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 !مسألۀ انتخابات و مشروعیت دولت

چه  کانديد رياست جمهوری افغانستان خواهند بود و 2114انتخابات سال  چه کسانی احتمااًل در

 ؟کسی شايسته آن مقام است 

و کاستش از سوی مردم يک  اروالی ها با همه کم ښئیس جمهور، نمايندگان پارلمان، رؤسای در نظام ديموکراسی انتخاب ر

 .مشروعیت حاکمیت ملی بحساب می آيدو معیار اساسی در تعیین  ستراتیژيک بوده مسألۀ 

ز سوی اجنبی، بلکه شخص يا يک تشکل نه ا حق حاکمیت آنست که نه به اصطالح داد الهی باشد و و بر اکتساب صحیح 

در اثر رقابت و مسابقه سالم با ديگران  ها تجربیاتی گرد آورده و همفکری ها و همکاری اثر فعالیت ها و حزبی گروهی در

 هسفانه به اين روش تا حال در کشور ما کسی و حزبی بـد، که متأدهبمردم امتحان ه پخته و نیرومند شده و در امور اجتماعی ب

 .قدرت نرسیده است

بنام ولسی جرگه، ديموکراسی و  یجمعی از افراد گاه انتخابات بشکل ظاهری و فورمالیته صورت گیرد، کسی و کشوری باهر

ها و فورم ها  پارلمان سیاسی مردمی ندارد و با داشتن يکنفر به عنوان رئیس جمهور، جامعۀ نظام جمهوری ندارد، شکل

ر بر نمی گیرند، بايد حد اقلی از محتويات در اعمال و تفکرات و احساسات و رفتار جامعه باشد الزم را د محتويات مربوط و

 .تا بتوان نظام جمهوری و ديموکراسی داشت

تواند محتويات متناظرش را بطور محتوم و  شود آن محتويات را ساخت، ساختن شکل دولت نمی با تحمیل شکل دولت نمی

ا اندازۀ آن محتويات اجتماعی و روحی و فکری و عاطفی در جامعه باشند که شکل دولت از ضروری در مردم بسازد، بلکه ت

 .اجتماع بیرون آيد

س جنگ و قدرت و در رأ سه سال به مدت بیست و قت و روی کار آمدن آقای کرزی کسانیکه درقبل از تشکیل ادارۀ مؤ

ملی و آگاه جامعه را مجبور به ترک  يک بخشی از عناصرهای دشمن افغانستان قرار داشتند  جهاد، در وابستگی به دولت

 های مثبت انسانی دور را که توان فرار نداشتند با خشونت و فشار های اقتصادی وغیره از ارزش یيا آنهاي کشور نموده و

آقای کرزی  قت قدرت برای شان میسر شده بود، و در دوره های حاکمیتحفظ  مؤ قدرت رسیدن وه بترتیب  نگهداشتند و بدين

 های هر سه نهاد را جنگساالران و جنايتکاران به اشغال خود در آوردند، اينکه چرا؟ يا ناخواسته اکثرًا کرسی نیز خواسته و

در نیويارک، دولت امريکا تصمیم  2111سپتمبر11میکنم که پس از رويداد  يک عامل اساسی اکتفا به ذکر صرفاينجا  در 

عملیات  شمال رژيم طالبان را در افغانستان سقوط داده تا بتواند جلو روه های مسلح جبهۀکاری و همیاری گگرفت با هم

از سالح  های شان را پر شمال ضد طالبان را پر از دالر و دست دف جیب های سران جبهۀتروريستی را بگیرد،  با اين ه

و رهبران جهاد، « حزب ديموکراتیک خلق»ه عمل جنايتکارانم منحط طالبان با چشم پوشی از هرکه پس از سقوط رژي ،نمود

جهان معرفی کرد و به اين صورت آنها تقريبًا تمام نهاد های مهم  مردم افغانستان وه آنها را به عنوان صاحبان اصلی قدرت ب

 .آوردند را به اشغال شان در پولیس و اردو ،اداری، قانون گزاری

خیانت و جنايت را ای از که هر کدام پشتاره  جنايتکار ن ملی وخائ لی منصبانبان اقاًل چند نفر از  عااگر بعد از سقوط طال 

شان را از طريق راديو تلويزيون و  بصورت علنی جريان محاکمۀباخود داشتند و دارند به محاکمه کشیده می شدند و مردم 

 مکن آنها تا اين حد گستاخ وگرفت م بحث های صورت می و ديگر وسايل ارتباط جمعی ديده و می شنیدند و در مورد جر

دادند که خود را مستحق مقامات بلند می ديدند و مردم هم تا اين اندازه در بی خبری و تحت فشار  بخود حق و جرئت نمی
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 بحیث نمايندۀ باالخره يک بخشی از آنها را و دشمنان خود را در مقامات حکومت تحمل کرده و قرار نمی گرفتند که آدم کشان 

 .سیاسی شان انتخاب نمايند

بران  قانونی صورت نگرفت، بنا با اينحال ديديم که انتخابات رياست جمهوری وهم انتخابات ولسی جرگه بصورت  معیاری و

ناموس مردم روز تا روز بیشتر شده  نتايج خوب به بار نیامد، بالعکس فساد، رشوه ستانی، اختالس، تجاوز به جان و مال و

 .رفت

اينجا تنها  اب میکند علل و انگیزه های داخلی و خارجی آن به شکل صحیح و همه جانبه به بررسی گرفته شود ولی درلذا ايج

ر نف هنزديک به پنجا ها در دور اول رايدهی تعداد کانديد 2111شود که در انتخابات سال به يکی دو عامل داخلی آن اشاره می

در حالیکه پديدۀ  مردم وعده داده بودند،ه عهد به اسالم و اجرای شريعت را بپروگرام شان ت بودند و اکثريت در سر لوحۀ

 یال هايشوند، در ذهن شان سؤ هر گاه مردم با اين نوع برنامه ها مواجه می بناًءسیاسی است،  انتخابات اساسًا يک مسألۀ

و  خود شک کرده اند  ت بر مسلمانی همديگرآيا آنها نسب همه کانديد ها به چه معناست؟،  کند و از جمله اينکه اين می خطور

سیاسی،  ی که برنامۀو يا آنهاي الی اگر همه در خط اسالم اند پس اين چند پارچگی به چه معنی است؟  و  يا بر مسلمانی مردم؟

 کنند؟ اجتماعی دارند، چرا بر محور يکی دو برنامه باهم توافق نمی اقتصادی و

مذهبی شود، مردم بجای رفتن بسوی انتخابات و سیاست، نسبت به سیاست و  –نی وقتی در مسايل سیاسی برخورد، دي

يرا در صورتیکه رهبران شوند و خود را از سیاست کنار کشیده و از همه احزاب بیزار می شوند، ز انتخابات بی عالقه می

سیاست را فراهم کنند بیزاری از  و ازع و جدال میان مذهب، ديننت گی ايجاد کنند و زمینۀمذهبی بین خود چند دست  -دينی 

 .گردد خود دين و کناره گیری از مسايل سیاسی در مردم پديدار می

 امل بسیار مهم ديگرواز گذشته های دور بدينسو يکی از علل توجه اهل شعر و ادب به تصوف همین قضیه بوده و يکی از ع

ه حزب مذهبی کند ک ین قضیه بوده است، اشتباه نشود کس فکرهم و کشور ترکیه اسالمی  نیز جدائی سیاست از دين در اروپا 

و  نخیر چنین نیست، در ديموکراسی . که اخیرًا به حکومت رسیده نظام لئیستی اتاتورک به نظام دينی برگشته است« عدالت»

بخود جلب کرده  نظام لئیستی و سیکوالر هر فرد و هر حزب حق دارد از طريق فعالیت های سیاسی و اجتماعی نظر مردم را

سیاسی،  موده برنامۀکشور برای چند سالی حکومت ن و در انتخابات آزاد اکثريت را بدست آورده بر طبق قانون اساسی آن

مذهبی و ايدئلوژيکی اين حق را ندارند که بجای نظام لئیستی  -اقتصادی خود را تطبیق نمايند، اما هیچیک از احزاب دينی 

 .يدئولوژيک دلخواه شان را برقرار نمايندمذهبی يا ا  - نظام دينی

مبارزات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به پیش رفته، پله به پله  مسیر تکامل جوامع شان در رغربی دگرچه آنطوريکه مردمان 

و مدرنیزم و امروز به اصطالح به پسا مدرنیزم  مرحله به مرحله از دوران بردگی به فئودالی و از فئودالی به صنعتی  و

قدر پیداست که از لحاظ  در کجای حرکت تاريخی قرار دارد، اين ما فعاًل  جامعۀرسیده اند، اما درست معلوم نیست که 

از  خود کفائی نرسیده و ه مرحلۀاقتصادی زندگی مردم ما هشتاد در صد متکی به تولید زراعتی بوده که از اين لحاظ هم  ب

 .دينی، مذهبی و سنتی می باشد لحاظ ترکیب اجتماعی، چند قومی و از نظر فرهنگی چند زبانی و کاًل 

بر عقب ماندگی های متعدد  که اصال برآمده از دوران صنعتی بوده، ولی در کشور ما بنا پس احزاب سیاسی در جا های ديگر

گروه  دولت به مفهوم غربی آن نشده است، آنچه از حزب و  - لتآن هنوز شکل و قوام نیافته و کشور ما تاحال دارای يک م

بنديست بین نخبگان قومی و به اصطالح جنگساالران که سعی دارند ثروت و قدرتی را که در  شود، بیشتر زد و نام برده می

 .يا حد اقل آنرا حفظ نمايند ظرف سی سال اخیر به چنگ آورده اند به آن بیفزايند و

 2114نام می برم که احتمااًل در انتخابات رياست جمهوری سال  یسران تشکل هاي ر اينجا از بعضی افراد وبهر حال من د 

 .خود را برای کسب مقام رياست جمهوری افغانستان کانديد خواهند نمود

 در 2111سال   بگیل که در  انتخابات دولی و ۀبه رهبری داکتر عبداهلل عبداهلل، اين به اصطالح بودن: ائتالف ملی  - 1

 .مبارزه با آقای کرزی شکست خورده است
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 شايد اشخاص ديگری از اين ائتالف هم خود را کانديد نمايند در ولسی جرگه و مردم  جناب يونس قانونی نمايندۀ  -

هور میراث خور احمد شاه مسعود که قباًل مدت چهار سال معاون اول رئیس جم احمد ضیا مسعود برادر و: جبهه ملی  - 2

 .کرزی بود

 .حاجی محمد محقق نماينده در ولسی جرگه و رهبر حزب وحدت که مشهور به جنگساالر است  -

بگفته خودش بنام لوی درستیز در وزارت دفاع که شهرت آفاقی آن  و« جنبش اسالمی» جناب عبدالرشید دوستم رهبر   -

 .جنگساالر می باشد

که خود گفته عضو ر والی ولدينگ شده از سوی امريکائی ها در واليت بلخ در ارتباط با جبهه ملی، حاجی عطا محمد نو

 ملی نمی باشد ولی  از همین حاال قبل از فرا رسیدن زمان قانونی مبارزات انتخاباتی چند روز قبل مجلسی در رسمی جبهۀ

ز همه بیشتر دل او برای مقام شود که ا مزار شريف بر گذار کرده بود و بعد با سفیر امريکا ديدار نمود، معلوم می شهر

 .بی تاب و بی قرار است 2114رياست جمهوری سال 

 .کانديد های احتمالی مستقل

 معاون اول رياست جمهوری که تا هنوز در همه بخش های دولت بخصوص در وزارت دفاع و ،قسیم فهیممحمد جناب  -

د محقق وعبدالرشید دوستم دم پنجشیر حتی در حد حاجی محمجز از جانب بخشی از مره داند که ب داخله نفوذ دارد، او خود می

 . تواند و از چند سال بدينسو از حمايت دولت امريکا نیز چندان بهره مند نیست مردم حساب کرده نمی روی عامۀ

تان سو در آرزوی رئیس جمهور شدن در افغانس و از چند سال بدين در افغانستان  سابق سفیر امريکا  ،زلمی خلیل زاد -

او تالش دارد تا بتواند با مهره های دارای نفوذ قومی، دولتی و تاجران افغان به توافق برسد تا پس از بدست آوردن  است، 

خواه امريکا خود را برای مقام رياست جمهوری افغانستان کانديد نمايد، اما از  يک چنین اطمینان و به حمايت حزب جمهوری

هايش  بارک او باما برخور دار نیست، شايد در افغانستان هم کس حرف رئیس جمهور رات وآنجائیکه از حمايت  حزب ديموک

 .را زياد تحويل نگیرد

وردک وزير معارف و عمر زاخیل وال وزير مالیه که  گهگاهی از شوق رئیس جمهور شدن  وقارفر باره کانديداتوری د -

مردم، لذا  راضیست و نه سازمان ملل و نه عامۀشود، اما اخیرًا معلوم شده که نه کرزی از آنها چندان  سخن گفته می آنها نیز

 .نظر نمايند ممکن خود به اين مساله متوجه شده باشند و از اين خیال خام بی تکلیف صرف

جمهوری بود، در دور اول  کانديد رياست 2111مردم کابل در ولسی جرگه که در سال  داکتر رمضان بشر دوست نمايندۀ -

م با داشتن نیت خیر خواهانه در بسیار باوجدان توأنفر سوم شناخته شد، او انسان   ،یا بدست آوردن سه صد و پنجاهزار رأب

همین نسبت در ه قبال مردم فقیر و محروم افغانستان، اما معلوم شده که از لحاظ سیاسی و سازماندهی خیلی ضعیف است و ب

مردم در ولسی جرگه نتوانسته به ايجاد يک فراکسیونی در پارلمان و يا  ۀمقام وزارت پالن و بحیث نمايند در مدت چند سال

 .يک تشکل سیاسی اجتماعی در جامعه موفق گردد

خواهد  2114شود او هم يکی از کانديد های رياست جمهوری سال  هور کرزی که گفته میمعبدالقیوم کرزی برادر رئیس ج -

پشتیبانی رئیس جمهور کرزی شانس موفقیت داشته باشد اما امید است آقای  و ن است در يک توافق با قسیم فهیم بود، ممک

له شده باشد و به وی اجازه ندهد که خود را کانديد نمايد، گرچه اين يک حق سیاسی هر اين مسأکرزی متوجه اثرات منفی 

 .افغان است

 های اياالت متحدۀ های داخلی در يکی از پوهنتون تجاوز شوروی و جنگهای  داکتر اشرف غنی احمد زی، در سال -

 برای نجات مردم تپ و در همان سال ها هم مقاالتی در دفاع از منافع ملی افغانستان می نوشت و امريکا تدريس می نمود، 

وزارت را  سی توانست آنحیث وزيرمالیه تعیین شد که با درايت و پاک نفه قت بتأسیس اداره مؤ تالش داشت همزمان با
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گیری از سوء استفاده ها در مقابل زورمندان عاجز ديد مجبور به اما وقتی خود را در جلو سازماندهی و رهبری خوب نمايد

استعفی شد و چند صباحی رياست تعلیمات عالی را به پیش برد، وقتی در آنجا هم از فشار واسطه ها و سوء استفاده جوئی 

باقی ماند تا اينکه حیث مشاور در کنار رئیس جمهور کرزی ه توه آمد بازهم ناگذير به استعفی گرديد و بهای زورمندان به س

وزارت دفاع افغانستان تعیین شد، او تا ه تحويلدهی و تحويلگیری از قوای ائتالف بین المللی ب هئیت در مسألۀس يک در رأ

هايش ا رج  کرزی و امريکائی ها به اهلیت و صداقت و ديگر ارزشکنون اين مسئولیت را بخوبی دنبال نموده و پیداست که 

برخورد قاطعانه وعدم سازش و مصلحت نسبت به کرزی متمايز می سازد  ديگر چیز و آنچه که اورا بیشتر از هر .گذارند می

ی نفر هزار رأ کانديد بود با بدست آوردن سه صد -2111جوئی وی با زورمندان است، در انتخابات رياست جمهوری سال

 .چهارم شناخته شد که بدون ترديد بیشترين رای دهندگانش اهل دانش و روشنفکران بوده اند

 فت فقط با استحالۀ تقدم معیار تجربۀتوان گ همه رنج و مصیبتی که در بیش از سی سال بر مردم گذشته، می خالصه باآن

صول سازمان و سختار سیاسی حقوقی است که امکان همزيستی و ها، دين ومذهب و علوم به ا و زنده بر ايدئولوژی مستقیم 

قابل درک بوده  بخوبی برای همه  محسوس و آزاد فراهم می آيد و يک جامعۀ همکاری و همدردی و همفکری و همرائی در

جوئی سیاست سازش و مصحت  افغانستان نیازمند يک تحول کیفی است و در طلب رهبری فردی می باشد که ديگر که جامعۀ

 .   کار آئی الزم دولت را رهبری نمايد را کنار زده با قاطعیت و
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