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  چگونگی تشخيص بهترين کانديد 
 برای پست رياست جمهوری

 
خوشبختانه افغانستان، با وجود تالشها جهت جابجائی . قانونيت و تنفيذ حاکميت قانون مبين درجات فرهنگی ملتهاست

روشنائی احکام قانون دولتمردان حال و آينده را به آن واداشته است تا بخت فرهنگ زور و خشونت، يکبار ديگر در 
 . خويش را در قضاوت مردم از آنچه انجام داده اند و يا ميخواهند انجام دهند، آزمايش نمايند

ون، صالحيت ملت افغانستان ديگر اين افتخار را دارد تا به جهانيان اثبات نمايد که اين ملت، در حمايت و پشتيبانی قان
 خويش را انتخاب و در پرتو احکام قانون از ۀو توانائی آنرا دارد تا با اجتناب از خشونت و توسل به زور، زعيم آيند

اين بزرگترين افتخاريست که پس از . آن اطاعت و در صورت انحراف موصوف از تعهدات از او سلب اعتماد نمايد
 . خ، نصيب ملت ما گرديده استموکراسی و پيروزی در برابر قشون سريدهۀ د

 .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
 .  مسئوليت استرای در مسير اجتماع به فرد، حق و در مسير فرد به اجتماع،

زمانيکه اجتماع حق رای را، از مجرای قانونی به يکی از افراد خويش می پذيرد، همين رای منحيث حق برای برد 
محفوظ است و هيچ مسئوليتی را نيز متوجۀ صاحب خويش نميسازد؛ اندک نيستند کسانيکه اصًال کارت رای دهی اخذ 

فوظ است و يا هم اينکه پس از اخذ کارت رای دهی از آن استفاده نمی در حاليکه اين حق برای آنها مح. نمی نمايند
اين در حاليست که هيچ مرجعی صالحيت آنرا ندارد تا فردی را مجبور به اخذ کارت رای دهی و يا استفاده از . نمايند

های مردم در حتی بعضًا نماينده . آن نمايد؛ زيرا در اين حالت رای صرفًا در مقام حق مطرح است نه مسئوليت
 . مجالس پارلمانی و ساير نهاد های پر مسئوليت، با دادن رای ممتنع، رای را به مثابۀ حق استفاده مينمايند تا مسئوليت

ولی همينکه . پس ديده ميشود حق رای تا زمانيکه مورد استفاده قرار نگرفته است در مقام صرفًا حق باقی می ماند
 گيرد، باتوجه به اينکه اثرات ناشی از استفاده از حق رای تنها به صاحب آن محدود خواسته شد تا مورد استفاده قرار

  . باقی نمی ماند، مسئوليت نيز به آن توام ميشود
در حقيقت استفاده از حق رای پذيرش مسئوليت است و رفع آن؛ در حاليکه عدم استفاده از رای و يا استفادۀ ممتنع از 

  . ع آنآن گريز از مسئوليت است و دف
رای به مثابۀ حق در تناسب با رای به مثابۀ مسئوليت وضاحت دارد و صاحب آن نسبت به استفاده از آن آگاهی کامل 

اين در حاليست که رای به مثابۀ مسئوليت نزد اکثر صاحبان حق رای در کشور عزيز ما افغانستان کمترين . دارد
  . وضاحت را داشته است

  . ونگی تشخيص ما از موضوع و يا شخص مورد نظر ارتباط ميگيردرای در مقام مسئوليت به چگ
از اينکه چندی بعد هموطنان عزيز ما پای صندوق های رای شتافته و زعيم آيندۀ خويش را انتخاب مينمايند، خواستم 

ای دهندۀ نکات مهم در مورد چگونگی تشخيص بهترين زعيم آينده را ذيًال برجسته نموده، از ديد خوانندۀ امروز و ر
فردا بگذرانم تا باشد هموطن عزيزم خود را در برابر صندوق رای بيش از هر وقت ديگر مستقل يافته، دور از 

  .هرنوع اکراه به سرنوشت ملتی که خود جزئی از آن است انديشيده، تصميم اتخاذ نمايد
  

 : در تشخيص بهترين زعيم به نکات آتی بايد توجه داشت
رفت که هيچ رهبر و زعيمی نميخواهد به آنانيکه به او اعتماد نموده و يا آنانيکه بر ايشان حاکم  بايد دانست و پذياول

از رهبران احزاب کمونيستی تا طالبان و آقای حکمتيار، هرکدام هدف مشخصی را که در . هواهد شد، خيانت نمايد
ن عرصۀ سياست و اقتصاد که هدف ايشان درست مانند دانشمندا. رفاه و آسايش مردم خالصه ميشود، دنبال مينمايند

 حل مناسب برای رفع معضالت اقتصادی و ه و پيشنهاد مکاتب سياسی و اقتصادی به منظور جيتجوی راحرا طر
  . اجتماعی تشکيل ميدهد

پس ميتوان از خود پرسيد مشکل اساسی ايکه متکی به آن ملت ها از رهبران، دانشمندان و کانديدان پست رياست 
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   شده به آنها پشت ميکنند در کجاست؟د دلسرجمهوری
ی برداشت رهبران، دانشمندان و کانديدان از رفاه و آسايش با برداشت اکثريت از  جواب اين سؤال را در عدم هم آهن

  . آن و رابطۀ موجود ميان سياست و احساسات نهفته است
ه های جداگانه توضيح و در سايت های ازاينکه رابطه ميان احساسات و سياست و اخالق و سياست را طی نوشت

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

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

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

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

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

جه داشت، شيوه ها، طرح ها و پالنهای کانديدان  نکته ايکه در تشخيص زعيم آيندۀ کشور بايد به آن تودومينپس 
  . جهت نيل به اهداف است

نظامهای ديکتاتوری نه تنها در تشخيص علت مشکالت و جستجوی را های برون رفت از آنها حتی در تعيين اهداف 
ظامی جستجو دچار اشتباه ميشوند و به همين علت يگانه راۀ رسيدن به قدرت را در انقالبات خونين و کودتا های ن

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

ان و فالسفۀ عرصۀ سياست نصيب ملت های اروپائی گرديده بود به آنها شعور سياسی ايکه در نتيجۀ ظهور دانشمند
صالحيت و توانائی آنرا اعطا نموده بود تا برنامه ها و پروژه های کانديدان را توام با امکانات عملی به دقت تحليل و 

  . ارزيابی نمايند
شوروی سابق وارد عمل شدند تا احزاب کمونيست در کشورهای جهان سوم با برنامه های حزب کمونيست اتحاد 

حديکه باورهای دينی و فرهنگی کشور ها را که در تفاوت کامل از باور های ملت شوروی قرار داشت ناديده 
  . انگاشته، هزاران هزار انسان را صرفًا بخاطر باورهايشان به رگبار بستند و زنده زنده دفن نمودند

هرچند در ابتدا تالش .  با رشد تفکر افراطی ايدئولوژی مذهبی توام بودقاضمحالل اتحاد جماهير شوروی ساب
صورت گرفت تا از جلوس جناح های فوق العاده افراطی نخصوص در افغانستان عزيز جلوگيری به عمل آيد؛ مگر 

ين به هم.  های نظامی اش تازه افغانستان را ترک گفته بودندواين تالش تنها بر محور منافع قدرتی می چرخيد که نير
علت قدرت ديگری از آنسوی ابحار به ياری جناح فوق العاده افراطی مذهبی شتافت تا زمينه را آماده نموده، مداخلۀ 
ونه جناح فوق العاده افراطی  نظامی ايرا که به منظور جستجوی منافعش در منطقه در نظر داشت توجيه نميايد و بدين

  .  عمل فوق العاده افراطی به قدرت رسيدتحت نام طالبان، بدون هدف و برنامۀ مشخص و با
 خوب آنرا در أثنخاصه آنکه راه ها و طرق رسيدن به اهداف بعضًا در جهت کامًال مخالف اهداف منتهی ميشوند که م

تشکيل طبقۀ جديدی بنام طبقۀ بيوروکرات حزبی در نتيجۀ عمل احزاب کمونيستی و ارائۀ تصوير فوق العاده خشن از 
ۀ عملکرد های طالبان مشاهده کرد؛ در حاليکه کمونيزم خود بر عليۀ طبقات مبارزه مينمايد و طالبان اسالم 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 الرحيم آغاز هر کاری با
پس نبايد صرفًا به وعده و وعيد های کانديدان و اهدافيکه ايشان برجسته مينمايند فريب خورد؛ بلکه بايد به امکانات 

ه نمود؛ به عنوان مثال اگر عملی پروژه ها و تعهدات سپرده شده از جانب هريک و پيامد های ضمنی آنها توج
کانديدی تعهد مينمايد که قوتهای نظامی خارجی را از افغانستان اخراج مينمايد، نخست بايد ديد که چنين امری ممکن 

در صورتيکه ممکن باشد، بايد ديد که فيصدی نفع حضور قوتهای بين المللی برای کشور بيشتر است . است و يا خير
ج نيرو های بين المللی به اين مفهوم است که افغانستان توانائی آنرا دارد تا خود امنيت هرچند خرو. يا خروج آنها

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

از جانب . اين اخاللگری در حقيقت طرح آقای حنيف اتمر مبنی بر افغانيزه کردن امنيت کشور را به باد استهزا گرفت
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ديگر افغانستان، از لحاظ نظامی در وضعيت خاصی قرار دارد و کشور های همسايه را نيز ميتوان به دو دسته تقسيم 
  : کرد
  .  را در صلح و ثبات در افغانستان جسجو مينمايند همسايه هائيکه منافع خويش١
  .  همسايه هائيکه منافع خويش را در عدم صلح و ثبات اوضاع در افغانستان جستجو مينمايند٢

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

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

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

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

  .  افغانستان نيازمندنداستقالل سياسی آنها از روسيه است، بيش از هر وقت ديگر به تامين صلح و ثبات در
اين در حاليست که جمهوری فذراتيف روسيه، بخاطر تمديد لولۀ گاز از طريق چيچن به اروپا و حمهوری اسالمی 

اث لولۀ گازيکه ايران را از طريق پاکستان به جمهوری هند وصل مينمايد از تداوم جنگ در يايران به منظور اح
، بر عالوۀ منافع اقتصادی، منافع نظامی خويش را نيز در ادامۀ وخامت اوضاع هرچند ايران. افغانستان منفعت ميبرند

در افغانستان جستجو مينمايد؛ زيرا، در صورت حملۀ احتمالی امريکا به ايران، اين کشور به جبهه ايکه از عقب به 
  . انتظاری که مشابه آنرا از عراق نيز دارد. دشمن ضربه وارد نمايد شديدًا ضرورت دارد

به همگان هويداست که کشور های ذيدخل در مسالۀ افغانستان عمال خويش را از پائين ترين سطح تا رده های باالئی 
بناًء خروج قوتهای بين المللی، باتوجه به عدم کارائی اردوی ملی، کشورهای همسايه را . حکومتی استخدام نموده اند

ن منافع خويش يکی از جناح های درگير در افغانستان را مورد حمايت به آن وا خواهد داشت تا هرکدام، حهت تامي
  . قرار دهند و بدينگونه افغانستان يکبار ديگر در آتش جنگ های خيابانی خواهد سوخت

 از جامعۀ بين المللی که از شکل ء نکته ايکه بايد به آن توجه داشت اينست که افغانستان را منحيث جزسومينبناًء 
  . بين المللی اثرپذير و بر آن اثرگذار است، بايد در نظر داشتگيری اوضاع 

ی و دينی را تحت ءدر نظر گرفتن يک کشور منحيث جز  از جامعۀ بين المللی مسايل متعددی بخصوص فرهن
 .  الشعاع قرار ميدهد

ه است که جهان امروزه با پيشرفت های تکنولوژيک، بخصوص در ساحۀ ارتباطات به دهکدۀ کوچکی مبدل گرديد
 .  کوچکترين تغيير در دورترين نقطه ای از جهان به اسرع وقت بر مجموع اوضاع بين المللی اثر ميگذارد

افغانستان کشور . هر ملت حق دارد تا منافع خويش را بر منافع ساير ملل ترجيح داده با آنها روابط برقرار نمايد
ی خواهد بود که ارزش های اسالمی را در محدودۀ اسالميست و نهترين و شايسته ترين رهير برای آن شخص

جغرافيائی تحت حاکميت خويش جدًا رعايت و خود به آن عمل نمايد؛ زيرا هيچ دعوتی برای دين و يا مکتبی مؤثر تر 
 .  از عمل مطابق احکام آن دين و يا مکتب نيست

باشد، در آنصورت بايد انسانی در عرصه بين المللی و بخصوص در صورتيکه طرف معامله کشور غير اسالمی 
عمل نمود تا اسالمی؛ زيرا همانقدريکه ما به باور های خويش ارزش قايليم به همان اندازه کشورهای غير اسالمی 

 .  نيز به باور های خويش ارزش قايلند
الم عزيز خود با آيۀ ا نخواسته اسالم دين غير انسانيست؛ بلکه اسداينکه ميگويم انسانی، نبايد چنين استنباط شود که خ

 با همين برخورد انسانی توصيه نموده است و از جانب ديگر مسلمانان انسانند؛ مگر همه لکم دينکم ولی الدينشريفۀ 
  . انسانها مسلمان نيستند

ممنوعيت نشر سريال های هندی به بهانۀ نشر بيش از حد مناسک دينی هندوئيزم مبين تاثير عمل مطابق احکام دين 
 .  بهترين شيوۀ دعوت دينيستمنحيث 

يکی از خانم های افغان عبادت دخترک افغنی را به رسم تقليد از هندوئيزم برايم دليل آورد؛ زيرا من ادعا داشتم که 
اگر دين کسی آنقدر ضعيف باشد که با ديدن چند صحنه ای از سريال به آن پشت نمايد، از همين حاال برود کافر شود؛ 

به اعتقادی چنين ضعيف ضرورت ندارد؛ بلکه ضعف چنين اعتقاد بيشترين ضربه را به اسالم اسالم و هيچ دينی 
سخنان اين خانم اعتقادم را به عمل مطابق دين منحيث بهترين شيوۀ دعوت و تبليغ دينی راسختر . عزيز وارد ميکند

ش عمل نموده و آنها را جدًا زيرا آن طفلک شايد همه روزه ميديده است که کسانی مطابق به باورهای خوي. ساخت
  . رعايت مينمايند
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اما در عرصۀ روابط بين المللی نبايد . خالصه اينکه اعتقاد و عمل زعيم کشور به دين مبين اسالم امريست ضروری
آنچه آقای خاتمی رئيس . از کشور انتظار داشت تا ديگران را مجبور به اسالمی نمودن صد در صد فضا سازد

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

دانش، اخالق .  در تثبيت شخصيت شخص کانديد بايد به اهليت و شايستگی او برای پست رياست جمهوری توجه نمود
  . يده و تزکيۀ نفس عناصری اند که شخصيت شخص کانديد را برجسته ميسازندپسند

زيرا قانون اساسی افغانستان حد اقل . آنچه در شکل گيری شخصيت کانديد نقش ايفا نموده است مورد بحث ما نيست
ست، بدون سن کانديد رياست جمهوری را چهل سال تعييد نوده است و آنکه چهل بهار عمرش را پشت سر گذاشته ا

  . شک شخصيتش کامل گرديده است
در رابطه به دانش نبايد تنها به درجۀ تحصيل کانديد بسنده کرد؛ زيرا تحصيل ذخيرۀ معلومات است و معلومات جزء 

بدين مفهوم که شخص بايد توانائی بکارگيری معلومات حاصله . ناکافی دانش است که با عقل و فراست تکميل ميشود
  . 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

اخالق پسديده ارتباط ميگيرد به عدم آلودگی به فساد، برخورد مناسب، تبعيت از عقل در موضوعات احيا برانگيز، 
ر تزکيۀ نفس، با آنکه جزچ  از اخالق است، تمامی عناصر متشکلۀ اخالق پسنديده را ءيره گی بر خشم و غيره ؛ م

زيرا به اخالق پسنديده فقط تا زمان مشخص رای دهی ميتوان باور داشت؛ چون، در عدم . تحت الشعاع قرار ميدهد
 انتصاب اشخاص در پست های بلند اداری و آنچه در تعيين، انتخاب و. تزکيۀ نفس، قدرت افيون شخصيت است
کم نيستند کسانيکه در زمان عدم دستيابی به قدرت تمام عناصر متشکلۀ . سياسی به وضاحت تمام مالحظه ميگردد

اخالق پسنديده را ميتوان در آنها جستجو کرد؛ ولی همينکه به قدرت رسيدند، به فساد آلوده ميشوند و از آنچه ملت به 
به همين علت ميخواهم از اين طريق، يکبار ديگر به ارتقای تدريجی .  نموده است استفادۀ سوء مينمايندآنها اعتماد

  . کارمندان دولتی تاکيد نمايم
 .تزکيۀ تفس نزد شخص را فقط از سوابق کاری او ميتوان تشخيص داد

، در تشخيص تزکيۀ نفس بايد به سه در کشور عزيز ما افغانستان که استفادۀ سوء از قدرت و فساد اداری بيداد ميکند
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
 تا زمانيکه تصاميم جدی و غير مصلحت جويانه در رابطه به زرع، توليد و قاچاق مواد مخدر اتخاذ نگرديده و مبارزۀ
بی امان عليۀ آن آغاز نگرديده است، تمام سرمايه ها بخاطر سود هنگفتی که از قاچاق مواد مخدر متصور است، در 

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

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

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

تصميم جدی به منظور محو کامل مودا مخدر به تزکيۀ نفس ضرورت دارد و آنانيکه نفس ايشان آلوده است، به نحوی 
  . مخدر سازش خواهند کرداز انحا با قاچاقچيان مواد 

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

فساد اداری فقط در صورت عدم اجرای وظايف مطرح ميگردد که شخص مؤظف قانونًا به اجرای آن توظيف گرديده 
. ا شخص مؤظف ، بخاطر اخذ رشوه از اجرای آن طفره رفته، مراجعين را به پرداخت رشوه مجبور ميسازداست؛ ام

  . بناًء در اين مورد سوء استفاده از قدرت مطرح نيست
هرگاه اتالف حقی و يا اجرای عملی در تباين با احکام قانون مطرح گردد در آنصورت از استفادۀ سوء از قدرت 

   .ميتوان صحبت کرد
ت يا خير؟ در صورت آلوده گی سبناًء بايد به سابقۀ کاری شخص کانديد توجه شود که آيا او به اخاذی آلوده بوده ا

موصوف، نه تنها خود به چنين عملی ادامه خواهد داد؛ بلکه به صورت غير مستقيم ديگران را نيز تشويق خواهد 
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  . کرد
  . ۀ اخير توجه کرددر رابطه به استفادۀ سوء از قدرت بايد به سه ده

ی و حق ملکيت  عمده ترين حقوقيکه طی سه دهۀ اخير با استفادۀ سوء از قدرت به اتالف رسيده است، حق زنده 
  . است

دوره حاکميت احزابی با گرايشات کمونيستی، بخصوص دورۀ حاکميت خلقی ها و دورۀ طالبان  دو دوره ای اند که 
اشخاص معلوم .   زنده گی افراد بخاطر باور ها و انديشه ها بيداد ميکردسوء استفاده از قدرت در جهت اتالف حق

الحالی از دو دورۀ فوق همين اکنون وجود دارند که يکبار ديگر خواب دستيابی به قدرت را از مجرای قانونی ديده 
  . بدون شک آنان يکبار ديگر در جهت مخالف آزادی بيان و انديشه عمل خواهند نمود. اند

ۀ مجاهدين و شش سال حکومت آقای کرزی دوره های اند که طی آنها هيچ فردی بخاطر انديشه و بيان از حق دو دور
مگر استفادۀ سوء از قدرت را در جهت اتالف حق ملکيت و داراېی های عامه در اين . زنده گی محروم نگرديده است

  . دو دوره به خوبی ميتوان مالحظه کرد
تشخيص عدم استفادۀ سوء از قدرت توسط کانديدان به ما ياری رساند، تصاحب زمين های نمونۀ خوبی که ميتواند در 

مافيای زمين مشکل ديگريست که در کنار مافيای مواد مخدر بيداد . دولتی و غصب زمين های افراد خصوصيست
ن قدرت ميکند و هر روز در گوشه ای از کشور زمين های ملکيت دولت و يا اشخاص خصوصی به تصرف صاحبا

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

  . بازی خواهد کرد
 که بايد در تشخيص بهترين کانديد به آن توجه کرد، استقالل شخص کانديد از مسايل قومی نپنجمين و آخريو باالخره 
  . و زبانيست

تاسيس کندک ها، غند ها و حتی فرقه های قومی در اثر اتخاذ سياست های نا نخردانۀ حکام وقت موجب شد تا احزاب 
جا کشانيده شد که عده ای خواب نظام فدرالی را سياسی يکی پی ديگری صبغۀ قومی اختيار نمايند و اين وضع تا بدان

  . ببينند
  هموطن عزيزم

. صادقانه بايد ازعان داشت که هر نظام فدرالی به مرکزی از لحاظ سياسی، اقتصادی و نظامی قوی نيازمند است
  . نظام فدرالی با توجه به وضعيت موجود افغانستان قطعًا به مفهوم تجزيه خواهد بود

ان ملت واحد و يکپارچه در شکل گيری نظم نوين بين المللی که هر روز به سوی جهانی شده حاکميت افغانها به عنو
نزديک ميشود، از اعتبار قابل مالحظه ای برخوردار خواهند بود و از جانبی هيچ قوم واحدی نميتواند به تنهائی بر 

  . افغانستان حکومت نمايد
د از هواخواهان آنرا قوم واحدی تشکيل داده است، حزب و شخص بناًء هر حزب و شخصيکه بيشتر از شصت در ص

  . سياسی ملی نه؛ بلکه اجتماع قوميست
  . بناًء الزم است تا به استقالل شخص کانديد از زدوبند های قومی و لسانی توجۀ جدی مبذول گردد

هرگاه انتخاب رئيس جمهور به دور . آنچه ذکر شد، نکاتی اند که بايد در دورۀ نخست انتخابات بايد به آنها توجه کرد
دوم موکول گردد، در آنصورت بايد به ائتالف ها و اتحاد های دو کانديديکه به دور دوم انتخابات راه يافته اند دقت 

بايد ديد تاچه حد اين اتحاد و ائتالف ميتواند پايدار باشد و تفاوت بينش ها و طرز ديدها تاچه اندازه ای بر تطبيق . نمود
 . قق پروژه ها و برنامه هائيکه کانديدان بر اجرای آنها تعهد سپرده اند، تاثير خواهد گذاشتو تح

طوريکه .  نبايد اين اتحاد و ائتالف ها صرفًا به منظور دستيابی به قدرت و يا شراکت در آن صورت گرفته باشد
تفاوت بيش از حد بينش ها و طرز .  آفرينندتجربه نشان داده است، اين چنين اتحاد و ائتالف ها بسيار شکننده و باجعه

 . ديدها موجبات عدم تحقق پروژه های تعهد شده را فراهم می آورد
اينها نکاتی اند که به نظر صاحب اين قلم در تشخيص بهترين کانديد بايد به آنها توجه داشت تا باشد آزادی و آرامش 

  . نی اغراض و اميال افراد فرصت طلب نگرددنسبی ايکه نصيب اين ملت گرديده است يکبار ديگر قربا
  

 پايان
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