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 افراط گرایی گرداب انتخابات در
 

 بود تا قدرت سیاسی از طریق مسالمت آمیز و بدون خون ریزی و کشمکش از چه بسا جای خوشبختی و مسرت می
چه جای  ها منتظر این صحنه بودند. طوالنی است که افغانمدت  انتقال می یافت، زیرا از یک دست بدست دیگر

رور ی پر آشوب تمخالفین، در فضا پیگیر یها تهدیدوصف د که مردم شجاع افغان با فرازی می بو سر خوشبختی و
بروند و با کمال شجاعت و مردانگی که یکی از خصوصیات و صفات رأی صندوق های سوی  به و وحشت توانستند

ه آن نتیجباشد که  می تأسف دهی پرداختند. ولی بدبختانه چه جای تعجب و  مبرم مردم افغان است با دلیری به رأی
حل آن چاره جوئی کرده نتوانسته و در رسوایی آن از مقامات ایاالت راه  در دیگری انعکاس یافته که خود مابه شکل 

 ی. آنهم روی یک موضوعحل معضله یاری می جویمراه  در عاجل وزیر خارجه آن کشور متحده و آمدن فوری و
 که تقلب کاری صورت گرفته است.

ولی پوره معلوم نیست  شنیده می شود،« تیم  تداوم و تحول، تیم اصالحات و همگرایی» این صدا از هر دو طرف 
 همین کمیسیون انتخابات ایفای وظیفه می نمود شنیده نمی شد کار  رأس اول که در دور که چرا اینگونه صدا ها در

 ن می آید.صحبت به میا« تقلب گسترده»  و حال که نتیجۀ انتخابات به یک تیم قناعت بخش نیست از شعار
 

پالن کار انتخاباتی خویش را طرح ابتداء  که همه به یاد دارند در« تقلب» با همین شعار ییتیم اصالحات و همگرا
 چ سرم هییگونه پروبل با همین شعار به فعالیت انتخاباتی خویش ادامه داد. ولی در دور اول از این ریزی نموده بود و

دند، ولی در دور دوم انتخابات برعکس، نظر به باخت این تیم، داد و فریاد ها صدا بلند نه شد چونکه آنها برنده بو و
 شان چارۀ نمایند به ضم خودند که هر گاه این معضله را حل  نخواست بلند شد و با اشک و زاری از کشور های غیر

 که حکومت موازی را اعالم نمایند.  دیگر ندارند به جز این
 و رسوایی؟   چه جای تأسف

حل و فصل می نمودیم چنانکه تیم تحول و تداوم در زمینه از اعتدال و طرز  شد که این معضله را خود ما ب میخو
 است بوده و تالش می نماید تا دوباره اعتماد متقابل را کسب نماید و حتی حاضربرخوردار  برخورد خردمندانه ای

 ّقیشرا باز نگه داشته است و کله  مذاکره و تفاهمراه  ها شمار گردد.  یعنی اینکه محالت دوباره رأی که در بعضی
باید بدانند که حتی در فوتبال هم بورد  ازاده ها، سیاست مداران کشور ماقواهی را بدور انداخته است. این آو خود خ

همه چیزها در  و باخت  وجود دارد، چنانکه تیم مشهور برازیل در مقابل آلمان برنده نشد و این باخت را قبول نمود.
ولی انسان سیاسی نباید خون سردی خویش را در همچو حوادث از دست داده و به کار  بورد و باخت موجود است

 تلقی نماید.  ، جنگ و خون ریزی را راه حل باشد مبادرت ورزیده دور می ههای غیر مشروع که از مظهر تمدن ب
 :نیست خوب در اینجا یک نفر مقصر

 

 ات و همگرایی را گروه های مختلف سیاسی افراطی احاطه نموده اند که یکی پیش تیم اصالح دور و چون
او خود را والی ندانسته بلکه سلطنت را در  وی سمت والی را دارا می باشد، مگر آن عطا محمد نور است.

 یمدرالیزم یف افغانستان از دیدگاه ۀایجاد نموده و خواهان تجزی «ستمی» های آنجا با همدستی کمونیست
 فقیت مقام صدارت به وی تفویض گردد.ؤم . وی آرزو می نماید که در صورتباشد

   است وی به صفت  «محقق» باشد گروه افراطی که از تعصب قومی خاص برخوردار می دوم گروپ
شده است. وی نظر به تعصب قومی خاصی که دارد همان ضرب المثل را به یاد  معاون دوم عبدهللا تعیین

 نها برنده شوند اسب ها را سر چپه نعل خواهند کرد. می آورد که هر گاه آ
 

به  برخوردار بود از دادن رأی فیصد آراء 0اول از  به همین اساس است که به احتمال قوی استاد سیاف که در دور
  اری نموده است.د تیم اصالحات و هم گرایی خود نفع 

 حال و ایجاد حکومت موازی دو نمونۀ بارز روضع فعلی و پاره کردن عکس رئیس جمهور ب ۀمشاهد به هرحال با
طرف بحران و جنگ داخلی سوق داده که به هیچ صورت قابل ه باشد که مملکت  را ب افراط گرایی می دیگری از
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بوجود آوردن یک  خارجی ها از اشخاص مخصوصأ ها نمی باشد. برای رفع اینگونه مشکالت بعضی از قبول افغان
شود که حکومت ائتالفی امکان پذیر نخواهد بود چونکه هر دو تیم  ی فکر میحکومت ائتالفی صحبت می نمایند. ول

 از خود برنامه های خاص خود را دارند. 
 دو نقطه نظر آنها را ذکر می دهم. 

 1- دهد، در حالیکه تیم اصالحات و همگرایی خواهان تغییرات  تیم تحول و تداوم به نظام ریاستی ادامه می
 رد پسند ایشان نمی باشد. در نظام بوده و نظام ریاستی مو

 2-  خواهان شناخت خط نام نهاد دیورند امین دیکتاتور خون آشام حفیظ هللا تیم اصالحات و همگرایی به مثل
جاسوسی پاکستان از وی طرفداری  می باشد و به همین نسبت است که جنرال حمید گل رئیس اسبق دستگاه

ول و تداوم مطرح باشد. بدین لحاظ با در نظر گرفتن فکر نمی شود که این سؤال نزد تیم تح می نماید.  مگر
 .ایجاد حکومت ائتالفی امکان پذیر نخواهد بود این دو فکتور عمده فکر

  

اینجا، یک چیز را می خواهم اضافه نمایم که چرا در بین تیم اصالحات و همگرایی کسی یافت نمی شود تا آنها  در
مفاهیم  اعتدال و خویشتن داری یکی از سیاست مدرن امروز در را به طرف اعتدال و خویشتن داری سوق دهد. 

ه ب معقول باید از اعتدال برخوردار باشد تا وی بتواند جامعه را گویند که رهبر می اساسی سیاسی را تشکیل داده و
  شکل معتدل و عادالنه رهبری نماید.

 ستی و سالمتی مملکت بهباشد. زیرا سرنوشت، سرپر می سیاسی برخودار بوده و این بحث سیاسی از اهمیت خاص
 کسی می افتد که از اعتدال و خویشتن داری برخوردار باشد.  دست

ر که زیاینکه تیم اصالحات و همگرایی  تا دبوخواهد کند و بسیار خوب  یاد آوری میهم نمایندۀ ایران این مطلب را 
  نظریات شان را نادیده نگیرند.را مد نظر گرفته و  آن نمایندۀ نصیحت ،پرورش یافتهکشور بال آن 

 
 انپای
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