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  2از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م٠١/٠٩/٢٠٠٩                                وحيد مژده
 
 

  !چه واقع شد؟ تقلب یا تغلب؟
 

 ۀ ایرانی کلمۀ اخبار در رابطه به انتخابات خبری را خواند و با لهجۀگویند. به یکی از تلویزیون ها نگاه می کردم
رد این دو واژه و ارتباط آن با مسایل جاری این اشتباه انگيزه ای شد تا قلم بردارم و در مو. ادا کرد) تغلب(را ) تقلب(

  . کشور نظر شخصی خود را بنویسم
این مسئله در فقه اهل سنت نيز قرنها قبل مورد . تغلب به معنی رسيدن به قدرت از راه زور و قدرت نظامی است

  سد چيست؟ سوال اینست که حکم شرعی کسی که از راه قهر و غلبه بقدرت بر. توجه و عنایت قرار گرفته است
 مسلمانان است تا ميان آنان ۀاز نظر فقهی وقتی دو مسلمان مدعی قدرت با هم درگير جنگ گردند، در قدم اول وظيف

در صورتيکه حق و ناحق بودن . اگر صلح ممکن نبود، مردم باید از جانبی که برحق است حمایت کنند. صلح نمایند
دی بزرگ از آن متصور باشد، در آن صورت احتياط ایجاب می موجب دودستگی ميان مسلمانان بحدی گردد که فسا

اگر با وجود این امر، یکی از مدعيان بر دیگری از راه . نماید تا مردم را از سهم گيری در جنگ خودداری ورزند
که جنگ غلبه نمود، برای جلوگيری از فساد و خونریزی بيشتر، مردم باید با کسيکه غلبه نموده بيعت نمایند بشرطی 

  .از وی عمل کفر سر نزده و به تطبيق شرع در جامعه متعهد باشد
از ماوردی و غيره ) احکام السطانيه( نظر فقهای اهل سنت است که مشروح آن در کتبی چون ۀآنچه که گفته شد فشرد

ه از البته راههای مسالمت آميز دست بدست شدن قدرت در صورت عزل و یا مرگ امير نيز پيشبينی شد. آمده است
  . جمله مشوره با امير قبلی و بيعت اکثریت مردم با امير جدید که شباهت به دادن رای در شرایط امروزی دارد

بنابراین تغلب یا رسيدن به قدرت از راه زور با اصل انتخاب اصلح در ميان مدعيان زعامت ورهبری که باید توسط 
دیده در جوامع بشری کمتر مجال تطبيق و امکان عمل مردم صورت گيرد در تضاد است اما در عمل این اصل پسن

  .داشته است
در طول قرنها در جوامع بشری از جمله در جهان اسالم، دست بدست شدن قدرت از راه تغلب بوقوع پيوسته و به 
منظور دست یابی به این هدف، برادر در دستگيری برادر و کور کردن وی سعی بليغ نموده و پسر عمو در کشتن 

 شان، خون های بسياری ۀمدعيان تاج وتخت با جنگ های قدرت طلبان. عمو از هيچ اقدامی دریغ نورزیده استپسر
البته در دو سه قرن اخير در بعضی از کشور های . برزمين ریختند و مردمان بيشماری را بر خاک سيه نشاندند

  . نقالب صنعتی در اروپا بوداروپائی اصول جدیدی بميان آمد که از ثمرات انقالب کبير فرانسه و ا
 انتخابات جدید در کشور در ذهن من این سوال ۀصاحب این قلم نه قاضی است، نه مفتی، نه مدرس نه فقيه، اما تجرب

 فقهای امروز چيست؟ ۀکه بميان می آید وظيف) مستحدثه(را بميان آورد که در برابر مسایل جدید و بقول اهل کالم 
 راه تقلب در انتخابات به قدرت برسد، می توان آنرا تغلب بشمار آورد و برای مصلحت بعنوان مثال وقتی کسی از

جامعه هرکه را که بيشتر تقلب کرده است بعنوان فاتح ميدان شناخت و عوام الناس و خواص الناس بخاطر مصلحت 
  باید همه به وی بيعت نمایند؟

 دولتی بيشتر بهره گرفته وفرماندهان نظامی و ۀت داشتبه نظر من اگر کاندیدی در این انتخابات از امکانات دس
 رای فرو کرده باشند و او با دست یابی به اکثریتی از این دست بيشتر از ۀغيرنظامی بيشتر در گلوی صندوقش برگ

چند این گونه پنجاه درصد آراء را بدست آورده باشد، من این کار را نه تقلب بلکه مشمول حکم تغلب می دانم و هر
رسيدن به قدرت با اصل انتخاب اصلح از طریق بيعت آزاد و معلن مردم با مقام زعامت وقيادت در تضاد باشد، به 

  چرا؟! وی بيعت می کنم
 رفتن مجدد به صف رای دهندگان را دارم و نه هم می خواهم خطر بریده شدن گوش وبينی و ۀزیرا بنده نه حوصل

چه کسی ضمانت می کند که انتخابات دور دوم بهتر وشفافتر از دور اول باشد و ! بخرمانگشت رنگ آلود را بجان 
  ! خود نبرد و تا حلقوم پر از رای نکند؟ۀصندوق فالن کاندید را به خان) مال ليونی(بار دیگر 

 هوتل ۀ گلول ضدۀ انتخابات را از دروازۀچه کسی ضمانت می کند که این بار ناظران بين المللی کار نظارت بر پروس
 امانی و استقالل فرا تر ببرند و به والیت من که در روز انتخابات جنگ زرگری مانع ۀکابل سرینا و احيانا از ليس
  رای دادن مردم شد بروند؟ 

انتخابات در دور دوم چه دست آوردی خواهد داشت؟ اگر انتخابات به دور دوم کشيده . جدی تر به موضوع بپردازیم
. خابات کامال شفاف و عاری از غل وغش هم باشد، من به این باورم که آقای کرزی پيروز خواهد شدشود و این انت

 پنج سال گذشته در ۀاکنون مشخص شده که امریکائی ها کرزی را نمی خواهند یا الاقل نمی خواهند که او به شيو
ی از کشور، اکثریت مردم رای به با توجه به احساسات ضد امریکائی مردم در بخش بزرگ. افغانستان حکومت کند



 
 

  
  2از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را
 .سال بداريد خود را بعد ازغور کامل بما ارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

آیا امریکا می خواهد به این شيوه، مخالفت . کرزی را مخالفت با یکه تازی های امریکا در افغانستان تلقی خواهند کرد
  یا موافقت افغانها با حضور نظامی خود در افغانستان را در معرض یک همه پرسی قرار دهد؟ 

چه (ور دوم را به یک ریفراندم مبدل کرد و از حق نگذریم که این زرنگی آقای کرزی با مهارت بسيار انتخابات د
به . در هر صورت قابل تحسين است)  استادی که من می شناسمۀمحصول ذهن خود وی باشد ویا ناشی از مشور

سوال مردم نظرمن انتخابات دور دوم به ریفراندمی برای ماندن یا نماندن امریکا در افغانستان مبدل خواهد شد و این 
 طرفدار حضور و مخالف حضور امریکا تقسيم خواهد کرد که نه به نفع امریکاست و نه هم به نفع ۀرا به دو دست

  .بخصوص اگر در این ميان پای عنصری بنام قوميت هم بميان آید مسئله بسيار پيچيده تر خواهد شد. افغانها
ک دولت ائتالفی برای بيرون رفت از این بن بست وجود با این تفصيل به نظر می رسد که راهی جز بميان آمدن ی

تا نظر سرورانی که این نقش قلم از نظر گرامی شان می گذرد چه . البته این نظر شخصی صاحب این قلم است. ندارد
  باشد؟   

  
  پایان

   
  


