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 ست جمهورییارانتخابات نقش اقوام در
 

بسیار گرم است  ،مع آوری پشتیبانان و حامیانها بازار سیاست با ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری و جدرین روز
سلیقه  ه به ذوق وکپزد مطابق میل و خواهش خود ب ه ایسیاسی هر کسی تالش دارد تا کلچ گرم این تندورگرماو در

 این تندور ده ازسد جوع ملت بال کشی رأیبی نان ۀباشد ولی هیچ کسی بفکر اینکه لقمسازگار و اشتهای خودش 
 . ورد، نیستسیاسی بیرون آ

که یک تعامل و یا قانون نا نوشته بر کاندیدان ریاست  شود دیده میمعاونان شان  فهرست کاندیدان و ربا نظری ب
معاوین تاجک و دیگری  ازدید ریاست جمهوری پشتون است یکی شان حکمفرماست.  اگر کانمعاونان  و یهورجم

هزاره و یا ال ن و دیگری پشتوک است معاونین او یکی ست جمهوری تاجاگر کاندید ریا وازبک و یا هزاره است 
د تا یک دار  ین تصامیم  عامل قومی و مذهبی  نقش تعیین کنندهدرنی اینکه یع است. یا هم ازبک عه مذهبشیاقل 

یک  به نفع تمام اقوام وعشایر بحیث اجزای آیندۀ کشور رأیدیدگاه کاندید و یا کاندیدان را بکه ای مشی ملی و یا برنام
اب سیاسی به معنی واقعی آن در افغانستان تشکیل نشده . درست است که چون تا هنوز احزتوضیح نماید ملت واحد

کنند و کوشش  و تعدادی از کاندیدان گرچه منسوب به بعضی تنظیم ها هستند ولی مشی حزبی شانرا هم اعالم نمی
ارتباط با حکمتیار  معاون حزب اسالمی حکمتیار که از دارند خود را مستقل نشان بدهند. مثل  قطب الدین هالل

 ورزد ولی: میانکار 
  

 به هر رنگی که خواهی جامه می پوش                   من از طرز خرامت می شناسم
 

 کاندید ریاست جمهوری و یا هم معاون ثبت نام کرده اند. م شان ببرند یا بحیث امی از تنظیتعدادی هم بدون اینکه ن و
بیانات و مظاهر  لباس و طرز حتی در ،آیندۀ افغانستان رأیمذاهب را بجای طرح و مشی ملی ب نقش اقوام و

گاهی که هیچ کنید مشاهده می تسبیح پتو و و با دستار را عده نمود. یکیتوان مشا هنگام ثبت نام میکاندیدان هم در
های رت در یکی از کشورلباس های که میراث دورۀ مهاجو دیگری با  ،با چنان ظاهری قبالٌ ندیده بودیداو را 

 ارزش های زبانی و قومی و گردد و دیگری با تاکید بر های دورۀ جهاد داخل معرکه میهمسایه است. یکی با شعار
های ملی و مشی و طرح برنامه های توان دید همان ارائۀ شعار منطقوی. آنچه که درین معرکه نمی ی وسمت شعایر

که  شاید گفته شود .نیتی استادی و اماقتصفعلی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، بحران  نجات افغانستان از رأیب ملی
قانون ر یکی خواهان تغیییکی دو مورد که شنیده شده  ا چنین مشی اعالم گردد ولی به جزوقت است ت هنوز قبل از

 از دیگران حرفی شنیده نشده است. ،به حکومت پارلمانیست و دیگری خواهان نظام فدرالی اساسی و نظام ریاستی
دارند  زبانی تاکید میوی، سمتی، مذهبی و فکتور های قومی، منطق بر، یدان به نحوی آشکار، ولی نا گفتههمه کاند

 کنند که وحدت ملی را می می هم فکروهنوزرا در لباس، زبان، مظاهر و گفتار شان  تبارز میدهند این فکتور ها  و
سالهاست یل نمود، راه رفته و بی ثمری که میتوان تمثاین اقوام  به یک سمت  توانند با گماشتن و یا انتخاب یکی از

سازد نه تیکه داران و بهره کشان  به هم نزدیک می رک مردم آن.  ملت را منافع مشتتجربه شده و نتیجۀ نداده است
 .اقوام گروه ها وسیاسی منسوب  به 

 

کسب امتیازات پایه گذاری جنبۀ توافق بر بر کاندیدان بیشتر شود این ترکیب قومی و نژادی در میتا جائیکه دیده 
" چنانچه وقتی جنرال دوستم از  شتری بگیردیجمهوری امتیاز بکاندید ریاست ه با پیوستن ب شده و هریکی خواسته

ما بدهد  رأیب که ندیدیکه مقام اول ریاست جمهوری را هرکا ا اینستگفت شرط مانتخابات" خارج شد  رأیاتحاد ب
ست آورد. لذا معیار توافق ری بددیگر ریاست جمهورا با کاندید قام ه دیده شد این مچنانبا او ائتالف خواهیم کرد. چ

 از هیچ یکی از .و مقام بوده است نه خدمت به مردمسیاسی  اتندیدان ریاست جمهوری کسب امیتازمعاونین با  کا
نفع  به( باشداگر داشته ) که بگوید چون مشی و پالن کار این و یا آن کاندید ریاست جمهوریمعاونین نشنیدیم  این

 .مردم بود به آن پبوسته است
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 شوند هم تحت تاثیر روش افغان محسوب میآنانیکه در قطار دانشمندان  ل کردگان ویجای تعجب اینجاست که تحص
جلب  رأیب، عقب گرد فرهنگیبا پیروی از، باشند چه که هستندبجای آنکه هر وگرفته  قرار ی ظاهریها و معیارها

بنام جهادی  ص مطرح و یک قوماندانااشخیکی از مده اند. بخاطر دارم که آ درغالف قبیلوی در  ،حمایت و توجه
ها شهر نگ ده را بره توانستیم فرهگفت "باالخر میدیدان معاونیت ریاست جمهوری است کان که اکنون نیز یکی از

 : گفت ه ایمصاحب طالبان در و اخیراً مال وکیل احمد متوکل وزیر خارجۀحاکم سازیم" 
جالب  «.بسیار متفاوت استاهاتی مرتکب شدند. این دو فرهنگ ها آمدند و اشتبدهاتی به شهرطالبان با فرهنگ »

 اشتباه بود ولی امروز کاندیدان تحصیل کردۀ  رشه ه بردکند که تطبیق فرهنگ  راف میاینجاست که حتی طالب اعت
جمع آوری  رأیاینکه  رأیباه طالب را تکرار کنند آنهم صرف معاونان شان سعی دارند اشتب ریاست جهموری و

را نشان میدهد های جامعۀ ها و معیار شمردن فرهنگ ده است. هر فرهنگ ارزشهدف نا چیز . اشتباه نشود که کنند
 وست آنهاو مطابق به تفکر و طرز زندگی هم هست  به آن پایبند هستند و با ارزشمحل و مکان که مردم همان 

 . اما نمیاست و قابل احترام هاتبار وو قبیله ها  مرکب از فرهنگ های تمام اقوام و عشایرفرهنگ ملی  جزئی از
صورت نه تنها با  نآ زور تحمیل نمود که دره یک ملت برا بر تمام و قبیله  یک منطقههای فرهنگی  توان ارزش

 اتحاد و اتفاق یک ملت را نیز صدمه خواهد زد. ۀواجه خواهد شد بلکه شیرازس العمل معک
 

 زده کاندید تعیین گردیده تا تعدادپان ت مرکب ازأیک هیبغت هللا مجددی به درخواست حضرت صها درین روز
 رأیتقلیل دهد تا در ظاهر از یک بحران سیاسی و سردرگمی کاندید  اره چهبیست و شش نفر باز کاندیدن را 

هم رسیدن  موعد ثبت نام کاندیدان  فرا شده باشد. نظر بسیار خوبیست و حتی چند ماه قبل ازجلو گیری دهندگان 
ثبت نام نمایند. توافق روی یک مشی ملی با کاندیدان محدودی مطرح گردید تا " اجماع ملیام "زیر نمشابهی  نظر

توقعات و جاه طلبی ها بدست آوردن  دایر گردیدکه  یهای تالف ها و کنفرانسائ و ولی نشست ها و اجتماعات 
و باز هم تعدد کاندیدان گویا مشکل زا  این اجتماعات را بی نتیجه ساختات سیاسی و حصول مقام های دولتی امتیاز

رده ایجاد ککه قطبی شدن انتخابات  تواند هراسی بوده می ناشی ازت و یا جرگۀ جدید أهییل شده است. اما تشک
دی ها " در یک ردیف و غیر جهاان دید که به اصطالح "تو سمای کاندیدان و معاونین شان میا بر. با نظری است

ر که بیشتدرین میان معاونین آنها  گرفته و ها  در صف دیگری قرار ه تکنو کراتو چ جهادی ها چه افراد مستقل
ن تقسیم شده اند که به ، بین کاندیداازبک و ترکمن تبار هستند یا تاجک ها و از اقوام هزاره و یا هم شیعه مذهب و

ز ا کاندیدان نتوانند اکثریت بیش رود که هیچ یک از شود و بیم آن می تقسیم میاقوام و مذاهب  رأیآاین صورت 
 بیشتری را ایجاب میکند. مصارفکه  ابات بدور دوم خواهد رفتکه نا گزیر انتخ را بدست آوردپنجاه در صد آرا 

این نظر  .؟بگذرندکاندیدای خود به نفع دیگری  ازت بدهد تا را قناعکه کاندیدان تواند  اما چه عامل و یا عواملی می
 ی مهم دولتی در آینده میسر میبدست آوردن کرسی ها ی وسنه تنها چانه زنی های سیا یارفرصت دیگری را ب

. تا جائیکه تجربه نشان داده  آنانیکه در داری مالی نیز خواهد بودیکی از راه های تجارت و بهره بر سازد بلکه
مکۀ  م هللا شریف درسوگند اتحاد و اتفاق و امضای کال برافغانستان  قشون سرخ بر دورۀ مقاومت علیه تجاوز
شته شده بود و نه به مزایده گذاریاست جمهوری نه کرسی ن مقطع زمان آ که درحالی معظمه وفادار نماندند،  در

به چنین وجود خواهد داشت که این گروه ها درآمد دیگر و بهره کشی های سیاسی، حاال چه تضیمنی کرسی های پر
حیات تواند مسیر عادی دایر گردد و ملت بانتخابات شفاف و بدون تقلب عاملی برسند. امید همه اینست تا توافق و ت

تی ، بی کفایبی اتفاقی ها از  2111 تا  1992 های ملت افغانستان از سال که پیماید ولی با تجربۀبسیاسی خود را 
آیا میتواند  ،داردکی و روانی یفیز یهای، اختناق و عقب گرائی و ویرانی حکومت داری، جنگ های داخلهای 

 ؟و زود گذر اعتماد نماید چنین ائتالف های موقوته بر
 

 پایان
   

 
 


