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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۴ جوالی ١٣
  

  نقد داوری ھا
مردمان عادی کشور ما ھر تعبير و برداشتی که از رويداد ھای مرتبط با انتخابات اخير داشته باشند و ھر داوری و 

 و گفتار و رفتار اين يا آن تيم بنمايند، به دليل اين که غالب آن ھا وقتی اءی که در ارتباط به نتائج شمارش آرقضاوت

 و بررسی شکايات انتخاباتی را ندارند و برخی ھم به علت بی ءبرای تعقيب تحوالت ناشی از فرايند شمارش آرا

حرف ما، . ند، از نظر من بايد معذور پنداشته شوندااجزکم سوادی از درک و تفکيک علل بنيادی رويداد ھا ع/سوادی

روشنفکری و روشن نگری، عمدتاً بر سر آن نيست که مردم عادی چه می گويند يا چه می کنند؛ بلکه بر سر ۀ در حوز

م و اين است که آگاھان امور و چيز فھمان ما در قبال رويداد ھای ناشی از موضع گيری ھا و گفتار و رفتار اين دو تي

مردمانی که اکثراً دعوای درک و درايت درست را از يک سو . حاميان گونه گون آن ھا چه می گويند و چه می خواھند

  .و ادعای ھدايت گری جامعه را از سوی ديگر دارند

ز آن ا را" نشنل فلم اوارد"را، که پنج جايزۀ " شيام بنگال"ھندی، يکی از شھکار ھای سينمائی )بنگالی(سال ھا قبل فلم 

داستان فلم چنين بود که معلمی با زن زيبا و تنھا . بود" نشانت"نام اين فلم به نھايت زيبا . خود کرد بود، تماشا نموده بودم

پسرش که ھفت ـ ھشت سالش بود وارد روستائی می گردد که توسط ده خدای ناانسان و زورگو و ستمگر و بھره کشی 

اين چھار پسر جوان که ھمه آنچه را که پدر . ل اند و يکی مجرد، اداره می شودکه چھار پسر جوان دارد، سه تا متأھ

دارد و داشته از وی به ميراث برده اند، از زن زيبا خوشش شان می آيد و به ھمين دليل زن را برای گرفتن کام می 

 از ترس ده خدا جرأت گفتن معلم نگون بخت که بعد از پرس و پال از مردمی که. ربايند و به درون قلعۀ خود می برند

. انی ھای زياد پی می برد که زنش را پسران جوان ده خدا به درون قلعه برده اندداسرار ندارند، باالخره و بعد از سرگر

دارغۀ آلوده نفس ـ که سگ ھم . به داروغۀ محل شکايت می کند. نزد ده خدا مراجعه می کند، ولی نتيجه ای نمی گيرد

رسانه ھا ھم چون . دست به دامان رسانه ھا می زند. چون با ده خدا رابطه دارد، به داد او نمی رسدبر او شرف دارد ـ 

کسان ديگری حاضر نيستند ربوده شدن زن توسط پسران ده خدا را تأئيد کنند، نمی خواھند شھرت خود را صدمه بزنند 

ھر، از روی نااميدی دست از تالش می کشد و شو. جۀ آن معلوم نيست، کننديو خود را وارد يک دعوای حقوقيی که نت

زن که ديگر عارش می آيد که نام شوھر و پسر را . زن و پسر را رھا نموده راھش را می گيرد و پی کارش می رود

بگيرد، تن به تقدير می دھد و به زندگی در قلعۀ ده خدا ادامه می دھد تا اين که بعد از ماه ھا يا سال ھا جوان ترين پسر 

مردم محل به امر پسران بزرگتر ده خدا ـ . خدا که مجرد است، عاشق زن می شود و با زن از قلعه فرار می کندده 

. ھمراه با چماق داران ده خدا ـ برای يافتن و برگشتاندن زن با بيل و داس و کارد و قمه و چوب و چماق خارج می شوند

پسر ھفت ـ ھشت سالۀ زن که نه در آسمان . ی کشته می شودزن باالخره بعد از تعقيب زياد به وضع بسيار رقت بار



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

کسی را دارد و نه در زمين، با ھمه نفرتی که از ده خدا و پسرانش دارد، تنھای تنھا می ماند؛ ھرچند بعد از ربوده شدن 

ر مغز کوچک بعد از اين ھمه بيداد در حق پدر و مادر و خود اين کودک د. مادر و فرار پدر در تنھائی به سر می برد

او می خواھد از ده خدا و پسرانش انتقام بگيرد، اما . انتقام: اين پسر معصوم، ولی نگون بخت، تنھا يک چيز وجود دارد

چگونه؟ او که توان گرفتن انتقام از ده خدا و پسرانش را با آن عمر کم و با آن چثۀ کوچک و زار و نحيف و ضعيف 

 و روح عذاب ديده اش را، اگر شود، آرام کند؟ راھی نمی يابد غير از اين که سنگی ندارد، چه بايد بکند، تا قلب سوخته

را بشکند و چون می داند که زورش به ده خدا نمی رسد، فرار کند و  را بردارد و به شيشۀ پنچرۀ خانۀ ده خدا بزند و آن

  .فلم با فرار وی تمام می گردد

اخالقی از داستان اين فلم که به شکل بسيار فشردۀ نقل شد، ده خدا، سؤال، حال، اين است که برای گرفتن يک نتيجۀ 

پسران ده خدا، داروغه، چماق داران ده خدا، مردم عادی و حق بينان بی زبان و با زبان داوری خويش را از کجا و 

را می شکند؟ از از آنجا که کودک درمانده و مظلوم سنگی بر می دارد و شيشۀ پنجرۀ ده خدا . چگونه بايد آغاز کنند

آنجائی  که پدرش وی را تنھا می گذارد و خود را گم می کند؟ از جائی که زن با پسر ده خدا از قلعۀ ددان فرار می کند؟ 

از جائی که مادرش کشته می شود؟ از آن روزی که پسران اوباش و زور و گوی و عياش ده خدا زن را می ربايند و 

  ی کنند يا از روزی که اين کودک با مادر و پدرش وارد اين دھکده می شوند؟در قلعۀ خود برای عياشی زندانی م

از کجا بايد اين داستان را شروع کنيم تا بدانيم که چرا قصۀ اين . داستان انتخابات اخير کشورما ھم ھمين گونه است

 عبدهللا عبدهللاين مشکالت انتخابات به اين بحران و باريکی رسيده است؟ برخی از انسان ھا می گويند که عامل ھمۀ 

گفتار اين ھا به آن می ماند که کودکی را . است که نتيجه ای اعالم شدۀ کميسيون را که مطابق قانون ھم است نمی پذيرد

که در آن فلم شيشۀ پنجرۀ خانۀ ده خدا را شکستانده بود، بدون اين که به گذشته و دليل ماوقع، دانسته يا ندانسته، مراجعه 

  . خته شود، مقصر بدانيم و به تنبيه وی بپردازيمو پردا

نيازی نيست که در .  نمی بينمعبدهللا عبدهللا و اشرف غنیگونه شباھتی ميان آن کودک معصوم و مظلوم و  من ھيچ

. مورد سابقۀ اين دو خائن به آرمان ھای مردم چيزی گفته شود، زيرا کارنامه ھای سياه اين دو مانند آفتاب روشن است

ويژه در جنگ ھای کابل، دستانش تا مرفق به خون مردم رنگين ه کی خود در ريختن خون ھزاران انسان بی گناه، بي

است و ديگری، اگر در جنگی اشتراک نکرده و خونی نريخته، با ھمدست شدن با ده ھا جن گير و مداری و زيردار 

 ھموطن بی گناه ما، و کريم خليلی يکی از عوامل جنگ ويژه با ھمدست شدن با دوستم، قاتل ھزارانه گريخته و قاتل، ب

، از قول داکتر عباس بصير، رئيس ١٣٩٣ سرطان ٢٠ افغانستان، جمعه ۀھای مھيب غرب کابل ـ بنا به گفتۀ روزنام

 و با اين کارش خود را عمالً در ھمه بزھکاری ھا و جنايات! دفتر محمد کريم خليلی ـ می خواھد دفع فساد با افسد کند

 که برخی بر آن تأکيد دارند، به وضوح فدای جاه عبدهللا عبدهللاين افراد شريک ساخته و شائسته بودن خود را نسبت به 

  . طلبی ھای خود کرده است

ھر دو تيم آلوده ھستند؛ ھر دو تيم، پاک و ناپاک و . قصد من اين نيست که اين يا آن نامزد را بر ديگری ترجيح بدھم

نگرانی من، اگرچه اين ھا، ھر کدام شان، با معامله گری ھای . ا يکجا شدن با ھم موجب تھوع ھستندخوب و بد آن، ب

. شرم آوری که در درون و  بيرون دارند، بزرگ ترين نگرانی برای مردم و کشور ھستند، برد و باخت اين ھا نيست

 تا چه زمانی از تقلب دفاع کرد؟ تا چه زمانی مردم من نگران اينم که تا چه زمانی بايد با تقلب در اين کشور به سر برد؟

تا چه زمانی يک قوم و تبار بايد به زور يا به دسيسه و فتنه خود را بر ده ھا قوم و قبيلۀ ديگر . بايد به بازی گرفته شوند

اسی دم زد، ولی ؟ تا چه زمانی بايد از قانون و دموکر...تحميل کند؛ حال اين قوم تاجيک باشد يا ھزاره و يا پشتون و

غيرقانونی خود ساخت؟ تا چه زمانی رسوائی / قانون و دموکراسی را ملعبه ای برای پيش برد مقاصد شوم وغيرانسانی

و ناتوانی ما در حل مشکالت خود ما و مداخلۀ ديگران برای رو به راه کردن کار ھای ما؟ و باالخره تا چه زمانی با 
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 و قسم ياد کردن و خالف نت کردن به حق و حقيقت و دست روی قرآن گذاشتخيره سری شرارت آميز و شرم آور پش

  ؟...آن عمل کردن و

  :بر گرديم به اصل سخن و آن اين که

پذيرفت، بلکه  نبحران موجود از آن لحظه بروز نکرده است که ستاد اصالحات و ھمگرائی نتائج شمارش اوليۀ آرا را

وسيلۀ کارمندان کميسيون به اصطالح مستقل ه قلبی که در دور دوم انتخابات باز زمانی آغاز شده است که اين تيم به ت

انتخابات به رھنمائی امرخيل و به اشارۀ کرزی صورت گرفت، اعتراض کرده و خواھان بررسی آرای يک تعداد از آن 

يات، از اجرای از لحظه ای که سعادت، رئيس کميسيون بررسی شکا. محالتی شدند که گمان تقلب در آن ھا می رفت

وظيفۀ محوله اش شانه خالی نمود؛ کسی که بر اساس کلپی که آقای شفيع عيار در يکی از برنامه ھايش نشان داده است، 

ھيچکدام افغان نيستند و بايد به ھمان جا ھائی بروند که از آن جا ھا ... به وضوح ابراز می دارد که ازبک و تاجيک و

  .آمده اند

 و بررسی شکايات در دو ء شروع شد که فاشيست ھای مانند امرخيل و سعادت برای شمارش آراآره، بحران از جائی

  .کميسيون توصيه و مقرر شدند

 عبدهللا عبدهللامن با مسؤوليتی که منحيث يک افغان و يک انسان مستقل و آزاد در برابر مردم و ملت دارم، نه به خاطر

ا پ! ضاحت تام و تمام اعالم می دارم که اين تقاضا غير قانونی نيست و تيمش، به واشرف غنیخاطر ه و تيمش يا ب

پر !  و تيمشعبدهللا عبدهللارف برای قانونی بودن اين تقاضا است، نه به خاطر صفشاری من بر اين نکته صرف و 

ايات وارده ھمچنان نپرداختن به شک. کرزی کار غير قانونی بود/وسيلۀ گماشته ھای امرخيله  رأی بیکردن صندوق ھا

  . به کميسيون بررسی شکايات، کاری بود غير قانونی

، به عنوان دولت ھای خارجی و نھاد ھای مستقل و بی ...وقتی دولت امريکا، ملل متحد، جامعۀ اروپا، پاکستان، ايران و

 بختيار آقای طرف، و ده ھا انسان معدل، معتدل الفکر و بی طرف و نھاد ھای گوناگون در کشور، حتی اشخاصی مانند

از درون کميسيون به اصطالح مستقل انتخابات که کار کرد کميسيون را زير سؤال برده است و دو کميشنر کميسيون 

شکايات که از ادامۀ بررسی شکايات به داليل عملکرد تک روانۀ سعادت سرباززده اند، بر وجود تقلب اذعان دارند و 

 ھزاران محل رأی گيری تأکيد دارند، بايد داليل حقوقی و مستندات و ۀربررسی دو با/بر شفافيت انتخابات و شمارش

  ! مدارکی برای اين خواست خويش داشته باشند

از نگاه " دويچه وله"بر اساس نوشتۀ .  استءد آراص در ۴٣ ـ نمايندۀ سازمان ملل خواھان بررسی ھشت ھزار صندوق

 ۀوزير خارج. ر دوم انتخابات رياست جمھوری بررسی شودناظران اتحاديۀ اروپا بايد حدود نصف مجموع آرای دو

 اتھام ھای معقول در مورد ۀ امريکا از نھادھای انتخاباتی افغانستان انتظار دارد که ھمۀامريکا می گويد که اياالت متحد

امرخيل  وی که عبارت اند از ۀ و دار و دستکرزیرسوائی . بی نظمی ھا را به صورت کامل مورد بازرسی قرار دھند

توانسته اند اص يا نھاد ھای داخلی و خارجی ن به حدی است که ھيچ کدام اين دولت ھا، اشخغنی ھا و سعادت ھاھا و 

  .تقلب در شمارش و تقلب در بررسی شکايات را از سوی دو کميسيون ناديده بگيرند

بوری ـ می خواھند که مشکل موجود اين ھا ھمه با بی طرفی ـ خواه با نيت نيک، از روی قانون پذيری يا از روی مج

ويژه امريکا که برای به ھدر نرفتن سيزده سال کار و ه ب. ما به شکل منصفانه حل گردد و بحران موجود رفع شود

 با وجودی اشرف غنیسياسی اش واقعاً خواھان حل مشکل در افغانستان است، اما ھواداران / سرمايه گذاری ھای مالی

 نتائج انتخابات عبدهللا عبدهللاوز برای اين وطن می خوانند، با محکم گرفتن اين مطلب که بايد که خود را افغان و دلس

که قانون  است؛ درحالی... را، با ھمه تقلب آشکاری که شده است، بپذيرد و اگر نپذيرد باغی و ياغی و قانون گريز و
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فندان ـ صندوق ھای رأی ـ با علف ھای سبز ـ  و با چاق کردن گوسامرخيلگريزی و ياغی گری با اعمال جانبدارانۀ 

  . از بررسی شکايات ـ آغاز شده استسعادترأی مردم و چشم پوشی ناکسانی مانند 

 آن فلم، از آمدن آن معلم به روستا و از ربوده شده زنش آغاز کرد، نه از یاين داستان را بايد از ھمين جا، مانند سناريو

اما حيف که برخی از مدعيان عقل و !! ک معلم به پنجره پرتاب می کنددنگی که کوشکستاندن شيشۀ پنجرۀ دھخدا با س

فراست و درست کاری در کشور ما، آن ھم در زمانی که پای شان به لب گور رسيده است، چنان دشمن حقيقت، سبک 

دازند، معلول را محکم عقل و قوم زده اند که به جای اين که به علت بپردازند و با ترس از خدا به ريشۀ معضالت بپر

گرفته اند؛ اگر مالحظات قومی، که يگانه علت دامن زدن آزردگی اقوام موجود در کشور ما از ھم ديگر می باشد، در 

  .کار نباشد

گاھی از راه زور به وجود نمی آيد، اين حقيقت و ضرورت را بايد از راه  در پايان بايد گفته شود که وحدت ملی ھيچ

ھمين تنھا راھی است که من بار ھا بدان تأکيد نموده ام و در اين جا . ديگر حاصل کرد به حقوق يکتفاھم و احترام 

  . فرصت را غنيمت دانسته يک بار ديگر بدان اصرار می ورزم

بيائيد از شعارھای ميان تھی و زور گويانه ای که ديگران در برابر خودخواھی ھای يک نژاد يا قوم ھيچ کاری کرده 

ی اين کار بکوشيد از راه پذيرش ديگران، حتی اگر برای ما بسيار ناگوار ھم باشد، به به جا! ند، دست بکشيدنمی توان

کردھای عراق، خود را برای يک ھمه پرسی برای اعالم استقالل !!  اقوام کشورخويش بپردازيدۀايجاد وحدت ميان ھم

تقالل کردھا سبب تقسيم عراق می گردد، يعنی شيعيان مالکی اعالم کرد که اعالم اس. کردستان عراق آماده می کنند

  . عراق نيز، اگر کرد ھا جدا شوند، ازعراق جدا می شوند

 اين جدائی ھا حاصل سياست تک روانه و بچگانۀ مالکی است که ۀھم. وقتی اين دو جدا شدند، سنی ھا ھم جدا می شوند

اگر احترام می خواھيد، .  وحدت اين کشور را حفظ کندباوجود اکثريت کم و بيش شصت در صد شيعيان عراق نتوانست

  !!به ديگران احترام کنيد
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