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 22/12/2019                                محمد نعیم بارز

 

 پیروزی تیم اشرف غنی،

 صدق حق علیه باطل!

 

در واقعیت امر برای  2019ال سانتخابات ریاست جمهوری 

سو می تواند نقطه عطفی بدین  2001نخستین بار از سال 

محسوب شود که پس از طی چهار دور انتخابات ریاست 

ژیک یجمهوری سر انجام در جدال قدرت شکست سیاسی سترات

برای گروه های میراث خوار جنگ و جهاد و مروج هر نوع 

فساد و باز داشتن جامعه به سمت و سوی دیموکراسی و ترقی 

 را به ارمغان آورد. 
                         

دستکم تجارب بیست سال اخیر به خوبی نشان داده است که سران گروهک های قومی با صد ها حیله و تزویر و تهدید به منافع 

شخصی خود و حامیان فرصت طلب دور و بر شان چسپیده و شکست شان را در سیستم مبارزات انتخابات دیموکراتیک هیچگاه 

ور شدن دایمی از قدرت و از د نپذیرفته و شکست را به مثابه 

و چپاول غصب کرده اند رو به  دست دادن آنچه از طریق چور 

برداشت ها بوده که داکتر  زوال می بینند. در اثر چنین 

افراد و گروهای جنگ و جهاد  عبدهللا عدهللا به عنوان سر دمدار 

در برابر  2009جمهوری سال  یکبار در انتخابات ریاست 

صدای اعتراض و مخالفت  بر   ت شکستیافدرآقای کرزی پس 

در مقابل  آقای  2014سال  پا کرده و بار دوم در انتخابات 

نپذیرفته، جار و جنجال خلق  اشرف غنی شکست خود را 

کرد که در یکی دو هفته سه بار جان کیری وزیر خارجه امریکا به کابل آمده و برگشته و سرانجام راه حل را در این دریافتند 
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نقض قانون اساسی افغانستان طرح )حکومت وحدت ملی( به میان  آورده قدرت را به دو قسمت تقسیم کرده پنجاه در  رغمه که ب

صد صالحیت را به رئیس جمهور اشرف غنی و پنجاه در صد را زیر نام رئیس اجرائی در صالحیت داکتر عبدهللا گذارند، که 

از لحظه  2019خود رسید و اینک بازهم در انتخابات ریاست جمهوری سال با چنین تجویز در مدت پنج سال شر و فساد به اوج 

ای که )تیم ثبات و هم گرایی( به رهبری داکتر عبدهللا، حزب گلبدین حکمتیار  و دیگران دریافتند که تیم دولت ساز به رهبری 

تیم ثبات و هم گرایی، بال  مردم را از آن خود نموده است، همه و بخصوص اعضای رأیرئیس جمهور اشرف غنی اکثریت 

مستقل انتخابات، صدای پیروزی  معطلی قبل از شمارش کامل اراء و اعالم نتیجه ابتدائی برد و باخت از سوی نهاد کمیسیون

بلند کرده بی شرمانه کمیسیون مستقل انتخابات و تیم دولت ساز را مورد انتقاد و اتهام تقلب قرار داده با راه اندازی تظاهرات 

ه ک دهی هفت والیت سمت شمال کشور گردیدند رأیمفهوم و مضحک مدت سه هفته پیهم مانع باز شماری و تفتیش اسناد  بی

لیست های ژورناشهر ها را مختل و ترس و پریشانی را در اذهان مردم دامن زده و تا توانستند شب و روز  زندگی نورمال

م با وأتآخوندی با کلمات و بحث های بی منطق و تکراری میان تهی طلوع وابسته به حکومت بخصوص تلویزیون  تلویزیون 

والنه اعضای تیم دولت ساز و نهاد کمیسیون مستقل انتخابات را متهم به تقلب ؤلهجه و لحن ایرانی مشرب با طمطراق و غیر مس

ولین برنامه های تلویزیون طلوع در بحث های به اصطالح اطالع رسانی و ؤلیست ها یا مسنانمودند و مضحک تر اینکه  ژور

تیم »های شان به شیوه تفتیش و جانب دارانه به دفاع از  سؤالروشنگری در پرسش و پاسخ به صورت رقت انگیز لحن و نحوه 

 محسوس و قابل درک بود.  کامالا « ثبات و هم گرایی

شن و کینه مستنطق و با لحن خ ه گونۀیسیون و تیم دولت ساز می رسید پیدا بود که بباید گفت وقتی نوبت صحبت به اعضای کم

ده گفتن نمانده شتابز« بیردی»توزانه مطلب را پیش کشیده و هنوز پاسخ دهنده یک جمله خود را نگفته به اصطالح او را به 

رم چنین دریافت می شد که گویا با کدام مج ش را قطع کرده و پرسش های بی ربط دیگری را پیش می کشیدند، بدین ترتیبحرف

 مواجه شده اند، بهر صورت با این نوع بحث و بیان ها همه مردم را به ستوه آوردند.

افغانستان همرای عبدالرشید دوستم  با وزیر دفاع و داخلۀکه یک جنرال امریکایی  الخره پس از سه هفته همینااما ب

مردم در هفت والیت فراهم  رأیباز شماری صندوق های  بالدرنگ زمینۀدر خانه اش اخطار آمیز صحبت کردند، 

گردید و تیم انتخاباتی )ثبات و هم گرایی( دیگر از آن حدت و شدت گذشته و به اصطالح سنگ دفاع مردم به سینه 

 زدن و حلق پاره کردن ها یک مقدار زبان حقارت بار شان را بستند. 

و جنگ ساالران دیگر بعد از گذشت بیست سال در فضای « تیم ثبات و هم گرایی»با این حال معلوم شد که پیروان 

ا آزاد و دیموکراتیک تا هنوز تنها زبان زور را می شناسند و دیگر هیچ قانون و اصل اخالقی برای شان ارزشی  نسبتا

 ندارد، فقط با احساس زور آنهم از سر ناچاری به شکست خود تن می دهند.

تعامل بکار نرود، هر نوع ادعای مردمی، قانون ستایی  و آزادی  اسی، مدارا و تسامح به عنوان شیوۀر دیموکردر حالیکه اگر د 

 شود.  الخره ماهیت آن برمال میاخواهی بی مفهوم بوده و چیزی جز یک آرایش ظاهری و عوام فریبی نخواهد بود، که ب

شود، نافی و ناقض حقوق مردم یک کشور نیست، آنچه  فته میسوی بعضی ها گ راسی بر خالف آنچه که ازکمدارا در د یمو

از سوی مذهبی های اسالمی افراطی و تیوری پردازان چپ و راست خشونت، بیان و ترویج میشود که گویی پابندی به مدارا، 

ا ریشه در القیده مساوی با عدم پابندی به اصول دینی و مکتب اعتقادی بوده و ب ر باری د ی و بی بند وگمان آنها مدارا الزاما

نسبی است و حقیقت مطلق و مشخصی در جهان وجود ندارد، لذا پیشه « اصول و حقیقت»برابر اصول است، ولی چنین نیست، 

 کردن خشونت و عدم مدارا، نوعی نا بخردی فلسفی تلقی میشود، زیرا ایدئولوژی حقیقت زایندۀ خشونت است.
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یک بودن نظام های دینی مذهبی و مکتب های ایدئولوژیک چپ و راست الزم است سقم ادعاهای دیموکرات برای درک صحت و

فقط اشاره ای به این نکته داشته باشیم که حد اقل چیزی که باید مالک عمل در صحنۀ مدیریت جامعه باشد و رعایت گردد و از 

آزادانه مردم هیچگونه محدودیتی  رأیاست و وسیله مردم است و در این انتخاب باید به خوه آن تخطی نشود، اصل انتخاب حاکم ب

ا فر داشته باشد به حکومت میرسد و از سوی مردم د یا گروهی که بیشترین هوا خواه وجود نداشته باشد، در آن صورت مسلما

 مدار اعتبار و اطمینان واقع میشود. 

چرا از آغاز تشکیل اداره موقت و در چهار اینک آنچه از ابتدائی ترین اصول دیموکراسی یاد شد، نگاه صریح می افگنیم که 

سه دور اخیر عبدهللا عبدهللا و دار و دسته و  2019سال   2014، سال  2009، سال 2004دور انتخابات ریاست جمهوری سال 

 افغانستان نده در جامعه عقب مانده و جنگ زدۀاز دید من نگار ؟همنوا با وی، با دیموکراسی و قانون از در مخالفت عمل کرده اند

ا میدان دار قدرت و سیاست جنگ ساالران بود اده سلذا منافع مادی و قدرت سیاسی چیزی نیست کس یا کسانی سهل و  ه اندطبیعتا

 از آن بگذرند.

یعی لذا بسیار طب .مان نیافتهدیده تا با عناصر ملی و روشنفکری سازدولت های خارجی هم منافع خود را در زد و بند با آنها می  

نفوذ قومی کسانی چون عبدالرشید دوستم برای رسیدن به قدرت به آنها رو آورند از بوده که هم کرزی و هم آقای غنی با استفاده 

زده سال رشد خوب کمی و کیفی نسبی آگاهی در کشور با تشخیص درست اشرف پس از ن 2019ار در انتخابات سال ولی این ب

میدانست که مردم توان تشخیص دانش و چون زورمندان آلوده به خیانت و جنایت نرفت و دیگر دوستم  غنی جانب عبدالرشید

عملکرد صادقانه وی و داکتر عبدهللا و جناح های دیگر را کرده می توانند. اما داکتر عبدهللا ندانسته بود که جامعه تغییر کرده و 

ا وااقتدار زورمندان رو به زوال است و خوش بختانه  ان برای همیش پایو دیگران دوران و توان تاج بخشی عبدالرشید دوستم قعا

 د.نعبدهللا عبدهللا را به آرمانش )بریاست جمهوری( برسان ندیافته است چنانکه نتوانست

 

ی را اعالم کردأیرمن حوا علم رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه ابتدائی رم  

 
متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز و قلم بدست شناخته شدۀ افغانستان را تذکر: هرگاه خوانندگان محترم 

 .عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند مطالعه کنند، می توانند با اجرای "کلیک" بر
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