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 نفع و نقص ایتالف عبدهللا و زلمی رسول
 

ها و دیدارهای  زیادی در مورد تماس پس از مشخص شدن پیشتازی آقای عبدهللا در نتایج مقدماتی انتخابات، خبرهای
 این خبرها به واقعیت پیوست و تیم آقای عبدهللا موفقانه یکی از. یافت عنوان نفر سوم انتشار او با زلمی رسول به

آقای عبدهللا   ٔآیا این پیوستن وزنه .سوی خود جذب کرد  های انتخابات و نفر اول والیت قندهار را به ترین چهره مهم
 زنی و مذاکره دست پری نسبت به آقای ساخت؟ آیا آقای عبدهللا در میز چانه را در دور دوم انتخابات بیشتر خواهد

 غنی خواهد داشت؟ اشرف
درصد آرا  /1دور اول بیشتر از  فراوان بوده و او کسی است که دردون شک ارزش آقای رسول برای تیم عبدهللا ب

. توانند غنی و هم آقای عبدهللا چنین فردی را نادیده گرفته نمی اشرف دست آورده است که طبیعی است هم آقای  را به
زده   گیری شگفت جهاز این نتی بدون شک. ای برای تیم آقای غنی اتفاق نیفتاده است کننده این حال تحول نگران ولی با

در  خواهید شد چون نگارنده از جمله کسانی بودم که
این روزنامه پیوستن آقای رسول را به تیم یکی از 

اما این . دانستیم کننده می تعیین نامزدان پیشتاز عنصر
: دارد پیوستن با آن پیوستن مورد نظر ما فرق عمده

رسول بدون متحدان قدرتمند درانی قندهاری خود به 
رود و این امتیاز سیاسی مهمی را   می تیم آقای عبدهللا

. دهد نمی در اختیار تیم اصالحات و همگرایی قرار
از جانب دیگر رفتن آقای رسول به تیم مقابل ضعف 

دست آوردن   عبدهللا را که عبارت از به مهم تیم آقای
 -انتخابات باشد ها در ل بخشی از پشتوننمایندگی حداق

 .کند نیز جبران نمی
از عوامل به  باور من این است که در انتخابات اخیر افغانستان آرای مردم تنها و تنها یکیبه  آرای قدرتمندان قومی

هنوز در حدی نیست که آرای مردم  پختگی دموکراسی در افغانستان. جمهور بعدی است یسئقدرت رسیدن ر
های رای چشم خود را به حمایت قدرتمندان  پیشتاز در کنار صندوق کننده نهایی باشد و برای همین نامزدان تعیین

آوری نیز موفق   اندازه در رای اند، به همان در حقیقت به هر اندازه که در این کار موفق شده. اند دوخته بانفوذ محلی
  .ندا  عمل کرده

تان جالب باشد   شاید برای. است هم مهم بوده« بیعت»کافی نبوده « رای»پس باید گفت که در انتخابات اخیر تنها 
تواند  می -تواند به زبان پشتو حرف زده نمی یچون آقای رسول که حت نشینی  که چطور یک نامزد ناشناخته و حاشیه

معجزه در بین افراد با  قندهار بیشترین رای را بیاورد؟ بدون تردید کسی در علم سیاست باور ندارد که در والیت
آقای رسول حتا در . باشد تا در بین مردم نام و رای کسب کنی باید شناخت و نفوذ وجود داشته. کنند مردم نفوذ می

باالی رسول  برای همین دشوار است که رای. شد ها ظاهر می تر در رسانه  اش نیز کم  خارجه زمان وزارت امور
بیعت قدرتمندان قندهاری و درانی نقش عمده  بدون شک. نسبت دادهایش  در قندهار را به محبوبیت و یا شایستگی

 .مانند قندهار داشت در باال رفتن آرای او در والیتی
آقای . اند نادیده بگیرد رسول رای داده که بدون نفوذ قدرتمندان محلی به آقای خواهد رای کسانی البته نگارنده نمی

 اما این واقعیت را نیز نباید فراموش کرد که آقای غنی قربانی .پیشتاز است رسول در کابل نسبت به آقای غنی
آرای بیشتر توسط آقای  عنوان فرد قومگرا شده و بدون شک این موضوع هم چانس کسب تصویر نامناسبش به

کنم که در دور دوم بازهم  به این ترتیب تصور نمی چال خالی و دست خالی .عبدهللا و هم آقای رسول را افزایش داد
نشانی  چون تا حال. عبدهللا به سبب حمایت آقای رسول از تیم اصالحات و همگرایی برود رای قندهار به جیب آقایآ

البته . حمایت کرده باشند در اختیار نیست های شاخص درانی از والیت قندهار از آقای عبدهللا از این که چهره
 ای از منتقدان گفتند یوم کرزی پا در میانی کردند، عدهایتالف زلمی رسول و ق که شورای بزرگان درانی برای زمانی
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دموکراسی افغانستان را بپذیرند و کسی به  های جدید های قومی واقعیت که دیگر وقت این کارها گذشته و باید کالن
 اما رای باالی رسول در قندهار نشان داد که شورای. تواند پاچا شده نمی رای خان و کالن قومی در این کشور

 .زرگان درانی همانند گذشته با نفوذاندب
خورد؟ من  تیم آقای عبدهللا می چه به درد -های قدرتمند پشتون از جمله برادران کرزی آقای رسول بدون چهره

. آقای رسول خدمت مهم سیاسی و انتخاباتی به آقای عبدهللا کرده بتواند کنم که بدون متحدین قدرتمند خود تصور نمی
محافل قدرتمند  .سیمات سیاسی در آستانه انتخابات بر محور خطوط قومی شکل گرفته استحاضر تق در حال
البته مردم به انواع . سوی آقای غنی  پشتون به اند و محافل قدرتمند زبان و هزاره به سمت عبدهللا رفته  فارسی

بر نتایج  رایشات قومی تاثیر عمدههای قدرتمند سیاسی مبتنی بر گ در محاسبه کلی ایتالف ولی. اند کاندیدان رای داده
 .انتخابات داشته است

سوی شورای بزرگان درانی برود و  به برای همین یک احتمال این است که آقای غنی برای پیروزی بر آقای عبدهللا
نشین آقای غنی چانسی در  بدون یکپارچه ساختن رای در والیات پشتون زیرا. ها در دور دوم طلب کمک کند از آن

 .عبدهللا ندارد بربرا
 پایان

 صبح ۸یت محبوب و ملی تشکر از سابا 


