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 11/50/1512 داکتر نجیب هللا بارکزی
 

 ساعتی در صندوق رأی دهی افغانستان بمب
 

 " از طریق " دایلی بیست"رتوسط: " کیمبرلی دوزی
 

 :مترجم پیش گفتار
 

اع کنونی اوض از تحلیلییک نشر رسیده است،  به توسط "کیمبرلی دوزیر" بیست" یدر ویبسایت " دایل را  اخیمقاله ای که ین ا
ی و بخش ملکمأمورین موقف غنی"، اشرف دو کاندید پیشتاز "عبدهللا " و " یک بخش از مصاحبه با هر شامل افغانستان بوده و

 .  افغانستان می باشد نظامی  ایاالت متحدۀ امریکا در مورد حال و آیندۀ افغانستان، تحلیل ناتو از اوضاع جاری
اساس توافقات چند جانبه، مبتنی بر پالن  قرار بود بر که اخیر حکومت داکتر نجیب هللا انداخت،این مقاله مرا به یاد روزهای 

نفر  تشکیل و قدرت دولتی به این شورا انتقال  15تا  1۱طرف شامل  پنج فقره یی سرمنشی ملل متحد، در قدم نخست شورای بی
 وجود می آمد، و بعدا  انتخاباته برای دو ماه ب یحکومت انتقال شد، بعدا  یک برگزار میلویه جرگه در اولین فرصت باید گردد. 

بینن م  عضور هیأت ملل متحد برای افغانستان تحت ریاست "1991گرفت. "فلیپ کاروین" در سال  سراسری صورت می
الن پ "طرح :قدرت می نویسد مسالمت آمیز انتقالورد طرح م غم انگیز افغانستان"  درسرنوشت سوان" در کتابش زیر عنوان "

، تغییرات در آن، حضور حزب وطنصلح پنج فقره یی ملل متحد، حفظ ساختار دولتی منجمله اردو و صرف وارد آوردن 
 تحقق پالن صلح، منجمله شرکتپروسۀ متحدین سیاسی و سازمان های اجتماعی موجود یکجا با تشکیالت اپوزسیون، در تداوم 

ی م صلح را تشکیل پروسۀجانی و ملکیت های شخصی اتباع کشور، بنیاد های تأمین مصونیت ی آینده، آنها در انتخابات عموم
تالش چهار سالۀ )از امضای موافقتنامه های ژینو نتیجۀ وجود لجاجت رهبران اپوزسیون و حامیان منطقوی شان، در  داد که با
 "( در چند قدمی کامیابی قرار داشت13۱1ر حمل طرف د برای انتقال قدرت به شورای بیآمادگی تا  13۳۱در حمل 

 

ند، پروسۀ انتقال مسالمت آمیز قدرت را به دستور پاکستان، ایران یک تعداد از رهبران مغرض و فروخته شده به آن مخالف نمود
 نمود.  کشور های مغرض و دشمن مساعدجبل السراج  تخریبگر ه را برای ائتالفو زمین با مداخلۀ صریح روسیه سبوتاژ نموده

ه بناء  ب قابل تحمل نبود، ند با یک نیروی بزرگ نظامیچون برای شان یک افغانستان متحد، نیروم بخصوص پاکستان و ایران،
ردوی افغانستان را که با مدغم شدن وسیلۀ عمال شان ضربۀ بزرگ و جبران ناپذیری را به وحدت افغانستان وارد نموده، ا

 بطور کامل از بین بردند. ح هند و پاکستان بزرگتر می شد،قوای مسل مجاهدین از مجموعنیروهای 
دیگر منافع خاص در منطقه نداشت، و پالنش برای ایجاد یک  چون جنگ سرد به پایان رسیده بود و در آن مقطع زمانیغرب 

تا باالخره در سال  ان را بحال خودش رها نمود...حکومت با پایه های وسیع و اشتراک تمام طرف ها به ناکامی انجامید، افغانست
 م بعد از سقوط رژیم طالبان تقریبا  همان پالن در افغانستان تطبیق شد.1551

 

به اساس ] اکنون درین مقاله تصریح شده است که ایاالت متحدۀ امریکا و ناتو خواستار تشکیل یک حکومت اشتراکی می باشند
ه را حمایت ادار ، بتواند اینصورت بگیرد امریکا ید بابا که  امضای موافقتنامۀ امنیتی تا با حاکمیت[ل در بسهم دهی به طرف مقا

جلو یک ادارۀ  با ایجاد بحران و تشنج، کنند تا دستور باداران خارجی شان کار میه بهایی ، ولی یک بار دیگر دست نماید
 ها وندوخته اد تا افغانستان یک بار دیگر تمام نکش ار بحرانی را میپاکستان و ایران بی صبرانه انتظ ند.مشترک قوی را بگیر

تنها  بازهم خطر و باالخره زمینۀ استفاده جویی های آنها بیشتر مساعد گردد.  های یک دهۀ اخیر را از دست دهد و ددستآور
ورد ایت مدارا کار بگیرند تا حد اقل دستآها باید تجربۀ تلخ گذشته را تکرار نکنند و از نه گذاشتن افغانستان وجود دارد، افغان

 های ده سال اخیر حفظ شود...
 

 ترجمۀ متن مقاله:
 .گردداز جوی های خون، فقط انتظار بکشید تا کمپاین نهایی آغاز  تهدیدی ی تقلبی، کاندیدان قهرجن، وی هاأبا ر انتخابات

ظاهر برای  را انتخاب نمایند. در ی، یکو کاندید ریاست جمهوریدأی دهند و از بین که باید دوباره ر ها درین هفته دانستند
ضد طالبان، ضد القاعده و آمادۀ معامله امنیتی با امریکا  دو کاندید فکر می شود هر واشنگتن این یک خبر خوش می باشد. 

سبق و داکتر اشرف غنی احمدزی اخارجۀ دو کاندید پیشتاز، داکتر عبدهللا وزیر دوم انتخابات متوجه  ولی خطر در دور  باشند.
 دهد،ها را بار دیگر در معرض خطر طالبان قرار  تواند افغان وزیر مالیۀ اسبق افغانستان خواهد بود.  دور دوم انتخابات می

ر دایاالت متحدۀ امریکا با یک جای پای کوچکتر  همراه که ممکنموافقت نامۀ امنیتی امضای  باعث به تعویق افتادن بیشتر
بایک  ،نبرد بدتر از همه اینکه این دو کاندید را در یک میدان شکل اجتناب ناپذیر گردد. ه بآن  و حتی عدم حضورافغانستان 
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این  بعد ازینکه انتخابات برگزار گردد، خواهد شد.  به همدیگر دهد که مانع از همکاری های سیاسی جنگ زشت قرار می
  مصاحبه نشستند. وگفت و گو این دو کاندید با روزنامۀ " دایلی بیست" به  شد، که هفتۀ قبلآشکار کشمکش زمانی 

ن تمایل به سهم دادن به تیم و هیچ کدام شاساخت هر کدام ازین کاندیدان طرف مقابل را به تقلب در دور اول انتخابات متهم 
 .نداددر ادارۀ آینده به رهبری شان، نشان  رقیب

 و طالبانکرده خشم طالبان را قبول  م خطر1512اپریل  2 به تأریخ  انتخابات ین در دور اولملیون افغان قبل از ۱در حدود 
 طالبان تمام قوماندانان راکه نتوانسته بودند حمالت خونی در زمان آن غیر متوقع به مبارزه طلبیدند. وسیع و را با یک اشتراک

جون برای طالبان  11نمودند.  انتخابات  انتخابات ناکام شده بودند، عزلبرهم زدن پروسۀ  انجام دهند، و در ]روز های انتخابات[
 دهد تا این هدف را بدست بیآورند. بازهم یک چانس می

 

م در افغانستان 1512چنان هم تصمیم ایاالت متحدۀ امریکا را مبنی به اینکه چه تعداد عساکر شان را بعد از  دور دوم انتخابات هم
گ جن ها که درگیر افغان ی به عوض توجه به همکاری بادر حالیکه نیروهای نظامی امریکای - نگهدارند، به تعویق می اندازد

 تمرکز نموده اند.  پایگاه ها  ر با دشمن هستند، بر بسته کردن بار و بسترۀ شان د
 

از امضاء آن سر باز زده بود، رزی[ که ]ک قرارداد امنیتی را "کرزی"کنار رفتن  دوره و دو کاندید تعهد نموده اند که با ختم هر
قدرت را به ادارۀ جدید انتقال دهد،  یعنی فقط قبل از ضرب تواند  آگست نمیماه ولی حکومت جدید افغانستان الی  امضاء نمایند. 

و برای خروج کامل در ختم سال آماده گردند. این  که قوماندانان امریکایی ترتیبات خروج را تعجیل ببخشند سپتمبر ماهاالجل 
 صورتمعامله ای ه اگر کتصمیمی دست و گریبان است اتخاذ وقوع می پیوندد که ایاالت متحدۀ امریکا با ه تأخیر زمانی ب

ندان جوزف دانفورد" قوماکه از جانب جنرال "به گونۀ یک انتخاب تا  .نمایدتعداد از عساکر را در افغانستان حفظ به چه بگیرد، 
 6تا شد  خواهدداده که به آنها اجازه  ی امریکایینیروسرباز هزار  15حفظ نیروهای امریکایی در افغانستان توصیه می شود، 

اراتی تخبدیپلومات ها و افسران اس محافظت ازباز نمایند،  در پهلوی حمایت از نیروهای افغان،  در افغانستان راپایگاه نظامی 
ه فیف علیمبارزۀ خ کند با دوام را که قصر سفید پیشنهاد می یا کمتر از آن هزار و 0یا حفظ  و . امریکا را هم بدوش داشته باشند

 در کابل و اطراف آن مستقر باشند. نیروهای افغان،به تروریزم و مشوره دهی 
 

تر بین دو تشنج بیشتواند باعث تهدید ایجاد  گویند که رفتن انتخابات به دور دوم می امریکایی در کابل و واشنگتن میمأمورین 
برای  ،یابد میش المللی کاه گویند و کمک های بین یترک م را افغانستان ،، در حالیکه نیروهای بین المللیگردد کاندید پیشتاز
 ی که ایجاد می شود، مشکل خواهد بود تا یک حکومت با ثبات را بوجود بیآورد. ادارۀ جدید

 

 سیاسی کرسی هایبرعالوه،  -می گویند هریک از کاندیدان خوش آمدید  ی گفته اند که آنها کارکردن را بامورین امریکایمأ
ها به  افغان  ضرورت دارد. تیم کشور به هردو لی از تحصیالت خیلی محدود است،اهای با استعداد و با درجۀ ع برای افغان

پروفیسور که مدت زیادی عمرش  مور اسبق بانک جهانی، ومأماتیک اشرف غنی احمدزی پشتون "و دیپلومهارت های اقتصادی 
ی وسبب شده است بعضی ها شخصیت شریف با سخنرانی علمی که  سپری نموده است، کسیکه با سرشت ظریف،در خارج را 

حاد اتهم ضرورت دارند، یک عضو اسبق  "عبدهللا"ها به روابط سیاسی و نظامی  نامند. همچنان افغانبرا " ماتما گاندهی افغان" 
ی با اجتماعات افغان کسیکهو طالبان در افغانستان باقی ماند، وشوروی ها ، کسیکه در طول زمان جنگ علیه شمال ضد طالبان

 .عمیق دارد های جنگ شکل گرفته است، روابط لکه در طول سا
 

اول  د بزرگتر از دوردر دور دوم یک بر "عبدهللا"که دیده می شود ، فتند، نظر به تحلیل ناتومورین ایاالت متحده گمأ
ه کرا که بحیث یگانه شخصیتی  ]اشرف غنی احمدزی[ تواند مقام سیاسی یک مردی که میانتخابات خواهد داشت، 

اقتصادی را که افغانستان که به آن ضرورت دارد، به نفع کشور سوق است کمک های جامعۀ جهانی و رشد  قادر
، چون آنها اجازۀ ط نگرفتن اسمای شان متذکر شده اندامریکایی این مسائل را به شر مأمورین. )، صدمه برسانددهد

 صحبت بصورت عام را ندارند(.
 

را و آراء سهم  % 20"عبدهللا عبدهللا" دهد که  حلیل پروسۀ رأی دهی ناتو که بدست " دایلی بیست" افتاده است، نشان میت
والیت برتر از  15فیصد رأی را از  12را بدست آورده است. عبدهللا توانست آراء فیصد سهم  3116 "اشرف غنی احمدزی"

فیصد  11ن و از مادر تاجک است، پشتوو]عبدهللا[ با آنکه از پدر بدست بیآورد،  در سراسر کشور کنندگان نگاه تعداد اشتراک 
 با اکثریت پشتون، خیلی شهرت دارد. طر جنگ های سابقه اش علیه طالبانبخا "عبدهللا"ی های پشتونها را بدست آورده است. رأ
 ازین کاندیدان استعمال نشده است، بدست بیآورد.را که به هیچکدام هایی ملیون رأی  116فیصد از جمله  15غنی" باید اشرف " 

برای برنده شدن ضرورت دارد، و اخیرا  حمایت کاندیدی را که مقام سوم را  را فیصد آن 11صرف به  "عبدهللا"درحالیکه 
در را  فیصد آرأ 1110نستان کسیکه توانست خارجۀ اسبق افغا ن، وزیربدست آورده بود، حاصل نمود.  "زلمی رسول" پشتو

 بدست بیآورد. ]دور اول[ انتخابات ماه اپریل
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 را در دورکند که وی یک سهم بزرگی از رأی ها  میید با جرأت تأکبا " دایلی بیست" مصاحبه یک  "اشرف غنی احمدزی" در
 عبدهللا" هم چنان معتقد است که برنده خواهد بود..  "دوم انتخابات بدست خواهد آورد

دو کاندید پیشتاز در  زمانیکه هر  -نداد کدام ازین کاندیدان عالقمندی به شمولیت طرف مقابل در ادارۀ آینده شان نشان  هیچ
متهم  اتانتخاب به تقلب در رقیب شان راتند و هرکدام با شکل غیر مستقیم منازل شان برای مصاحبه با " دایلی بیست" نشس

در بین مأمورین ایاالت متحدۀ امریکا شده  شدو طرف باعث ایجاد تشوی مناسبات هر تندی در افزایشرو به عالیم ساختند، و
 است.

ما که "این بار اظهار داشت کار میگرفت،احتیاط عبدهللا[ از ]رقیبش جریان مصاحبه از ذکر نکردن اسم  که در غنی"اشرف " 
گروه سوم  عین زمان از حضور ناظرینجدی کنیم و درسۀ انتخابات نظارت را بکار خواهیم انداخت تا از پروهمه توانایی ما

 لب در انتخابات جلوگیری خواهد شد".حمایت خواهیم نمود، که درینصورت از تق [بی طرف]
 هخشن تر ب ،نامهیک خبر غنی" دراشرف ودند، " دوم اعالم نم ه دورمگر یک روز بعد از آنکه مأمورین رفتن انتخابات را ب

]عبدهللا[ از "جاری کردن جوی های رقیبش حالیکه  از لسان ملتهب و تهدید به خشونت کار گرفت در متأسفانهرسید،  نظر می
که یک فضای سرد را  آرای نهایی گردید نتایج شامل مجموعۀ که هزار رأی تقلبی 155نزدیک به  - خون" تذکر به عمل آورد

که مردم قادر به اشتراک در انتخابات نبودند، ولی صندوق هایی وی گفت" شکایات مستند ما در مورد ولسوالی  . ایجاد نمود
 های رأی دهی پرکاری شدند، مورد غور و بررسی قرار نگرفت.

گفت، بعضی از طرفدارانش بخاطر رأی های تقلبی و رد نمود، باشند کرده تهدید " عبدهللا" ادعایی را که حامیانش به خشونت 
 شده اند.شان تحمیل شده است، احساساتی  که باالی

 

حالتی م" مثال  کمبود اوراق رأی دهی در من صورت گرفتپالن سیستماتیک برضد آرای ل یک شکه "تقلب ب :" عبدهللا" گفت
 بردند.بکار می ]عبدهللا[نفع ایشاناحتماال  رأی شان را ب، که بیشتر ما حضور داشتند"طرفداران که 

م برای کرزی باخته است.  وی 1559مملو از تقلب بود در سال  ،گزارشاتخابات را که نظر به "عبدهللا" ازین قبل هم یک انت
 انصراف نمودم"بنا  " من اطمینان نداشتم که دور دوم انتخابات صادقانه برگزار گردد،  :گفت

تایج نرا برای دفاع از  قابل دسترس "عبدهللا" گفت " اگر تقلب مشکوک صورت بگیرد، این بار تمامی راه های اقدامات قانونی
 ولی از خشونت کار نخواهم گرفت. - خواهم برد رانتخابات بکا

 

 خاطر اینکه رأی آورده نتوانیم، برنده نشویم، ما نتایج را چنان که است، خواهیم پذیرفت"ه ما ب " اگر :" عبدهللا " افزود،
ختم شدن است، و ترمیم مناسبات  در حال ها افغانپول شتند:  که حوصلۀ غرب و هردو کاندید باالی یک موضوع اتفاق نظر دا

 کشور های تمویل کننده، یک ضرورت است. با
 

" تا ملیارد دالر 0ملیارد دالر است و مصارف نظامی ما  1" به سادگی قابل فهم است که عواید ملی ما  :غنی" گفتاشرف "
 ز افغانستانا حمایت جاری بین المللی مملکت، پیشبرد برای حیاتی زمانیکه اقتصاد افغانستان به پای خودش ایستاد شود، یگانه راه

 خواهد بود"
 

 و منابع دیگر افغانستان استقالل اقتصادی کشور را رقم خواهد زد". " سرمایۀ معدنیات :غنی[ گفته است] ویاخیرا  
برمیگردد که در بانک جهانی یک طرحی برای تدارک به زمانی غنی[ وی ] . " ما در قلب آسیا قرار داریم" :گفتغنی" اشرف "

بزرگترین قارۀ اقتصادی جهان مبدل گشته است.  بدون آسیا به بارزه پیشنهاد کرده بود. "م حال در یک کشورمساعدت برای 
 توانید یک آسیای با ثبات داشته باشید" یک افغانستان با ثبات، شما نمی

 

واهد خت طالیی افغانستان به دنبال ما مایت جامعۀ بین المللی بدسترس ما قرار گیرد، اوقا" زمانیکه بیشترین ح :"عبدهللا" گفت
 بین ارانگزه سرمای کند تا برای مطمئن ساختن صورت اوقات مشکلی به جلو ما قرار خواهد داشت" وی آرزو می ینا بود، در

 جهد نمود.  ، نستانافغا المللی در
 ییبوجود خواهد آورد، تا در دوباره شگوفا احیای وحدت ملی ها برای را برای افغان فرصت "نتیجۀ مشروع انتخابات یک

 و جامعۀ بین المللی را برای عمل مشابه ترغیب نمایند. - های شان را مصرف نماینداقتصاد شان کمک نمایند" و پول
 

  :دایلی بیستمأخذ: 
http://www.thedailybeast.com/articles/1512/50/1۱/a-time-bomb-in-afghanistan-s-ballot-box.html 
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