی
فرد شایسته ای را تشخیص داده  طبیق وقابل ت برنامه های تقریبا  مشابه، برنامه خوب واز میان همه انتظار دارد که 

 ؟«بیافرینندماسه ح» با انتخاب آن و 
 

خواسته باشد به اگر فرد دانشمندی چون اشرف غنی احمد زی حتی که درد آور است  بسیاراوضاع عینی جامعه 
رسیدن به  برای کار را در این می بیند که باید بمقام ریاست جمهوری برسد و ۀ، چارکشور و مردمش خدمت نماید

 ،یا فرد دیگری و سی چون دوکتور رنگین دادفر سپنتابجای ورزیده ترین فرد سیاخود را ناگذیر می بیند که مقام  آن
میدان چون ه و چارۀ دیگر هم نیست قعیت راابه و زیرا ،جنرال عبدالرشید دوستم را به حیث معاون اول خود بپذیرد

باید با بخشی از اینها ساخت تا با بخشی دیگری که عقب ناچار لذا ، همین جنگساالران هستند ست و قدرتدار سیا
 .وابسته به دولت های دشمن افغانستان هستند مبارزه کرد گراتر و

 
است.  2714ریاست جمهوری سال  آخرین روز برای ثبت نام کاندید های 2713/  17/ 6با اینحال امروز یکشنبه 

خصیت ش چهار، به برداشت من از میان همه شان را به ثبت رسانده اندخود و معاونین اسمای تاکنون کسانیکه 
 ی را دارند :أامکان بدست آوردن بیشترین ر

 
گرچه در . وزیر خارجه سابق دوکتور زلمی رسول  -یک 

اما گذشته از  ،زیاد شناخته شده نیستشخصیت میان مردم عام 
ضیا احمد خود با انتخاب معاون اول ارزشهای علمی، اخالقی 

دوم از قوم هزاره  معاونمسعود از قوم تاجک و حبیبه سرابی 
حمایت رئیس جمهور کرزی را بخصوص که گفته می شود  و

 .نماید ی را نصیب خودأبیشترین رکه حتماال  باخود دارد ا
 

شخصیت علمی شناخته شده زی  داحم یندوکتور اشرف غ –دوم 
، جنرال خودول در سطح ملی و بین المللی با انتخاب معاون ا

ترین مرد شمال کشور و معاون دوم  دوستم قویعبدالرشید 
 انتخاب کرده، را هزاره از قومسرور دانش وزیر عدلیه سابق 

 فکه اشر چه بهتر بود های قومی نبوداگر مردم زیر تاثیر انگیزه 
غنی احمد زی بجای گذاشتن ریش و تسبح دور دادن، مثل سابق 

موجوه اش ان زد و بجای معاون می ائیتنکی پوشید و م یدریش
انتخاب می را شخصیت های با تحصیل، آگاه، ملی و صادق 

 نمود.
 

دوکتور عبدهللا عبدهللا رهبر ائتالف ملی، با انتخاب معاون  –سوم 
.. از محمد محقق از قوم هزاره ومعاون دومش.اولش حاجی 
  می گلبدین حکمتیارحرب اسال

  حاجی عطا محمد نور والی بلخ را نیز باخود دارد.قسیم فهیم و از قوم پشتون که حمایت مارشال
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 عبدالرب رسول سیاف یکی از کاندید ریاست جمهوری، -چهارمین 
مردم کابل در ولسی سابق  ۀاصطالح رهبران مهم جهادی و نمایندب

ک جنگساالر اسمعیل خان نفر معاونش هر ی جرگه، نام خود و دو
 قبلیآب وبرق و معاون دومش وهاب عرفان عضو سابق وزیر 

  سنای افغانستان را ثبت نمود.
 

داد که حین ثبت نام سیاف به دفتر  تلویزیون طلوع نیوز نشان می

مرکزی کمیسیون انتخابات او را عبدلروف ابراهیمی رئیس ولسی 
د دیگر نمایندگان جرگه، فضل هادی مسلمیار رئیس سنا و تعدا

 شورای ملی بدرقه می نمودند و هوا دارانش شعار هللا اگبر سر می
 دادند.

رسیدن سیاف  چانسسنتی جنگزده افغانستان اگر  ۀدر جامعمتاسفانه 
جمهوری زیاد از دیگران نباشد کمتر هم نیست بخصوص  بریاست

وهابی های ثروتمند عربستان سعودی قرار   وی که به حمایت
 د داشت.نو خواه داشته
با جذبه دیده نمی شود از همین حاال  در میان شان چنان شخصیت مردمی و عداد کاندیدها زیاد وتآنجایی که  اما از

تواند.  ی الزم را برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری بدست آورده نمیأکه در دور اول انتخابات کسی رپیداست 
چگونه ائتالف  انس رقابت برای رفتن به دور دوم را بدست خواهند آورد وچچه کسانی منتظر خواهیم بود، ببینیم 

 های در آن وقت صورت خواهد گرفت.
 

چرا اینهمه افراد خود را برای مقام  انتخابات مسألۀ که با وجود کم عالقگی مردم به ال دارد اینست ؤآنچه جای س
هریک  نه دانند که ا آنکه بسیاری از این کاندیدها میکرده اند، شاید ب مقام کاندید آن ریاست جمهوری و معاونیت

هزار  صدآوردن  حد اقل با به دست داند که اینرا میهریک مردم را نمی تواند بدست آورد ولی  رأیتنها ده فیصد 
دست آوردی خواهند داشت که آنها را وارد معامله  دهی و پرداخت یک میلیون افغانی تضمین بانکی یأرکارت 
را دارد دهی  یأرتوان بدست آوردن یکصد هزار کارت همینکه نشان دادن با  ننمود و همچنا  اهدخوسیاسی 

 آورد.بدست بیش از ده برابر سود  یأرفروش  میتواند  در موقع خرید و
جا بس میکنم هنوز شش ماه تا  فعال  در همینمسایل زیادی در این رابطه برای گفتن وجود دارد ولی بهر صورت  

 را بارها دنبال خواهیم کرد.  ، موضوعستتخابات زمان پیش روروز ان
 

 نپایا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


