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  سخنی چند پيرامون يک مناظرۀ تلويزيونی
 

مبارزات   Campaign Managersمدوری بودم که در آن منتظمين تلويزيون آريانای کابل ناظر ميز ديروز در 
متيقن نيستم (، عبدالرب رسول سياف شايد ھم عبدهللا عبدهللا شرف غنی احمدزی، داکتر زلمی رسولانتخاباتی داکتر ا

ھمه . موضوع اعالم نتايج مقدماتی را از ده فيصد آراء شامل محاسبه به بحث گرفتند). چون نام در پرده ظاھر نشد
وافق نظر روی تناقض در گفتار کميسيون مستقل نظارت بر سياف، با تشاملين به استثنی فھيم کوھدامنی نمايندۀ 
رئيس کميسيون گفته بود که اين نتايج مخلوط سياه و سفيد يعنی آراء  .انتخابات بحث نموده و اظھار نظر کردند

دا سازد، در صحيح و تقلبی است، ولی تدبير تخنيکی وجود دارد که آنرا پاک سازد يعنی آراء ثقه را از آراء تقلبی ج
حالی که يکی از نمايندگان اين کميسيون طی مصاحبۀ با راديو آشنا گفته بود که نتايج اعالم شدۀ مقدماتی شامل آراء 

بخش بيشتر مباحثه روی ھمين تناقض در گفتار می چرخيد، سه شرکت کننده . است) صحيح و غير تقلبی(خالص 
نشان دادند که کمسيون مسقل انتخابات با درک مسؤوليت تاريخی اين موضوع را زياد جدی تلقی نکرده اميد واری 

و احترام به آراء و اعتماد مردم مساعی ممکنه را درجھت شفاف سازی نتايج بخرچ داده وآراء تقلبی را شناسايی و 
ش از و ھرکدام اعتماد قوی خودر ضمن ستاي. از دخول آن در دستگاه ثبت ارقام برای نتايج نھايی جلوگيری نمايد

مساعی شباروزی اين کميسيون  در تکميل اين کار بی نھايت دشوار در شرائط بيحد ضيق ابراز نمودند و ھريک 
  .گفت که به نتايج شفاف ھمه احترام داشته برد و باخت را با اعالن نھايی آن می پذيرند

  

نه تنھا از ديگران بکلی متفاوت بود  اما درين مباحثه موقف آقای فھيم کوھدامنی منتظم مبارزۀ انتخاباتی آقای سياف
ً بيگانه بود و در . بلکه تعجب آور ھم بود اولتر از ھمه اين شخص با آداب نشستن در يک بحث تلويزيونی مطلقا

، غضب آلود و ستيزه جو بود، اگر شاملين ن گفتارش خشنروی چوکی با لنگ ھای باز نيمه دراز کشيده بود، لح
ديگر خويشتن داری نمی کردند و آداب سخن را مراعات نمی داشتند آقای کوھدامنی شايد بوت خودرا از پاه بيرون 

موقف آقای فھيم کوھدامنی را که به نمايندگی از يک ائتالف نو بنياد شش نامزد رياست جمھوری سخن . می آوردند
  :ن چنين خالصه کردمی راندند می توا

کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون سمع شکايات به ھيچ صورت مستقل نيستند اين نھاد ھا توسط حکومت ايجاد  
گرديده  و مأمورين آن تنخواه خور حکومت اند و اين کميسيون ھا برای خدمت به يک کانديد معين توظيف گرديده 

انتخابات مدار اعتبار نيست تا زمانی که نتايج مورد قبول ھمه  فيصله ھا و شمارش آراء توسط کميسيون. اند
آقای فھيم به يک نحوی تھديد می نمودند که نا رضايتی کانديدان . نامزدان واقع گرديده و قناعت شان را فراھم آورد

قناعت  ولی اينکه کميسيون توسط چه طرزالعملی. ده احتمال ايجاد بحران متصور استنا مؤافق به مردم راجع ش
ھمه را مبتنی بر اصل شفافيت و مندرجات قانون فراھم آورد پيشنھاد مشخص نداشتند و ھمچنان علی البدلی را برای 

  . کميسيون که شفافيت را بياورد و اين وظايف بنحوی شائسته تر مطابق مندرجات قانون ايفا نمايد پيشنھاد نکردند
  

  .نه، معقول و استوار بر اصول منطقی بودموقف و سھمگيری ديگر شاملين بحث بسيار عامال
  

باالی طرز تفکر آقای کوھدامنی شمول گستردۀ مردم در انتخابات در نتيجۀ ارتقای سطح شعور سياسی و بيداری ھا 
و آگاھی که منجر به پی بردن به اھميت انتخاب راه معقول، انسانی و متمدن توسط مردم غرض تأمين اھداف ملی 

ع تأثير نداشته و متأسفانه تا حال در افکار دور سقوی غرق بوده که مردم با دامن ھای پر از شان گرديد ھيچ نو
سنگ و تفنگ ھای پر کرده منتظر اشپالق کوھدامنی و اربابان شان برای شکستن شيشه ھای وحدت، صلح و 

ين انتخابات تصميم ا. آرامش کشور غرض فراھم نمودن زمينۀ بھره برداری و تداوم قدرت يک مشت محدود استند
  .قاطع مردم را برای پايان بخشيدن به يک دور سياه و فالکت بار و استبدادی نشان داد

  

جای بس تأسف است که اعالم نتايج مقدماتی ده فيصد مجموع آراء چنان دست و پاچگی را بار آورده، از يک جانب 
شان برای يک نامزد خاص  نموده و ديگرانی مراکز قدرت را متوجه ناکامی دسايس و سرمايه گذاری ھای سياسی 
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  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

را باخبر از ختم استعمار و به اسارت کشيدن اين ملت ساخته که خود محرک و مسبب براه انداختن  تالش ھای 
  .مذبوحانه برای ايجاد فضای شک و ترديد و بحران افزا در بدو مرحله گرديده است

  

که حتی بحيث وکيل پارلمان انتخاب نشدند، بايد ميدانستند که نه  بعضی از کانديد ھا از بدو مرحله و تجارب گذشته،
پايه ونفوذ قومی دارند ونه  ثروت سرشار و نه کدام برنامۀ فوق العاده تغيير با پشتی بانی يک نھاد متشکل سياسی 

آمدند فقط اما اينکه درين کارزار چرا در. بشمول اکثريت  منورين زن و مرد و قشر  جوان پيشتاز و اصالح طلب
  .خودشان بھتر می دانند

  

آقای کوھدامنی از فيصلۀ مجلس اھل و عقد برای مشروعيت بخشيدن رياست شاروالی ربانی با مباھات ياد نموده و 
  .مخالفين را نکوھش نمود

  

و اعالميۀ شش  چون آقای فھيم کوھدامنی بحيث نمايندۀ سياف درين مباحثه شرکت داشت و در عين حال ازائتالف
کانديد ديگر سخن می راند فھميده نشد که تا چه حدی احساسات شخصی خودرا تبارز ميدادند و تا کدام پيمانه به 

  . وکالت سياف و شش کانديد مؤتلف سخن ميراندند
  

  پايان
  

 


