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وا  ن ا  
 نهضت جامعۀ مدنی افغانستان

در افغانستان آزمونی بزرگ ميالدی  2009انتخابات رياست جمهوری سال   

              

انتخابات ، پذيرفته شده ترين ميکانيزم عادالنه برای تجلی اراده وحضور يک 
.ملت در امر تحقق آرزوها و تعين سرنوشت آن در هر د موکراسی است  

است تا قبل از آنکه به خود انتخابات و چگونگی عمليه برگزاری آن سزاوار 
م ، اندکی به وضعيت وشرايط اجتماعی وسياسيی که قراراست انتخابات يبپرداز

.ميدر اتمسفيرآن برگزار شود مکثی نماي  

انقالبات اروپا ( تجربۀ بشريتِ  معاصر ، نشان داده است که انقالبات اجتماعی 
برزمينه های مشخص و معين تاريخی؛   )ده و نزدهو امريکا در قرن هج

فرهنگی ، اقتصادی وسياسی بصورت تدريجی و قانونمند بو جود مييايد و آرام 
.منتج به تغيرات بنيادی نظام های سياسی ميشود   آرام  

تجربه دومی نهضت های استقالل طلبانه و آزادی بخشِ  ضد استعماری است 
لطۀ رآسيا و افريقا و امريکای التين بر عليه سميالدی د 19که از اواسط قرن 

متفاوت با انقالبات پيشرفتۀ  البته  د ،استعمارگران خارجی شکل ميگر
.بورژوايی که منجر به تغير نظامهای سياسی ميگردد  

، تجربۀ   پس از فروپاشی اتحاد شوروی سابق در دهۀ نود قرن بيستم  ، باز
ين تجربه فصل جديدی را در ا.می شودديگری به تجربه ملتها ی جهان اضافه 

؛ موجبات تغيرات شگفتی در حيات سياسی واجتماعی می گشايدمناسبات جهان 
و  کشور های ُسرخ .  می سازدملتهای اروپای شرقی و آسيای ميانه را فراهم 
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نگهداشته شده ، از بحيرۀ انترناسيوناليسم به اقيانوس ناسيوناليسم  منزوی 
.سرازير می شوند   

رشرايط جهانی درآغاز قرن بيست و يکم است و ديگر ناشی از تغي  يک تجربه 
ميالدی درکشور خونچکان  2001سپتميبر  11که پس از  آن تجربه ايست 

.خود ما و با تفاوتی درعراق شاهد آن هستيم  

سيپتمبر؛ باعث  11در افغانستان ، الزامات ناشی از شرايط بوجود آمده پس از 
اندک ، ناپخته و کم عمقی  تغير نظام سياسی گرديد؛ هرچند ما تجربه های

ازريفورم های سياسی را در گذشته نيز داشته ايم ولی هيچگاهی تجربه ی 
انتخابات ؛مطبوعات آزاد ؛احزاب سياسی ومؤسسات مدنی رابصورت امروزی 

اين تغير آنی و دراماتيک طوری واقع گرديد که جامعه افغانی .آن نداشتيم
ناگهان خود را در برابر جريان توفنده آمادگی سياسی الزم رابرای آن نداشت و

ای تاريخ يافت که بعلت شنای متناوب در دريای خون وضخامت استبداد طالبی 
.مواجه شد  ، به استقبال ناشناخته ای مردم افغانستان   

خستگی وبيزاری مردم از سه دهه جنگ وبحران ، چشمهای ملتهب شان را به 
، بسوی رفاه و خوشبختی   فق انتظارمردما  .پساطالبی ، اميدوار ساخت   رژيم

.باز گشته بود    ، تامين صلح و حاکميت ملی  

در اولين انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی دقيقآ در همان مرحله   مردم ما 
ای از کار قرار داشتند که راه را برای اعاده حاکميت خود هموار سازند؛ ملت 

ی آن برداشت تا پس از سه دهه خشونت افغانستان قدم اول را اميدوارانه برا
رژيمهای توتاليتر ايديالوژيک وتنظيمی اولين دولت متعارف و شايسته را چنان 

.انتخاب کند که بوسيلۀ آن به صلح و سرفرازی و خوشبختی برسد   

ملت افغان با پشت سر گذاردن انتخابات قبلی ، اينک در پلۀ آزمايش انتخابات 
نفکر مستقل تا احزاب ، از دهقان تا دکاندار ، از از روش. دوم قرار دارد 

از تجربۀ انتخابات اول .... چوپان تا مامور ، از کارگر تا متخصص ، 
مياموزند ، وعده ها و واقعيات را سبک و سنگين ميکنند و اينبار با آمادگی 

.به پای صندوق ها ميروند   صيقل خورده ، با چشمهای باز و گوشهای مجرب   

است  قدرتدر مناسباتِ    وارد کردن تغييررفتن بسوی   انتخابات يعنیدومين 
، به هيچ وجه نبايد از فرصت پيش آمده يعنی زمينه برای بر داشتن قدم دومی 

غفلت شود ، دومين انتخابات يعنی درسهای تجربه شده را به نمايش گذاشتن 
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دهندگان با ، نخستين چوب نردبان دموکراسی است ، رأی   انتخابات. است 
شناخت از پله های اين نردبان است که به نقش تحول آفرين خود ، اميدوار 

.ميگردند   

حال که اين نظام را داريم بايد از آن حفاظت و حمايت کنيم ، و ارزشهای آن 
ازجمله انتخابات را جدی بگيريم، اجازه ندهيم کسانی اين نظام و ارزشهای آن 

ايند ، نبايد گذاشت؛ مجال توطيه پيدا کنند واين را بنفع شخصی خود استفاده نم
.فرصت را بازهم از مردم ما بگيرند  

متاسفانه عدم موجوديت خط مشی روشن وواقعآ ملی سازمان يافته وشکل گرفته 
از درون جامعه افغانی وباز احزاب وسازمانهای نيرومند ملی باعث شده تا اين 

در دوران بحران ومحافل قومی خالء بوسيله اشخاص وگروه های ميدان دار 
نيروهايی که همواره جامعه را از کوچه های . ،مذهبی،بصورت کاذب پر گردد

باروت و شهراه های خون عبور داده است ، نيروهايی که مردم را به جای 
خورشيد بسوی سيه چال برده است ، به جای آب های زالل به سراب های مبهم 

.کشانده است  

دربرابرما اين سوال قرار دارد که به اين کمبود و خآل  لذا در وضعيت کنونی
چگونه ميتوان پاسخ يافت و چگونه به اين خط خونين با برگه های رای ، نقطۀ 

 پايان گذاشت ؟

در قدم نخست کمبود رهبری ملی وعدم هماهنگی ميان احزاب و حلقات مردمی 
معه بايد از اين زمينه را برای سبقت وتسلط نيرو های منفی مساعد ساخته، جا

دور و سيکل معيوب خارج گردد، بمنظور دست يافتن به اين خواست با شناخت 
از وضعيت بحرانی کشور به دو شيوه کار ضرورت داريم که خوشبختانه 

.شرايط و مواد الزم کار برای انجام هردوکار مساعد است  

نهاد اگر ابزارالزمۀ تطبيق دموکراسی در يک کشور وجود احزاب و : اول 
احزاب و نهاد های ملی و مدنی را داريم که   های مدنی باشد ، خوشبختانه

سهولت و زمينه الزم را برای عملی کردن اين خواست فراهم ميسازد ، پس 
.آنچه که ضرورت داريم هما هنگی ميان اين نيرو هاست  

                                                      معضله رهبری ملی ،: دوم 
انقطاب و تشتت ، آفتی ست که روشنفکران جامعه به آن دچار گرديده اند ،  
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خوشبختانه که در . نبود رهبری ملی ، مسير اين پراگندگی را عميقتر ميسازد 
اين. فضای موجود زمينه برای يک رهبری با درايت ملی مساعد گرديده است   

ه و آرمان مشترک هماهنگ نيرو های سالم را تحت يک داعي رهبری می تواند 
.و متشکل سا زد  

برای اين کار ابتدا از مجموعه اين نيروها و شخصيت های مستقل و مؤثر تقا 
ضا شود تا تعدادی را برای آماده شدن در سطح ملی برای رهبری معرفی 

کنند، سپس از ميان اين شخصيت ها يک فرد شان که در کوتاه مدت شرايط 
ش رهبری در سطح ملی دارد با توجه به ظرفيت الزم را برای ايفای نق

از بر خورداری از دانش ، تجربه، تعهد و   افغانستان شمول که عبارت است 
حسن سابقه ، فارغ بودن از تعلقات ايديالوژيک ، قومی و تباری و مذهبی 

ودارای شهرت الزم در سطح ملی باشد به حيث کانديد مشترک در انتخابات 
ی و حمايت شود در عين حال دو معاون و حتی تعدادی رياست جمهوری معرف

البته روشن است که .(از اعضای کابينه آينده به حيث تيم رهبری معرفی گردد
از  تا   ) وزرا ازملت بصورت مستقيم رای نمی گيرند هدف تيم رهبری است 

تمام اقشار و گروه های اجتماعی و سياسی نمايندگی صورت گيرد و اين اشخا 
تجارب الزمه در عرصه های مختلف نيز باشند تا به  ی تخصص و ص دارا

.ندننياز های بحرانی جامعه پاسخ داده بتوا  

تا با هماهنگی اجتماعی  لذا به تمام افراد وحلقات ملی ووطندوست الزم است
را به عمل آورند، تا دير   سياسی از زمان و زمينه ای موجود حد اکثر استفاده

ه ملی معين سازند، سپس چوبی را برای گفتگو های سازندنشده مکانيزم و چار 
سفانه تاريخ گواهی أصورت منظم ومستمر ادامه دهند، متها را ب اين گفتگو

صادق واليق ملی  یميدهد که عدم هماهنگی ميان جريانات، شخصيت ها
.باعث شده تا افراد وحلقات ارتجاعی واستخباراتی اين خال ء را پر کنند   

را بصورت ساده و  یهای اوليه الزم است تا چارچوب آرماني فتگوبرای آغاز ک
!اوليه پيشنهاد کنيم   

اعتقاد به کشور وملت واحد يعنی کشور افغانستان وملت افغان: الف  

التزام کامل به قانون اساسی موجودۀ کشور: ب  
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اعتقاد به پلوراليزم سياسی يعنی اجتماعی ساختن قدرت وبيرون کشيدن آن : پ
ازانحصار حلقات ايديالوژيکی ، اتنيکی، وهرنوع تفوق طلبی های اجتماعی 

.وسياسی  

اعتقاد به تحوالت تدريجی و ريفرميزم در چوکات دموکراسی: ج   

. قدم دوم مکانيزم است که بوسيله آن اين خواست عملی شده بتواند  

بمنظور تحقق اين خواست نهضت جامعه مدنی افغانستان آماده است ميزبانی 
ميالدی اولی را در اروپا به عهده  2008دومجلس بزرگ را الی اخير سال 

گيرد مجلس دومی را در کابل سازماندهی کند تا امکان گرد هم آمدن شخصيت 
.ها و نهاد هايی که از اين طرح استقبال ميکنند فراهم آيد  

که از اين پيشنهاد استقبال  ) اه تيصخش و اهورين (از تمام هموطنان گرامی 
با نشانی  2008ميکنند صميمانه تقاضا ميشود تا سر از تاريخ اول ماه اکتوبر 

.داده شده تماس حاصل نمايند  
 

         سيد نظام الدين وحدت

مدنی آفغانستان ۀعس نهضت جاميير  

                                                                             

  

:  سردآ  

  sn_wahdat@hotmail.com ايمل  : 

   تيلفون    :  0031619043674           

 


