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 11/51/4512    عارف عباسی

 

 ؟می شود قومیآیا دور دوم انتخابات واقعاً 
 

باالی تقسیمات مقامات دولتی بین دو نامزد  اگر سازش ها کارگر نیفتد و معامله گری ها توفیق حاصل ننماید و اگر
یک ایجاد مؤافقه صورت نگیرد و بآلخره اگر تالش ها و منتر های رئیس جمهور در دم درب خروجی برای 

، مسلماً نظر به احکام قانون انتخابات به پیروزی نرسدسود و میل خودش ه ائتالف به سبیل عادت مصلحت گرایی ب
موکراتیک و یخود کدام تعامل غیر معمول نیست و باید غرض تأمین ارزش های د رود که این به دور دوم می

گرچه افواهاتی در زمینه پخش گردیده که عبدهللا عبدهللا رأی بیشتر کمایی نموده . شود ءمندرجات قانون اساسی اجرا
رزاتی داکتر احمد زی بر ملحوظات مالی و امنیتی کنار برود، ولی قشون مبا و امکان دارد داکتر اشرف غنی بنا

 .این افواه را رد نموده با اطمینان می گویند دور دوم توازن تعداد رأی را تغییر خواهد داد
. ت دور دوم جامۀ قومیت را به تن می کندنیده و خوانده می شود که انتخاباهر قلم ش هر زبان و و ولی از هر جا، 

یی دانسته و آرزو ها ها و دل شکننده بوده به مثابۀ انتحار امید پیدایش این ذهنیت سخت تکان دهنده، مأیوس کننده 
می شود که آفرینندۀ آن سهمگیری گستردۀ مردم در انتخابات دور اول بود و چنین انتباه خلق کرد که رسیدن به بلوغ 

زدوده و  و قضاوت های آگاهانه عوامل ازهم پاشی ملت را سیاسی و درک واقعیت های جامعه با اندیشه های سالم 
همین دو نامزد عبدهللا عبدهللا و داکتر اشرف غنی . مملکت آرام آرام بسوی وحدت ملی و یک پارچگی روان است

عبدهللا عبدهللا در بسی مناطق مطلق پشتون نشین . احمدزی مبارزات انتخاباتی را در هر والیت براحتی براه انداختند
 .را انجام داده پشتی بانی مردم را حاصل کرد شتون مبارزات خودمبارزه نمود و داکتر احمدزی در مناطق غیر پ

عامل قومی در تعیین مسیر انتخابات و تقسیم  ،و پخش ذهنیت اما در دور دوم ایجاد یک خط فاصل بین ملت افغان
حیث یک ه ملت بدو دسته، پشتون و تاجک خالف همه توقعاتی است که وطن پرستان تا حال برای وحدت ملی ب

که دیگر دور جدایی ها به پایان رسیده و قومیت و منطقه و زبان عوامل  پرورانیده اند، ها ی دیرینه به دلآرزو
 .ن کننده نخواهد بودیتعی

در انتخابات دور دوم بازی نموده قوم تاجک علیه را  اگر کسانی را باور به این باشد که قومیت نقش برازندۀ خود
ایستند و پشتون ها بسیج شده برای داکتر اشرف غنی احمد زی رأی می دهند  پشتون در عقب عبدهللا عبدهللا می

رفتن و عملی شدن آن حتی توسط منطق عامیانه نه تنها مشکل ذهنیت از واقعیت بعید بوده و پذی قبول پرورش چنین
 .ه نظر می آیدبلکه نا ممکن ب

درستی )دهند  فیصد کل نفوس را تشکیل می 4۲سر افغانستان پهن بوده و تقریباً  طور مثال قوم تاجک در سرتاه ب
گردد که آیا تاجکان کابل، میدان وردک، غزنی، غور، هرات، بادغیس  سؤال خلق می. (این رقم را تضمین نمی کنم

الر و سردار و بلخ و پروان در طول تأریخ طی کدام شوری، جرگه و جلسه اهالی پنجشیر را رهبر، پیشوا، سا
  تاجکان قبول کرده اند؟ 

  آیا بروی کدام اسناد همه قوم تاجک افغانستان حاضر اند که برای داکتر عبدهللا عبدهللا بخاطر تاجک
 بودنش رأی بدهند؟ 

 خاطر این تقسیمات ه آیا برادران و خواهران تاجک که به دور اول به داکتر اشرف غنی رأی داده اند ب
 .؟ گمان نمی برمگیرند زیرا او پشتون است میرأی خود را از او 

 

ستگی های این دو نامزد را برای احراز این مقام درین مضمون مورد بحث قرار نمی دهم زیرا کار از کار من شای 
 .گذشته و ما در مضیقۀ انتخاب قرار داریم

 

اما در  ر باشد شامل نشده استز با قوم دیگنوع ساخت و بافتی که دشمنی و ستی تاجک افغانستان تا حال در هیچ
دوران نا مقدس حکومت سران تنظیمی با سوء استفاده از احساسات پاک و ساده دلی شان آنها را برای مصاف با 

بسیج نمودند، و بار دیگر با نفوذ پول و تحریک بیگانگان، اتحاد نامتجانسی مشتمل بر دشمنان سوگند  اقوام دیگر
نام اتحاد شمال تشکیل گردید، در حالی که به آراء مردم ساکن این ه تهاجم طالبان ب خوردۀ قبلی برای مدافعه علیه

و  خون همدیگر تشنه بودند ولی به دستوره مناطق مراجعه نشده فیصلۀ چند نفر جنگ ساالری بود که تا دیروز ب
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 اما این اتحاد بنا. ندبیگانگان و فراهم ساختن زمینۀ بازی رقابت های منطقوی باهم بصورت مجازی متحد شدپول 
حامیان خود پناه خواستند و یا روانۀ  بر عدم اعتماد و صداقت بین شاملین تاب مقاومت نیاورده رهبران شان یا از

و به تهاجم امریکا بر افغانستان آفتاب بخت شان طلوع نموده از پناهگاه ها بیرون شده  ،کوالب ها و مغاره ها شدند
 .نگاه به اذن و ارادۀ امریکا بدست گرفتندو سرنوشت مملکت را از هر 

. صراحت گفت که متفرق ترین متشتت ترین پر نفاق ترین قوم افغانستان پشتون استه در مورد پشتون ها باید ب
 . ا خانواده و قبیلۀ دیگر سپری شدهزاده یادر، اودرعمر این قوم در نزاع با بر

دارد،  مردمان عین نها کدام پیوند و روابط محکم تفاهم و تعاون و تساند وجود ځایی و نه غل ها بین شاخۀ درانی در
بین . نسوی کوه سر خصومت و اودر زادگی استآ قبیلۀ این سوی نهر را با آنسوی نهر یا این طرف کوه را با

دام وجه مشترک و ، پکتیکا و ننگرهار و کنر اصالٌ به جز زبان پشتو کپشتون قندهار، هلمند، فراه، ارزگان پکتیا
 . شان جنگ با متجاوز و اجنبی بوده بستگی و پیوندوجود ندارد و البته یگانه وقت هممراودات و مناسبات 

دانند ولی قوم دسیسه ساز  کالن می ربراد ار قوم پشتون طبیعتاً با غرور، خودخواه و امتیاز طلب اند و همیشه خود
 .خوانده اندخود نریخته و اقوام دیگر را برادر  و مفتن نبوده برای بربادی اقوام دیگر طرح

نوع مساعی برای  که همواره متهم به پشتون بودن و پشتون گرایی بوده اند در واقعیت امر هیچ ی قبلیزمامداری ها
رشد و ارتقای فرهنگ پشتون و ایجاد تفاهم و هم بستگی بین پشتون های مناطق مختلف ننموده فرهنگ پشتون را 

زبان پشتو نفرت و مخالفت را ایجاد نمودند  ه نگهداشتند و با عمل نابخردانۀ تأسیس کورس های اجباریعقب افتاد
صورت تشویقی با طبع بهترین و دلچسپ ترین کتب و استخدام ه در حالی که این کار از راه معقول و سنجیده شده ب

پشتو تولنه یک نهاد غیر . شده می توانستیا از طریق مطبوعات عملی  بهترین معلمین، نه مال امامان مساجد، و
وزارت قبایل یک دستگاه سیاسی بوده به پول  .مؤثر بوده در ارتقای فرهنگ پشتو کدام خدمت چشمگیر نکرد

هندوستان و کمک شوروی زمان مصروف استخدام جاسوسان دو طرفه برای آشوب گری علیه پاکستان و پرداخت 
عقب افتاده ترین و بی بهره ترین مناطق از انکشاف مناطق  .کابل بودمصارف صد ها خان و سردار بلوچ در 

 .داد که قبایل پشتون پایه های سلطنت این زمامداران را تشکیل میدر حالی .جنوب کشور بود
انتقام جویی ها و  قوم پشتون در یک موقف بیحد دشوار قرار گرفته اکثراً بروی عقده ها و 4551بعد از سال 

کسانی که توسط امریکا به مقامات تصمیم گیری قرار داده شده بودند و امریکا باالی  علیه شانرخصومت علنی ب
شان اعتماد داشت قوت های جنگی بیرونی را با ارائۀ استخبارات نادرست علیه اقوام پشتون برانگیختند و بسی 

وزات بیرحمانه قرار گرفتند در پشتون ها بدون هیچگونه عالیق و ارتباطات با گروه های مخالف مسلح مورد تجا
، هشت افگنی طالبان قرار داشته قریه هاحالی که پشتون ها نسبت به هر قوم دیگر مورد ظلم، ستم، بربریت و د

دهات و قصبات و اراضی زراعتی شان میدان نبرد و منازل و مساجد شان پناهگاه طالبان شد و مردم بیگناه اسیر 
قرار گرفته متحمل خسارات جانی و مالی بیحد گردیدند و به ده ها هزار پشتون سنگ آسیاب تیر دو بال شده زیر دو 

رای نظار دور اول بروی اسناد مؤثق وزرای شو. مجبور به ترک مأوا و زادگاه خود شده آواره و چادر نشین شدند
در آن مناطق  ه بود وترتیب داده بودند که مناطق پشتون نشین به رنگ سرخ نشانی شد حکومت کرزی نقشه ای

 .اجازۀ فعالیت باز سازی را نمی دادند ولی پشتون هرگز چنین خیانتی را مرتکب نمی شود
عین منوال پشتون های متوطن شمال بعد از سقوط طالبان مورد حمالت وحشیانۀ جنگ ساالران اتحاد شمال قرار ه ب

 .گرفته تارک دیار شده بهر گوشه متواری و آواره شدند
مهوری که به بهانۀ پشتون بودن بر ملت افغانستان تحمیل گردید جزئی ترین توجه بحال رقت بار پشتون رئیس ج

نکرده و در واپسین لحظات بخاطر مخالفت با امریکا دادخواهی خون ریخته شدۀ پشتون را نموده اشک طمساح 
نکرده با انعقاد جلسات و نخبگان و خبرگان پشتون درین وقت حساس مسؤولیت و رسالت خود را درک . ریخت

آگاهی مردم و نشر یک اعالمیۀ مشترک مبنی بر حالت  یمجالس بین منورین پشتون جنوب و شرق خدمتی برا
با تشکل نهاد ها و سازمان ها و تبادالت  ای شان در پارلمان خدمتی نکردند ودرقت بار پشتون ها و بلند کردن ص

 .نمودندن ییر این شرائط را خلقنظر بین پشتون های مناطق مختلف زمینه تغ
امیدوارم به خوانندۀ محترم چنین انتباه نداده باشم که من خواهان تشکیل اتحاد جنوب و شرق بر بنیاد قومی خدای 
ناخواسته برای تقسیم افغانستان استم، هرگز نی، این اتحاد ها دردی را دوا نکرده وطن را بسوی نابودی می کشاند، 

 :منظورم اینست که
را در جامعه با رد این ذهنیت که پشتون ها همه همکار و  آگاهی بین پشتون ها ایجاد گردد که موقف خود -  1

 .ق علیه طالبان اسلحه برداشته اندشواهد گواه است که پشتون ها در اکثر مناط . حامی طالبان اند روشن سازند
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لیت و درایت در تعیین سرنوشت مملکت از حیث یک قوم بزرگ با معقوه با درک موقف و اصالت خود و ب - 4
موکراتیک سهم فعال گرفته مفکورۀ احقاق حق را توسط میلۀ تفنگ کنار بگذارند و به زن ها حق اشتراک یطریق د

 .مخصوص و یا روز دیگر را بخواهند توانند برای رأی دادن زنها محل را در انتخابات بدهند و می
 

حدی در اندیشۀ افراطیت و ضدیت با اقلیت ها و انتقام جویی ها غرق اند که ه متأسفانه یک تعداد نخبگان پشتون ب 
را در اعمال تروریستی طالبان سراغ نموده جمیع ابعاد سیاسی و نظامی قضیه را نادیده می  تحقق آرمان های خود

 .رزنددر مشروعیت بخشیدن این اعمال مصرانه سعی می و و یرندگ
مراتب به نفع خود و مملکت به مقایسۀ یک اکثریت غافل و بدون درک ه بیدار ب یک اقلیت هوشیار و آگاه و

 . مسؤولیت و اصالت خود بوده می تواند
خاطری که ه به یقین کامل که پشتون ها هم برای عبدهللا عبدهللا در دور اول رأی داده اند آیا امکان دارد که در دوم ب

 .شتون نیست به او رأی ندهند؟ آیا این عملی است؟ گمان نمی کنمعبدهللا پ
همچنان گمان نمی رود که پشتون ها درین مدت کوتاه متحد و بسیج شوند و اصل قومیت انگیزۀ رأی دادن شان به 

 .داکتر اشرف غنی احمدزی گردد
نیامده البته احزابی بوده مثل افغان ملت و احزاب  دوجوه بر مبنای قوم ب یتا حال در تأریخ افغانستان اتحاد های

 . ستمی و یا اقلیت ها  که ممثل خواست اکثریت نبوده مورد تائید همگانی نبودند
 نوشت مملکت را تعیین کنند نقش اقوام دیگر را چگونه میان تنها پشتون و تاجک نیست که سرعالوتاً در افغانست
 .توان نادیده گرفت
و تقسیمات بر بنیاد قوم نادرست و غیر عملی بوده باعث ایجاد یک درز عمیق در جامعه شده برای لذا این خط کشی 

 .نامزد برنده مخالفین بیشمار می آفریند و درب شقاق را فراختر می گشاید
به باور نویسنده انتخابات دور دوم بیشتر سیاسی می گردد تا قومی، نامزدی که در دور دوم برنده نشود حزب 

لف قوی را تشکیل نموده اکثریت ناراضیان در آن می پیوندند که این خود یک تحول امیدوار کننده بوده فعالیت مخا
 .دهد های مثمر سیاسی جاگزین قوم گرایی می گردد و آیندۀ بهتری را نوید می

لوی یک نامزد پیشتاز دانم اینست که ایستاده شدن یک نامزد با آراء پایان تر په نکتۀ دیگری را  که قابل توضیح می
به معنی آن نیست که آراء بدست آمده ملکیت نامزد بازنده بوده حق اعطای آنرا به کسی داشته باشد مخصوصاً که 

بدهللا ی گرفته آنرا به عل پنجصد هزار رأمثالً اگر زلمی رسو. این آراء توسط نفوذ دستگاه حاکمه بدست آمده باشد
زلمی رسول  حق دارد از رأی دهندگان خود  تقاضا کند که به عبدهللا رأی بدهید اما  هللا انتقال داده نمی تواند،عبد

یا احتماالً خالف توصیۀ زلمی  این پنجصد هزار نفر دارای استقالل عمل و اراده بوده شاید به هیچ یک رأی ندهند و
ی ها تأثیرات روانی و تبلیغاتی رسول به داکتر اشرف غنی احمد زی رأی بدهند، البته این پشتی بانی ها و همبستگ

 .دور دوم مؤفق بگرفتن رأی اکثریت نشود نظر من حائز اهمیت بسزا نبوده تا خود نامزد دره دارد، این حمایت ها ب
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