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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۴ جوالی ٠۵
  

  !بحران موجود حاصل قوم پرستی چند انسان احمق است
  

 سطور به اين نتيجه می رسد، که با نگاه مختصری به تاريخ دو صد و شصت و ھفت سال گذشتۀ افغانستان، نويسندۀ اين

ھيچ يک از حکوماتی که طی اين مدت در افغانستان روی کار آمده اند، از مشروعيت سياسی واقعی برخوردار نبوده 

  .اند

احمدشاه بابا، با ھمه خدمتی که به اين کشور کرد، از جانب يک نفر روحانی در يک تجمع بسيار محدود، ولی 

 افغانستان در مسير ٣۵۵در اين مجمع که بر اساس نوشتۀ آقای غبار، صفحۀ . ه انتخاب شدپرجنجال، به عنوان پادشا

تاريخ، نه روز دوام کرد، خان ھای رقيب، مانند نور محمد خان غلجائی، محبت خان پوپلزائی، موسی خان اسحق زائی، 

رازا کشيده شدن مجمع و ميانجی گری به د. نصرهللا خان نورزائی و غيره در صدد آن بودند که خود به پادشاھی برسند

  . و حکميت صابر شاه کابلی خود دليل پا فشاری ھای رقبای احمد شاه بابا برای دست يافتن به قدرت بود

ناميده می شد، قرار نوشتۀ آقای غبار، ابدالی و از عشيرۀ " احمدخان"احمد شاه بابا که قبل از انتخاب به حيث پادشاه، 

ولی باجود اين احمد . يره، بر حسب نوشتۀ آقای غبار، از لحاظ کميت خوردتر از سائر عشاير بوداين عش. سدوزائی بود

ويژه ه نقش برجستۀ روحانيان يا روحانی نمايان ھمواره، ب. خان از ميان آن ھمه بزرگان به پادشاھی برگزيده می شود

در برابر فيصله ھای آن ھا تقريباً ناممکن بوده در گذشته ھا، در افغانستان چنان برجسته و مھم بوده است که مقاومت 

  . است

چنين انتخابی، مانند . مردم به عنوان صاحبان حقيقی کشور در انتخاب وی ھيچ نقشی نداشتند: که خلص کالم اين

انتخابات در سائر کشورھا، اگر انتخابی به معنای حقيقی و بدون ترس از شمشير و تفنگ و توپ در کار بوده باشد، 

  .يار ابتدائی و ناقص بوده استبس

فرزندان وی ھم بدون انتخاب، و در نظر گرفتن آرای مردم، به عنوان وارثان بالفصل او، يکی بعد از ديگری، خواه به 

ديگر قدرت شان  که در نتيجۀ کشتن و بستن و چشم کشيدن يک زور خواه به رضايت بر اريکۀ قدرت تکيه زدند؛ يا  آن

ا در نتيجۀ عنايت انگليس ھا قدرت سياسی از يک شخص و خانواده و قوم به شخص و خانواده و قوم را تثبيت کردند و ي

  .  ديگری انتقال يافتۀو قبيل

 و آمدن حبيب هللا کلکانی و محمد نادر و محمد ظاھر و محمد  شاھان بعدی ھم، تا سقوط سلطنت امير امان هللا خان

محمد . ا اراده و خواست مستقيم اکثريت مردم اين کشور به قدرت نرسيده اندداوود، طوری که ھمه می دانند، ھيچ يک ب

که اعضای لويه جرگه ھا ھميشه در  در حالی. نادر ظاھراً از طريق يک لويه جرگه به حيث پادشاه انتخاب شده است
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اکميت َسروِسری داشته  با حاءاين کشور از جانب حکومت ھا و از ميان افرادی انتخاب می شده اند که به نحوی از انح

و در اثر شناخت و يا ارتباط قومی يا اداری به تدوير کنندۀ لويه جرگه خوش بينی داشته اند و به اساس ھمين خوش 

  . بينی، شناخت و َسروِسر تدوير کننده را به صفت پادشاه يا رئيس جمھور انتخاب کرده اند

ياسی دست يافت، و انتخاباتی که در دوران حاکميت اين حزب ـ ی به قدرت سئحزب دموکراتيک خلق افغانستان با کودتا

که ارادۀ مستقيم عموم مردم در آن دخيل نبود، ھمه فاقد بنياد قانونی و فاقد مشروعيت  گويا ـ انجام می شد، از آن جائی

  . بود

وجود ه کستان بود، ب پاۀحکومت موقت مجددی در پاکستان و مطابق خواست پاکستانی ھا در جمعی که ساخته و پرداخت

  . مدآ

" اھل حل و عقد"حکومت ربانی با تالش ھای مبتنی بر سازشکاری ھا و تطميع و ميکانيسم ھای سنتی ـ مذھبی شورای 

ـ چيزی مانند لويه جرگه ـ و به دنبال تصاميمی که در پاکستان اتخاذ شده بود، شکل گرفت و تداوم يافت؛ نه با آرای 

  . مستقيم و آزاد مردم

  . مارت اسالمی طالب با حمايت نظامی پاکستان، حمايت مالی سعودی و حمايت سياسی امريکا و انگلستان سر کار آمدا

از قصۀ کرزی و انتخاب وی به حيث رئيس جمھور کشور از جانب امريکائی ھا در کنفرانس بن تا انتخابات موجود 

  . که احتياجی به تکرار آن باشدرياست جمھوری افغانستان که ھمه با خبر ھستيد و فکر نکنم 

ه ، زمان سقوط حکومت ب١٩٧٣ تا ١٩۶۴ کوتاھی در اين ميان، در زمان محمد ظاھر، از ۀگفته می شود که در دور

دست محمد داوود، انتخابات در چار چوب ھای قانونی و بر طبق قانون اساسی انجام شده است؛ ولی در اين دوره نيز، 

 و در آخر کار نام  ی وکالت در شورا نامزد می نمودند، قبالً از جانب شاه انتصاب می شدندچون افرادی که خود را برا

ھمين اشخاص از درون صندوق ھا بيرون می شد، می توان گفت که مشروعيت چندانی برای انتخاب وکأل و حکومت ـ 

  . صدارت ـ در اين دوره ھم در کار نبود

در انتخابات پيروز می شدند، برای اين بود که پادشاه نمی خواست با کشيدن محدود کسانی که مخالف نظام بودند، اگر 

تمام نام ھای طرفداران خود از درون صندوق ھای رأی اعتراضات افغانان و جھانيان را به نام اين که در انتخابات 

  !تقلب شده است، به جان بخرد

. بخش فقدان مشروعيت حکومت ھا در افغانستان: شد، بودآن چه تا اين جا گفته شد، يک بخش از آنچه که بايد گفته می 

 تا امروز به ١٧۴٧اما اين نوشته حاوی بخش ديگری ھم است؛ و آن اين که از آغاز پادشاھی احمد شاه بابا در سال 

ره و دوران ربانی ـ ھموا) دو ماه حکومت مجددی را به حساب نگرفته ام(استثنای دو دوره ـ دوران حبيب هللا کلکانی 

  . زمام امور کشور در دست پشتون ھا بوده است

انتخابات و کسب مشروعيت از راه گرفتن رأی مردم، البته، در دورانی که در کشور ما ميکانيزم ألۀ تأکيد بر مس

انتخابات به شکل امروزی آن وجود نداشته و حکومت ھا با زور بازو و سالح، و کاربرد قدرت شخصی يا گروھی و 

ۀ بيگانه ھا و استفاده از روش ھای سنتی ـ مذھبی بر سر قدرت می آمده اند، چندان منطقی به نظر نمی قومی، مداخل

رسد؛ اما امروز با داشتن قانون اساسی، پيروی از اصل انتخابات و دموکراسی و رد سياست ھای شخصی و گروھی و 

ين کسب قدرت به شکل گذشته امری است قومی يا رد پا در ميانی مذھبيون و سازش ھای شرم آگين نخبگان پله ب

  .غيرقابل معمول، غيرقانونی و غيرقابل پذيرش

اين ھا امروز به حق و حقوق شان آگاه گرديده . مردم افغانستان امروز مردم دو صد و شصت و ھفت سال گذشته نيستند

ن حق را بايد مردم به کار ببرند اين ھا امروز می دانند که حق انتخاب زعيم کشور جزئی از حقوق مردم است و اي. اند

برای مردم، امروز ملت واحد افغانستان اعم از ترکمن و ازبک و ھزاره و ايماق و پشتون و . و مردم از آن دفاع کنند
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مطرح است، نه يک قوم و ... تاجيک و عرب، ھندو و مسلمان و يھود و کرست، و شمالی و جنوبی و شرقی و غربی و

  . مذھب و زبان و سمت

 فيصد رائی اشرف غنی در دور اول انتخابات امسال باوجود ٣٢ـ٣١ فيصد رأئی که عبدهللا عبدهللا در برابر ۴۵ ـ ۴۴

فيصدی بيشتر پشتون ھا در کشور، آورد، اين واقعيت را بر مأل می کند که امروز کشور ما رو به سياسی شدن گذاشته 

اين . انی ـ سمتی ـ مذھبی نجات بدھند و به جانب ملت شدن برونداست و مردم می خواھند خود را از مناسبات قومی ـ زب

کار مردم، اما، يک تعداد انسان ھائی را که ھنوز ھم در خواب خرگوش به سر می برند، به اين صرافت، انديشه و تک 

گذشته و پو انداخته است که آب را در ھمان مسيری ھدايت کنند که اسالف شان در طول دو صد و شصت و ھفت سال 

که اين واقعيت را درک کنند که با تغيير جھان، افغانستان و مردم آن نيز تغيير نموده اند و  بدون اين. ھدايت نموده اند

  ...نام يک قوم و قبيله وه حال مردم به نام يک ملت سياسی شده تصميم می گيرند، نه ب

ات به سرکردگی امرخيل، ھمکاری چند نفر والی و اين افراد، تعدادی از منسوبين کميسيون به اصطالح مستقل انتخاب

ليس و اردو به ھدايت کرزی که ھنوز ھم خواب پادشاھی يک قوم را در افغانستان می بينند وتعدادی ھم در نيرو ھای پ

و رأی مردم را به علف گوسفندان تشبيه می کنند، خالف رأی اکثريت عام و تام ھمۀ اقوام در کشور می خواھند باز ھم 

  .ز درون صندوق ھای رأی يکی از ھم زبانان و ھم نژادان خويش را به عنوان برندۀ انتخابات و بيرون سازندا

، مصاحبۀ يوسف نورستانی را در تلويزيون شنيدم که در برابر يک سؤال، باالخره و بعد ٠۴/٠٧/٢٠١۴امروز صبح،

فرار وی از : "ر دوم انتخابات اعتراف نموده گفتاز چند بار دفاع از امرخيل، به دست داشتن امرخيل در تقلب در دو

اگر امرخيل بيگناه بود بايد از خود دفاع می کرد و در کشور . کشور باعث شده تا نظر من نسبت به وی تغيير کند

ی استرداد وی را از ھر کشور ئر صوتی به اثبات برسد دولت توانادر صورتی که درستی نوا. حضور می داشت

  ." ديگری دارد

مرخيل نفر توظيف شدۀ کرزی در اين پست بود و قبول ارتباطات وی با والی ھا و سائر مقامات متقلب دولتی به يقين ا

  . بدون استشارۀ کرزی برای خيلی از انسان ھا بسيار مشکل است

من و تمام اعضای کميسيون ھيچ گاه در عملکرد : "يوسف نورستانی سخنانش را در بارۀ امرخيل چنين ادامه داد

انتخابات به ۀ  فقط روی استخدام کارمندان روزاننی وی نيز آگاھی نداشتيمولفيامرخيل شک نکرديم و از مکالمات ت

گوھای امرخيل با مقامات مختلف واليات و ستاد انتخاباتی اشرف غنی که  و من نمی دانم گفت. وی اعتراض می کرديم

 کميسيون ۀھمين کارمندان روزان (."ثير گذاشته و يا می گذاردأانتخابات تۀ صوتی ثبت شده چه ميزان در نتيجدر نوار 

 برگه ھای تقلبی را در صندوق ھا ريختند و در نتيجه روند انتخابات را به ۀبود که به دستور امرخيل، رئيس شان، ھم

 غنی از ديدن و پذيرفتن آن ابأ می ورزند و کماکان بن بست کشاندند؛ امری که خيلی از نخبگان وب سايت اشرف

  !!)ی مردم حساب شود و نتيجه اعالم گردد که حلق اين ھا ھم تر شودأاصرار دارند که ر

در باب تقلب در دور دوم انتخابات، اين تنھا افغان ھا نيستند که فرياد شان بلند شده است و نگران اوضاع آيندۀ کشور از 

لکه برخی از نھاد ھای داخلی و نھاد ھا و دولت ھای خارجی نيز تقلب در دور دوم انتخابات را چيزی اين بابت ھستند، ب

  . نادرست و نگران کننده خوانده و خواھان بررسی شفاف آرای مردم برای اجتناب از تشديد بحران در افغانستان شده اند

ورد انتخابات، اظھارات آقای جميز دابينز، نمايندۀ  امريکا با کرزی در مۀگفت و گوی تيلفونی جان کری، وزير خارج

لمان به افغانستان برای ميانجيگری اويژۀ امريکا برای افغانستان و پاکستان، تالش ھای ادارۀ يونيما، اعزام نمايندۀ ويژۀ 

ط و باالخره و ايجاد تفاھم ميان دو نامزد و گفت گو با کرزی، سفر سناتور جان مک کين به افغانستان در ھمين ارتبا

 ھم نشان دھندۀ وجود تقلب در ١٣٩٣ابراز نگرانی رئيس ھيأت ناظران اتحاديۀ اروپا در انتخابات افغانستان در سال 
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انتخابات است و ھم نشاند دھندۀ وجود نگرانی از بحرانی شدن آيندۀ کشور در نتيجۀ عدم رسيدگی به اين تقلب ھا و 

  . مشاجره ھا

ظران اتحاديۀ اروپا در انتخابات افغانستان طی مصاحبه ای با دويچه ويله در اين خصوص تيجس برمن، رئيس ھيأت نا

تفتيش کنونی کميسيون مستقل انتخابات به سرعت بسيار زياد انجام می شود و ظرفيت محدودی برای ": می گويد

ويسندگان بی مسؤوليت آن در آن طرف اين نظر، وب سايت متعلق به ستاد انتخاباتی اشرف غنی و ن." کشف تقلب دارد

که برای خوشی خاطر يک انسان قومگرا ھر حرکتی را، از جانب ھر کس و ھر مرجعی که باشد، حتی از جانب 

بار ھم در طول رياست جمھوری وی در بارۀ وی يک نظر مثبت ارائه نکرده اند و بار ھا با شخصی که  کرزی که يک

با وی به پرخاش پرداخته اند، صرف برای اين که ظ  اند و با سخت ترين الفااز کرزی دفاع می کند قد به قد به پا خاسته

کرزی تاريخ انتقال قدرت را، چون به نفع اشرف غنی تمام می شود، تعيين نموده است؛ و بر طبق اين نظر وقتی برای 

ر نتيجه اشرف غنی با  و د رسيدگی کامل و غيرجانبدارانه برای جدا کردن آرای پاک از آرای ناپاک باقی نمی ماند

استفاده از آرای تقلبی به صفت رئيس جمھور انتخاب می گرد، از حرف کرزی استقبال کرده و ھی يخن پاره می کنند 

  . له دار اعالم گرددأمسکه شمارش آرأ بايد ادامه پيدا کند و نتيجۀ انتخابات بر طبق ھمين آرای تقلبی و شمارش 

او معتقد است .  محل رأی گيری مشکل وجود دارد۶٠٠٠حاديۀ اروپا، در بيشتر از بر طبق نظر رئيس ھيأت ناظران ات

   ."که عدم بازرسی دقيق آراء می تواند به اعتبار نتايج انتخابات صدمه بزند

ـ نويسندگان وب سايت آقای اشرف غنی ـ با ھمه داد و فرياد از دموکراسی و حقوق بشر و انتخابات (!) ولی نخبگان ما

، باوجود ھمۀ اين مشکالت و تقلبات در آرای ... روشنفکری و احترام به مردم ساالری و احترام به قانون وو ادعای

مردم، دو پای را در يک موزه نموده اند و با سماجت و ابرام عجيب و غريبی خواھان اعالم ھر چه زودتر نتايج 

  . انتخابات ھستند

حدود تبارگرای متعصب به فکر اين که چون پشتون ھا قرن ھا در چرا؟ چون اشرف غنی يک پشتون است و اين عدۀ م

  . اين کشور حکومت نموده اند، بايد به ھر ترتيبی که شده است بازھم بر سر قدرت باقی بمانند

تعجب آور، اما، اينست که اين عده ھمواره با چنان حرارت و جديت از يک پارچکی افغانستان و وحدت مردم داد سخن 

  !  گوئی بھتر از اين ھا ديگر افغانی شايد در افغانستان پيدا نشودمی زنند که

اين نخبگان راه گم کرده ھيچ متوجه نيستند ! مگر چنين چيزی با چنين تفکر و موضع گيری قوم مدارانه ای ممکن است؟

  !فاع از اوکه در دفاع از اشرف غنی دھن اين ھا ھمانطور کف کرده است که دھن پيروان عبدهللا عبدهللا در د

سخن من در اين نوشته تنھا متوجه يک تعداد افرادی مانند، امرخيل و خوگيانی و صميم و کرزی و ھمکاران اداری و 

مطبوعاتی آن ھا و نويسندگان وب سايت اشرف غنی است؛ نه به سوی اکثريت مطلق قوم شريف و آگاه و وطن دوست 

و تاجيک و سائر اقوام و نژاد ھا در کشور فرقی قايل نيستند و ھمه پشتون ما که امروز ميان پشتون و ھزاره و ازبک 

را به نام افغان و دارای حقوق برابر در کشور می شناسند و اعتالی کشور و رفاه مردم را حاصل وحدت آن ھا می 

  .دانند

ده باشند، که من به برنده بازھم تکرار می کنم ـ برای اين که شايد برخی ھا دو نوشتۀ قبلی مرا در مورد انتخابات نخوان

  :عالقۀ من در اين مورد تنھا برای آن است که. شدن ھيچ يک از اين دو نامزد به داليل زيادی دلبستگی خاصی ندارم

 برخی از ھمسايگان ما منتظر اين ھستند که افغانستان تجزيه شود. کشور به بحران بزرگتری فرو نرود .

ا به ھر شکلی که است، بدون شک ريختن آب به آسياب اين چنين حرکت ھا و حمايت از چنين حرکت ھ

  .ھمسايه ھای بدانديش می باشد که غيرقابل بخشش است

 وجود انتخابات در کشور، ولو ناقص و ابتدائی، نسبت به عدم آن، خود يک پديدۀ مثبت و مورد تأئيد است. 
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 افزايش می يابد و نيز سبب رشد آگاھی عالقۀ موجود مردم به انتخابات، اگر تداوم پيدا کند، بيشتر از پيش 

 .شان نسبت به فضايل انتخابات و حکومت قانون و مردم ساالری می گردد

  حتی وجود تقلب در انتخابات چيزی است که باعث آشنائی بيشتر مردم نسبت به انتخابات و نسبت به

ود؛ و اين خود يک پديدۀ سياستمداران خوب و بد از يک سو و سر عقل آمدن متقلبين از سوی ديگر می ش

 .مفيد برای مردم و کشور می باشد

 نام نخبه و روشنفکر و وطن پرست و ه يکی از اين پديده ھای مثبت ھمانا شناخت آن ھائی است که خود را ب

خيرخواه مردم و کشور معرفی می کنند، ولی در عمل  به جای اين که تقلب و متقلب را، ھرگونه و از ھر 

باشد، تقبيح و محکوم کنند و کميسيون ھا را به درست کاری و به احترام به آرای مردم کسی که سر زده 

 .تشويق نمايند، ترغيب به چشم پوشی از حقيقت و گريز از مسؤوليت می نمايند

 جای تأئيد حرف نورستانی و کرزی و کسانی که خواھان شمارش و اعالم  ابتدائی و نھائی فوری و بدون ه ب

شفاف نتايج انتخابات ھستند، که به ھيچ وجه با اين گستردگی در تقلب امکان شمارش بی بررسی کامل و 

عيب و شفاف آرأ در يک مدت کوتاه ممکن نخواھد بود، بايد به کميسون فشار وارد گردد تا به تمديد چند 

 اتحاديۀ آقای نومن، رئيس ھيأت ناظران. روزۀ بررسی و شمارش آرأ اعتبار عمل خويش را بيشتر بسازند

به نظر من، اگر گزينه ای ميان ": او ھم در اين باره می گويد. اروپا ھم در اين نظر با نويسنده شريک است

خير در اعالم نتايج وجود داشته باشد، من مورد نخست را بر می أروز تاعالم نتايج قابل اعتبار و چند 

  ."گزينم

  بايد به عنوان اعضای يک ملت ... و ايماق و ترکمن وی ئاز پشتون و ھزاره و تاجيک و پشه مردم ما اعم

نام قومگرا و وحدت گريز ھستند، جداً به مقابله برخاسته و ه واحد با کسانی که در صدد بدنام ساختن آن ھا ب

نگذارند که در عصر تفاھم و يک رنگی و جھانی شدن، يک مشت انسان ھای متعصب ھنوز ھم پديدۀ منفی 

را، در پرده يا خارج از پرده، دامن بزنند و " مذھب"و " سمت"و " قبيله"و " قوم"و " زبان"و " منيت"

چنين حرکت ھا می توانند عواقب بسيار ناگواری داشته باشند؛ که شايد گرفتن . به وحدت ملت خدشه برسانند

که حتی جلو آن، اگر از کنترول خارج شود، که امکان آن را ھيچ کس نمی تواند ناديده بگيرد، مشکل چه 

 .ناممکن باشد

 نصب العين ما در اين مرحله بايد ھشت چيز باشد: 

 .تقبيح تقلب .١

وادار ساختن کميسيون ھا برای جدی گرفتن وظايف و مسؤوليت ھای شان در شمارش آرای پاک  .٢

 .مردم

 .احترام به مردم از طريق احترام به آرای آن ھا .٣

 انتخابات ـ کميسيون به اصطالح مستقل قبول نتيجه ای که حاصل کار پاک و مستقل دو کميسيون .۴

 .انتخابات و کميسيون بررسی شکايات انتخاباتی ـ است

 دست کشيدن از دامن زدن به بحران موجود از طريق تشويق کار ھای غير قانونی و تبليغ سخنانی  .۵

 .که سبب تخريش اذھان مردم و دوری آن ھا از يک ديگر می شود

 . درک وخامت اوضاع بحرانی کشور .۶

وادار ساختن کرزی به دست کشيدن از حمايت يک شخص از طريق امکانات و صالحيت ھای  .٧

 .دولتی
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و باالخره تأکيد بر تطبيق قانون بر افراد خاطيی که مستقيم و غيرمستقيم کشور را به اين بحران  .٨

  .سوق داده اند

٠۴/٠۶/٢٠١۴  

  


