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س ،سعید افغانی

یک عامل اساسی رفتن انتخابات23ریاست جمهوری به دور دوم!
مواضع ما در مورد انتخابات ریاست جمهوری و شورای والیتی سال  1323افغانستان ،مواضع و تالش بود و است
برای در پیش گیری آنچه شرایط برای ما ایجاد کرده و تهیه دیده اند و ما را به برخورد پرگمتیک واداشته اند.
برای یک افغان رسالتمند و مسلمان خوب درین راستا در تمام مواضع ،سخن ،گفتار ،تأکیدات و رفتار خویش با قبول
مسؤولیت و ادای رسالت یگانه معیار را منافع و مصالح کشور ،وطن ،امر صلح کامل و شامل و منافع مردم قرار
داده و مانند یک مسلمان خوب هللا تعالی را در همه حاالت حاضر و ناظر دانسته و رسالتمند به اساس آن تمام حرکات
و سکنات خویش را تنظیم داشته و میداریم .هرگونه معیار منفی دیگر سبب موأخذه دنیا و آخرت خواهد بود و است.
مسلم است که انتخابات در عالم اسباب و به اساس (و امرهم شورا بینهم) و سایر موازین انسانی خوب قرن بیست
یگانه روش و راه بهتر تعیین رهبری و زمامدار امور کشور و جامعه است .انتخابات و در مجموع انستیتوت های
دیموکراسی به مفهوم واقعی کلمه با تمام کمبودی های خویش جایگزین و قایم مقام خوب دیگر ندارند.
اساس این روش را در جامعۀ اسالمی بعد از وفات پیامبر اسالم در انتخاب رهبری سیاسی و دینی مسلمانان یعنی
خلیفۀ اول اسالم و خلفای راشدین گذاشته اند .اگر راه دیگر انتخاب حاکمیت مشروع جز انتخاب ملت و امت ،وجود
میداشت ،پیامبر بزرگوار اسالم مانند احق ترین شخص عالم به آن میپرداخت .اما این را به انتخاب جامعه و امت
مسلمه گذاشت.
آنچه در کشور ما می گذرد به علت زعامت های نابکار و تصامیم نادرست ملت و مردم آزاده و رسالتمند ما در
موارد زیاد بار ها رنج و عذاب تصامیم و اجراآت حکام متخلف و حکومت داری نادرست را کشیده و به بخاطر آن
قربانی های بیشتر دادند و میدهند.
اینک با تأسف یک نمونۀ دیگر مشخص از دولتداری نادرست و ناسالم را خدمت شما ارایه میدارم:
دولتداری نادرست و اجراآت ناسالم به علت عمدی و غیر عمدی موجب مشکالت عدید در جامعه میشود .دولتداری
بی کفایت و غلطی که سبب و عامل مشکالت در حاضر و آینده شده و سبب عذاب و عواقب متعدد ناگوار برای
نسلهای بعدی شده و سبب ضیاع وقت ،ضیاع منابع مادی و معنوی می گردد.
سیاسیت کدری غلط یکی از عوامل اساسی است که در نتیجه مرجع دولتی و شخص نصب شده درآن بخاطر نداشتن
مشروعیت الزم سیاسی و عدم فهم الزم مسلکی بسیار ضعیف عمل نموده و اتوریتۀ الزم کاری را نمی داشته باشد.
نظام مصلحتی به اساس معیار های غیر ستندرد مانند شرکت سهامی نمونه های مشخص این برخورد با عواقب ناگوار
آن است که سبب ادامۀ تراژیدی ملت ما ،خطر صلح منطقه و جهانی شده این تراژیدی کما کان ادامه دارد .در نتیجۀ
این حالت دشمنان داخلی و خارجی استفاده های فراوان سوء نموده و می نمایند.
ما دیدیم که انتخابات ریاست جمهوری دور قبلی به اساس فرمان تقنینی به صورت اجراء شد که درآن زمان رئیس
جمهور در ماهها اخیر (دو ماه) قبل از انتخابات حق چنین فرمان را ندارد .لذا انتخابات قبلی به اساس قانون اجراء
نشد.
نتایج انتخابات چنین بود که هیچ یک از کاندیدان  1 +۰۴فیصد رأی را بدست نیاوردند و انتخابات دور دوم تدویر
نیافت و به این ترتیب از لحاظ قانونی همه پروسه در عمل مساوی به صفر شد .اما جامعۀ جهانی جناب حامد کرزی
را بر ملت تحمیل کردند که وی مجبورا بنابر به خلل در مشروعیت خود هم باید مانند شرکت سهامی و ضعیف عمل
می کرد و به هر چین پـیشانی اطرافیان خویش جدا توجه داشته و با شک و تردید و ترس عمل می کرد.
درین انتخابات حاضر شورا های والیتی و ریاست جمهوری ( )1323برعالوۀ صدها مشکل موجود عامل اساسی
در نوعیت انتصاب کمیسیون ها انتخاباتی بود .با وجود تالش های بخاطر مستقل بودن این کمیسیون های در واقعیت
نوعی از شرکت سهامی و با وفاداری شخصی به جناب حامد کرزی و تیم حاکم بوده و است .ترکیب تیم گواه روشن
این ادعا است.
د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

به این ترتیب تیم /کمیسیون های انتخاباتی انتصاب شدۀ جناب حامد کرزی بنابر دساتیر و رهنمایی مستقیم شان و یا
هم بنابر ضعف اتوریته و ترس از مشکل در مشروعیت خویش سبب کشانیدن انتخابات ریاست جمهوری 1323
افغانستان بخاطر تخلف صریح از قانون از همان آغاز شدند.
از همان آغاز این تیم از قانون تخلف کردند و به روش پرداختن که رای دهندگان را بدون داشتن مجوز قانونی در
خالف از قانون به  11ویا هم  ۸کاندید ریاست جمهوری تقسیم کردند .به این ترتیب میلیونها دالر ،وقت و خسارات
مادی و معنوی به این ملت رسانیدن
انتخابات را این سیستم عمدا بخاطر به دور دوم برد که برخالف قانون نافذ به تخلف از قانون از همان آغاز برخالف
پیشبینی قانون با چشم پوشي و مسامحه با تخلف از قانون اجازه دادند که کاندیدان برعالوۀ دیگر عوض حاضر کردن
 1۴۴هزار رای /امضاء برای کاندید بودن حد کمتر را نیز خالف قانون پذیرفتند .جناب داکتر نورستانی و حاکمیت
جناب حامد کرزی مانند مرجع باالتر از قانون عمل کرد و این شرط را نادیده گرفتند و برای آن بدون داشتن صالحیت
وبا تخلف صریح از قانون بیشتر از  3۴فیصد قرار اظهارات بخش از مقامات رسمی کمیسیون ،چشم پوشي کردند.
اینکه این صالحیت را برای شان کی داده بود سؤال است که جواب قانونی ندارد .تخلف است که قابل پیگرد عدلی
و قضایی می باشد.
درصورتیکه کاندید های ریاست جمهوری که شرایط پیش بینی شدۀ قانون را نداشتند و نتوانستند صد هزار امضاء
برای کاندید شدن داشته باشند و به انتخابات راه پیدا کردند ،در عمل تخلف صریح از قانون به صورت عمدی بوده
و به این ترتیب رای دهندگان را عوض انتخاب در بین دو ویا سه کاندید ،مجبور به انتخابات در بین یازده ویا بعدها
هشت کاندید کردند .این سبب شد که تالش ها و آرای مردم تقسیم شود و در پهلوی سایر کمبودی های یک عامل
اساسی رفتن انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم شده و سبب خسارات مالی و جانی بزرگ به مردم ما و کشور
گردند.
و حال که انتخابات به دور دوم می رود و بعضی حکام کلیدی بی کفایت عامل اساسی آن اند بر ملت است تا در
انتخاب خویش باز هم چنان درایت و هوشیاری به خرچ دهند که کشور را از بحران نجات داده و سبب استقرار شویم.
آنهایی که قصد راضی ساختن مطالبات غیر مشروع حاکمیت پاکستان را دارند و خط «دیورند الین» را به رسمیت
شناختن و خیانت به مادر وطن را دارند به هیچ وجه صالح انتخاب نیستند .برعالوه اینکه این عمل خیانت به مادر
وطن است ،بلکه پاکستان مطالبات وسیع دیگر غالم ساختن افغانستان را دارد و میخواهد افغانستان دارای حاکمیت
دست نشاندۀ شان باشد.
آنهایی که از فهم الزم مسلکی و سابقه کاری خوب در زمانیکه فرصت حاکمیت داشتند ،و قادر به ایجاد حاکمیت
سرتاسری نیستند و در عمل در  13در تمام عرصه های حاکمیت قرار داشتند و موجب تفرقه های قومی و سمتی شده
و حال هم مطابق برنامه های مطرح فعلی شان عمال به این مسایل دامن تفرقه و فتنه ای قومی و سمتی با سیاست
های کدری و نمایشات و اظهارات کمپاین های انتخاباتی شان دامن میزنند ،تهدید نموده و از ارگانهای بر حال امنیت
و مسؤولین آن به تیم خویش به صورت صریح سوء استفاده می کنند و ملت را به انتخاب آزاد نمی گذارند ،تهدید
میدارند که اگر گویا به میل ما نشود ،سیل خون جاری خواهد شد و کاری خواهد شد که این کمیسیون ها و ساختار
های دولتی را همه با خود خواهد برد و . . .به هیچ صورت شایستۀ انتخاب نیستند.
بر تمام انسان های خیرخواه و خیر اندیش است و کسانیکه برای این ملت صلح ،استقرار ،آسایش و رفاه می خواهند
باید دست به دست هم داده و زمینه ساز این شوند که ملت در یک فضای بدون ترس و تهدید ،بدون تقلب برای ملت
فرصت انتخاب آزاد بدهند و به این ترتیب حد اقل تالفی آنچه نمایند که به حق این ملت مظلوم در زمان حاکمیت و
اجراآت عملی خویش روا داشته اند .نباید فرصت های تالفی را ازدست دهیم!
مردم جدا هوشیار و حساس همه مسایل را درک می کند .سوء استفاده از پُست های دولتی (والی ،وزیر ،معاون وزیر
و )...و نمایان شدن مسؤولین درجه اول امنیتی در تیم های انتخاباتی این و یا آن گروپ به هیچ وجه قابل قبول نیست
و تضمین کنندۀ انتخابات آزاد شده نمی تواند و قابل قبول نیست .
هموطنان گرامي خواهران و برادران با شهامت و دلیر افغان .مطمئنم که بی تفاوت نخواهید ماند و با عدم اشتراک و
عدم انتخاب عمال شخص نامناسب به رهبری دولت راه نیابد .عدم انتخاب شما نیز انتخاب است .اما انتخاب غیر
دلخواه شما.
من مطمئنم که انتخاب ملت انتخاب خوب خواهد بود و در دور دوم انتخابات آراء تقسیم شدۀ دور اول به کاندید مطلوب
و مناسب تمرکز خواهد کرد.

د پاڼو شمیره :له  9تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

لذا باید ادای رسالت کرد و بر پروسه ناظر بود ،رأی بدهید ،مراقب باشید و تخلفات را به اسرع وقت افشاء کنید.
ما حق داریم مانند سایر مردم متمدن جهان زندگی آرام ،آسوده و خوش داشته باشیم .و این در دست شماست (ان هللا
الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم – خدای هم نه بدلوي حال دهغه قوم – څو چې خپل حالت بدل کړي په خپله )!
و در اخیر اگر مردم بنابر مشکالت امنیتی در بخش های معین کشور ،و به علت سوء استفاده ها از نیرو های دولتی
و امنیتی مسلط در کشور و تقلبات سازمان داده شده نتوانستند امکان انتخاب مناسب خویش را داشته باشند درین
صورت کل پروسه مورد سؤال قرار خواهد گرفت و عواقف آن بسیار بد خواهد شد.
درین صورت عمال برای اهداف دشمن ،دشمن مسلح و عدم استقرار و مخالف صلح در افغانستان کار خواهد بود که
به هیچ صورت باید اجازه داده نشود .و ما علینا اال البالغ المبین
پایان

د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

