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 ۶۰/1۱//1/۶ حنیف رهیاب رحیمی

 

 رئیس جمهور آیندٔه افغانستان
 

این دو شخص با البسه و یکی دوماه بعد رئیس جمهور کنونی با چپن و قره قلی و دار و دسته اش از ارگ خارج و یکی از 
 :یونیفورم متفاوت، با همراهی تیم و گروه هنری مربوط، به ارگ داخل و جانشین موصوف می شود

شده روی شانه، چند خریطه دوا و پیچکاری و یک لیست  اُتویا یک رئیس جمهور بازهم پیرهن تنبان پوش با قدیفه گک  -
تر  تحصیل کرده، سابقدر دست، الغر تر و عصبی تر از رئیس جمهور ! خوردطویل از پرهیزانه ها که باید نخورد و نباید ب

عین حال دارای کله و مغز ارسطو و سقراط مرحوم ولی نیمه بیمار که بدون شک به مجرد نشستن بر تخت، به چندین  و در
زات انتخاباتی صدمه دیده هفته استراحت ضرورت دارد تا رگ های دبل و باریک صوتی گلویش که حین ایراد بیانیه در مبار

 .و به اصطالح موسیقی بی ُسر و لَی شده، بهبود یابد
 

 سر شانه چشیده، تفنگ و راکت که مجاهد بود، و یا یک رئیس جمهوری که گرم و سرد دره ها و کوهپایه ها را در وقتی  -
بران ادعا دارد منت بزرگی بر همه گذاشته و با روس ها جنگ تن به تن نموده و میهن را از چنگال شوم شان  داشته و بنا

نجات بخشیده و بناًء در فن فرمانروایی سکندر زمان است، اما حاال شیک پوش و لکس و همیشه دریشی های زیبای ایتالوی 
هر اندازه ای که او در بین مردم با احساسات، هیجان، جدی و زننده این کاندید، نبض رقیب را زیر نظر گرفته به . می پوشد

به گمانم . صحبت می کند، موصوف که از لحاظ صحت نام خدا سالم و تندرست است، لهجٔه خودرا آرام تر و نرم تر می سازد
شد و اگر رقیب در بین مقتضیات رقیب و اپوزیشن بودن را صد فیصد رعایت می کند چنانچه اگر رقیب نرم بود، باید سخت 

مردم با خنده صحبت می نمود، باید گریه کرد اگر رقیب لُنگی پوشید، باید سر را لُچ کرد یا کاله پوشید و به مردم یعنی رأی 
را هم از لحاظ لیاقت و مفکوره و عادت  دهنده ها این انتخاب و امکانات را ممکن و میسر ساخت که شخصیت مورد نظر شان

 .ذوق و سلیقٔه لباس پوشیدن و نان خوردن، انتخاب نمایند و هم از لحاظ
از سال ها به اینسو سلیقه های مختلف اعم از پیرهن تنبان و ایزار بند و گوپیچه و پوستینچه و غیره لباس رسمی ارگ و ارگ 

و محلی ما را تشکیل می  هرچند اینها همه جزئی از لباس ملی. نشینان شده و معلوم نیست آخر چه میشود و به کجا می انجامد
دهد اما با حفظ احترام به رسوم و عنعنات عامیانه و فرهنگ خویش، بنده جداً طرفدار پوشیدن دریشی و نکتایی برای شخصی 

اما طوریکه یادآور شدم شخصیت مهمتر از پوشیدن نوع لباس است . که در موقف رئیس جمهور کشور ما قرار میگیرد، هستم
شور مانند مهاتما گاندی فقید پارچه ای را مانند لُنگ دور خود  بپیچد اما برای مردم خدمت نماید مورد قبول و اگر زعیم آیندٔه ک
 : بناءً . تائید همگان است

 

. هر کدام از این دو شخص که در رأس دولت قرار بگیرند، مهم نیست چه نوع لباسی را زینت بخش تن و بدن شان می سازند
یار حساس در کشور ما از اهمیت حیاتی برخوردار است اینست که این رئیس جمهور آیندٔه کشور تا چه آنچه در این شرایط بس

اندازه به حال ُملک و ملت مثبت، مفید و مؤثر ثابت شده می تواند و به صفت یک انسان دلسوز و مهربان بر زخم های بیکران 
 .مردم و میهن مرهم می گذارد

 

م ریاست دولت چه نوع و به کدام اندازه لذت ها را دارا می باشد زیرا متأسفانه تا حال این موقف نمی دانم قرار گرفتن در مقا
اما مانند هر انسان . را هیچکدام ما در خواب هم ندیده ایم که ببینیم چه کارها کرده می توانیم و چه کار ها را باید انجام دهیم

بدری مانند افغانستان که در تمامی عرصه ها فقر، ناتوانی، عقب ماندگی، دیگر می توانم حکم نمایم که در کشور بیچاره و در
ضعف و نارسایی و بدبختی بیداد می کند، مسؤولیت یک رئیس جمهور تا چه اندازه حساس، مهم و خطیر می باشد و شخصی 

یی انجام خدمت و رفع این همه باید خود را در این مقام کاندید نماید که درد ملت در دل، عشق میهن در سر و انرژی و توانا
در غیر آن کشور و مردم بدبخت عوض اینکه در جهت رسیدن به خوشبختی . مشکالت و مصائب را در بدن خود داشته باشد

ها قدم بگذارد، برای یک دورٔه پنج سالٔه دیگر باید در کنار تحمل مصائب و زخم های موجود، رنج بکشد و شرمندٔه انتخاب 

 .خویش نیز باشند
 

در حال حاضر هر یک از دو کاندید پیشتاز آقای داکتر اشرف غنی احمد زی و یا آقای داکتر عبدهللا عبدهللا که به پیروزی نایل 
آمده و در کرسی ریاست جمهوری تکیه می زند باید از روی وجدان پاک و اصول اخالق و مسؤولیت انسانی و افغانی، به یاد 

وقعات بیشماری از آنها دارند و این تعهدات را هر یک آنها، حین رأی گیری با مردم خود نموده داشته باشند که ملت و میهن، ت
  .فلهذا مکلف و مجبور به عملی نمودن و بسر رسانیدن تعهدات خودها می باشند. اند

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rahyab_h_rais_jamhur_aayenda_afghanistan.pdf
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ارد و باید در در کنار هر مسألٔه دیگر، موضوعات ضروری و عاجلی که سر راه رئیس جمهور آینده و تیم کاری او قرار د
 :حل و فصل آن توجه آنی مبذول بدارد از اینقرار است

 

جنگ و خونریزی در یعنی خاتمه بخشیدن ب .آوردن صلح تأمین امنیت و عملی بخاطر و تصامیم جدی واتخاذ تدابیر  -
 .کشور

 

عمده اش بوده در صورت نبود امنیت، نمی تواند  دولت جدید باید خود را مکلف بداند که آوردن صلح  و ثبات یکی از وجایب
با حفظ دست آوردهای دوازده سال اخیر و ارزش های . به هیچ گونه پیشرفتی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی دست یابد

ضع قانون اساسی در بخش خشونت علیه اطفال و زنان، قوانین و تدابیر جدی تر طرح و برای متخلفین آن مجازات سنگینتر و
 .و عملی گردد

 

دولت جدید و رهبر جدید بهتر خواهد بود با ارج گذاری به جان فشانی های منسوبین نیروهای ملی امنیتی، تفکیک دوست را 
قاطع کار بگیرد، در دوازده سال گذشته تجربه نشان داد که  از دشمن نموده و علیه دشمنان مردم و میهن از اقدامات و عملکرد

صلح از راه گدایی و زاری بدست نمی آید بناًء آنانى را که قانون اساسی افغانستان، دیموکراسی و آزادی های طبیعی مردم را 
بیگناه کشور می گردند،  به رسمیت نمی شناسند و علیه آن قرار می گیرند و عمداً موجب از بین بردن زنان، اطفال و مردم

 .مورد عفو و بخشایش بیمورد قرار ندهد
 

 . تأمین و حفظ  مناسبات دوستی با کشور های قدرتمند و فراهم کنندٔه کمک های اقتصادی و نظامی -
 

، قادر نخواهد بود به تنهایی و بدون کمک واضح است که در جهان امروز هیچ کشور کوچک و از لحاظ اقتصادی ناتوان
دیگران مشکالت گوناگونی را که با آن رو برو اند حل نماید و در شاهراه ترقی و تمدن و پیشرفت خود را با دیگران همگام 

یت بناًء این عالیق و مناسبات با کشور های کمک کننده و پیشرفتٔه جهان بر اساس احترام به حاکمیت ملی و تمام. بسازد
 .ارضی با در نظر داشت رعایت و حرمت گذاری به رسوم و عنعنات پسندیدٔه مردم تنظیم گردد

 

 :برگردانیدن و اسکان مهاجرین از کشورهای ایران و پاکستان -
 

یکی از معضالت عمده ای که از سی و پنج سال تا کنون بخشی از تراژیدی زندگی مردم ما را تشکیل داده همین مهاجرین اند 
ه تنها با از بین رفتن دولت دست نشاندٔه شوروی در افغانستان بلکه چندین سال پس از متالشی شدن شوروی سابق هم، که ن

این . مشکل مهاجرین در ایران و پاکستان همانطوریکه بود، به همان شکل یکی از پریشانی های عمدٔه مردم مارا تشکیل میدهد
در آینده از فرار نیروی بشری، پریشانی و دربدری جوانان در کشورهای همسایه و  مشکل باید بوسیلٔه دولت جدید رفع گردد تا

اخیراً اعدام های مکرر جوان های هموطن ما در ایران که به بهانه های مختلف صورت میگیرد و اعزام اجباری آنها در 
 .جبهات جنگ سوریه جلوگیری به عمل آید

 

 :ا برای جوانان و هموطنان مهیا بسازددولت جدید باید زمینه های اشتغال و کار ر -
 

کار  ،اگر چه این شعار هم در صدر وعده ها و شعار های دو کاندید محترم قرار دارد، ولی از آنجاییکه تحقق بخشیدن به    آن
تا به حالت چندان ساده ای هم نیست، بنا بران رئیس جمهور جدید نباید فراموش کند که بیکاران جامعٔه ما نیز حق اولیت دارند 

شان رسیدگی صورت گیرد و نه تنها برای مردم عادی بلکه برای هزاران تن فارغ التحصیل پوهنتون های خصوصی کشور 
 .نیز زمینٔه کار فراهم گردد

 

های زراعتی و مالداری، توجه  درین خصوص رشد صنایع دستی و ماشینی، ایجاد فابریکات، ترویج و ایجاد فارم
 .تواند تأثیر گذار شمرده شود حرفوی و تخنیکی و غیره میهای  به تأسیس کورس

 

 :از بین بردن فساد اداری و رشوه ستانی در ادارات دولتی -
 

بین بردن آن کار  حاکم ساخته که تغییر دادن و از جامعه شرایط و اوضاع چندین سال گذشته، فرهنگی را در ادارات دولتی و
توان سراغ داشت که وظایف  ما کمتر کسی را میبدبختانه در کشور. خواهد میجدی، صادقانه، خستگی ناپذیر و دوامدار 

این معنی که اگر هنگام خرید گوشت از دکان ه ب. انجام دهد ، مسؤولیت و وجیبهشده را از روی وظیفٔه سپرده روزمرٔه خود
گوشتی را که خواسته بودی نه، بلکه قصاب از توجه الزم کار نگیری، وقتی به خانه رسیدی با تعجب در می یابی که آن تکه 

و یا میروی نزد داکتر، موصوف . مقدار تکه و پارچه های اضافی و غیر قابل استفادٔه گوشت را همرایت خانه آورده ای یک
 گیرد تا اینکه تنها ادویٔه اصلی حین نوشتن نسخه، رفاقت و قرارداد دوافروش پهلویش را که باهم بسته اند، بیشتر در نظر می

مور پایین رتبه کارت بند است، به پرداخت مبلغ کمتر و به هر اندازه که أو یا اگر نزد م مورد نیاز خودت را در نسخه بنویسد
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کار  آنهم برای اجرای یک. جای پول افغانی، باید اینبار به دالر بپردازیه با مقامات بلند تر طرف معامله قرار بگیری، ب
 ...و به همین قسمقانونی 

 
ت جدید به این مصیبت بزرگ اداری و اجتماعی باید خاتمه داده و با ذرایع مختلف از مجازات گرفته تا تبلیغات دامنه دار، دول

داری، صداقت و مردم  ایجاد و معرفی سیستم های پیشرفته و مفید، فرهنگ وظیفه شناسی و انجام وظایف از روی ایمان
 .دوستی را ترویج و تقویه نماید

 

 :زرع خشخاش و متوقف ساختن تولیدات مربوط به آن ختم کشت و -
 

همه . گی را از آِن خود ساخته استلید مواد مخدر نیز مقام اول نمرو تو هاست که کشور در پهلوی فساد اداری در زرع  سال
دخیل در این از این حقیقت آگاه اند که مفاد اصلی و کلی از مدرک مواد مخدر در کشور به جیب قاچاقبران بزرگ و مقامات 

تجارت اعم از حکومتی و انفرادی، و بیشترین خساره و زحمت بدوش دهاقین و کارگران این کسب و کار زیان آور سرازیر 
پس دولت جدید مبارزه با این پروسٔه شرم آور را باید وظیفٔه جدی خود بشمارد و برای متوقف ساختن آن مبارزه . گردد می

 .نماید
 

 :قبلی امح مختصر هم در مورد نوشتٔه چند توضی
 

نوشتن این مقال ادامه داشت و شمردن وظایف و مکلفیت های دولت جدید تا اینجا رسیده بود که مشکل فنی انترنتی ام مرفوع  
عنوان  ی افغان جرمن آنالین زیرم در پورتال ملچند روز پیش گردید و با راه یافتن به دنیای بیرون فوراً دریافتم که نوشتهٔ 

موجبات اندیشه و نارضایتی معدودی از خوانندگان و عالقمندان معزز نوشته هایم را « ...انتخابات به دور دوم برده شد»
بناًء الزم دانستم به نوشتن مطلب . فراهم نموده و عده ای از دوستانم گمان برده اند در دنیای سیاست باالخره جانبدار شده ام

به خاطر روشن سازی اذهان دوستان و هم بگونٔه دفاعیه در مورد خود بنویسم که نه بابا در سال  کنونی بسنده و نکاتی چند
رسد هر  حافظی کردم زیرا دیدم زورم به آن  نمی به مجرد فراغت از پوهنځی حقوق و علوم سیاسی با سیاست هم خدا 13۳۱

 : شویم چند خوشبختانه بازهم از موضوع خارج نمی
 

این مطلب بخالل نوشته هایم نیز  ازاین پورتال وزین همکاری قلمی دارم،  شاید در طول مدتی که باهایم   عالقمندان نوشته
. هیچ یکی از تنظیم ها، احزاب و گروه های سیاسی و مذهبی وابستگی نداشته، و ندارمه جانب بنکه ای باورمند شده باشند
تا اگر ممکن باشد، برای . زنم ، قلم میهمین راستا درعشق افغانستان و مردم آن را در دل و دماغ دارم و  صرف و صرف

خون مردمم رنگین نباشد و برای آبادی و آرامی ن شک آنهایی اند که دستان شان بدوستان من بدو. آنها مفید و مثمر واقع شوم
آرزوی قلبی ما » :ام ذکر نموده ام قبلینوشتٔه ومندی ام نیز طوریکه در مردم و میهن فکر نمایند و تالش بخرج دهند و آرز

کند از دو کاندید یاد شده کدام  فرقی نمی« سعادت و آرامش مردم ستم دیده و ترقی و شگوفایی افغانستان عزیز است و بس
میهن را الیق دوستی خود و دشمنان پس آنهایی در ردیف دوستان من اند که دوستان مردم و . شوند شان برنده و یا بازنده می

زی بخاطر جلب آرای  روی این عقیده ام، روزیکه آقای داکتر اشرف غنی احمد. مردم و کشور را دشمن خود می پندارند
 سازم و اینک آنان این من بودم که وعده کرده بودم که زندانی های تانرا از زندان بگرام آزاد می»: مردم کندهار چیغ زد که

و متعاقباً مالقات موصوف با « ...خواهم ساختزودی آزاد ه را نیز ب شما وعده میدهم که دیگر زندانیان تانه ب .د ساختمرا آزا
خط فکری من و آقای دهند،  بعضی رهبران طالبان، و اعالم اینکه با طالبان در شریک ساختن قدرت انعطاف نشان می

که موصوف برای بدست آوردن کرسی ریاست جمهوری حاضر به سازش زیرا برایم ثابت شد . هم جدا ساختاحمدزی را از
و پنجاه زندانی از بگرام که تعداد معدودی از آنها  با طالبان نیز هست و چنانچه خودش اظهار داشت در آزاد ساختن ششصد

داشت و نظر شخصی و و این هم بر. زندانیان خطرناک و قوماندان های طالب بودند، نیز آقای احمدزی دست مؤثر داشته اند
 .هست که هرکس در زمینٔه فکری آزادی عام وتام خود را داردفردی خودم 

 

اینجانب بیست ماه را در همین اواخر در قریه قریٔه والیات کندهار، ارزگان، زابل و دایکندی گذشتاندم، شرایط و اوضاع 
ساله را در راه دفاع از خاک مقدس خفته در خون شان  ۰۳و  /۰های  جوان. کنونی را ذره به ذره از نزدیک دیدم و شنیدم

دیدم که  نیروهای امنیتی کشور تا چند روز قادر به انتقال اجساد شان از محل واقعه که مرکز والیت بود، نشدند تا اینکه 
 زار دهنده است، تنها با قراراینکه دیدن آن حالت تا چه اندازه رقت بار و آ. بعضی آنها حتی پوسیدند و بوی آنها برخاست

توقع دارم دوستان . توان آنرا احساس نمود که من هم به چشم سر دیدم و عمالً هم احساس کردم گرفتن در همان حالت می
 .عزیزم بدون داشتن معلومات مؤثق  تنها با ارائٔه نظریات هوایی شان به رد نوشته هایم نپردازند

 

ای من و سایر دوستان، در داخل کشور پر از بدبختی ها و دربدری های ما یعنی افغانستان، دانم که نوشته ه اینرا بخوبی می
اگر احیاناً خواننده داشته باشد، طرفدار و عالقمند چندان ندارد زیرا بیشترین هموطنان ما به این باور اند که این نوشته ها از 

باالی بالش و دوشک های پِر قو و از جیب های ُپر و کله های  بیرون، از شکم های سیر از کنار دود کباب و پلو و چلو، از



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړله  په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

گردد، آنها عقیده دارند هرکس که برای مردم افغانستان زیاد دلسوز و مانند دایه  می! بدون تشویش و هراس و خوف صادر
 .زندگی داشته باشندکند، بایست در بین مردم، در داخل کشور و در کنار همین درد رسیدگان و مصیبت دیده ها  مهربانی می

 
 بود، این با ذکر مقدمٔه فوق حاال اگر سری به مقالٔه متذکره ام بزنم، اگر واقعیت به گونٔه دیگر و برعکس حالت کنونی می

را تشویش و اندیشٔه بیشتر زی یعنی کاندید مؤفق َدور اول، چاشرف غنی احمداینکه داکتر » : توانستم بنویسم که طور هم می
های  وف در دور دوم دستشود برای ناکام ساختن موص زیرا طوریکه دیده می. اشته باشد، امریست طبیعییا د دارد و

منظور درهم شکستن رقیب ه سوگند خوردٔه مردم افغانستان ب حال فعالیت اند و حتی از مشوره و مذاکره با دشمنانبیشماری در
 .«نیز استفاده به عمل می آید

 

نادیده گرفتن اصول آزادی بیان و عقیده، منحیث یکی از همکاران پورتال ملی افغان جرمن آنالین  پس به آنعده دوستانیکه با
حق ابراز نظر را برای بنده قایل نشده اند و نوشته ام را خالف اصول و موازین دوکتورین داکتر اشرف غنی احمدزی و 

ه بلکه اصول صحیح و غلطیست که مورد اجرا قرار خواهم واضح بسازم که هدف بنده اشخاص ن هوادارانش خوانده اند، می
زیرا اگر دوستان به این باور اند که من در نوشته ام یک جانب را متقلب و جانب دیگر را برائت داده ام، یا . شود داده می

 .برداشت اشتباه آمیز صورت گرفته یا مطلب درست افاده نشده است که امید وارم برداشت اشتباه آمیز شده باشد
مورد کدام دعوائی ندارم و  ینا به طور نمونه اگر ادعا این باشد که داکتر عبدهللا عبدهللا جنایتکار و جنگساالر است من در

توانم به داکتر اشرف غنی احمد زی نیز امتیازی قایل شوم زیرا اتحاد مقدس  ولی نمی. وکیل مدافع موصوف هم نخواهم شد
دست همه جنایتکاران را از پشت سر بسته است از شخصیت تحصیل یافته و جهان دیده ای وی با آقای عبدالرشید دوستم که 

 .رسد و اینک آقای ضیاء مسعود جنگساالر دیگر نیز به تیم شان پیوست مانند ایشان بسیار بعید و قابل مکث به نظر می
 

ر زلمی دها تیم مورد پسند و عالقٔه من تیم داکتاگر با خوانندگان عزیز صادقانه راز دل نمایم، در ابتدا در بین تمامی کاندی
داشتن یک  دانم، بخصوص با  پاک، حلیم، دیپلومات و کارفهم و مستحق این کرسی می رسول بود که موصوف را شخص

ها امتیاز خاصی برایش قایل شده بودم ولی در این انتخاب هم به اصطالح قسماً گول خوردم زیرا  معاون از قشر خانم
ز حمایت صد در صد حامد کرزی و ارگ برخوردار بود ولی من ندانسته بودم، چنانچه بعداً واضح شد که همین موصوف ا

 .حمایت ارگ و تیم ناکارٔه کرزی موجب ناکامی موصوف گردید
 

شته اند یک دوستان گران ارج که در مورد نوشته ام نظریات منفی و یا مثبت شانرا نو هر از دانم هر حالت در اخیر الزم میب
پا نقصان مرا مورد توجه قرار داده و وقت با ارزش شانرا صرف  منشی شان نوشتٔه سرا اظهار سپاس نمایم زیرا با بزرگ

 . نموده اند
 

 (پایان)
 

 
 
 


