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 Political سياسی

 
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۴ جون ٢١

  .يا احترام به شما، يا بی احترامی. دو راه وجود دارد

  !دست شماسته انتخاب ب
ه بود که فکر نکنم کسی که قدرت داوری شايسته و وجدان  برجسته ایتقلب در دور اول و دور دوم انتخابات به انداز

  .  بتواند از وجود آن انکار کند،بيدار و اخالق پيراسته و مھذب و افکار و رفتار پسنديده داشته باشد

تقلب منفرد و غيرسازمانيافته را نمی توان، ھرچند چنين تقلبی ھم مذموم و غيرقابل پذيرش و بخشش است، از روی 

چنين تقلب ھا و تشبث ھا در ھمه جای دنيا، جائی زياد و جائی کم، با اثرات ناچيز، وجود .  زياد جدی گرفتمجبوريت،

خصوص تقلبی که کميسيون ھای ه دارد و با تأسف جلوگيری از آن کاری است کمی مشکل، اما تقلب ھای سازمانيافته، ب

دست زدند، واقعاً شرم آور، غيرمسؤوالنه و غيرقابل انتخاباتی در انتخابات اخير رياست جمھوری افغانستان بدان 

  .پرسش است

مجموع شکايات رسيده به کميسيون رسيدگی به شکايات انتخاباتی بعد از پايان دور دوم انتخابات، قراری که کميسيون 

لکرد  شکايت تنھا از عم٩٩١ می رسد که از جمله٢۵۵٨رسيدگی به شکايات انتخاباتی خود اعالم داشته است، به 

  . کارمندان کميسيون مستقل انتخابات می باشد

يکی از اين تخلفات مستند که از طريق رسانه ھای تصويری کشور ھم به دفعات نشان داده شد، تخلفی بود که به ھدايت 

وضوح کامل نشان می دھد که ه اين تقلب ب. يکی از برجسته ترين مقامات کميسيون مستقل انتخابات صورت گرفته است

ن کميسيون در قبال انتخابات و نامزد ھای رياست جمھوری موضع بيطرفانه اختيار ننموده و اميد ھا و آرزو ھای اي

مردمی را که سی و شش سال در ميان آتش و خون به سر برده اند و توقع دارند که از راه يک حرکت مدنی به انتخاب 

 آتش بيرون شوند، به بدترين شکل به باد تمسخر گرفته شخص مورد نظر شان بپردازند و باالخره از ميان اين مجمر

  . است

انتظار از اين کميسيون اين بود که با توجه به سی و شش سال جنگ و کشت و کشتار و محروميت و بحران در کشور، 

وز ھر ھای امانت داری و مسؤوليت به پيش می برد و از برنتوظيفۀ مھم و خطيری را که به دوشش گذاشته شده بود با م

کميسيون بايد . نوع تشنج و تداوم بحران که جائی برای تحمل بيشتر آن برای مردم باقی نمانده است، جلوگيری می کرد

دوش وی گذاشته شده بود يکی از وظايف تاريخيی است که مردم ه به اين نکته سخت توجه می کرد که وظيفه ای که ب

ند و به ھيچ وجه انتظار آن را ندارند که کميسيون اين مسؤوليت يگانه رنجديده و نگران کشور به آن ھا محول کرده بود

کميسيون، اما، نه به مسؤوليت قانونی خويش توجه کرد و نه مسؤوليت . را ناديده بگيرد يا به آن توجھی الزم مبذول نکند
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 آرام، آرام به سوی انسانی و ملی خويش را جدی گرفت و کاری کرد که گذشته از شرمساری خود، کشور را که داشت

آرامش و ثبات و بحران زدائی و وحدت می رفت و مشغول تمرين مردم ساالری بود، به جائی برگرداند که احتمال 

  .برگشت به شرائط غم انگيز دھه ھای ھشتاد و نود ميالدی در آن ھويدا است

 وءش بينی آيندۀ اعمال سدن و قدرت پيچرا کميسيون  دست به اين کار می زند؟ اگر فکر شود که کميسيون قدرت انديشي

خويش را ندارد، بايد گفته شود که چنين امری نمی تواند ممکن باشد؛ زيرا اعضای کميسيون ازجمله افرادی نيستند که 

دارای تحصيالت عالی نباشند و توان درک احساسات، خواست مردم، وضعيت بحرانی و متزلزل کشور و تجزيه و 

  .چنين تصوری را نمی توان بر بنياد تفکر سالم و منطق محور استوار دانست. ه باشند را نداشتاتحليل قضاي

پس، بازھم اين سؤال را تکرار می کنم که چرا کميسيون دست به اين کار شرم آور می زند؟ جواب اين چرا را بايد در 

  :له عبارت اند ازأھار مساين چ.  سراغ گرفتألهچھار مس

 سال رياست جمھوری اش ھمواره نقش تنش ١٣کرزی در طول کم و بيش . اطاعت از دستورات کرزی .١

 سال ١٣مروری گذرائی به عملکرد ھای کرزی در طول . آفرينی را در سياست کشور بازی نموده است

لزومی نيست که در اين مختصر بازھم به سياست ھای منفی . گذشته صحت اين ادعا را به اثبات می رساند

سيون ھای انتخاباتی زير تأثير وی منتھای تالش خود را کرده است تا به کمک شخص کمي. وی پرداخته شود

مطلوب کرزی، اشرف غنی، که درعين زمان شخص مطلوب بسياری از اعضای کميسيون ھای انتخاباتی نيز 

عکس کرزی در کنار عکس اشرف غنی، در دور دوم انتخابات نمايانگر اين حقيقت است که . می باشد، بشتابد

کرزی به عنوان يک فرد ـ يک شخص حقيقی نه يک . کرزی تمايل خاصی به تيم اشرف غنی داشته است

شخص حقوقی ـ حق دارد از ھر کسی که خواسته باشد در انتخابات حمايت کند، اما عکس وی در کنارعکس 

که رئيس اشرف غنی زمانی که او ھنوز رئيس جمھور کشور است، پيامی را در ذھنيت ھا تداعی می کند 

کاری که ادعای کرزی مبتنی بر بی . جمھور از اين شخص حمايت می کند و شما ھم از وی حمايت کنيد

تعلق خاطر برخی از اعضای کميسيون مستقل انتخابات به . طرف بودنش در انتخابات را نقض می کند

النه در قبال ويشه ای مسؤکرزی، به دليل روابط کاری يا سائر روابط، به نظر من يکی از داليلی تعطيل اند

تعلق خاطر اين ھا به کرزی چنان محکم و قوی است که اين . رأی مردم در ميان اين افراد کميسيون شده است

اين تعلق . لۀ ديگری بينديشندأتند چيز ديگری را ببينند و به مسھا به استثنای کرزی و خواست وی نمی توانس

وی و محکم بود که اين ھا حتی وظيفه و وجدان و اخالق خود را خاطر به کرزی و نفر مورد نظر وی چنان ق

فراموش نمودند و در زمان بسيار زياد حساسی به کاری دست زدند که ھيچ بندۀ مسلمان خدا بدان دست نمی 

 . زند

در له را تمام افراد منسوب به دو کميسيون رد می کنند، اما اين تمايالت أومی، ھرچند ظاھراً اين مستمايالت ق .٢

شايد خوانندگان . خصوص در درون کميسيون مستقل انتخابات کامالً مشھود استه درون اين دو کميسيون، ب

اين مقاله متوجه شده باشند که آقای امرخيل در تمام مصاحبه ھايش، در تمام مذاکراتش و در تمام ميز گرد 

پرسش ھائی که به زبان دری از ھائی که اشتراک نموده است، حتی يکبار ھم که شده است، حتی به جواب 

اين موضوع نشان دھندۀ تعصب زبانی و قومی . وی صورت گرفته است، صحبتی به زبان دری نکرده است

تمايل و تشبثت به اين عمل که شديداً از سوی اکثريت . شديد وی نسبت به اقوام و  زبان ھای ديگر می باشد

تعصب و قومگرائی است نه نشان ۀ داشته می شود، نشانمردم افغانستان به عنوان يک عمل منفی و زشت پن

که کاری در راستای وحدت ھرچه بيشتر مردم  دست يازيدن به چنين عمل زشتی، به جای اين. ملی گرائی

با اقدام عملی در را  برخی افراد تفرقه افگن ۀ و بينش ھای مخرب تفرقه افگنانه و جدائی طلبان پنداشته شود
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 چه بيشتر مردم خنثا سازد، به خصوص در شرائط موجود که ضرورت آن شديداً جھت نزديک ساختن ھر

کميسيون فراموش نکند که با حمايت از : ھرحاله ب. احساس می گردد، به غايت شرمناک و قابل تعمق است

چنين اشخاصی قومگرا و متقلب با سرنوشت يک کشور و يک ملت بازی می کند و اين کار می تواند عواقب 

کشور ما ھنوز ھم بر روی مخازن بزرگ و بيشماری از باروت قرار .  ناگواری را در قبال داشته باشدبسيار

دارد که با يک جرقه می تواند منفلق گردد و آتشی را بر پا کند که خاموش ساختن آن اينبار شايد از دست ھيچ 

 ھائی که در هن با ھيچ يک از گرواين نکته نبايد به عنوان تھديد تلقی گردد؛ زيرا م. کسی ھم ميسر نباشد

از . ذاتی به پيروزی اين دو نامزد نزد من وجود دارد/انتخابات سھيم ھستند نه رابطه دارم، نه تمايلی قلبی

آنجائی که گزينۀ ديگری وجود نداشت، ناگزير بدون انتخاب از اين دو، به قبول اين انتخابات به عنوان يک 

ت که امکان عکس العمل ديگری ھم از مردم می تواند پيش بين بود، نبايد غافل از اين واقعي. فرد، تن داده ام

 .ھر آدم دورانديشی بايد از پيش بينی اين خطر غافل نباشد. امکان ھيچ کاری را نبايد منتفی دانست. ماند

 ھر .عالقه به قدرت در اين اواخر در کشور ما به چيزی فاجعه باری مبدل شده استألۀ مس: لۀ قدرتأمس .٣

فضيلتی متأسفانه در پيش پای اين بت رعنا سر بريده می شود و ھر جنايتی برای رسيدن بدان مجاز اعالم می 

. يالنه پنداشته نمی شودذھيچ کاری، وقتی پای قدرت درميان باشد، امروز غيراخالقی و غيرانسانی و ر. گردد

ترکيبی از تيم ھای .  کشور ما وجود داردو اين فاجعه فعالً در. چنين ديد نسبت به قدرت، يک فاجعه است

از ... انتخاباتی، اشرف غنی تکنوکرات امريکازده، دوستم بيسواد و قاتل ھزار ھا انسان و احدی شؤونيست و

شريک جنگ و کشتار ھزارھا انسان در جنگ ھای کابل با سياف و محقق و  نيک طرف و عبدهللا عبدهللا اي

از طرف ديگر نشان می دھد که چه بازی ھای چرکينی برای رسيدن به قدرت می تواند ... محمد خان و

آغوش گرم آلھۀ قدرت تنھا چيزی است که بعد از رسيدن بدان، با ھمه رذالت ھا و خشونت . صورت بپذيرد

کميسيون مستقل انتخابات، .  غم ھای جھان احساس می کنندۀود را راضی و فارغ البال از ھمھا، برخی ھا خ

از جانبی وجود دسته . گاھی فراموش نمی شود پاداش اين خدمات ھيچ. يکی از اضالع اين قدرت خواھد بود

 ھر چه ھای متعددی که در رقابت برای کسب قدرت با ھم مصروف نبرد ھستند، سبب می شود که تيم ھا

 سياست آنقدر وارد نشده اند، جزيره ھای کوچک را نبايد ۀمردم ما ھنوز در عرص. گسترده تر و قوی تر باشند

 و قوی ترين تيم را به وجود بياورند و در برابر اين ن، پاک تريبزرگ ساخت، که در برابر اين چنين تيم ھا

. ن ايستاده شوند و جلو چنين فاجعه ھا را بگيرندتيم ھای ضد مردمی و ضد ملی با وسايل و به ذرايع گونه گو

يد که وجدان اخالقی ـ ملی سياستمداران به  آوقتی چنين عالقه ای به قدرت در ميان سياست مداران پديد می

 ،کلی نابود می گردد، يگانه راه نجات مملکت و راه نجات مردم از دست سياستمداران نابکار خودمحور

ھدف من ايجاد بحران ديگری، افزون بر بحران ھای موجود، در . ن سياست استحضور فعال مردم در ميدا

مردم ما نبايد بگذارند که يک عده !  ولی سکوت و سکون ھم راه حل مشکالت ما نمی باشد،کشور نيست

مردم رأی داده اند ـ حال . خودمحور متقلب با چنين جرأتی ديده درايانه از سکوت غيرالزم شان استفاده کنند

کار شان درست بوده يا نادرست ـ بايد بپرسند که رأی شان چه شده است؟ تنھا حضور مستمر مردم در صحنۀ 

به کرزی اعتماد کردن حکم خودکشی را دارد؛ خصوصاً . سياست می تواند جلو تقلب و تقلب کاران را بگيرد

. شه از کرزی شاکی بوده اندمردم ھمي.  سال گذشته وجود دارد١٣با تجارب منفی بيشماری که از کرزی طی 

 سال گذشته غير از وعده چه کاری کرده ١٣آيا ھمين مردم شاکی يکبار از خود پرسيده اند که کرزی طی 

است ـ وقتی ديده اند که کرزی و دار و دستۀ فاسد و روزگذران و سازشکار وی در ھر قدم خالف منافع مردم 

تا سکوت و سکون وجود . ، ھيچ اتفاقی رخ نمی دھدو کشورعمل می کند؟ تا سکوت و سکون وجود دارد
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دارد، ھمين آدمخواران و ھمين تقلب ھا و ھمين فساد و اختالس و جرم و جنايت و تعلل و تعليق به اشکال 

متنوع آن وجود خواھد داشت؛ و مردم نبايد با اين ھمه سکوت و سکون، و با ھمه تجاربی که از کرزی دارند، 

کرزی ھا حاصل عدم !" خود کرده را نه دردی است و نه دوائی"چون گفته اند که . شکوه ای داشته باشند

آنگونه که برخی ھا می گويند سالح بردارند و به کوه ھا  مردم نبايد،. نشان دادن حساسيت ھای مردم ھستند

 خصوص در شرائطی که کشور ما بعد از سی و شش سال جنگ وه اين راه، راه حل نيست؛ ب. باال شوند

اعالم يک راه پيمائی و تحصن گسترۀ يک روزه برای شمارش صحيح و . برادر کشی و اشک و آه قرار دارد

از کميسيون ھا .  مردم و بيرون کردن رأی ھای ناپاک از ميان رأی ھای پاک در قدم اول کافيستءسالم آرا

تنھا در . و کانديد حفظ کنندبايد با جديت تقاضا شود که بی طرفی شان را در قبال رأی مردم و در قبال د

ی مردم يک راه پيمائی گسترده و تحصن در برابر دفتر نصورت عدم تمکين کميسيون به اين در خواست قانو

کميسيون، دفتر نمايندگی ملل متحد، يا بستن مغازه ھا و نرفتن به سر کار ھا کوشش شود کميسيون ھا و 

تا ) بدون خشونت(ل را توأم با راه ھای ديگر مبارزۀ منفی در غير آن اين عم. کرزی را به سر عقل بياورند

زمانی ادامه بدھند که نه تنھا کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون شکايات مجبور به تمکين در برابر مردم 

چنين کاری  .شوند، که حکومت کنندگان ـ از پارلمان گرفته تا قضأ و قوۀ اجرائيه به حساب خود برسند

عبدهللا عبدهللا يا اشرف غنی بدون شک اين ارزش را ندارند  !ق مدنی و مردم ساالری نيستمخالف با حقو

لۀ أمردم، موضوع احترام به مردم و مسدر اينجا رأی . خاطر آن ھا صورت بگيرده که چنين اين عملی ب

 شدن ھا شيرک!! يکبار و ھمين حاال ـ ھمان حساب پشک کشی را انجام بدھيد. اصول و پرنسيپ مطرح است

 !!وجود می آينده ھميشه به دنبال سکوت و مماشات مردم ب

. صحبت از پول و سرمايه، بدون صحبت از قدرت سياسی، بی ترديد صحبتی خواھد بود کامالً ناتمام: پول .۴

قدرت به تنھائی کشش و جاذبه ای بسيار قوی دارد، اما زمانی که اين قدرت وسيله ای می شود برای ثروت 

. ش و جاذبۀ آن آنقدر قوی می گردد که امکان مقاومت در برابر آن برای خيلی ھا باقی نمی ماند کش،اندوزی

به کشور خود اگر نگاه کنيم، خصوصاً به سی و شش سال گذشته، به وضوح ديده می شود که تعداد بيشماری 

يش نان خوردن شان را از سياست مداران ما که دارای قدرت بوده و ھستند، سياستمدارنی که سی و اند سال پ

آيا گاھی به اين امر که چرا در کشور ما اينقدر گرايش به سياست و . نداشتند، امروز ميليونر و ميلياردر ھستند

ه وجود دارد، و ھر روز در ھر گوشه ای تشکل نوی ب... حرکت و جنبش و اتحاد و انجمن و حزب و جبھه و

ک ھسته يا سازمان و يا تشکل ھسته و سازمان و تشکل يد، چيست؟ و چرا ھر روز از درون ي آوجود می

وجود ه گاه ھمه را به يک چوب نمی رانم، ولی آيا اين ھمه اشتياق برای ب يد؟ من ھيچ آوجود میه ديگری ب

دليل آن اين است که ثروت و رفاه و آسايشی سھل ! آوردن اين ھمه تشکل واقعاً برای افغانستان است؟ نه

برادر کرزی چرا رستورانت . رت سياسی نھفته است، در ھيچ مشغلۀ ديگری نھفته نيستاالکتسابی که در قد

تا در سايۀ قدرت برادرش به کار ھای پر منفعت، ولی غير ! ھايش را در امريکا می گذارد و به کابل می آيد؟

 عطأ محمد نور، قانونی، محسنی، عبدهللا عبدهللا، دوستم، سياف، کرزی،. قانونی بپردازد و سرمايه بيندوزد

اسمعيل خان، خليلی، محقق، ربانی، محمدخان، قطب الدين ھالل، قيوم کرزی، زلمی رسول، شيرزوی، فھيم و 

صد ھا افغان ديگری که تا سی و شش سال قبل در ھفت آسمان يک ستاره ھم نداشتند از چه راھی به اين ھمه 

راھی بود که سبب ثروتمند شدن سريع و بدون ثرورت و پول رسيدند؟ قدرت، يا وابستگی به قدرت، يگانه 

که خود کرزی از طريقی ـ  فساد گستردۀ موجود بدون موافقت کرزی و بدون اين. زحمت اين ھا شده است

وجود بيايد؟ قارون ه مستقيم يا غير مستقيم ـ سھمی در آن نداشته باشد، مگر ممکن بود وجود داشته باشد يا ب
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 يک شبکۀ وسيع و قوی متشکل از ھمکارانی مانند امر خيل ھا نمی توانستند ھای عصر حاضر ما بدون داشتن

تمام افراد اين شبکه ھا، به نوبۀ خود، بايد از اين نمد سياست و . به اين ھمه ثروت و به اين ھمه قدرت برسند

حال که . تنداعضای متقلب کميسيون ھای انتخاباتی ھم از اين امر مستثنأ نيس. قدرت برای خود کالھی بسازند

 .تنور داغ است، بايد اين ھا ھم نان خود شان را بپزند

ر از قدرت سياسی برای قدرت و ثروت، ھمان گونه که بار ھا گفته و نوشته ام، به ذات خود چيزی بدی نيستند، اما اگ

 نھايت مضر می استفاده گردد، کار بسيار رذيالنه ای است که پی آمد ھای آن برای مردم و مملکت بیوءکسب ثروت س

باشد که بايد جلو آن گرفته شود و مردم آگاه و مصممی که در فکر آرامش خود و اعتالی کشور شان ھستند، تنھا و 

ی ھستند که می توانند جلو اين رذالت ھا را بگيرند؛ و اين کار ھرچه زودتر آغاز شود به ھمان اندازه بھتر ئيگانه نيرو

  .است

 ھر قدمی که آن ھا در برابر سياه کاران به عقب می گذارند، سياه کاران را بيشتر تشويق و مردم نبايد فراموش کنند که

  . تشجيع می سازند که در برابر مردم بازھم چندين قدم به پيش بگذارند

." کنند يير نمي دھد، مگر آنکه آنان خود تغييرخداوند سرنوشت ھيچ قومي را تغ": خداوند ھم در قرآن می فرمايد که

! يد که سرنوشت شما تغيير کندی بينيد؟ چرا؟ چون شما نخواسته اچه تغييری در خود م.  تاريخ گذشتۀ خود نگاه کنيدبه

وجود بيايد، افراد فاسدی مانند مجددی و گيالنی و کرزی ھا و دار ه وقتی شما نخواسته باشيد تغييری در حالت شما ب

احمق نيستند که لقمۀ نرم و گرم ... دولت چه در باند ھای مافيائی و دستۀ ھر يک چه در درون کميسيون ھا، چه در نھاد 

شما . يا احترام به شما و حقوق تان؛ يا بی احترامی به شما و حقوق تان. دو راه وجود دارد. و چرب را از دست بدھد

  به ميل خودگاھی حاضر به دادن حق ديگران فراموش نشود که حق گرفته می شود؛ ھيچ کسی و ھيچ! انتخاب کنيد

   !!شده است

  پايان
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