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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 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 اگست ١٠

  

  ھدف از خلط مطالب چيست؟
اشتراک وسيع مردم در دور اول انتخاباتی که با گذشت بيشتر از چھار ماه ھنوز نتيجۀ رسمی آن معلوم نيست و 

 و دور از انتظار بود که تعداد کثيری از نخبگان ه به قدر غافلگير کنندرسوائی غيرقابل تصوری را به ھمراه داشت،

و يک نفر، صاحب اين قلم، آن را " حماسه"اجتماعی و مردم عادی کشور آن را يک /و آگاھان امور سياسی

  . ای ناميد که در تاريخ انتخابات ھای کشور به وقوع پيوسته بود" معجزه"

 توصيف اين بود که اين انسان ھا، که تعداد آن ھا به کم و بيش ھفت ميليون نفر می يکی از داليل اين نامگذاری، يا

مندی بی نھايت زياد، در روزی که ھوا سرد و سخت بارانی بود، بدون ه رسيد، به گونۀ بسيار بی سابقه و با عالق

ار و حفظ آرامش قابل ستايش ھراس از تھديد تروريستان و آدم کشان و انفجار و انتحار، با ساعت ھا حوصله و انتظ

  . در صف ھای طوالنی و منظم در آن اشتراک ورزيدند

دليل ديگر کاربرد چنين صفتی برای سھم گيری مردم در انتخابات نبود آشنائی کامل و پيشينۀ طوالنی خيلی از 

و اشتراک مردم، عالقه . حقوقی، ھدف، مزايا و طرق برگزاری آن می باشد/مردمان کشور ما با اين مفھوم سياسی

  . به آن پيمانۀ وسيع، دفعتاً و بدون سابقۀ آشنائی کامل، بدون شک، در تاريخ کشور ما يک حماسه و يک معجزه بود

: ی که امروز از پی آمد ھای انتخابات می کنند و می نويسندبرخی ھا، با ارزيابياما آنچه بعداً رخ داد، چيزی که 

ديده شود که امپرياليسم کدام سرنوشت را . جۀ نمايش دور دوم انتخابات ھستندمردم افغانستان ھراسان منتظر نتي"

 شاکی بودند ]عده ای[کسانی انتخابات را حماسه خواندند وبرخی معجزه ناميدند وعده ئی. برای شان تعيين می کند

ال آنھا چه خواھند  وانتخاب داده نشد، ح]رأی[حق رای... که در دور اول برای افغانھای مقيم اروپا وامريکا و

در انتخابات ھای معمول ! به نظر من گذشته از اين که جفأ به مردم می باشد، خلط کردن دو مطلب است" گفت؟

  : امروزی قاعدتاً چھار جانب ذی دخل ھستند

  . ـ مردم١

  . ـ نامزدان٢

  .ـ کميسيون٣

  .ـ ديوان عالی کشور۴
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  . ه و اصلی و اساسی اين چھار ضلعی را تشکيل می دھندطوری که ديده می شود، مردم يک بخشی، اما بخش عمد

مردم، نظر به تصميم و صالح ديد خود شان، چيزی را که برای خويش يک وظيفه می پنداشتند، با رفتن به مراکز 

و با اشتراک . رأی دھی و ريختن آرای شان در صندوق ھای رأی، آنچه را که می خواستند انجام بدھند، انجام دادند

 در نظام ھای به اک ـ حتحقی را که اين ھا بايد در ھر سيستمی دموکراتي. نتخابات از اين حق استفاده کردنددر ا

  . اصطالح دموکراسی مردمی ـ بايد داشته باشند و به آن احترام گذاشته شود

بعدش ديگر کار مردم تا اين جا اين انتخابات، به خاطر تأئيد و قبول مردم قابل تعريف و توصيف بود؛ اما از اين به 

نبود؛ يا به دليلی که مردم کار شان را، نظر به عدم آگاھی از وظايف بعدی شان انجام شده تلقی می کردند، به مردم 

  .تعلق نمی گرفت

کار انتخابات را نامزدان، به ويژه احمدزی به اشارۀ کرزی، کميسيون ھای انتخاباتی ـ کميسيون نام نھاد مستقل 

  . سيون رسيدگی به شکايات انتخاباتی ـ به مداخلۀ چند قوم پرست، خراب کردندانتخابات و کمي

اگر مردم تقلب می کردند؛ اگر مردم موجب اين ھمه رسوائی و شوريدگی و شاريدگی می شدند، . مردم تقلب نکردند

دند به باد انتقاد منتقدين می توانستند کسانی را که سھم گيری مردم در انتخابات را حماسه يا معجزه خوانده بو

بگيريند، اما رسوائی ھای بعد از انتخابات به شھادت ھمۀ انسان ھای بيدار وجدان، افغان و غيرافغان، کار مردم 

حال سؤال اينست که چرا منتقدين ما، که خود را در زمرۀ روشنفکران و سياسيون ناب و عادل کشور قرار ! نبود

  اجتماعی درست متھم می نمايند، خلط مبحث می کنند؟/اسیمی دھند و ديگران را به نداشتن ديد سي

اين ھا نه به موجوديت نيروھای نظامی چھل يا پنجاه کشور خارجی در کشور اعتنأ کردند، نه به آنچه اشغال پنداشته 

بات را می شود، نه به اين که رفتن به پای صندوق ھای رأی تأئيد نظام معنی می دھد و نه به اين که کسانی اين انتخا

  . تحريم کرده اند

چرا جرمی را که متقلبين زشت کرداری که به نفع يکی از اقوام خود مرتکب می شوند، با ظلم به مردم شريف و بی 

گناه، به پای مردم می نويسند؟ ناگفته نبايد گذاشت که صحبت از قوم مداران، از ھر قومی که باشد، صحبت از يک 

  !قوم نيست

ی که به يکی از اين می خواھم به پاس احترام و دوستيردن مطالب وجود دارد، اما من نچند دليل برای خلط ک

اميدوارم خود شان در اين خصوص کمی تعمق کنند و ببينند که کدام دليل . منتقدين دارم، اين داليل را بر بشمرم

  !سبب شده است که ايشان با وجود ھمه شرافتی که دارند، به خلط مسائل می پردازند

قلب، که آغازگر ھمه غايله ھا بود، توسط افراد درون کميسيون، کسانی که با ھمه تقلبات و رسوائی ھا در انتخابات ت

ھنوز ھم در روز عيد برای ادای نماز عيد به ارگ می روند، به ھدايت کرزی و تأئيد ضمنی احمدزی صورت 

  . گرفت

تمام کسانی که اشتراک مردم در انتخابات را، تنھا به خاطر نفس سھم گيری و عالقۀ مردم به انتخابات، حماسه يا 

انتقاد از ! اسناد موجود است. معجزه خواندند، به پی آمد ھای افتضاح آميز انتخابات با شدت ھر چه تمام تر تاخته اند

انی و يوسف و سائر کسانی از اين ھم دسته و رسته برای احمدزی و کرزی و سعادت و امرخيل و صميم و خوگي

 آغاز سازمان يافته و گسترده ھمه مشکالت و بی آبروگی ھا و سرافگندگی ھا از تقلب اصل و اساساين است که 

 ءويژه در جوامعی مانند جامعۀ ما صورت می گيرد، اما چنين رسوائی که آراه تقلب در ھر انتخاباتی، ب. شده است

می شود، ولی صندوقی وجود ندارد، يا يکی از برجسته ترين افراد کميسيون در طراحی تقلب سھم فعال و حساب 

  .گونۀ مثال، شايد در ھيچ کجای دنيا ديده نشده باشده آشکار و بيشرمانه و مھندسی شده می گيرد، ب
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گرفتند يا از سھم گيری در در انتخابات، ما در يک طرف، کار مردم را داشتيم که بايد در انتخابات سھم می 

ھر يک از اين سه کار از ھم . انتخابات امتناع می ورزيدند؛ و طرف ديگر کار و وظيفۀ نامزدان و کميسيون ھا بود

  . ھيچ کسی، گذشته از اين که مخالفت با آن منطقی نيست، حق ندارد اين سه کار را با ھم بياميزد. جدا ھستند

اشتراک مردم در انتخابات انتقاد دارند، آن چيز ديگری است، که من شخصاً با اگر منتقدين مورد نظر بر اصل 

ی ئی يا سليقه ئاعتقاد به اين که مردم حق و آزادی انديشه و انتخاب را دارند، با ھمه ملحوظات سياسی، عقيده 

من دشمن تو و باور : "فتمی گ" فرانسوا ولتر" توانم با ديگران داشته باشم، بازھم، ھمانگونه که  مخالفی که من می

 ،." كنمءھای تو ھستم، اما آماده ام در راه آزادی باور ھايت، جان خود را فدا

http://www.jomalatziba.blogfa.com/cat-117.aspx  

 ھم، بايد به دموکراسی مردمی ھمان ا، حتمی گويم که به عنوان اشخاصی که ادعای احترام به آزادی مردم را داريم 

در غير آن دموکراسی، با ھر پيشاوند و پساوندی که در . ان ھا و حق انتخاب و آرای مردم احترام بگذاريمآزادی انس

  ! پيش و پس آن بيفزائيم نه معنی پيدا می کند و نه مصداق

ی که دارند استفاده می ارند به مردمی که از حق و آزاديمنتقدين ما حق دارند انتخابات را تحريم کنند، اما حق ند

 ضد آنانی که معتقد به اشتراک در انتخابات ـ حتی تحت شرايط موجود ـ ھستند، موضع خصمانه هنند، بتازند؛ يا بک

  ! بگيرند

ه سياسی کشور ب/اين ھا بايد، ھمانگونه که به خود حق می دھند که نظريات شان را ارائه کنند يا در امور اجتماعی

ھم نگيرند، به ديگران ھم حق بدھند که با استفاده از حق آزادی و حق گونه ای که مناسب می دانند سھم بگيرند يا س

من به اين باور ھستم که ھيچ انسانی اخالقاً حق . انتخاب خود در ھر کار مجازی که الزم می بينند اشتراک کنند

  ! ندارد در برابر چنين حقوقی، که حقوق مشروع آن ھا ھستند، قرار بگيرند

  :يوان  عالی کشورو اما سخنی ھم در باب د

در کشور ھای پيشرفتۀ جھان مشکل . موجوديت ديوان عالی در کشور ما چنان است، که گوئی اصالً وجود ندارد

انتخابات، بعد از شکايت يک نامزد، ھميشه از طريق ديوان عالی آن ھا حل و فصل می شود، اما در کشور ما 

  . دوش داشته استه بيشتر کرزی اين وظيفه را ب

 آخر کار، چون کرزی نمی خواست پايان مشکل به ضرر احمدزی تمام شود و مداخالتش طرف قبول جانب و در

 امريکا، گذاشته شد و با ننگ و ۀدوش يک خارجی، وزير خارجه مقابل تيم احمدزی قرار نگرفت، اين وظيفه ب

ب ھمه کارھای مربوط به انتخابات نفرين به کسانی که اين غايله را به اين جا رساندند، آقای جان کری فصل الخطا

  !!ما شد

تکرار می کنم که، اگر چه برخی با ھزار بار تکرار يک حرف ھم نمی خواھند به مفھوم و معنی و درستی و 

ھرچه . نادرستی يک حرف توجه کنند، به بيراھه بردن انتخابات و اين ھمه رسوائی ھيچ ارتباطی به مردم ندارد

از نظر . ان، کميسيون ھا با دخالت کرزی و ديوان عالی ـ وزير خارجۀ امريکا ـ کردندنامزد: کردند سه ضلع ديگر

 و ھم معجزه کردند، منتھا با رأی شان با بی تفاوتی بسيار شرم آور برخورد شد، که دمن مردم ھم حماسه آفريدن

  !عميقاً قابل انتقاد است

ه است، توقع می رود که به تاريخ مقالۀ خود و تاريخ از دوست عزيز و شريفی که نوشتۀ شان طی اين مقاله نقد شد

  . اين مقاله نگاه کنند و ببينند که من آغازگر اين بحث نبوده ام
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اين عزيز مرا مجبور ساخته است که " حال آنھا چه خواھند گفت؟"و ذکر اين عبارت که " معجزه"با اشاره به کلمۀ 

  . اين نقد را خالف ميل بنويسم

 اين دليل نوشتم که اين دوست عزيز عادت دارد که اصل و اساس يک مشکل را در نظر نمی اين موضوع را به

  !   گيرد و قضاوت را تقريباً ھميشه از جائی شروع می کنند که استحکام بخش نظر و دعوای خود شان باشد

٠٩/٠٨/٢٠١۴  

 


