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 م۲۶/۰۵/۲۰۰۹                              محمد قاسم هاشمی
 

 چگونگی تشخيص بهترين کانديد برای پست رياست جمهوری
  

بايد پذيرفت که افغانستان بخاطر دوباره ايستادن به پای خويش برای سالهای متمادی به کمک و مساعدت کشور های 
 .خواهد کشيدی نامردان  نوکرغنی نيازمند است و ناديده گرفتن اين امر ملت را به

از هموطنان خويش ميطلبم تا يکبار از بيسواد ترين ها و کودکان بپرسند که در صورت جلوس به اريکه قدرت چه  
افغانستان به زعيمی با احساسات ناشی از ديد .  اقای بشردوست خواهد بودۀخواهند کرد؟ بدون شک جواب عين برنام

 ناشی از چنين احساسات ۀکودکان و آقای بشردوست را قدر ميکنيم ولی برنامما احساسات . کودکانه ضرورت ندارد
که در مرام آقای بشردوست تبلور يافته است، به همان اندزه که برای کشور های قدرتمند مفيد پنداشته ميشود، به 

 . همان اندزه برای کشور فقيری چون افغانستان مصيبت بار خواهد بود
 . بايد فهماند که برنامه هايشان را منحيث افغان و باتوجه به امکانات افغانی آماده نمايندبه شخصيت های الينه شده

  .  احساسات محض آقای بشردوستضرورت دارد و نه بهعلم محض اقای اشرف غنی افغانستان نه به 
 اندک اصافاتی از ديد ذيًال مطلبی را که سال گذشته در رابطه به انتخابات نوشته بودم، به عنوان تکرار احسن و با 

  : آگاه ميگذرانم ۀخوانند
 

خوشبختانه افغانستان، با وجود تالشها جهت جابجائی . قانونيت و تنفيذ حاکميت قانون مبين درجات فرهنگی ملتهاست
فرهنگ زور و خشونت، يکبار ديگر در روشنائی احکام قانون دولتمردان حال و آينده را به آن واداشته است تا بخت 

 . ش را در قضاوت مردم از آنچه انجام داده اند و يا ميخواهند انجام دهند، آزمايش نمايندخوي
ملت افغانستان ديگر اين افتخار را دارد تا به جهانيان اثبات نمايد که اين ملت، در حمايت و پشتيبانی قانون، صالحيت 

 خويش را انتخاب و در پرتو احکام قانون از ۀآيندو توانائی آنرا دارد تا با اجتناب از خشونت و توسل به زور، زعيم 
اين بزرگترين افتخاريست که پس از . آن اطاعت و در صورت انحراف موصوف از تعهدات از او سلب اعتماد نمايد

 .  دموکراسی و پيروزی در برابر قشون سرخ، نصيب ملت ما گرديده استۀده
 .آکثرًا برسيده ميشود که رای حق است يا مسئوليت؟

 . بعضی آنرا حق و بعضی آنرا مسئوليت ميداند
 . اگر دقيقتر نگاه شود، رای در دو جهت متفاوت، دو مفهوم متفاوت از هم را اختيار مينمايد

 . رای در مسير اجتماع به فرد، حق و در مسير فرد به اجتماع، مسئوليت است
ويش می پذيرد، همين رای منحيث حق برای فرد زمانيکه اجتماع حق رای را، از مجرای قانونی به يکی از افراد خ

اندک نيستند کسانيکه اصًال کارت رای دهی اخذ .  صاحب خويش نميسازدۀمحفوظ است و هيچ مسئوليتی را نيز متوج
نمی نمايند؛ در حاليکه اين حق برای آنها محفوظ است و يا هم اينکه پس از اخذ کارت رای دهی از آن استفاده نمی 

 در حاليست که هيچ مرجعی صالحيت آنرا ندارد تا فردی را مجبور به اخذ کارت رای دهی و يا استفاده از اين. نمايند
حتی بعضًا نماينده های مردم در . آن نمايد؛ زيرا در اين حالت رای صرفًا در مقام حق مطرح است نه مسئوليت

 .  حق استفاده مينمايند تا مسئوليتۀرای را به مثابمجالس پارلمانی و ساير نهاد های پر مسئوليت، با دادن رای ممتنع، 
ولی همينکه . پس ديده ميشود حق رای تا زمانيکه مورد استفاده قرار نگرفته است در مقام صرفًا حق باقی می ماند

ود خواسته شد تا مورد استفاده قرار گيرد، باتوجه به اينکه اثرات ناشی از استفاده از حق رای تنها به صاحب آن محد
  . باقی نمی ماند، مسئوليت نيز به آن توام ميشود

 ممتنع از ۀدر حقيقت استفاده از حق رای پذيرش مسئوليت است و رفع آن؛ در حاليکه عدم استفاده از رای و يا استفاد
  . آن گريز از مسئوليت است و دفع آن

آن نسبت به استفاده از آن آگاهی کامل  مسئوليت وضاحت دارد و صاحب ۀ حق در تناسب با رای به مثابۀرای به مثاب
 مسئوليت نزد اکثر صاحبان حق رای در کشور عزيز ما افغانستان کمترين ۀاين در حاليست که رای به مثاب. دارد

  . وضاحت را داشته است
  . رای در مقام مسئوليت به چگونگی تشخيص ما از موضوع و يا شخص مورد نظر ارتباط ميگيرد

 خويش را انتخاب مينمايند، خواستم ۀ هموطنان عزيز ما پای صندوق های رای شتافته و زعيم آينداز اينکه چندی بعد
 ۀ امروز و رای دهندۀنکات مهم در مورد چگونگی تشخيص بهترين زعيم آينده را ذيًال برجسته نموده، از ديد خوانند

 هر وقت ديگر مستقل يافته، دور از فردا بگذرانم تا باشد هموطن عزيزم خود را در برابر صندوق رای بيش از
  .هرنوع اکراه به سرنوشت ملتی که خود جزئی از آن است انديشيده، تصميم اتخاذ نمايد
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 : در تشخيص بهترين زعيم به نکات آتی بايد توجه داشت
  

که بر ايشان حاکم  بايد دانست و پذيرفت که هيچ رهبر و زعيمی نميخواهد به آنانيکه به او اعتماد نموده و يا آنانياول
از رهبران احزاب کمونيستی تا طالبان و آقای حکمتيار، هرکدام هدف مشخصی را که در . هواهد شد، خيانت نمايد

 سياست و اقتصاد که هدف ايشان ۀدرست مانند دانشمندان عرص. رفاه و آسايش مردم خالصه ميشود، دنبال مينمايند
 حل مناسب برای رفع معضالت اقتصادی و ۀ به منظور جستجوی رارا طرح و پيشنهاد مکاتب سياسی و اقتصادی

  . اجتماعی تشکيل ميدهد
پس ميتوان از خود پرسيد مشکل اساسی ايکه متکی به آن ملت ها از رهبران، دانشمندان و کانديدان پست رياست 

  جمهوری دلسر شده به آنها پشت ميکنند در کجاست؟
ی بردا شت رهبران، دانشمندان و کانديدان از رفاه و آسايش با برداشت اکثريت از آن جواب اين سؤال در عدم هم آهن

  .  موجود ميان سياست و احساسات نهفته استۀو رابط
ازاينکه رابطه ميان احساسات و سياست و اخالق و سياست را طی نوشته های جداگانه توضيح و در سايت های 

 بسيار ناپسند ۀورزيده، فقط با بيان اينکه احساسات هدف آفرينند و وسيلانترنتی موجود اند، از تکرار نا احسن آن ابا 
  . برای رسيدن به هدف، بسنده مينمايم

زمانيکه از طفلی می پرسی که اگر رئيس جمهور . احساسات هدف می آفرينند و اين احساس نزد همگان موجود است
روتمندی را که همان رفاه و آسايش است به شدی چه خواهی کرد؟ بدون درنگ برايت خواهد گفت که آرامش و ث

  . به همينگونه اگر از افراد بيسواد نيز سؤال شود، پاسخ مشابه خواهد بود. مردم خويش به ارمغان خواهم آورد
باتوجه به خواست و خواهش همگان، مالحظه ميشود که احساس، بدون آنکه پای سياست در ميان باشد، قبًال اهداف 

مگر اين احساس که به تعيين خواسته ها و اهداف می انجامد کافی نيست؛ بلکه شيوه هايی را . سترا تعيين نموده ا
همين جستجوی شيوه ها و طرح پالن هاست که موجبات تمايل و يا پشت . برای دستيابی به اهداف بايد جستجو نمود

ی آورد؛ يعنی شيوه ها و سياست هائيکه کردن ملتها را به رهبران و دانشمندان و در يک کالم نخبگان ايشان فراهم م
  . نخبگان ملتها برای رسيدن به اهداف تعقيب مينمايند، نه اهدافيکه ايشان برجسته نموده اند

 کشور بايد به آن توجه داشت، شيوه ها، طرح ها و پالنهای کانديدان ۀ نکته ايکه در تشخيص زعيم آينددومينپس 
  . جهت نيل به اهداف است

کتاتوری نه تنها در تشخيص علت مشکالت و جستجوی را های برون رفت از آنها حتی در تعيين اهداف نظامهای دي
 رسيدن به قدرت را در انقالبات خونين و کودتا های نظامی جستجو ۀدچار اشتباه ميشوند و به همين علت يگانه را

اتيکه انقالب کبير فرانسه بر فرهنگ سياسی مارکسيسم هرچند از اروپای غربی نشات کرد؛ مگر بنا به تاثير. مينمايند
.  تفکر مارکسيستی به پيروزی نايل آيدۀملت های اروپای غربی گذاشته بود، هيچ حزب کمونيستی نتوانست در زادگا

 سياست نصيب ملت های اروپائی گرديده بود به آنها ۀ عرصۀ ظهور دانشمندان و فالسفۀشعور سياسی ايکه در نتيج
ئی آنرا اعطا نموده بود تا برنامه ها و پروژه های کانديدان را توام با امکانات عملی به دقت تحليل و صالحيت و توانا
  . ارزيابی نمايند

احزاب کمونيست در کشورهای جهان سوم با برنامه های حزب کمونيست اتحاد شوروی سابق وارد عمل شدند تا 
ت کامل از باور های ملت شوروی قرار داشت ناديده حديکه باورهای دينی و فرهنگی کشور ها را که در تفاو

  . انگاشته، هزاران هزار انسان را صرفًا بخاطر باورهايشان به رگبار بستند و زنده زنده دفن نمودند
هرچند در ابتدا تالش . اضمحالل اتحاد جماهير شوروی سابق توام بود با رشد تفکر افراطی ايدئولوژی مذهبی

 جناح های فوق العاده افراطی بخصوص در افغانستان عزيز جلوگيری به عمل آيد؛ مگر صورت گرفت تا از جلوس
به همين . اين تالش تنها بر محور منافع قدرتی می چرخيد که نيرو های نظامی اش تازه افغانستان را ترک گفته بودند

 ۀا زمينه را آماده نموده، مداخلعلت قدرت ديگری از آنسوی ابحار به ياری جناح فوق العاده افراطی مذهبی شتافت ت
ونه جناح فوق العاده افراطی  نظامی ايرا که به منظور جستجوی منافعش در منطقه در نظر داشت توجيه نمايد و بدين

  .  مشخص و با عمل فوق العاده افراطی به قدرت رسيدۀتحت نام طالبان، بدون هدف و برنام
ضًا در جهت کامًال مخالف اهداف منتهی ميشوند که مثال خوب آنرا در خاصه آنکه راه ها و طرق رسيدن به اهداف بع

 تصوير فوق العاده خشن از ۀ عمل احزاب کمونيستی و ارائۀ بيوروکرات حزبی در نتيجۀ جديدی بنام طبقۀتشکيل طبق
مايد و طالبان  طبقات مبارزه مينۀ عملکرد های طالبان مشاهده کرد؛ در حاليکه کمونيزم خود بر عليۀاسالم در نتيج

؛ بسم اهللا الرحمن الرحيمنيز ميخواستند تا تصويری از اسالم بنيادی ارائه نمايند؛ مگر شايد آنها هر کاری را نه با 
  .  آغاز مينمودندبسم اهللا القهاربلکه با 

  .  حاوی پياميست که مسلمانان کمتر به آن توجه نموده اندبسم اهللا الرحمن الرحيمآغاز هر کاری با 
س نبايد صرفًا به وعده و وعيد های کانديدان و اهدافيکه ايشان برجسته مينمايند فريب خورد؛ بلکه بايد به امکانات پ

عملی پروژه ها و تعهدات سپرده شده از جانب هريک و پيامد های ضمنی آنها توجه نمود؛ به عنوان مثال اگر 
انستان اخراج مينمايد، نخست بايد ديد که چنين امری ممکن کانديدی تعهد مينمايد که قوتهای نظامی خارجی را از افغ
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در صورتيکه ممکن باشد، بايد ديد که فيصدی نفع حضور قوتهای بين المللی برای کشور بيشتر است . است و يا خير
منيت هرچند خروج نيرو های بين المللی به اين مفهوم است که افغانستان توانائی آنرا دارد تا خود ا. يا خروج آنها

خويش را تامين نمايد و اين تصوير مثبتی خواهد بود که از افغانستان ارائه ميشود؛ مگر اخالل مراسم تجليل از هشتم 
 .  ثور ثابت نمود که افغانستان تا کنون قادر به تامين امنيت حتی در پايتخت کشور نيست

از جانب .  امنيت کشور را به باد استهزا گرفتاين اخاللگری در حقيقت طرح آقای حنيف اتمر مبنی بر افغانيزه کردن
ديگر افغانستان، از لحاظ نظامی در وضعيت خاصی قرار دارد و کشور های همسايه را نيز ميتوان به دو دسته تقسيم 

  : کرد
  .  همسايه هائيکه منافع خويش را در صلح و ثبات در افغانستان جستجو مينمايند١
  . در عدم صلح و ثبات اوضاع در افغانستان جستجو مينمايند همسايه هائيکه منافع خويش را ٢

آنعده از کشورهای همسايه که منافع آنها در صلح و ثبات سياسی افغانستان نهفته است، از عدم ثبات و تداوم بی 
ه ازبکستان، تاجکستان و بخصوص ترکمنستان و حتی پاکستان شامل آنعد. امنيتی در افغانستان متضرر شده و ميشوند

از کشورهای همسايه ميشوند که تداوم جنگ و عدم ثبات سياسی در افغانستان به منافع آنها شديدًا صدمه وارد نموده 
جمهوری اسالمی پاکستان به اين امر خوب واقف است و اگر عده ای از رهبران آن ضرورت صلح در . است

از طرقی جستجو مينمايند که به وخامت بيشتر اوضاع افغانستان را درک ننموده اند و يا تامين صلح در افغانستان را 
در افغانستان می انجامد، بايد بدانند که منافع آنها در افغانستان با ثبات نهفته است و اين مسئوليت ديپلوماسی افغانستان 

ی آسيای زيرا پاکستان به منظور توصل به بازار های جمهور. است تا رهبران آن کشور را به اين امر متقاعد سازد
ميانه به افغانستان نيازمند است و جمهوری های آسيای ميانه نيز حهت حفظ استقالل اقتصادی خويش که متضمن 

  . استقالل سياسی آنها از روسيه است، بيش از هر وقت ديگر به تامين صلح و ثبات در افغانستان نيازمندند
 گاز از طريق چيچن به اروپا و جمهوری اسالمی ۀلاين در حاليست که جمهوری فذراتيف روسيه، بخاطر تمديد لو

 گازيکه ايران را از طريق پاکستان به جمهوری هند وصل مينمايد از تداوم جنگ در ۀايران به منظور احداث لول
 وخامت ۀ منافع اقتصادی، منافع نظامی خويش را نيز در ادامۀهرچند ايران، بر عالو. افغانستان منفعت ميبرند

 احتمالی امريکا به ايران، اين کشور به جبهه ايکه از ۀغانستان جستجو مينمايد؛ زيرا، در صورت حملاوضاع در اف
  . انتظاری که مشابه آنرا از عراق نيز دارد. عقب به دشمن ضربه وارد نمايد شديدًا ضرورت دارد
ترين سطح تا رده های باالئی  افغانستان عمال خويش را از پائين ۀبه همگان هويداست که کشور های ذيدخل در مسال

بناًء خروج قوتهای بين المللی، باتوجه به عدم کارائی اردوی ملی، کشورهای همسايه را . حکومتی استخدام نموده اند
به آن وا خواهد داشت تا هرکدام، جهت تامين منافع خويش يکی از جناح های درگير در افغانستان را مورد حمايت 

  . فغانستان يکبار ديگر در آتش جنگ های خيابانی خواهد سوختقرار دهند و بدينگونه ا
 بين المللی که از شکل ۀ نکته ايکه بايد به آن توجه داشت اينست که افغانستان را منحيث جزئی از جامعسومينبناًء 

  . گيری اوضاع بين المللی اثرپذير و بر آن اثرگذار است، بايد در نظر داشت
ی و دينی را تحت ۀيث جزئی از جامعدر نظر گرفتن يک کشور منح  بين المللی مسايل متعددی بخصوص فرهن

 .  الشعاع قرار ميدهد
 کوچکی مبدل گرديده است که ۀ ارتباطات به دهکدۀامروزه جهان با پيشرفت های تکنولوژيک، بخصوص در ساح

 .  ن المللی اثر ميگذاردکوچکترين تغيير در دورترين نقطه ای از جهان به اسرع وقت بر مجموع اوضاع بي
افغانستان کشور . هر ملت حق دارد تا منافع خويش را بر منافع ساير ملل ترجيح داده با آنها روابط برقرار نمايد

 ۀاسالميست و بهترين و شايسته ترين رهير برای آن شخصی خواهد بود که ارزش های اسالمی را در محدود
 و خود به آن عمل نمايد؛ زيرا هيچ دعوتی برای دين و يا مکتبی مؤثر تر جغرافيائی تحت حاکميت خويش جدًا رعايت

 .  از عمل مطابق احکام آن دين و يا مکتب نيست
در عرصه بين المللی و بخصوص در صورتيکه طرف معامله کشور غير اسالمی باشد، در آنصورت بايد انسانی 

ويش ارزش قايليم به همان اندازه کشورهای غير اسالمی عمل نمود تا اسالمی؛ زيرا همانقدريکه ما به باور های خ
 .  نيز به باور های خويش ارزش قايلند

 ۀاينکه ميگويم انسانی، نبايد چنين استنباط شود که خدا نخواسته اسالم دين غير انسانيست؛ بلکه اسالم عزيز خود با آي
است و از جانب ديگر مسلمانان انسانند؛ مگر همه  با همين برخورد انسانی توصيه نموده لکم دینکم ولی الدین ۀشريف

  . انسانها مسلمان نيستند
 نشر بيش از حد مناسک دينی هندوئيزم مبين تاثير عمل مطابق احکام دين ۀممنوعيت نشر سريال های هندی به بهان

 .   دعوت دينيستۀمنحيث بهترين شيو
ليد از هندوئيزم برايم دليل آورد؛ زيرا من ادعا داشتم که يکی از خانم های افغان عبادت دخترک افغانی را به رسم تق

اگر دين کسی آنقدر ضعيف باشد که با ديدن چند صحنه ای از سريال به آن پشت نمايد، از همين حاال برود کافر شود؛ 
 اسالم و هيچ دينی به اعتقادی چنين ضعيف ضرورت ندارد؛ بلکه ضعف چنين اعتقاد بيشترين ضربه را به اسالم

 دعوت و تبليغ دينی راسختر ۀسخنان اين خانم اعتقادم را به عمل مطابق دين منحيث بهترين شيو. عزيز وارد ميکند
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زيرا آن طفلک شايد همه روزه ميديده است که کسانی مطابق به باورهای خويش عمل نموده و آنها را جدًا . ساخت
  .رعايت مينمايند

  
ؤال ارتباط دين با سياست گم کرده و بدون تفکيک و در نظرداشت مفاهيم بعضی از روشنفکران خود را در برابر س

 دولت با دين را مورد سؤال قرار داده و ۀ از هم ارائه ميدهند، رابطجامعه و حکومت، سياست، دولتجداگانه ايکه 
مينمايد، عقده های بازی ) بخصوص در جامعه دينی افغانستان(عقده مندانی چند نيز، بدون توجه به نقش مثبتی که دين 

  . دينی ضرورًا بايد دينی باشدۀخويش را در برابر دين گشوده، زحمت آنرا به خود نداده اند تا بدانند که سياست جامع
و از ديد حقوق )  استقالل وحکومت، مردم، سرزمين(دولت از ديد روابط بين المللی متشکل از چهار عنصر متشکله 

تعريف شده که در هر صورت آن حکومت جزئی از ) قضائيهو  اجرائيه ،تقنينيه( نهاساسی متشکل از سه قوای جداگا
بناًء جدائی دين از دولت مفهوم مشخص به خويش و جدائی دين از حکومت مفهوم جدا از اول را ارئه . دولت است

 .ميدارد
  :حافظ شيرازی قرنها قبل از امروز جدائی دين از حکومت را فرياد نموده ميسرود 

  د عالم سوز را با مصلحت بينی چه کاررن
  کار ملک است آنکه تدبير و تامل بایدش

 نميتواند از آن کناره گيری کند، رند عالم سوزاما در مورد رابطه دين با سياست موضوع کامًال طور ديگريست  و 
 . اثرگذاری و اثر پذيری سياست گسترش يافته استۀبخصوص در زمان حاضر که حوز

که در حقيقت پژوهشيست حافظ  ( رندانۀاز کوچ را تحت عنوان عبدالحسين زرین کوب ارزشمند آنانيکه اثر
چه اندازه تحقيق رند  ۀمطالعه نموده اند با من معتقد خواهند بود که نويسنده برای دريافت تعريفی برای کلم) شناسانه

در حاليکه .  موفق شودرند ۀيف شايسته از کلمنموده و چندين ورق را سياه نموده و باالخره نيز نتوانسته است به تعر
حافظ طریق رندی از محتسب :  را بسيار زيبا و واضح تعريف نموده ميفرمايدرندحافظ خود در يکی از ابياتش 

   بياموز
  مست است و در حق او کس این گمان ندارد

سياستمدار و ديپلومات نيز صادق آيا همين تعريف شاعرانه ای برخاسته از بطن فرهنگ اسالمی نميتواند در مورد 
  باشد؟

 .  نبايد ساير صفات رندی را که در ساير ساحات کار آمدند ناديده انگاشترندباتوجه به عدم مصلحت بينی 
   

 روابط بين المللی نبايد ۀاما در عرص. خالصه اينکه اعتقاد و عمل زعيم کشور به دين مبين اسالم امريست ضروری
آنچه آقای خاتمی رئيس . داشت تا ديگران را مجبور به اسالمی نمودن صد در صد فضا سازداز زعيم کشور انتظار 

جمهور پيشين جمهوری اسالمی ايران در مالقاتش با آقای ژاک شيراک رئيس جمهور جمهوری فرانسه پيش شرط 
  . گذاشته بود
  .  نکته ايکه به آن بايد توجه داشت شخصيت شخص کانديد استچهارمين

  
دانش، اخالق .  يت شخصيت شخص کانديد بايد به اهليت و شايستگی او برای پست رياست جمهوری توجه نموددر تثب

  .  نفس عناصری اند که شخصيت شخص کانديد را برجسته ميسازندۀپسنديده و تزکي
ن حد اقل زيرا قانون اساسی افغانستا. آنچه در شکل گيری شخصيت کانديد نقش ايفا نموده است مورد بحث ما نيست

سن کانديد رياست جمهوری را چهل سال تعيين نموده است و آنکه چهل بهار عمرش را پشت سر گذاشته است، بدون 
  . شک شخصيتش کامل گرديده است
 معلومات است و معلومات جزء ۀ تحصيل کانديد بسنده کرد؛ زيرا تحصيل ذخيرۀدر رابطه به دانش نبايد تنها به درج

بدين مفهوم که شخص بايد توانائی بکارگيری معلومات حاصله .  با عقل و فراست تکميل ميشودناکافی دانش است که
  . را داشته باشد

يکی از مشکالت عمده ايکه کار کميسيون اصالحات اداری و خدمات ملکی را در تشخيص بهتر کادر ها ضعيف 
  . جلوه داده است از عدم تفريق ميان معلومات و عقل ناشی ميشود

 پسديده ارتباط ميگيرد به عدم آلودگی به فساد، برخورد مناسب، تبعيت از عقل در موضوعات احساس اخالق
 اخالق ۀ نفس، با آنکه جزئی از اخالق است، تمامی عناصر متشکلۀبرانگيز، چيره گی بر خشم و غيره ؛ مگر تزکي

 مشخص رای دهی ميتوان باور داشت؛ چون، زيرا به اخالق پسنديده فقط تا زمان. پسنديده را تحت الشعاع قرار ميدهد
آنچه در تعيين، انتخاب و انتصاب اشخاص در پست های بلند اداری .  نفس، قدرت افيون شخصيت استۀدر عدم تزکي

 ۀکم نيستند کسانيکه در زمان عدم دستيابی به قدرت تمام عناصر متشکل. و سياسی به وضاحت تمام مالحظه ميگردد
توان در آنها جستجو کرد؛ ولی همينکه به قدرت رسيدند، به فساد آلوده ميشوند و از آنچه ملت به اخالق پسنديده را مي

به همين علت ميخواهم از اين طريق، يکبار ديگر به ارتقای تدريجی .  سوء مينمايندۀآنها اعتماد نموده است استفاد
  . کارمندان دولتی تاکيد نمايم
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 . کاری او ميتوان تشخيص داد تفس نزد شخص را فقط از سوابقۀتزکي
 نفس بايد به سه ۀ سوء از قدرت و فساد اداری بيداد ميکند، در تشخيص تزکيۀدر کشور عزيز ما افغانستان که استفاد

امر عمده ای عدم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر، عدم سوء استفاده از قدرت و عدم آلوده گی به فساد اداری جدًا 
  . بذل توجه نمود

 ۀمانيکه تصاميم جدی و غير مصلحت جويانه در رابطه به زرع، توليد و قاچاق مواد مخدر اتخاذ نگرديده و مبارزتا ز
 آن آغاز نگرديده است، تمام سرمايه ها بخاطر سود هنگفتی که از قاچاق مواد مخدر متصور است، در ۀبی امان علي

 مؤسسات توليدی توجهی مبذول نگرديده، نرخ بيکاری در نتيجه به ايجاد و تاسيس. همين ساحه متمرکز خواهند شد
باال ميرود، سرمايه ها در کيسه های قاچاقچيان معدود ريخته و کشور دچار بحران شديد اقتصادی که از همين اکنون 

  . شاهد آنيم خواهد شد
ت توليدی بکار افتاده، اگر جلو زرع، توليد و قاجاق مواد مخدر گرفته شود، نه تنها سرمايه ها در جهت تاسيس مؤسسا

مشکل بيکاری مرفوع و تعداد معتادين به مواد مخدر کاهش می يابد؛ بلکه وقوع حمالت انتحاری نيز به صورت قابل 
  . مالحظه ای کاهش خواهد يافت؛ زيرا هيچ مسلمان با اراده ای نمی پسندد تا برادران مسلمان خويش را به قتل برساند

 نفس ضرورت دارد و آنانيکه نفس ايشان آلوده است، به نحوی ۀمل مواد مخدر به تزکيتصميم جدی به منظور محو کا
  . از انحا با قاچاقچيان مواد مخدر سازش خواهند کرد

 نفس ارتباط ميگيرد، عدم آلوده گی شخص کانديد به فساد اداری در جريان وظايفی که به ۀموضوع ديگريکه به تزکي
  . او اعتماد شده است، ميباشد

ساد اداری فقط در صورت عدم اجرای وظايف مطرح ميگردد که شخص مؤظف قانونًا به اجرای آن توظيف گرديده ف
. است؛ اما شخص مؤظف ، بخاطر اخذ رشوه از اجرای آن طفره رفته، مراجعين را به پرداخت رشوه مجبور ميسازد

  . بناًء در اين مورد سوء استفاده از قدرت مطرح نيست
 سوء از قدرت ۀقی و يا اجرای عملی در تباين با احکام قانون مطرح گردد در آنصورت از استفادهرگاه اتالف ح

  . ميتوان صحبت کرد
 کاری شخص کانديد توجه شود که آيا او به اخاذی آلوده بوده است يا خير؟ در صورت آلوده گی ۀبناًء بايد به سابق

 بلکه به صورت غير مستقيم ديگران را نيز تشويق خواهد موصوف، نه تنها خود به چنين عملی ادامه خواهد داد؛
  . کرد

  .  اخير توجه کردۀ سوء از قدرت بايد به سه دهۀدر رابطه به استفاد
ی و حق ملکيت ۀ اخير با استفادۀعمده ترين حقوقيکه طی سه ده  سوء از قدرت به اتالف رسيده است، حق زنده 

  . است
 طالبان  دو دوره ای اند که ۀ حاکميت خلقی ها و دورۀونيستی، بخصوص دوردوره حاکميت احزابی با گرايشات کم

اشخاص معلوم .  سوء استفاده از قدرت در جهت اتالف حق زنده گی افراد بخاطر باور ها و انديشه ها بيداد ميکرد
رای قانونی ديده  فوق همين اکنون وجود دارند که يکبار ديگر خواب دستيابی به قدرت را از مجۀالحالی از دو دور

  . بدون شک آنان يکبار ديگر در جهت مخالف آزادی بيان و انديشه عمل خواهند نمود. اند
 مجاهدين و شش سال حکومت آقای کرزی دوره های اند که طی آنها هيچ فردی بخاطر انديشه و بيان از حق ۀدو دور

 اتالف حق ملکيت و داراېی های عامه در اين  سوء از قدرت را در جهتۀمگر استفاد. زنده گی محروم نگرديده است
  . دو دوره به خوبی ميتوان مالحظه کرد

 سوء از قدرت توسط کانديدان به ما ياری رساند، تصاحب زمين های ۀ خوبی که ميتواند در تشخيص عدم استفادۀنمون
ی مواد مخدر بيداد مافيای زمين مشکل ديگريست که در کنار مافيا. دولتی و غصب زمين های افراد خصوصيست

ميکند و هر روز در گوشه ای از کشور زمين های ملکيت دولت و يا اشخاص خصوصی به تصرف صاحبان قدرت 
  . در ميايد

 شيرپور، ۀکانديديکه بيشرمانه به تصاحب نمره ای به ارزش بيش يا کم از يکصد هزار دالر امريکائی در پروژ
 دست يازيده است، بدون شک در بدل ميليون دالری با سرنوشت يک ملت باوجود انتقادات نهاد های داخلی و خارجی

  . بازی خواهد کرد
 مطلبيکه بايد در تشخيص بهترين کانديد به آن توجه کرد، استقالل شخص کانديد از مسايل پنجمين و آخرینو باالخره 

  . قومی و زبانيست
 حکام وقت موجب شد تا احزاب ۀسياست های نا بخردانتاسيس کندک ها، غند ها و حتی فرقه های قومی در اثر اتخاذ 

 قومی اختيار نمايند و اين وضع تا بدانجا کشانيده شد که عده ای خواب نظام فدرالی را ۀسياسی يکی پی ديگری صبغ
  . ببينند

  
  هموطن عزيزم

نظام . وی نيازمند استصادقانه بايد اذعان داشت که هر نظام فدرالی به مرکزی از لحاظ سياسی، اقتصادی و نظامی ق



 
 

 
  6از  ٦ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنال
 .امل بما ارسال بداريد خود را بعد ازغور کخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  . فدرالی با توجه به وضعيت موجود افغانستان قطعًا به مفهوم تجزيه خواهد بود
افغانها به عنوان ملت واحد و يکپارچه در شکل گيری نظم نوين بين المللی که هر روز به سوی جهانی شدن حاکميت 

از جانبی هيچ قوم واحدی نميتواند به تنهائی بر نزديک ميشود، از اعتبار قابل مالحظه ای برخوردار خواهند بود و 
  . افغانستان حکومت نمايد

بناًء هر حزب و شخصيکه بيشتر از شصت در صد از هواخواهان آنرا قوم واحدی تشکيل داده است، حزب و شخص 
  . سياسی ملی نه؛ بلکه اجتماع قوميست

  .  جدی مبذول گرددۀی و لسانی توجبناًء الزم است تا به استقالل شخص کانديد از زدوبند های قوم
هرگاه انتخاب رئيس جمهور به دور دوم .  نخست انتخابات بايد به آنها توجه کردۀآنچه ذکر شد، نکاتی اند که در دور

. موکول گردد، در آنصورت بايد به ائتالف ها و اتحاد های دو کانديديکه به دور دوم انتخابات راه يافته اند دقت نمود
تاچه حد اين اتحاد و ائتالف ميتواند پايدار باشد و تفاوت بينش ها و طرز ديدها تاچه اندازه ای بر تطبيق و بايد ديد 

 . تحقق پروژه ها و برنامه هائيکه کانديدان بر اجرای آنها تعهد سپرده اند، تاثير خواهد گذاشت
طوريکه .  اکت در آن صورت گرفته باشدنبايد اين اتحاد و ائتالف ها صرفًا به منظور دستيابی به قدرت و يا شر

تفاوت بيش از حد بينش ها و طرز . تجربه نشان داده است، اين چنين اتحاد و ائتالف ها بسيار شکننده و فاجعه آفرينند
 . ديدها موجبات عدم تحقق پروژه های تعهد شده را فراهم می آورد

ن کانديد بايد به آنها توجه داشت تا باشد آزادی و آرامش اينها نکاتی اند که به نظر صاحب اين قلم در تشخيص بهتري
 . نسبی ايکه نصيب اين ملت گرديده است يکبار ديگر قربانی اغراض و اميال افراد فرصت طلب نگردد

  
  

 پايان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


