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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۴ جوالی ٢٧

  

   و واسطه و رويداری استتھمه نتيجۀ رشو
داری برای و به اصطالح رويخوری  و خويش گرفتن، واسطه بازیتخصلت ناپسند، غيراخالقی ـ غيرقانونی رش

ت يافتن به امتياز ھای ناصواب به يقين در ھمه جای دنيا و در ھر دورانی وجود رسيدن به اھداف غيرقانونی و دس

 آن شنيده می شود، شايد در ۀداشته و وجود دارد، ولی آنقدر که اين اعمال زشت امروز در افغانستان ديده و در بار

ری در افغانستان اخو ت سال پيش، شايد امروز ميزان رشو۴۵ھيچ کشور ديگری، غير از پاکستان ـ بر اساس آمار 

  . نسبت به پاکستان نيز بيشتر شده باشد ـ وجود نداشته باشد

 خوارانی که از روی ناچاری به چنين تری، ممکن با توجه به وضع ناگوار اقتصاد بخش اعظم رشواخو ترشو

خواسته يا کاری دست می زنند و از آنجائی که سيستم ھای ناقص و حاکمان ملوث و بی خبر از مشکالت مردم، 

عملگرا تا جائی /ناخواسته سبب رواج آن می شدند و می شوند، ممکن از روی ناگزيری برای انسان ھای واقعگرا

ی در ميان نباشد، اين عمل ھم ھمان قدر قبيح و زننده است که سه ئحمل باشد، اما اگر ضرورت و ناچارقابل ت

  .داریوری و رويشدن و واسطه پذيرفتن، و خويشخخصلت ديگر، يعنی واسطه 

د سلطان زوی، يکی از نامزدان سومين دور رياست جمھوری افغانستان بعد از وامروز تلخيصی از مصاحبۀ داو

تھاجم نيرو ھای امريکائی به اين کشور را که بعد از نياوردن حداقل رأی فعالً به تيم اشرف غنی پيوسته است، در 

  . يکی از صفحات انترنتی خواندم

گذران ی غم باش و خوشگونه که من اطالع دارم پسر يکی از جنراالن دوران ظاھر خان، شاه باين نامزد آن

زمانی که حرف ھای وی را شنيدم، به ياد دورانی افتادم که دوران خرپول ھا و وزيران و . افغانستان بوده است

کيان ھا و مجددی ھا و نقيب ھا و وکيالن و جنرال ھا و شاه و شاه باال ھا و پيشوايان دينی در خدمت نظام، مانند 

  .غيره و غيره بود

در چنين ايامی ـ زمانی که نويسندۀ اين سطور ھم جوان بود ـ غالب فرزندان اين مقربان و پايه ھای دربار که گروه 

قت اره ھا داشتند و بيشتر وھاليات را تشکيل می دادند، قمارخانه ھا را اداره می کردند و دوھای اوباشان شھرھا و 

شت، زمانی که سال تعليمی رو وئی و جنگ و دختر بازی سپری می گشان در خارج از مکتب در اخاذی و زور گ

به اختتام بود، بعد از گذشتن آخرين امتحان، چون واسطه و زور داشتند و يا ھمان گونه که گفته شد، از خانواده ھای 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

بالۀ ق"ھا تنھا ھمين بود که به اصطالح ھدف اين انسان . پولداری می آمدند، بھترين نمرات را از آن خود می کردند

محل کار شان ھم پيش از اين که اين ھا از مکتب و دانشگاه فارغ شوند در بھترين . را به دست بياورند" روباه

ساً به وزارت خارجه، أمی شد ـ و اگر به خيل و ختک شاه تعلق می داشتند، ر" ريزرف"وزارت ھا  برای شان 

دانش و علم و آگاھی مطمح و . سفارت ھا يا يکی از وزارت ھای دارای آب و نان تشريف فرما می شدنديکی از 

  .مورد توجه و نظر شان نبود

" بست"يکی از تأثيرات منفی اين شيوه ھای مروج در سيتسم پوشالی پادشاھی بر توسعه و ترقی کشور ھمين بود که 

فھم کافی برای پيشبرد امور محوله را داشتند و نه اھليت کار و وظيفه ھای مھم را کسانی اشغال می نمودند که نه 

ھر انتخاب بر اساس وابستگی اشخاص يا وابستگی و وفاداری پدران شان . دوش آن ھا گذاشته می شده ای را که ب

  . صورت می گرفت،و يا خدمات مخصوصی که برخی ھا به شاه و شھزاده ھا می نمودندبه شاه و نظام 

ی حاکمان را ـ در کنار نصاب تعليمی بسيار پائين ـ در روند توسعۀ ين نوع برخورد ھا در جامعه از سو منفی اتأثير

اجتماعی ـ اقتصادی ـ سياسی کشور ھمه کسانی که يک مقدار از وجدان و ھوش سالم و ھم يک مقدار به فکر ملک 

  . اننددو مردم بودند و ھستند، می دانستند ـ و می 

ا نيروی ورزيده و آگاه و صاحب علم و متخصص و آموزش ديده و مجرب و وطن پرست، از باال تا کشوری که ب

پائين، اداره و مديريت نشود، طبيعی است که باالخره دچار از ھم پاشيدگی و دستخوش بحران، آشفتگی، عقب 

ونی را ناشی از ھمان انسان ھای ژرف انديش، خيلی از عوامل اوضاع کن. ماندگی، ضعف و فتن و فتور می شود

ی می داند که سيستم شاھی منحط سبب به وجود ا"من زنده جھان زنده"و " بزن و برو"اوضاع عشرت پرستی و 

  .آمدن آن ھا شده بود

جوانان بی بضاعت، جوانانی که واسطه و وسيله ای نداشتند، متعليمنی باھوش، بااستعداد و زحمت کشی که از 

چه از پايتخت و چه از واليات می آمدند ـ در اين جا از قاعده، يعنی رسم معمول و کلی خانواده ھای فقير و نادار 

  . رو می شدنده  ـ تقريباً ھمه با تبعيض روباءسخن می رود، نه از استثن

. تبعيض و فقر و مالحظات قومی و زبانی از جمله بزرگ ترين عللی بودند که سبب سقوط نظام شاھی در کشور شد

 حکومت شاھی کودتا کرد، يا از قضايا خبر ندارند، يا سخن به دھان ه گويند داوود خان به تنھائی عليکسانی که می

شان گذاشته می شود و يا چون ريگی در کفش شان وجود دارد، می خواھند با منش زشت جريانات و رويدا ھای آن 

طح کشور ارائه کنند، در پردۀ دروغ زمان را بدون اين که برای آنچه می گويند شواھد و مدارک معتبر و در س

  .مستور سازند و با منتھای بی حيائی از شنيدن ندای وجدان ـ اگر وجدانی داشته باشند ـ امتناع می ورزند

کودتای داوودخان را ھمين جوانان فقيری که در دوران حکومت شاه ھم در مدرسه و دانشگاه و ھم در ساحۀ کار و 

ض قرار گرفته بودند و از خوشگذرانی و بيکارگی نظام جان ھای شان به لب رسيده شھر و روستای شان مورد تبعي

  .بود، جوانانی که داوودخان از آن ھا می خواست استفادۀ ابزاری کند، به پيروزی رساندند

نوشتۀ موجود که تحليل سخنان يکی از ھمين جنرال زادگان است، نمونه ای است از ھوش و درايت و منطق ھمان 

کسانی . انی که در آن زمان به زور پول يا به خاطر نام و نشان پدر مدرسه و دانشگاه را به پايان رسانيده بودندجوان

کسانی که اينک نه قدرت سنجش و تحليل وقايع و .  بودندهخواند دانشگاه رفته بودند، اما درس نکه به مدرسه و

رده اند و نه شيوۀ درست انديشيدن را و نه شعور فھم رويداد ھا را، مانند يک شخص تحصيل کرده، بدرستی پيدا ک

  .باريکی ھای سخن و حکايت ھا را
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مگر کسی گفته است که مردم گوسفند ." مردم گوسفند نبوده اند"به طور مثال، می گويند، و به تکرار می گويند، که 

نۀ کميسيون نام نھاد مستقل ھستند؟ اصطالح گوسفند را برای اولين بار امرخيل، رئيس بدنام و مخلوع دبير خا

 غايله ھای بعد از انتخابات، بعد از کرزی، می باشد، به کار برده و آن را وارد فرھنگ ۀانتخابات، که آغازگر ھم

  . انتخابات کشور ما نموده است

رأی ھستند که بايد با انداختن برگه وقتی او از گوسفند سخن به ميان می آورد، منظور او از گوسفند، صندوق ھای 

ھای رأی تقلبی در آن ھا از سوی افراد وابسته به وی برای به پيروزی رسانيدن اشرف غنی در انتخابات، به 

  . اصطالح وی، چاق يا پروار ساخته می شدند

 علف يا بيده نام در گفت و گوی تيلفونی وی با ھمکاران متقلب و فساد پيشه اش، اگرچه  او از برگ، کاه، سبزه،

کامالً واضح می سازد ـ شايد شفری بود که قبالً بين او ھمکاران وی انتخاب " گوسفندان"نمی برد، ولی با ذکر لفظ 

شده بود ـ که منظور وی ھمان صندوق ھای رأی است و چون خوراک گوسفند برگ، کاه، سبزه و علف و بيده ـ کاه 

را برابر به برگ و کاه و سبزه و علف و بيده دانسته است و به اين خشک تاب داده شده ـ است، پس رأی مردم 

ترتيب با تشبيه کردن رأی مردم به خوراک يک حيوان، با جسارت و بی باکی تمام به مردم اھانت کرده است و اگر 

  .ديگران اين اصطالح را به کار می برند، برای آن است که زشتی اين اصطالخ را نمايان ساخته باشند

ا اين نامزدی که زنش او را بھترين انتخاب برای رياست جمھوری مردم ما می داند و حتی به مردم، چون چر

نام اين که چون مردم نافھم اند قدر او را ندانستند، توھين نموده است، باز ھم چنين ه مردم به او رأی دادند، ب% ۵.٠

دم توھين نموده اند؟ در حالی که اين امرخيل، يکی از تعبير می کند که گويا کسانی با گوسفند خواندن مردم به مر

 به وضوح به مردم اعم از ھزاره و پشتون و خود،ھمنژادان و ھم زبانان وی بود که با آن حرف بيھوده و مضحک 

از چنين شخصی که يک موضوعی به روشنی آفتاب را به دليل قومگرائی و . اھانت کرد... ازبک و تاجيک و

 و پنھان می کند، چگونه می توان اميد کرد که در مسائل مھم کشور و در ارتباط اين ھمه قوم و ھمزبانی چنان پت

  قبيله و لھجه و زبان بی طرف باقی بماند و بتواند يک رئيس جمھور خوب باشد؟

 تروشن است؛ يا قوای ذھنی وی ـ که به ياری آن تشخيص سخن صورت می گيرد، و بايد در دوران تحصيل تقوي

 تيم مقابل، به بھانۀ اين که به مردم بی احترامی می هد ـ خلل دارد؛ يا اين که می خواھد افکار مردم را عليمی ش

کنند، بشوراند و در نتيجه به سود تيم اشرف غنی و نھايتاً به سود خود از آب گل آلود ماھی بگيرد؛ غافل از اين که 

ی گيرد، ھستند و منبع و معنی ھر سخنی را از ھر مردم ناظر ھر حرکتی که در جامعۀ سياسی کشور صورت م

  !دھنی که خارج می شود، می دانند و ھر حيله گر نيرنگ بازی را می شناسند

آيا شنيدن ...  جای بسی افتخار است که چنين مرکز اطالعات و ثبت انتخاباتی داريمدر جای ديگری گفته می شود که

 اين کشور شود و اين کشور را رھبری کند، با آن ھمه تقلبی چنين حرفی از شخصی که می خواست رئيس جمھور

که کميسيون ھای انتخاباتی بدان دست زدند و آن ھمه رسوائی که در داخل و خارج کشور دامن دولت و کميسيون ھا 

  و تيم اشرف غنی را گرفت، کميسيون ھائی که نزد قاطبۀ ملت به يک پيسۀ سياه شدند، تعجب آور نيست؟ 

ر درست کميسيون ھا بايد افتخار نمود؟ اعالنات بی وقت رئيس کميسيون نام نھاد مستقل انتخابات بعد از به چه کا

اکمال دور دوم انتخابات، که مردم را دعوت به انتخابات می کند و از بی طرفی کميسيون ھا مردم را اطمينان می 

 طرفداری از يک نامزد و اطاعت از اوامر قوم دھد، مدلول اين حقيقت است که کميسيون ھا به دليل تقلب آشکار و

در غير آن چه ضرورت بود که . پرستانۀ کرزی برای کمک به يک نامزد، اعتبار شان را نزد ملت از دست داده اند

آقای نورستانی چندين بار در صفحۀ تلويزيون ظاھر شود و  از مردم خواھش کند که در انتخابات شرکت کنند و به 
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ون تأکيد نمايد؛ آن ھم بعد از پايان رأی گيری و رأی دھی؟ اين کار بايد قبل از انتخابات، ھم قبل از بی طرفی کميسي

  !!دور اول و ھم قبل از دور دوم، صورت می گرفت؛ نه بعد از سپری شدن روز رأی دھی

ل و تداوم بر اين است کيد تيم انتخاباتی تحوأت در انتخابات، آمده است که  هدر ادامۀ سخنان اين نامزد شکست خورد

با توجه به اين سخن بايد از انسان ھائی . سمت و قوم مورد تفتيش قرار گيردألۀ که بايد تمام آرای مردم جدا از مس

که حال و بعد از آمدن جان کری چنين سخنی را به زبان می آورند و می گويند که ما از اول خواھان آن بوديم، بايد 

واقعاً نظر شما بود و شما از اول خواھان آن بوديد، چرا آن را قبل از اين که آقای کری سؤال کرد که اگر اين نظر 

   نمی زديد؟ ،به کابل بيايند و بين دو تيم انتخاباتی صلح و صالح کنند

تيم مقابل تيم اشرف غنی به مجرد پايان يافتن دور دوم انتخابات و با خبر شدن از تقلب ھای وسيع، اعالم داشت که 

انتخابات تقلب شده است و بايد برگه ھای رأی تفتيش شوند و آرای مشکوک از ميان آرای نامشکوک خارج در 

 جواب ندادند چرا ھيچ کسی، نه دولت و نه کميسيون ھا و نه تيم اشرف غنی در آن زمان به اين تقاضا. ساخته شوند

لمان و فرانسه و جا ھای ا امريکا و انگليس و له را به جائی رساندند که بوی خطر آن حتی درأو کله شخی نموده مس

  ديگر شنيده شد؛ و موضوع به پادرميانی وزير خارجۀ امريکا کشيد؟ 

اگر شما، طوری که امروز ادعا داريد، از اول می خواستيد که تمام صندوق ھا شمارش مجدد شوند، حداقل يک بار 

ن جان  کری در جائی ابراز داشته ايد، آن را به ما نشان اگر چنين حرفی را قبل از آمد! آن را به زبان می آورديد

  ! بدھيد تا ما ھم به اشتباه خود پی ببريم که مايۀ اصلی فساد شما ھا نبوديد

دليل به زبان آوردن اين حرف ھا چيست؟ کم سوادی، نبود آئين درست فکر کردن و درست سخن گفتن يا کم عقل 

سياست مدارانی که غير از رسيدن به قدرت به ھيچ چيز ديگری فکر ۀ زاندانستن مردم و يا جانب داری سياست با

  نمی کنند؟ چرا اين قدر دروغ و ديده درائی؟؟ 

ھدف من از . من اين اعتراضيه را از برای آن نه نوشته ام که از تيم اصالحات و ھمگرائی پشتيبانی يا حمايت کنم

نی است که با ھمه حقارت و نادانی در فکر رھبری و مديريت اين نوشته فقط و فقط بر مأل کردن ديده درائی کسا

بر کسانی که تقلب می کنند، يا با سکوت از تقلب حمايت می نمايند، يا حرف ھا و ! مردم و کشور بوده و ھستند

  !ھای غرض آلود خويش وارونه جلوه دھند" کامنت"رويداد ھا را عمداً پنھان می کنند و يا می کوشند آن ھا را با 

در آخر ھر آن کسی که گفته و می گويد که کميسيون ھا با حمايت از يک تيم خاص اعتبار شان را در انظار مردم 

 ءاز دست داده اند، نه فقط کامالً درست گفته اند، که وظيفۀ ايمانی و وجدانی و افغانی خود را در برابر ملت نيز ادا

  .  کرده اند

ا انسان ھای نيکی ھم وجود داشته است، اما از اين که اين انسان ھای نيکو بدون ترديد در ميان اعضای کميسيون ھ

  .سفمأدر اين ميان به خاطر خيانت چھار خيانت کار، سوختند ـ که نبايد بسوزند ـ من جداً برای شان مت

 ٢۶/٠٧/٢٠١۴   

         

  

 


