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 90/90/2910                  م، نعیم بارز

 !اف را بايد از اجتماع سالم انتظار داشتفانتخابات ش

انتخاب رئیس جمهور که در همه جوامع دارای نظام های ديموکراسی يک امر داخلی می باشد و درتعیین  ۀمسال

 رسم درستی می سنتی افغانستان نیز راه و ۀکشوری منجمله کشور جنگزده و جامعمشروعیت حاکمیت ملی هر 

سال ديگر  هقت است، اگر تا پنجارا نگوئیم که هنوز ديموکراسی برای ما چیزی لوکس و پیش از و تواند باشد، اين

قدر از ديموکراسی، آزادی و حاکمیت قانون بدور خواهیم بود که  تحت رژيم های ديکتاتوری بسر بريم بازهم همان

وزن شان  کدام بخت و است از يک طرف مدعیان مستحق حاکمیت هر نشده  بهتر امروز از آن بدوريم، پس تا دير

که در روند انتخابات  یو کاست و ناهنجاری هاي بند و از سوی ديگر با تمام کم دريا( ی مردمأر)ترازی  را  در

حاکمیت قانون شناخت و  دهد مردم رفته رفته برای رسیدن به احقاق حقوق شان از روش ديموکراسی و روی می

 .باالخره رئیس جمهور دلخواه شان را انتخاب خواهند کرد اطمینان پیدا کرده و

بیش از سی سال در جنگ  تغییر ناپذيرعادت کرده ايم و ثابت و ۀيک نوع عقیده ها ب نستان که قرنآيا ما مردم افغا

 و جدال و در فضای مملو از ترس و ترور بسر برده ايم ناگهان بدون آمادگی ذهنی همینکه صندوقی گذاشته شد و

انتخابات بدون تقلب و کاماًل پاک و شفاف توان پذيرفت که روند  ی ها شمرده شد، میأآن ر ی در آن انداخته شد وأر

سنتی،  ۀجهان ممکن نبوده چه رسد در جامع صورت گرفته است؟ يک چنین چیزی در پیشرفته ترين نظام های

 .قومی و قبیله وی افغانستان

ايد       جا که سخن از جامعه و اجتماع است ب خواست های ما بايد به تناسب ظرفیت های جامعه و اجتماع باشد، در اين

بايد بین جامعه و اجتماع تمیز قايل شد، اجتماع مبنای دولت است، حال آنکه جامعه » قول ژان ژاک روسو ه ب: گفت

 «بیان ارادۀ اجتماع است ابزار

 طوريکه از گفته ها و نوشته ها بر می آيد بیشتر آرزومندانه و خیال 2912انتخابات رياست جمهوری سال  ۀدر بار

، ظاهرًا همه در آرزوی انتخابات شفاف و رئیس جمهوری اند که دارای همه صفات عالی اخالقی و پردازانه اند

ديگران معرفی کرده ه يا فردی را تشخیص داده و ب دانش علمی باشد، آنهم بدون آنکه بر اساس آن صفات گروه و

رسیدن به آن چندان  کشور که در موقعیت موجود یو آرزو ها خوب است اما آرزو هايداشتن همچ؛ گرچه باشند

س و نا امیدی أۀ معکوس مبدل شده منجر به يها شايد به نتیج رسد، در سر پروريدن چنین آرزو نظر نمیه محتمل ب

 .شود

لذا بهتر آن خواهد بود کمی نگاهی به اجتماع خود اندازيم تا در يابیم که از لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی درچه 

ثیر گذار در سرنوشت مردم و کشور وجود دارند؟ أها، احزاب و شخصیت های ته ع گرووضعیتی هستیم و چه نو

بینانه رسیديم  وقتی خود به چنان شناخت واقع افراد زورمند و مخرب کدام ها اند و عناصر معتدل چه کسانی اند؟ 

ص داديم آنگاه می بايد شخصیتی را مطابق معیار های الزم برای مقام رياست جمهوری تشخی يا يعنی کدام گروه  و

 .قدرت رسیدن و تحقق بخشیدن برنامه هايش به او ياری رسانیمه او را بديگران معرفی کرده و در راه ب

تی ست يعنی گذشته از نقش نظارا بسی مسايل ديگر افغانستان جنگزده دو بعدی البته انتخابات رياست جمهوری و

دانند و نیاز به  دلیلش را همه می. ر آن سهیم و تاثیر گذار استامريکا نیز د ۀسازمان ملل، دولت اياالت متحد
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توانند راه و رسم  توضیح نخواهد بود ولی پس از گذشت دوازده سال اينک مردم افغانستان بیشتر از دولتی می

 .زندگی شان را رقم زنند

انه بیش از سی سال در فسأو هست، و مت آخر می شود گفت اصول اساسی جهان همیشه قدرت بوده  ۀبه عنوان نکت 

ی و هستند، که اساسًا غرق در منافع شخصی و فامیلی بوده اند و منافع مل افغانستان افراد و گروهای در قدرت بوده 

دفاع از منافع ملی، آزادی و ه ولیت ما را سنگین تر می سازد که بؤمس باررا اصال، نمی شناسند، اين وضع 

تا آنجا که ممکن باشد نگذاريم که تنها زورمندان میدان سیاست  انتخاباتی شده و اتديموکراسی فعاالنه وارد مبارز

 . را کامال در اختیار داشته باشند
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