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  م٢٠٠٩ آگست ،٠٥، آستراليا                           "بنایا"مليحه 
  
  

  !انتخابات آینده مایوس کننده است
  

درین اواخر که کمپاین کاندیدان در انتخابات گرمتر شده ميرود، به همان اندازه اعتماد و عالقه مردم را کمتر ساخته 
درست معلوم نيست بعضی از این . دی قرار دارداست، خاصتًا مصارفات گزاف در شرایط که جامعه به فقر اقتصا

نها حتی برای پيروزی شان باور و آنامزدان روی چه انگيزه خود را کاندید در انتخابات نموده اند، زیرا بعضی از 
  . یقين چندانی هم ندارند

  
و ماتم اطفال به صفت یک زن افغان که در راه صلح، امنيت و آرامی کشورم سخت عالقمند ميباشم تا دیگر اشک 

یتيم و زنان بينوای کشورم را نبينم، طرح را که بعد از تبصره کوتاه و مختصر  ازمناظرات کاندیدان که در این 
اواخر پخش گردیده است، البته بدون ذکر نام شان ارایه ميدارم، ولی نخست کشور افغانستان را با کشور ایاالت متحده 

اند، وليکن با چند مثال این کشور ها را در مقابل هم قرارداده، که بيشترازپيش به امریکا هرچند قابل مقایسه شده نميتو
  .شناخت همدیگر آشنایی حاصل، تا باشد در قضاوت درست قرار گرفته باشيم

 در کشور امریکا هر گاه چهار رقيب در انتخابات خود را شایسته مقام ریاست جمهوری دیده اند، اما در کشور ما -١
  .چهل نامزد در انتخابات خود را شایسته این مقام ميدانندبيشتر از 

 در تاریخ کشور امریکا بار اول یک زن یعنی خانم هنری کلنتن باوجود که در سياست فوق العاده وارد بوده، در -٢
م گردید وهمچنان در همين سال بار اول یک خانم بنا)  دیموکراتها( نامزد مقام ریاست جمهوری از حزب ٢٠٠٨سال 

خود را به صفت معاون ریاست جمهوری کاندید نموده بود که ) جمهوری خواهان(نيز از حزب رقيبش ) سارا پلن(
 ٢٠٠٤البته چانس موفقيت نصيب هردوشان نگردید، اما در تاریخ کشور ما چهار سال قبل از امریکا یعنی در سال 

وليکن امسال در انتخابات .  همچنان موفق نگردیدبار اول یک خانم نامزد مقام ریاست جمهوری گردیده بود، که وی
 دو خانم خود را  به مقام ریاست جمهوری کاندید نموده اند، تا سرنوشت کشور را بدست گيرند، که در مقایسه ٢٠٠٩

  .  بيشتر ميباشد) زن(به امریکا دو کاندید جنس 
دی کشور و به خصوص جامعه زنان افغان زنان کشور ما هر قدر به پيروزی و افتخارات برسند، البته مایه خرسن

وليکن کاندیدان محترم اعم از مرد و زن نباید همه چيز را فدای خوش باوریها و خواسته های خود ساخته . خواهند بود
  . که با سرنوشت ملت مظلوم گره خورده، یعنی درین بازی های سياسی کشور را با خطر مواجه نسازند

الح عوام هر کس باید پای خود را برابر گليم خود دراز کند، تا خدانخواسته باعث سخن بزرگان است یعنی به اصط
  .شرمندگی در کشور های جهان نگردیم

که از کابل ) مناظره با کاندیدان(در یکی از برنامه های تلویزون آریانا : ميخواهم مطلب خود را روشن تر بيان دارم
به گونه مثال یکی از .  نهای کاری شانرا واضح و دقيق بيان نميداشتندبه نشر ميرسيد، بعضی از کاندیدان محترم پال

دیگر با تاثر ميگفت که چون در . يس جمهور شدم باز آنوقت همه چيز درست ميشودئآنها به تکرار ميگفت زمانيکه ر
گری نود و روند انتخابات تقلب به مالحظه ميرسد، من صد در صد ميدانم که موفق نميگردم و به همين ترتيب دی

به تکرار از بدبختی  هشت در صد پيروزی را از آن خود دانسته و راضی به نظر ميرسيد، و یا بعضی ها یکنواخت و
های جامعه فقر، بيکاری، فساد اداری، خوشونت عليه زنان و اطفال، تجاوزات جنسی، مبارزه با مواد مخدر و در 

، وليکن به صورت واضح مقابله عليه این همه فساد ها و بدبختی ها اخير مذاکره با طلبان را مورد بحث قرار ميدادند
را تشریح نميکردند و راه چاره و بيرون رفت ازین بحران و معضالت کنونی را سراغ نداشتند، یعنی طرح و 

  .ابتکارات از خود نشان نميدادند
 پروگرام انتظار یکتن از خانمان کاندید در مناظره دیگری با وجودیکه از آغاز برنامه چيزی هم گذشته بود، گرداننده

را ميکشيد، تا اینکه اعالن نمود که خانم مذکور در احاطه تلویزون دیده شده، و ليکن آنجا را ترک گفته است، بعدًا این 
که مورد ... خانم تليفونی تماس گرفته بود که در عوض خود معاونش را خواسته است تا در برابر سوالت جواب بدهد

  .گرداننده پروگرام واقع نگردیدقبول 
 دیدن و شنيدن چنين مناظرها البته سواالت را در ذهن انسان خلق ميکند، که آیا این زنان به خود اتکا و باور نداشتند، 

  ؟..و یا اینکه در پشت پرده دستان دیگران آنها را به این امر مجبور ساخته است
ضرورت دارد تا ) کار آزموده(  دلسوز و سياست مدار با تجربه چون کشور ما به یک زعيم ملی، بسيار ورزیده،

افغانستان را از این مصيبت ها و مشکالت روز افزون که دامنگيرش گردیده است نجات بخشد، زیرا رهبری در یک 
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 کشور به خاک و خون کشيده شده کار ساده و آسان نبوده تا هر که بخواهد مطابق به ميل خود عجوالنه به آن دست
  .یابد

صحبت یکتن دیگر ازخانمان کاندید در ) نگاه(در یکی دیگر از تلویزون های آریانا که در امریکا نشرات دارد 
انتخابات توجه مرا بخود جلب نمود و چيزیکه مرا بسيار متاثر ساخت، آن عبارت از سوال این خانم از متصدی 

؟  با تاسف که متصدی .... حق رای دهی را در انتخابات دارندآیا افغانان که در خارج هستند: (برنامه بود که پرسيدند
برنامه به جای آنکه این سوال را به خودش راجع ساخته بگوید، شما چگونه یک نامزد این مقام هستيد که از برنامه 

وم اند های دولت و به خصوص قوانين و ضح شده در انتخابات که حتی افغانان در ایران و پاکستان از دادن رای محر
  :وليکن در جواب گفتند.....اطالع ندارید

گله ما هم همين است چون به افغانان این فرصت داده نشده تا در انتخابات حق رای دهی را داشته باشند، و قتيکه (
  .)يس جمهور شدید بایست که این مشکل را رفع سازیدئشما در آیند بخير ر

و انتقادات هموطنان خود متاثرگردند، چون هدف، خدانخواسته تحقير یا نباید هيچ یک از کاندیدان محترم از نظریات 
توهين به کاندیدان محترم نبوده، بلکه در اینجا بيشتر آگاه ساختن آنها از مسایل ميباشد که مستقيما با برنامه های 

  .انتخاباتی شان و سرنوشت مردم، همچنان آینده کشور در ارتباط ميباشد
جمهور پاکستان يس ئورج بوش در یکی از مصاحبه هایش، و قتيکه از وی در مورد نام ردر آغاز انتخابات ج-

در ) بوش(ر نموده یعنی جواب گفته نتوانست، البته برای طرفدارانش از عدم اطالعات جورج يغيپرسيده شد، رنگش ت
  .مورد پاکستان بسيار ناگوار تمام شد

کمتر از استادش جورج بوش نميباشد، اگر چنين نيست، پس نباید آقای کرزی از عدم دانش سياسی و دو روی بودنش 
خود را مانند بوش در اخير بدنام سازد، زیرا توصل به زور و قدرت برای چند زمانی زندگانی با نام و شوکت به 

  ....ضرر خودش و مردم جامعه تمام خواهد شد، بگونه مثال
 که حتی  نمود که من با طالبان چنان بر خورد جدی مينمایمدر آغاز دوره حکومت موقت، با صدای بلند اعالن -١
آنها را نيز نابود ميکنم، اما امروز که سياست بازی را یک کمی آموخته است، اعالن ميدارد که با طالبان ؟؟  ) تخم(

 سر مذاکره را باز نموده آنها را در سرنوشت آینده مملکت دخيل ميسازیم و درین فرصت شيطان منافق پرویز
با دیده درایی کامل ميخواهد به صفت ميانجی داخل صحنه گردیده از طریق طالبان مرام های فریبکارانه ) مشرف(

  .....خود را باالی آقای کرزی بقبوالنه
 ازجمله کارهای نا بخشودنی دیگر آقای کرزی که نه ملت افغانستان و نه هم ملت عراق وی را خواهند بخشيد، -٢

بانی اش از حمله و حشيانه امریکا به خاک عراق بود که متاسفانه بدون نظر سنجی از جانب یکی هم اعالن پشتی 
ملت مسلمان افغان، به نمایندگی از دولت و مردم افغانستان قاطعانه اعالن داشت که سبب خشم تعداد زیاد از مردم 

  . پشتی بانی نکرده بودندمسلمان و صلح دوست جهان نيز گردید، چون اکثریت کشور های اسالمی ازین حمله
را ) مواد مخدر(جرم یکتعداد قاچاقبران عمده ) مصلحت( خطای بزرگ دیگرش اینست که با بکار برد از کالم -٣

  .بخشيده از زندان آزاد شان ساخت که برای اکثریت مردم کشور ما قابل تحمل نميباشد
دا کردن به قصر ریاست جمهوری از نظر قومی، پس آنعده از کاندیدان که صرف بخاطر کسب شهرت، مقام و راه پي

زبانی و تعصبات مذهبی ميخواهند در رقابت های انتخاباتی اشتراک ورزند، باید بدانند که خداوند تعالی بطرف نيات 
وقلوب بندگان خود نظرميکند، یعنی همه تالش های بنده که درآن خير جامعه و ملت در نظر گرفته نشود، موفقيت را 

اگر موفقيت را کاندیدان نصيب هم گردند غافل نباشند که پروردگار عالميان دیر گيرد و .  ن نميگرداندنصيب شا
  .سخت گيرد، زیرا خداوند تعالی جنگ برادر کشی و مسلمان کشی را نابخشيدنی ميداند

رسول خدا پرسيدند د مسلمانان با وجود پيروزی نهایی در برابر مشرکين به شکست روبرو گردیدند، از ُحدر جنگ ُا(
  ؟...ما که مسلمان بودیم چراشکست خوردیم

البته در آن زمان نيز بعضی از مسلمانان بخاطر غنایم و مال دنيا سر باز زده بودند، به جز چهارده نفر که خداوند 
 امتحان ر کرده بود و دريغي در برابر اشخاصيکه دیانت شان تتعالی آنها را به در جه شهادت نایل گردانيد، یعنی

  .)خداوند صبر نکردند، دشمنان فرصت دوباره پيدا کرده مسلمانان را به شکست مواجه ساختند
  .بلی امروز تر و خشک هردو درین آتش نفاق ميسوزند.  بزرگان گفته اند از شومی شوم سوخت شهر روم

یونس ع برای آنها مهلت داد تا قوم یونس ع که از اطاعت خداوند سر باز زده بودند، خداوند تعالی توسط پيغمبرش (
در آخرین دقایق که ابر های تيره و عالیم قهر و غضب پروردگار را باالی سر خود   .مگر خود را اصالح سازند

مشاهده نمودند، چون یونس پيغمبر را در جمع خود ندیدند مرد و زن اطفال حتی حيوانات را با خود به صحرا بردند 
خداوند توبه پذیر در رحمت را بروی .  وند عذر خواسته و از کردار گذشته پيشيمانی نمایندتا با توبه و صلوات از خدا

  .)آنها باز نمود و از سر آنها عذاب را دور ساخت، که بعد آن سر زمين را از بهترین شهر های روی زمين گردانيد
 مهلت های فراوان نصيب گردانيده است تا خود را در راه حق و عدالت ثابت و استوار خداوند تعالی به مردم! آری

گردانند تا از خشم و غضب پروردگار در امان بمانند،  البته با اشاره به حکایات فوق که در قران شریف نيز از آن یاد 
 شخصيت کاندیدان مثمر واقع شده آوری گردیده است در مورد انتخابات طرح را پيشنهاد مينمایم تا هم برای حفظ
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بتواند، و هم سبب خيرو صالح کشور و سرفرازی مردم ما گردد، تا در فضای صلح و امنيت در کشور همه با یک 
صدا و یک دل به انتخاب یک رهبر کار آزموده و عاری از هر گونه تعصبات قومی و نژادی با رای بيطرفانه، به 

  :و دشمنان افغانستان نباشد که) ناتو( بهانه برای هم پيمانان یک توافق رسيده بتوانيم تا دیگر
  .)حضور ما اگر نباشد مردم افغانستان به جنگ های داخلی رو خواهند آورد (

  :طرح را بنام خداوند متعال چنين آغاز ميکنم
ت در انتخابات که نسبت مشکالت نتوانسته اس) بيطرف(چهل و یک نفر از کاندیدان جمع یک نفر از جمله اشخاص ((

 در دور اول، همه اینها بهد از عهد و پيمان به خداوند که جز خير مملکت و)  نفر٤٢( اشتراک ورزد یعنی جمله
مصالح ملی هدف خاص دیگری ندارند به شش گروپ هفت نفر که از نظر افکار و عقاید سياسی و فرهنگی با هم 

ه دانشمند، با صالحيت که در امور کشور دارای نزدیک باشند تشکيل شده، هر گروپ فقط یک شخص ورزید
ممتازترین باشد در جمع خود انتخاب نمایند، تا در دور دوم درميان گروپ ها فقط این شش نفر انتخابی های شان باقی 

البته بدون دخالت های . و خود آنها به صفت ناظرین سياسی، اشخاص انتخابی شان را حمایت و پشتيبانی نمایند. بماند
يرونی و اجنبی، همچنان بدون توقعات مادی و غيره از دیگران، چون در برابر محاکمه و جدان در امتحان خداوند ب

تعالی قرار ميگيرند یعنی خوف در برابر این مسوليت بزرگ را در خود داشته، زیرا در روز قيامت جوابگو خواهند 
  .بود
 در صدر اسالم، عوض آنکه قدرت را بعد از خود در ميان البته آن بزرگ مرد اسالم، حضرت عمر فاروق بود که((

شش نفر از ميان اقوام مختلف را جمع نموده، تا اینکه همه به حضرت عثمان که  پسران و خانواده خود انتقال بدهد،
  .))در امور سياست بهتر از دیگران وارد بود، وی را شایسته این مقام دانستند

وئد تعالی نفاق و جنگ را دوست ندارد، از جمع آن شش نفر انتخاب شده، فقط به پس به اساس صلح و عدالت که خدا
یک شخص صادق که طرف اعتماد همه گان قرار داشته باشد رای شانرا بدهند، و پنج نفر دیگر از جمله چهره های 

واساسی را داشته باشند مهم در دولت آینده باقی خواهنده ماند تا نظربه تجربه و دانش خود در اعمار کشور نقش عمده 
و اگر هر یک از آنها به کدام کج اندیشی و تخلف رو بياورند، نتنها اعتماد دیگران را از دست ميدهند بلکه مورد 

  .بازپرس قانونی نيز قرار خواهند گرفت، و به جای شان از اشخاص بيطرف الیق و آگاه انتخاب خواهد کردید
ود خان درجمع اعضای کابينه ایشان که اکثریت از احزاب چپی ها بودند، در ناگفته نماند درزمان حکومت شهيد داو

  . يس جمهور و مردم قرار داشتند وجود داشتئميان وزرای آنوقت اشخاص بيطرف که طرف اعتماد شخص ر
. در وظایف مهم باید گماشته شوند نه به اساس قومی و خویشخوری و غيره) بيطرف( اشخاص دانشمند وطن دوست 

 نمایندگان این شش گروپ صرف برای رضای پروردگارشان که خير و مصلحت مردم در آن واضح و روشن پس
باشد، دور هم گرد آمده به یک راه حل صلح آميز به توافق برسند تا پروردگار ما راضی بوده خوشبختی را دوباره در 

همچنان به مشاورین خارجی هم ضرورت البته درین امر خير چال و نيرنگ هم در کار نيست، . کشور باز گرداند
نخواهد بود تا از مراسم رای دهی مراقبت و نظارت داشته باشند، یعنی اتفاق خود افغان ها و به خصوص نيات پاک 
مسلمانان که خود را در برابر محکمه وجدان قرار ميدهند تا به فيصله نهایی نایل آیند که منافع ملی کشور در آن 

در غير آن در چنين شرایط .  از تجارب گذشته باید آموخت تا مملکت به دست اجنبی سپرده نشود.تضمين شده بتواند
که اوضاع امنيتی مساعد نبوده همه مردم به انتخابات اشتراک هم کرده نميتوانند پس چه الزم از چنين انتخابات که 

د ندارد یا بعد از انتخابات مانند کشور صرف بنام بوده و خطرهای زیادی را مردم پيش بينی ميکنند چون امنيت وجو
و تقلب در صندوق های رای و ) خيانت در انتخابات(های ایران و قرغستان که با براه انداختن مظاهرات و شعارهای 

غيره و یا رو آوردن به خشونت ها که سبب قتل و کشتار بيگناهان نيز ميگردد، نتنها زیان جانی و مالی را با خود 
  .د، بلکه دولت را نيز در برابر کشور های جهان ضعيف و بی اعتبار ميسازدميداشته باش

در خبری آمده است که مشاورین خارجی از مراقبت اوضاع در روز انتخابات بيمناک هستند و ميخواهند تا در 
 نيکی را نصيب جاهای ناامن مشاورین از خود افغانها انتخاب نمایند، یعنی خطر را به افغانها واگذار ميشوند و نام

  . خود ميگردانند
در آخر شعر هموطن را که از مدتها قبل سروده بودم، چون به حال امروزی وطن و مردم ما صدق ميکند تقدیم تان 

  .با عزت و سرفراز باشيد. ميدارم
  

***************  
  آستراليا

  

  >>به تو ای هموطن<<
  

  نو روز آمد و الله های سرخ هر طرف از خون شهيدان
   هار آرزوها خزان گشت،  با صد  حسرت و ناله و فغانب



 
 

 
  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  یشائ و انیامالئليت سئوم: نوت 

   مردم درفکر صبح و شام، بيخبر از سرنوشت فردا شان                                  
                                                    فردای پر آشوب و شرار بود در انتظار این ستم دیدگان

  له پر سور بيوه زنان بشنوبه اشک یتيمان بنگر، آه و نا
  تشنه و بی آب بس سر گردان گشتند در گرمای تابستان

                                                    خانه و کاشانه رها کردند بيچاره، آواره گشتند به هرسو
  ار شدند در قعر زمستان                                                  تن به تقدیر داده روانه به هر دی

  برای نجات وطن  جوانان رزمنده  داخل خدمت شدند
  از ميدان پيکار و نبرد پس بر نگشتند مظلوم سربازان

                                                    درین گير و دار حوادث، کس نبرد جان خود به سالمت
         چشم در انتظار عزیزان و نا اميد گشتند بيچاره مادران                                           

  زنان خود در بند حصارند و تر بيت اطفال به دامان شان
  نيست پيشرفت و ترقی  در وطن و اهل دانش در هجران

                                                    به نو جوانان و نسل آینده وطن حکایت از کجا سر گيریم
                                                    حيران بنگرند و از غصه به  فریاد  آیند معصوم طفلکان

  راه نجات و سعادت وطن در سعی و تدبير بيکرانه تست
  مصلحت نيست شوی بيش از این خوار، ذليل  و پریشان

  دارباش تا شناسی تفرقه اندازان و جاه طلبان  را                                                  آگاه  وبي
                                                    از منافقان  و تبعيض  پرستان  نژاد هميش  باش گریزان

  نفاق  اندازند  و نفع  حاصل  گيرند  آن دشمنان ميهن تو
  مشفق دلسوز باش تا زار نگردد بيش ازین حال غریبان

                                            تا چند  به  این  حالت زار و نگون بخت ميهنت باقی بود        
                                                    کشور خراب،  ویرانه  گشت از جفا و ظلم جنایت کاران

  جنگ  با برادر مسلمان  بس گناه اعظم بود! ای هموطن
  ت جنگ در ماه حرام با برادر مسلماننيست آهين شریع

                                                    ازین حالت  درماندگی، ذلت  تباهی ميهن چه حاصل بود
                                                    آنگه چوافسوس کنی بعد از حادِِثه،  ميشوی زود پشيمان

  زین به جنگ و نفاق دامن مزنبيش ا! رحم کن ای هموطن
  در نجات وطن متحد باش و زود از بيگانه شو روی گردان

                                                    بيگانه بيگانست، دوست نشود هر گز اینرا تو خوب ميدانی
   مال ملت افغان این رهزنان                                                  و جدان زیر پا و غارت نمودند

  هست ميهن گوهر ناب و گرانقيمت، این امانت از نيکان
  نگذار ویران و آلوده شود بدست  ناپاک اجنبی و ناکسان

  شکوه بس کن در این دیارغربت از درد  هجران"  نایاب                                                  "
  " باستان"                    اميد به یزدان، صلح آورد برای ملت درین کشور                              

  
  :یادداشت

شعر فوق در زمانيکه جنگ های داخلی در وطن ادامه داشت سروده شده است و امانسبت معذرت صحيی در آن 
  .زمان موفق به نشر آن نگردیده، بعد از مرور، اینک به هموطنان خود تقدیم ميدارم

  
  پایان


