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  ٢٣/١٢/٢٠١٣                صالحھ وھاب واصل
  

  ، عینی و حتمی ملت افغانستانضرورت فعلی
  

انتخابات پارلمانی افغانستان موضوع دومین  الً در جھان سیاست امروزی داغترین و پر آوازه ترین موضوع، فع
برای دولت و مردم کھ البتھ از نظر سیاسی و اجتماعی و ھمھ جھات دیگر حایز اھمیت فوق العاده مبرمی  ،است

  .باشد افغانستان و ھم ممالک ذیدخل خارجی می
، و ھزاران در لب خاموش سؤالھمھ شاھدیم کھ امروز بازھم ملت ستم کشیدۀ افغانستان، یکبار دیگر با ھزاران 

ای ُبرِد پشت پرده وسیلۀ خوب استفاده بر چھرۀ نا آشنا در نگاه ھای خستھ، در ظاھر بھ نام یک تبعۀ افغانستان و در
ر یک تصمیم براب کرسی طلبی در ز، در میدان تاخت و تاتجاران سیاسی قدرت افزایی زمامداران وقت و توانایی و

میلیون نفر  ٢٦آن ملتی کھ از . قرار گرفتھ اند ) تخابات آزاد اما در واقعیت محدودان(نام  تثبیت شدۀ سیاسی، زیر
میلیون  ٥و ازین ... راسر افغانستان را داشتھ باشند، آنھم تحمیلیرأی دادن در س» امکانات«میلیون آن  ٥شاید فقط 

  .ما میدانیم کھ اختیار آنرا ندارند ،ی آزاد دارند، اماأدانند کھ حق رھزار آن ب ٥٠فقط 
  

 ،دولت افغانستان ستراتیژیمند بھ سیاست و ، بلکھ جھانیان عالقملت افغان از سالیان متوالی بھ این ُسو نھ تنھا خود
نا امنی و حمالت مخالفان مسلح دولت روز تا روز بیش و بیشتر شده و : چشم باز و لب خاموش شاھد اند کھ ھم با

ر قابل پیش بینی گسترش یافتھ ھا بھ نحو غی بحران ھای اختالس، فساد ھای اداری و غیر اداری و قانون شکنی
سی نشاندن مقاصد شوم شان، تحت نظر حامیان باالخص درین اواخر کھ مخالفان دولت و ملت برای بھ کر. است

یغات ضد دولتی و مردمی، تخم لبرای انتخابات، با افواھات و تب خارجی خویش برای لغو ساختن پالن ھای آمادگی
بھ ). آب را ِخت کرده خود شان ماھی میگیرند( عدم اعتماد را در بین مردم و دولت پاشیده و بھ اصالح عام ما 

  .بخشیده اند سرعت عجیبی وسعت
  

ر کشور قادر امنیت د طی دوازده سال اخیر سیاست دولت افغانستان، با وجود آنکھ دولت در آوردن صلح و ثبات و
نادیده نباید گرفت کھ ملت . وان بھ حمالت انتحاری مبدل گردیدتوپ و تفنگ و آ ، و حمالت راکت وشده نتوانست

، شاھد یک سلسلھ انکشافات و پیشرفت ھای اقتصادی و غانستاناف بیرون از افغانستان چھ در داخل و چھ در
؛ اگر این پیشرفت ھا و انکشافات را در یک پلۀ ترازوی گرچھ. عماری و ساختمانی بوده استا خصوصاً اجتماعی 

 الً فع اما. ، قابل مقایسھ نیستکنیم وزن، آن قرار داده للی را در پلۀ دیگرعدالت و کمک ھای پولی و مالی بین الم
  .بھ ھر حال. گنجانیدن کار مدبرانۀ نخواھد بودبحث روی این موضوع را درین مقالھ 

   

  آن چھ خواھد بود؟ ، توقع مردم ازین انتخابات و نقش مردم دراگر برسیم باالی اصل مطلب
  

و قتل و  دھھ خانھ جنگی ھابعد از سھ  الً امروز پیشرفت ھای تکنالوژی، برای مردمان روشنفکر و جوانانیکھ فع
دانش شان، از  ھنوز در اقلیت قرار دارند، زمینھ را مھیا ساختھ است تا برای وسعت بیشتر افکار و علم و، کشتار

تقویۀ سویۀ  متمدن دسترسی حاصل کرده در انکشافات ذھنی و سانھ ھا و امکانات علمی وطریق انترنت بھ ر
کنند تا برندۀ این انتخابات،  ، سعی میو روشن بینلھذا این مردمان روشنفکر   .تحصیلی شان جد و جھد نمایند

ش را بھ صفت نمایندۀ یک مملکت بیست و شش تا سی میلیون نفری دانستھ، ا لیتوشخص با اعتباری باشد، کھ مسؤ
، ملت افغانستان را یک ملت واحد، ند نھ برای مفاد و ُپر سازی جیبشبرای اھداف ملی و مدنی کشورش تعھد ک

وابستھ  تبعۀ افغانستان را با ھوئیت افغانی بودنش از خود و قبیلھ را نپذیرفتھ ھرو در مذھب و قوم انشعابات . بداند
مبرھن است کھ انتخاب و پیدا . تر اینکھ مردم بھ او اعتماد کننداز ھمھ مھم. بھ افغانستان و ملت افغانستان بداند

  .نا ممکن ھم بھ نظر می آید ،نکردن ھمچو شخصیتی، در حال حاضر در افغانستان عالوه بر مشکل بود
ولتی و اجتماعی شخص، دفعۀ قبل، دانایی و توانایی ذھنی و آگاھی سیاست د ماننداین انتخابات پارلمانی،  زیرا ؛ در

 ، شخصیتش را بر مردم تحمیل نموده و میرایی و قدرت ضربوی شخصدولت و دا بلکھ پول و ، مطرح نبوده
توانم کھ این انتخابات ھمچنان مانند  نوع تردیدی بھ صراحت گفتھ می ازھربدون ھر نوع شک و فارغ . قبوالند

، حتی معنی انتخابات را ا خریدارِی مردم غریب و محتاجیکھآنر انتخابات قبلی، شفاف نبوده و بخش عمدۀ ُبرد در
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لھذا . دھد یتشکیل م ، ھرکاری را بکنند، د کھ برای یک شکم نان اطفال شاندانند و حتی حاضرن ھم بھ خوبی نمی
  .یک انتخابات نمایشی چیز دیگری بوده نمی تواند ھمچو انتخابات جز

مانی بسا مھم و ، نقش ملت افغانستان را درین انتخابات پارلوطنخارج ازصفت یک تبعۀ افغانستان، دراما، من ب
فرد ھر والنۀؤی آزاد و مسبھ رأ دو را وابستھو مملکت، ھرو نوسازی سیاست دولت سازی نوشت، بازارزنده دانستھ سر

  :کھ ی مردم شریف افغانستان این استوالنھ رأی دھؤھدف بنده از مس .ملت در انتخابات ریاست جمھوری میدانم
  

  ،گذشتۀ شخصیت ھای کاندید شده را مورد مطالعھ و بررسی قرار دھند• 
  ،ای عینی جامعھ صورت گیردبلکھ بھ اساس واقعیت ھ ،قضاوت ھای شان بھ اساس پی آمد گفتھ ھای ھر زبان نھ• 

  

  ،انکشاف سطح آگاھی مردم و ترویج سیستم رأی دھی در زمینھ انتخابات کوشا باشند در• 
    

  ،گیری نمایندو تبعیضات قومی و قبیلوی جدأ جلوھای منفی  قضاوت از• 
  

ی را برای مردمان واجد شرایط رأی دھی را با تبلیغات مثبت و تشویق آمیز وادار بھ رأی ساختھ شرایط رأی دھ• 
  ،شان ممکن سازند

  

  ،بھ کمک قوای دولتی بر حفظ امنیت منطقھ بکوشند• 
  

  ،کاندیدان انتخابات جدأ بپرھیزند از تبلیغات نادرست و بد نام کنندۀ• 
  

  .د و پشتوانۀ خوبی برای شان باشندرا ارج بگذارنھا  شتکار، صداقت و راستگویی کاندیدتجارب، پ• 
  

شود کھ مردم و ملت افغانستان امروز از ھمھ مھمتر طالب و  ال نتیجھ چنین میدر صورت غور بر گفتھ ھای با
، پیشرفت و انکشاف در باشند زیرا ھیچ عنصر آرامش و اعتماد بر دولت می محتاج امنیت سرتا سری در کشور

طرف در شایعات زیادی را ھر . لت، در کشور ممکن بوده نمی تواندولین دوؤمس حالت نا امنی و بی اعتمادی بھ
بختی ھا بلند رفتن شود راه بیرون رفت از این ھمھ بد کنید کھ گفتھ می رسانھ ھای شخصی و دولتی مطالعھ می

بدون شک کھ این یک حقیقیت است اما، آیا آموختن این سواد و بلند بردن . طح آگاھی و سواِد علم و دانش استس
  سطح آگامی در حالت نا امنی ممکن است؟

  

 خیر با وجود تبلیغات بیش از حد موجودیت امن در سراسر کشور، ما و شما ھمھ شاھد بیشتر ازطی دوازده سال ا
ھا، تیزاب پاشی ھا بھ روی دختران نوجوان و جوان  مکتب سوزی: مانند ،صدھا واقعۀ دلخراش و نابخشودنی

ھا، انتحاری ھای وقت و بیوقت در نقاط  مکتب رو، مسموم سازی شاگران مکتب، سرقت اطفال از صحن مکتب
کھ این واقعات خود بخود سبب شکست و کاھش اعتماد مردم و ملت بر  ،بودیم ......قریھ جات ومختلف شھر ھا و 

  . گردد ولت مید
تا بر مبنای . دوم امنیت سرتا سری کشور است روی این ملحوظ ضرورت عینی، حتمی و فعلی مردم افغانستان اول اعتماد و

  .این دو اصل اساسی بتوانند تأمین صلح مملکتی و وحدت سر تا سری را بھ اتفاق آرا در کشور، رقم زنند
    

  و من هللاِ توفیق

  
 پایان

 
  

 


