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افغانستان كشوري است كه تازه با پاره هاي تن يك دولت 

كه اين پاره ها، يك سرگذشت تاريخي . مدرن آشنا مي شوند

سرگذشت تاريخي شان آن فرايند .  و يك مصداق فعليدارند

طول تاريخ سپري كرده اند و در جوامع كلي است كه در 

ولي مصداق فعلي شان، بسته . مدرن به اوج كمال رسيده اند

 بر جامعه افغاني است كه با تأثير پذيري از به آن روح حاكم

عقالنيت جامعه افغانستان متناسب با فرهنگ سياسي اين 

سرگذشت تاريخي مفاهيم مدرن در . و تبارز مي كندكش

ولي مصداق عيني آن معرف . افغانستان وارداتي است

شخصيت فكري جامعه افغانستان است كه برگزاري انتخابات 

رياست جمهوري، شوراهاي واليتي، ولسي جرگه و در نتيجه 

انتخاب رياست جمهوري، تشكيل يك پارلمان مرهم گذار بر 

اين انتخابات دومين .  اين سرزمين مي باشدزخمهاي ناسور

 دور از تجارب نهادينه شدن دموكراسي و به ميان آمدن

عدالت اجتماعي و سهم گيري مشروع مردم افعانستان در 

و مردم افغانستان با تجربه كردن يك دور . قدرت سياسي است

انتخابات چه در انتخابات رياست جمهوري چه در انتخابات 

شوراي واليتي حقيقت انكار ناپذير و سرنوشت ولسي جرگه و 

و بدون شك انتخابات رياست .  ساز را تجربه كرده است

جمهوري و ولسي جرگه و شوراي واليتي در يك رابطه 

 هم در تكميل ساختار سياسي دولت به هم. زنجيري باهم اند

مرتبط است و هم در شكل گيري بازي هاي سياسي در 

 ي است براي تقابل عقالنيتات بستربنابراين انتخاب. جامعه

جامعه افغانستان متناسب با فرهنگ سياسي اين كشو تبارز 

سرگذشت تاريخي مفاهيم مدرن در افغانستان . مي كند

ولي مصداق عيني آن معرف شخصيت فكري . وارداتي است

جامعه افغانستان است كه برگزاري انتخابات رياست جمهوري، 

ه و در نتيجه انتخاب رياست شوراهاي واليتي، ولسي جرگ

جمهوري، تشكيل يك پارلمان مرهم گذار بر زخمهاي ناسور 

اين انتخابات دومين دور از تجارب . اين سرزمين مي باشد

عدالت اجتماعي و  نهادينه شدن دموكراسي و به ميان آمدن

و . سهم گيري مشروع مردم افعانستان در قدرت سياسي است

كردن يك دور انتخابات چه در مردم افغانستان با تجربه 

انتخابات رياست جمهوري چه در انتخابات ولسي جرگه و 

 را تجربه شوراي واليتي حقيقت انكار ناپذير و سرنوشت ساز

و بدون شك انتخابات رياست جمهوري و ولسي .  كرده است

هم در . جرگه و شوراي واليتي در يك رابطه زنجيري باهم اند

 لت به هم مرتبط است و هم درتكميل ساختار سياسي دو

بنابراين انتخابات . شكل گيري بازي هاي سياسي در جامعه

بستري است براي تقابل عقالنيت مردم در گزينش نماينده 

هايشان در شرايطي كه هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ 

سياسي فيصدي زيادي مردم ساكن در اين كشور حتي دوام 

برگزاري انتخابات با  .ه استحيات شان با خطر جدي مواج

معيارهاي قبول شده و استندرد بين المللي در ساختار دولت 

ولي به . بيشتر از زاويه سياسي و بروكراتيك قابل بررسي است

عنوان يك عامل در جهت حركت مردم به سوي يك انتخابات 

نوع حركت مردم، . ديگر بيشتر ارزش فرهنگ شناسي دارد

ان مي دهد كه با پديده هاي سياسي فرهنگ سياسي آن را نش

حول و در يك نگاه كلي و با توجه با . چگونه برخورد مي كند

 مجالس و زمزمه هاي  مردم پيش از پيش كانديداي هوش

   .اين انتخابات را مي توان به سه بخش اساسي تقسيم كرد

 نماينده - 3 اخراج شدگان دولت، -2 كانديداي گمنام، -1

آنهايي كه از بي شغلي و ضعف هاي احزاب سياسي و 

  .اقتصادي رنج مي برد

  كانديدان گمنام

كانديدان گمنام كساني هستند كه درگذشته، چندان در 

صحنه هاي سياسي حضور نداشته اند و متشكل از اقشار 

كانديداهاي گمنام، به يك موزيم . مختلف جامعه مي باشد

مي شوند، تاريخي مي ماند كه در آن انواع اشياي متنوع يافت 

به گونه . كه هر كدام شان ما را درعمق يك تاريخ فرد مي برد

. اي كه هر يك از اين تاريخها، گوياي يك واقعيت است

واقعيتي كه مفهوم سياست را براي ما از زبان مردم تعريف مي 

كانديداهاي گمنام، به سياهي لشكر مي ماند كه فقط . كند

چنانچه كه در .  تغوغا به پا مي كند در ميدان انتخابا

.انتخابات گذشته ديديم  

در انتخابات گذشته اكثر از كانديداها، وقتي برنامه هايشان را 

اعالن مي كرد به يك رجز خواني مي ماند كه پهلوانان 

خواندن نثر . اساطيري و حماسي در ميدان جنگ مي خواند

مسجع، سخن گفتن از كلينكهاي شخصي، دادن طرحهايي كه 

توزيع نمرات زمين در . يوار صوتي را مي شكندسرعت شان د

شهرهاي مختلف افغانستان  و ساختن مدينه فاضله كه تحقق 

آن متنوع الوجود است از ويژگي هاي برنامه هاي كانديداهاي 

در سه انتخابات گذشته اين رابطه . انتخابات گذشته بود

در . زنجيره اي بين شعار كانديدها به و ضوح ديده مي شد

ري از تصاوير مي ديديم كه شعرهاي زيبايي از شعراي ما بسيا

نوشته شده بود كه با خواندن آن ياد و خاطره ي شاعران ما نه 

در تاريخ ادبيات و برنامه هاي ادبي و بزم شعر، بلكه در تاريخ 

 سياسي و رقابت قدرت زنده مي شد، كاپي و ديزاين تصاوير و

را به ياد پوسترهاي عاشقانه و اشعار عاشقانه و عارفانه آنها آدم 

هندي مي انداخت كه از دنياي خشك سياست ما را مي برد 

در صحنه هاي عاشقانه و تخيلي فلمهاي عشقي هاليودي 

وباليودي، يعني بيشتر صحنه ادبي و هنري بود تا عقالني و 

سياسي، كه اين خود بحران عقالنيت است در مكان و زماني 

  هيچ چيزي را. تعصب را بگيردكه بايد تعقل جاي جهالت و 

  

پناه آورده و كانديد شدن در انتخابات براي همچون افراد 

ي تر از رواني و طرد شده خود مي تواند مسكن درد باشد قو

پاراستامول كه تا باشد كه رنج چندين ساله اي دوري از 

قدرت و بلي صاحب مردم با اين ديازپم فضايي سياسي اندكي 

بدون شك استراتيژي و خط مشي اين نوع . درمان شود

كانديدان ناشي از دست پاچه گي  و خدعه و فريب چيزي 

لسوالي توزيع نمره زمين از بند خاكشاهي و. ديگر نخواهد بود

. شهرستان به مزار شريف يك تأمل سياسي و علمي كار دارد

اينگونه كمپاينها پا در ممالكي كه از لحاظ سياسي به سر حد 

اما در كشوري ما نند . كمال رسيده اند، مجازات دارد

به همين ترتيب . افغانستان اينگونه كانديدان پاداش مي گرند

ختناق و كدورت بين صحنه انتخابات اين دور نيز جز فضايي ا

بايك  .كانديدان طيف هاي مختلف چيزي ديگر نخواهد بود

چنين وضعيتي مردم در يك موقعيتي دشواري قرار خواهند 

و داستان مردم به داستان هفتخوان رستم مي ماند كه . گرفت

براي رسيدن به هدف بايد بزرگترين مشكالت را پشت سر 

ن پرابلمها، ظرفيت و يژه بگذارند، كه فائق آمدن به هريك از اي

ايي خودش را مي خواهد كه و جود همچون ظرفيتها، فعالً 

كه اين نقض جز ذات و تقدير . غير متحمل به نظرمي رسد

مردمي . مردم نيست، بلكه ريشه در تاريخ سياسي مردم دارد

كه از تيوري هاي سياسي افسانه اي بيش نمي داند، و از 

 كشتارهاي جمعي، كتمان انسانيت، اعمال سياستمداران، جز

سوزاندن خانه ها و اجساد مرده گان، تجاوز به حريم انسانهاي 

بي دست و پاي اين سرزمين و محروم كردن نيم از جامعه از 

درس و تعليم راه اندازي جنگ هاي مذهبي و ارزش دادن به 

انسان متناسب به نوع مذهب و عقيده ي ديني آن چيزي 

بدون شك به روند  .غانستان ثبت ندارندديگردر تاريخ اف

انتخابات و گزينش افراد در ولسي جرگه، شوراي واليتي و 

و در يك . رياست جمهوري از همين زاويه نگرسته مي شود

جمع بندي كلي و با درنظرداشت تجربه نمودن يك دور 

انتخابات ولسي جرگه، شوراي واليتي و رياست جمهوري مي 

سي براي مردم افغانستان درعرصه تواند تجارب خوبي سيا

و اين دو انتخابات دماسنج ديگري تعقل . گزينش افراد شود

در شرايطي كه هم حضور نيروهاي بين . سياسي مردم است

المللي در حمايت از جنگ عليه تروريسم، هم افزايش 

كشتارغير نظاميان به واسطه هليكوپتر هاي توپ دار آنها و هم 

 و جنگ هاي چريكي به واسطه گروه افزايش حمالت انتحاري

القاعده و تروريزم بين المللي عليه دولت، نا كارآمدي دولت در 

برابر نيازمندي هاي مردم افغانستان و تجربه نمودن وكالي 

شوراي واليتي و ولسي جرگه به عنوان جيره خواران نام 

هزاران  انسان كه امروز در گوشه، گوشه افغانستان زنده بودن 

با اين و ضعيت مردم افغانستان بار . ه خطر مواجه استشان ب

ديگردر سونامي جنگ بر سر تقسيم قدرت سياسي در 

چارچوكاتي انتخابات با كمال افسرده گي و سر خوردگي 

و با چنين  وضعيت  داستان همان پير . شركت خواهند نمود

مرد و پيرزن كه نه به خاطر به قدرت رسيدن راههاي صعب 

طي نمود تا ديگر پسر جوانش  را در پيش چشمش العبور را 

با خون آغشته  نبيند و يا دختر جوانش در انزار مردم تجاوز 

خانه اش  در دل شب آماج گلوله قرار نگيرد، اما اين بار . نشود

با عدم تحقق اين آرمان بار ديگر با چشمهاي اشك آلود پاي 

  .صندوقهاي رأي خواهند رفت

  

 شيرحسين فرهنگ

نمي فهميد و اما در گذشته كالن هايشان و كيل بوده كه اين 

خود بحران خدشه دار كردند، ذهن عوام مردم را به وجود مي 

   .آورد

  اخراج شدگان دولت

بخش دوم كانديداها افراد سرشناس و آگاه به مسايل فعلي  

و اين يك نام  ديگر نيز دارد و آن . ور هستندكش دارد و

مخالفان سياسي دولت مي باشد كه اكثر از اين آدمها در اثر 

اما كانديد شدن در انتخابات . يك سانحه فرو افتاده است

شوراي واليتي، ولسي جرگه مي تواند يگانه راه عقده گشايي 

ا كه اخراج شدگان دولت در واقع جزء دولت اند، چر. آنها باشد

  مخالفت و نزاع شان نه برسرتئوري هاي سياسي شان، بلكه بر 

      

 

تاريخ جوامع بشري در فراز و نشيبش روزهاي را شاهد بوده 

كه همچون چراغي بر  فراز تاريخ حيات سياسي و اجتماعي 

ملتها مي درخشند و در شعاع آن تجربيات تلخ و شيرين فراز 

روزهاي تاريخي كه . و نشيبهاي تاريخي را به وضوح مي بينيم

اويدانگي ملتها را تضمين نموده و ملتها را از ظلمت حيات و ج

 .جهل و استبداد به سر چشمه نور و درستكاري و رسانده اند

  ام تاريخي ترسيم كننده هويت اصيل دينيـــــنقش عضيم اي

 

و اجتماعي است و نگهداري و حفظ آن خاطره ها و تجديد آن 

حماسه ها قوام و دوام جوامع به حساب مي آيد، تا بدانجا كه 

به فراموشي سپردن ياد اين ايام انداختن پرده سياهي است بر 

در تاريخ خونبار و شكوهمند ملت آزاده  .حيات تاريخي جوامع

 هشت ثور در زمره اين مبارك ايامند كه در اين افغانستان،

روز نهال انقالب اسالمي و مجاهدت مجاهد مردان اين 

سرزمين به ثمر نشست والله هاي روئيده از خون شهيدان 

افغانستان زمين را گلباران نمود و فصل نويني در حيات 

روزي كه هر . سياسي و تاريخي كشور بعد از هشت ثور شد

آن آفاتي از قبيل جنگهاي تنظيمي، گروهي و چند به تعقيب 

سمتي و در نتجه تسلط گروهك متحجر طالباني فضاي كشور 

را تيره و تار نمود، اما طعم هشت ثور پس از يازدهم سپتامبر 

و رويكرد جامعه جهاني به افغانستان افق جديدي را در 

 ورود آسمان تيره كشور گشود و اجالس بن موجب طرح اوليه

 جامعه جهاني گرديد كه از جمله نتايج آن به موارد  بهكشور

   .زير مي توانيم اشاره كنيم

  انــانستـغــاسي افـديد سيــدستاوردهاي نظام ج

  

اضطراري و قانون اساسي، : بر گزاري دو دوره لويه جرگه

استقرار دو دور حكمومت عبوري، تدوين و توشيح قانون 

بات با شكوه رياست جمهوري، اولين دور  انتخا اساسي،

انتخابات پارلماني و شوراهاي واليتي، جلب نسبي كمكها و 

سرمايه گذاريهاي خارجي و استقرار امنيت نسبي در كشور 

گامهاي بعدي در جهت رسيدن به نظام سياسي مورد قبول و 

و  .منتخب مردمي بود كه تا كنون نسبتا خوب پيشرفته است

از اين مراحل كشور ما در استانه سومين تجربه اينك با عبور 

اتخابات آزاد و مردمي يعني اتخابات رياست جمهوري و 

   .شوراهاي واليتي قرار دارد
  

  بايدها و نبايدهاي ما و انتخابات
  

بجاست ملت ما اعم از زنان و مردان با حظور گسترده خود 

بدور از تعصبات قومي، لساني، سمتي و گروهي و بادرك 

يق از شرايط حساس كنوني كشور، شايسته ساالري را در عم

نظر بگيرند و افراد اليق، كاردان، صادق و متعهد را انتخاب 

  .كنند و برگ ديگري را در تاريخ كشور خود ثبت نمايند

  

  عبرتها و آزمونها
  

بنابراين هشت ثور به تعقيب خود آفات و دستاوردهاي داشته 

س بگيرند و جا دارد كه ملت، از آفات و اشتباهات آن در. است

به دستاوردهاي آن بنازند و در راه حفظ و حراسث دستاوردها 

و با ادامه دادن راه شهدا به خون غنوده اين . تالش كنند

سرزمين ضامن استقالل، تماميت ارضي و باورهاي ديني خود 

باشند كه بدون اين مهم مسير نخواهد شد جز با حفظ وحدت 

بت شده تا زماني كه ملت زيرا كه به تجربه ثا. و انسجام ملي

افغانستان فارغ از قوم، مليت، سمت، گروه و در چهار چوبه 

منافع ملي حركت كرده اند انتخابات بس بزرگي خلق كرده 

اند و آفريده اند كه پيروزيهاي دوره استعمار و تجاوز شوروي 

اما به مجرد بروز اختالف و شكاف . سابق نمونه بارز اينهاست

حركت مردم .... بهانه قوم، سمت، گروه، مليت وافراد جامعه به 

پس اگر امروز . دچار آسيبهاي جبران ناپذيري گرديده است

خود را مدافعان آرمان و اهداف شهداي خود مي دانيم بايد 

سعي نماييم وحدت كلي و فراگير را فراراه ما قرار داده و در 

ن راستاي نجات كشور از بحرانهاي كنوني تالش و كشتي طوفا

  .ات برسانيمــل نجــــاحــالش كنيم تا كشور را به ســزده ت

 

هستند كه خودها را وارث بال منازعه اي آن فكر سر ميراثي 

ا  روي اين جهت است كه بخش دوم كانديداه. مي كنند

بازيگران قدرت سياسي را در جبهه مخالف دولت تشكيل مي 

دهد، ولي از نگاه سياسي، اكثرا فاقد يك طرح مشخص و 

انتخابات گذشته  داراي يك ضمانت اجراي چنانچه كه در

البته اين به معناي دفاع از دولت نيست، بلكه . شاهد بوديم

مهاي در بخش دوم كانديداها يك تعداد آد. بيان واقعيت است

تحصيل كرده و تجارت پيشه نيز عرض و جود خواهند نمود 

كه وجود همچون تحصيل كرده ها ظرفيت علمي كانديداها را 

مقدار باال خواهند برد و اين خود مي تواند در تيوريزه يك 

صحنه انتخابات كمك كنند  كردن طرحهاي سياسي رقابتگران

ش مردم در جهت گزين.  كه در جاي خود يك پارادايم است

  .در پروسه انتخابات

  نماينده هاي سياسي احزاب

نماينده هاي احزاب سياسي  و آنهايي كه از بي شغلي و ضعف 

اقتصادي رنج مي برد، در اين طيف از كانديداها كساني 

خواهند بود كه به دليل نداشتن اسناد تحصيلي و نداشتن 

  ونشغل و اقتصاد متناسب با مد روز ناگزير به احزاب گوناگ

 

  آن با شكوه و اين با شكوه تر
  )يادمان سالگرد هشت ثور و استقبال از انتخابات(

 

سليمان علي بليغ   
 


