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 22/10/2112                 جمال خان بارکزی
 

 :سوی حفظ و تداوم اقتداره گام به کرزی گام ب
 

که سیزده سال قبل، قرعه به نامش برآمد و با یک چانس طالیی وارد صحنۀ سیاست و حاکمیت در  کرزیجناب آقای 
کرزی در هیچ . افغانستان شد، از همان آغاز تمام توجه اش را برای حفظ و تداوم اقتدارش معطوف و مصروف ساخته است

ن افروشان افغ از روی مصلحت یک تعداد از وطنبرعکس  اداره اش نشد، فکر ایجاد اصالحات و بهبود دره مقطٍع از زمان ب
کدام یک هیوالی قدرت ساخت و اشخاص پاک را که در  را در حاکمیت سهیم ساخت و از هر مفسدینستیز، جنایتکاران و 

شکل مستقالنه اقداماتی را برای ایجاد ادارۀ سالم و خدمتگار مردم روی دست می گرفتند، ه محدودۀ صالحیت وظیفوی شان ب
گان محترم خوانندفاصله از وظیفه با یک دسیسسۀ کنار زده می شدند، شاید ماال های زیادی از همچو صحنه ها به ههن بال

 .خطور کند
 

گام و مهندسی شده توانست باالخره از جملۀ گزینه های متعدد و اولویت بندی شده، به یک گزینه ه با اقدامات گام ب کرزی
ریزد تا با یک اعالن  می هیزمکرزی در تنور آشوبی که عبدهللا در فکر به راه انداختنش در افغانستان است، .  نزدیک شود

 .انتخابات و حالت اضطراری به اقتدارش ادامه دهد نتائجابطال 
 

سوی یک صیدی از قبل شکار شده به شتاب فوق العاده در حرکت هستند، ه که ب چیشکاراکنون دو کاندیدی که به مال دو 
سریع السیر  رقیباناین .  چشم های شان بدون حرکت پلک زدن و نگاه به زیر پا ها و اطراف شان، به صید دوخته شده است

 دیوانهمتوجه خطرات که در اطراف شان وجود دارد را هم نیستند و  بینند و هم نمی شان را پا هایبم زمین زیر  حتی زیر و
این دو شکاری یی رقیب غافل از آن هستند که این . حرکت هستند سوی صیدی که صاحبش هم تا حال معلوم نیست دره وار ب

ا تماشا نموده و به تمسخر گان رسادصید مال یک شکاری سومی است که در یک قدمی صید ایستاده است و صحنۀ رقابت این 
 . می گیرد

خیلی  و دست داده اند شده اند، توانایی حرکت را از درگیرهمدیگر  رسیدن به صید با راهاین دو رقیب ساده اکنون در مسیر 
 هر دو شکارچی، هدف رسیدن و بدست آوردن صید را از دماغ بیرون نموده اند، و حال دیگر هر.  ها خسته به نظر می آیند

گهارد تا صید را از آن خود  خودش صید مهکور را بدست آورده نتواند، حریفش را هم نمی یک در کوشش این است که اگر
  ...شکاری اصلی با خاطر آرام می تواند این صید را از آن خود کند درین بین. نماید

 

و شکاری اصلی که تمام " شرف غنی احمدزیداکتر ا" و " داکتر عبدهللا عبدهللا" شکاری رقیب عبارت از  درین داستان، دو
 .است" حامد کرزی" منزل مقصود قریب شده است، آقای باالخره به سر دستش است وه برنامه ب

 

اشرف غنی احمدزی توانسته است  برخالف انتظار در دور دوم انتخابات که مملو از تقلب بود، وضعیت نشان می دهد که
قسمی هم  نتائجرسمی از جانب کمیسیون انتخابات حتی از  آمارچه تا حال هیچ  اگر. دآرای بیشتری را از رقیبش بدست آور

ولی آمار غیر رسمی و عکس العمل های کاندیدان نشان می دهد که اشرف غنی شاید آرای بیشتری را . اعالن نشده است
  .بدست آورده باشد

 :دور اول انتخابات گفته بود نتائجبه هایش بعد از اعالم در یکی از مصاح" اشرف غنی احمدزی"به یادم است که آقای داکتر 
، در آن زمان به پیامی که این «دلیل پسمانی ما در دور اول این بود که ما تصور کرده بودیم که این پروسه شفاف خواهد بود»

له آقای اشرف غنی دار ازین جمی معن را می بینم، یک پیام خاص و نتائجمصاحبه داشت متوجه نشده بودم ولی چون حال 
 ...احمدزی، به درستی قابل درک است

 

خود دارند، ما باید انتظار یک انتخابات شفاف و بدون کدام  با خوب انتخابات در اکار کشورهای جهان مشکالت ازین قبیل را
 دو دوره به نفع هر در هرباید بپهیریم که تقلب ... نظرداشت شرایط کنونی حاکم در افغانستان نداشته باشیم مالحظاتی را با در

را که در دور  یفیصد آرای 24اول باید داکتر عبدهللا وضاحت بدهد که .  دو کاندید به اندازه های مختلف صورت گرفته است
اول گرفته بود، آیا همه آرای پاک بودند؟  چون اگر ما آرای مطلق برادران تاجک و هزاره را به داکتر صاحب عبدهللا 

فیصد از  14 حدود فیصد از برادران تاجیک ما و در 21حدود  ی هم بیجا نشده باشد، پس درأراختصاص بدهیم، گویا یک 
 24را باید بدست می آورد، ولی  ءفیصد آرا 54شود، که جمله باید " عبدهللا"کتر صاحب برادران هزارۀ ما باید مربوط دا

فیصد از کجا شد؟؟؟ من یقین دارم که آرای تمامی برادران تاجیک و هزارۀ ما به داکتر صاحب عبدهللا اختصاص داده نشده 
  ...قومی و ملی فکر می کردند ی بودند که فرابود و در بین برادران تاجیک و هزارۀ ما تعداد زیادی از شخصیت های محترم
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  :محاسبه نمائم" عبدهللا"ید مطابق به استدالل تیم داکتر صاحب ئبیا
 

 :کهتیم داکتر صاحب عبدهللا طوری استدالل می کند 
 1-  درین خصوص کار می گیرند، " رأی های پخته"رای های دورۀ اول شان همه پاک بوده و بیشتر از اصطالح

ماند و کم نمی شوند، یعنی کسانی که در  ه بدین معنی که این رأی ها در دور دوم بحال خودش باقی میرأی پخت
دور اول رأی داده اند، هیچ دلیلی ندارند که در دور دوم که بازی بیشتر قومی و رقابتی می شود، برای جناب رأی 

 .دندهن
  2- ملیون تن در دور دوم  7ی گوید، ممکن نیست که ادعای دومی که داکتر صاحب عبدهللا می کند اینست که م

 .زنند می تخمینملیون و نزدیک پنج ملیون  0گان را کمتر از کنندانتخابات اشتراک کرده باشد یعنی تعداد اشتراک 
 5- باید به  کنندگاندر جنوب افغانستان رقم اشتراک  امنیتی تهدیداتنظرداشت  و همچنان ادعا می کند که، با در

 ...مراتب کمتر باشد
 2- که در بعضی والیات جنوبی بخصوص خوست و پکتیا تعداد  ادعای موجه یی هم دارد که اگر حقیقت داشته باشد

حصۀ والیت  که من شنیده ام عین قضیه دریی جاشرایط رأی دهی گزارش داده شده است، تا  واجدینرأی دو برابر 
  .دکننورستان و بدخشان هم صدق می 

 

 :در مورد استدالل شماره یک باال
را از آن خود  ءفیصد آرا 24ملیون اشتراک کننده داشتیم که جناب داکتر صاحب عبدهللا  7در دور اول هم در حدود بیشتر از 

اگر تصور شود .  شده است تخمینملیون  7بیشتر از  حدود در کنندگانکرد، در دور دوم هم گفته می شود که تعداد اشتراک 
افغانستان برایش رأی نداده  رتقلبی باشند و احدی من الناس در سراس" اشرف غنی احمدزی"که تمامی آرای داکتر صاحب 

فیصد باید تفاوتی ایجاد نشود، چون به رویت همان  24باشد، پس بازهم در آرای به اصطالح پختۀ داکتر صاحب عبدهللا یعنی 
 ...کننده محاسبه می شوندملیون اشتراک  7

 

 در مورد ادعای شماره دوم فوق، 
ملیون دور اول را ناممکن ندانست و چه دلیلی دارد که در دور دوم باید تعداد  7 کنندگانداکتر صاحب عبدهللا چرا اشتراک 

حال ناکامی یک  که در وضاحت می رساند که داکتر صاحب عبدهللا به بهانه های غیر موجهه این ب باشد؟اشتراک کننده کمتر 
 .رسم عام است، متوسل شده است

 

 در مورد ادعای شمار سوم فوق، 
زیاد  تهدیداتنظرداشت  گوید که در والیات جنوبی با در درین ادعا داکتر صاحب بدنیتی اش را به نمایش می گهارد، وی می

 جنوب کشور امنیتی را در تهدیداتمی دارد، اینکه ینجا از نیت بدش پرده بر ا داشتیم، در باید تعداد کمی اشتراک کننده می
 ما یک متل داریم که... را حاکم بسازد، خود یک فرصت دانسته تا بتواند با استفاده ازین مجبوریت مردمان جنوب کشور،

  ..."نیت صاف، منزل آسان"
 

 در مورد ادعایی شماره چهارم فوق، 
شرایط انتخابات باشد، این یک  واجدینباید بپهیریم که این ادعا واقعاً موجه بوده که اگر تعداد آرای بکار رفته بیشتر از تعداد 

من شخصاً .  ولی نباید به آرای پاک مردم خیانتی صورت بگیرد. تقلب بزرگ بوده است که باید مورد بررسی جدی قرار گیرد
اکنون داکتر عبدهللا ... از نفوس والیات وجود داشته باشد معتبر تخمینیا  دقیق و ۀاحصائیشک دارم که در افغانستان یک 

گی اش سرتمبیا به  امیدی برای کامیابی ندارد، حال نزدش دو انتخاب باقی است، یا باید برد داکتر اشرف غنی را بپهیرد و
یا آگاهانه و روی یک پالن به وساطت  ، وبرسدابات و ابطال انتخ ارادامه دهد تا کرزی به هدفش یعنی اعالن حالت اضطر

این ... شکل مشارکت با شورای نظار ادامه دهده سابق بال فیکمادوام اقتدارش را  ۀزمینید و ابا کرزی کنار بی"  قانونییونس "
ن چیزی است که گزینه کرزی و اشرف غنی، کرزی را ترجیح خواهد داد و این دقیقاً هما ح است که عبدهللا در بین دوواض

 .حامد جان کرزی می خواهد
 

نقش جامعۀ بین الملل و شرکای  جگری شخصیت های بی طرف در پروسه های انتخابات و بهترین راه این معضله اکنون میان
نماید، چون آقای کرزی، می  ترغیب، این دو کاندید را به کنار آمدن با یکدیگر ارگزدن رول  بین المللی است که با کنار

.  اقتدار را مادام العمر حفظ نماید خواهد پروسه را طوالنی بسازد تا زمان عقد قرار داد امنیتی با ایاالت متحدۀ امریکا بگهرد و
 عویقتاز مهندسی های حامد جان کرزی بود ایاالت متحدۀ امریکا را به دلیل به  ئیرفتن انتخابات به روند دوم که به یقین جز

جهانی  ۀجامعنامۀ امنیتی پریشان ساخت و اکنون که پروسه به بن بست مواجه شده است، یک بار دیگر  افتادن امضای موافقت
ن یرا در موقعیت مشکل قرار داده است، باید بهر صورت که می شود انتقال قدرت صورت بگیرد و سرنوشت افغانستان تعی

 .شویم نائلان در اقتدار به این هدف ولی فکر نکنم در موجودیت حامد ج.  شود
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و باطل گردید، گروه نظارتی هفتاد  شدبیشتر از یک ملیون رأی تقلبی اابت  م هم تقلب صورت گرفته بود و2112در سال 
به صندوق ها ریخته شده  ی تقلبی به نفع حامد کرزیأرملیون  1.1داد که  گزارشانتخابات افغانستان  بر اروپا ۀاتحادینفری 

ی به نفع داکتر أرهزار 22ی به نفع داکتر عبدهللا وأرهزار  511اروپا گفت که  ۀاتحادیت نظارتی أهیخانم لوانو معاون . ستا
اکنون هم راه های حل معضلۀ تقلب وجود دارد، .  مدانیولی در پروسه اخالل بوجود . بشردوست به صندوق ها ریخته شده اند

وجود دارد آرای مورد شمارش مجدد و ارزیابی جدی قرار بگیرد و آرای پاک از ناپاک  باید در والیاتی که شکایات از تقلب
دو کاندید به حد توان از جانب  صورت گسترده صورت گرفته است، برای هره درین انتخابات هم رأی تقلب ب... جدا گردد

فته نه آرای پاک که درین صورت حامیان شان تقلب صورت گرفته است، این رقابت بیشتر روی جلب آرای تقلب صورت گر
قضیه داکتر عبدهللا و اشرف غنی ... توانند کدام ادعایی پاکی را کرده نمی هم باید یکی برنده و دیگری بازنده شود، ولی هیچ

گیرند، وقتی داخل خانه می شود یک تن که زیرک  دو تن باهم تصمیم غارت یک منزل را بطور مشترک می)چنین است که، 
تر است به فکر اجناس قیمتی و پول نقد می شود و تمامی جواهرات و پول نقد را غارت می کند و شخص دوم که ساده تر 

این موریت دزد ساده ادعا می کند که اموال را که من به أماست میز، چوکی و تلویزیون را به پشت خود می کند، در ختم این 
ینجا نقش همان دزد ساده ا داکتر عبدهللا در(... زحمت دزدیده ام ارزش کم دارد، شما باید برای من از جواهرات سهم بدهید

  ....لوح را بازی می کند
 انتخابات اعالم گردد، پروسه را بایکات نمود، این کار وی می نتائجینکه ا داکتر صاحب عبدهللا با یک حرکت عجوالنه قبل از

ایاالت متحدۀ .  انست افغانستان را وارد یک بحران جدی نماید، ولی برخالف انتظار مردم ازین حرکت وی حمایت نکردندتو
داکتر عبدهللا  با .  امریکا و سازمان ملل متحد این حرکت عجوالنه و غیر منطقی داکتر صاحب عبدهللا را تأسف آور خواندند

انتخابات مظاهرات ملیونی  تحریمچنین تصور کرده بود که با اعالم قطع ارتباط و درک غلطی که از ههنیت های مردم داشت، 
را برپا خواهد نمود، روند زندگی در اکاریت شهرهای افغانستان برهم خواهد خورد، ادارات دولتی مسدود خواهد شد و بدین 

کنم که دیگر طرز دید و تفکر  شکر می ولی خدا را... خواهد شد نائلوسیله باالخره به هدف شومش یعنی رسیدن به قدرت 
بین مردم وجود ندارد، و طوریکه روز اول مظاهرات به اصطالح ملیونی نشان داد که دیگر این طلسم  سال های دهۀ نود در

 ... از بین رفته، دیگر مردم فریب شیاطین در قیافۀ انسان را نمی خورند
نه های معتبر از ده ها و صدها تن مظاهره چی پراگنده در شهر که در تظاهرات روز اول یعنی روزی شنبه، در تمام رسا

 ...  شان از دور هویدا بود یاد آوری نمودند فقدان انگیزه در چهره های
تعداد پولیس بیشتر از  ،خیلی محسوس بود ی کهچیز... نه صدها هزاران تن، نه هزار ها تن و نه هم از ملیون خبری بود

گان دیگر شورای نظار نصب  متوفىشاه مسعود و  پولیس عکس های از احمد وسائطاکاریت  و که در کنندگانه مظاهر
که عکس های اشرف غنی را نصب کرده بودند، از " اشرف غنی احمدزی"گردیده بود برعکس موتر های حامیان داکتر 

که  دور نموده اند، هاا از موتر هراس اینکه مبادا قربانی خشونت های مظاهره چیان لنده غر شورای نظار شوند، تصاویر ر
آورد های آقای کرزی در  این هم یکی از دست.  می کند حکایتاین خود از حاکمیت کامل شورای نظار در پایتخت 

 .  سال گهشته اش 15حاکمیت
 

ر نماند به که خودش خواسته ایجاد کند، گی يطوفانداکتر عبدهللا از ترس اینکه در  ۀشایعجریان این مظاهرات قرار یک  در
 .پنجشیر رفته است و داکتر اشرف غنی احمدزی به بهانه ای کدام مریضی به خارج از کشور سفر نموده است

 

که از خون مردم  یعدم اشتراک وسیع مردم در تظاهرات یک نویدی برای افغانستان متحد آینده می باشد که باید رهبران
 ءسوبیدار شده است و فریب دسائس و افغان بارگاه می سازند، بدانند که دیگر ملت  بیچارۀ ما برای شان پول، قدرت و آرگاه و

وار و متحدانه افغانستان بیمار را که تازه از  به امید اینکه اقوام باهم برادر افغان برادر... دخوراستفاده های ایشان را نمی 
 ...ی استد و شگوفا شودمراقبت های جدی بیرون آمده است، بگهارند تا دوباره به پا ب اطاق

 

برای ایجاد بحران و " کرزی"به بخش هیل تخصیص داده شده است، که بر کوشش های قدم به قدم آقای  عنوان این مقاله بیشتر
 .تاس، روشنی انداخته شده واقعیت بخشدازین طریق تداوم اقتدارش 

حیث معاون اول، ه م بیهبا برگزیدن فم که با تقلب گسترده همراه بود، 2112کرزی در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب 
و  حیث معاون دوم، دعوت دوستم از تبعید از ترکیه، جلب حمایت محقق، اسماعیل، بخشیدن شاهی بلخ به عطای نوره خلیلی ب

 .المللی زد سیلی محکمی بر روی اوباما و جامعۀ بین ی،فاسد و مافیای ۀتقسیم تمام حکومت بین این شبک
خوبی درک ه بوش گردیده است، کرزی حال این نقطۀ ضعف امریکا را بدبلیو اوباما قربانی اشتباهات جبران ناپهیر جورج 

که قرار  ییک موقعیت داند که امریکا در کرزی می . . .نموده است، و دلیل با جرئت شدن کرزی درین اواخر هم همین است
 .تواند بزند نمیعکس العمل شدید دارد دست به 

 

م افغانستان را باید ترک بگویند، یک قسمت از تیم اوباما طرفدار نگهداشت یک 2112نیروهای بین المللی تا اخیر سال جاری 
ولی کرزی موجودیت .  . .باشد می زن قوا و حفظ منافع شان در منطقهتعداد معدودی از سربازانش در افغانستان برای توا

گیرد حمایت  که در آینده اداره را بدست می یکند که مبادا از تیم نستان برای خودش خطر محسوب میامریکایی را در افغا
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 .تمین بوده اسدلیل پافشاری به عدم امضای موافقتنامۀ امنیتی هم به احتمال قوی ه . . .نموده و برایش درد سری ایجاد کند
تان ترس دارد که مبادا  از رئیس جمهور جدید حمایت از حضور نیروهای خارجی در افغانس رئیس جمهور کرزی شخصاً 

 ...نمایند و وی و تیمش را به محاکمه بکشانند
 

از سخنانش  یکرد در بخش حربی پوهنتون سخنرانی می محصلین زهجری شمسی با جمعی ا 1522دلو  22 تأریخه کرزی ب
 2112ید، آبهار و نوروز است برای ما که می م 2112"چنین می گوید  2112بین المللی یعنی  یبا اشاره به خروج نیروها

 "شود رویم و وطن ما سبز و خرم می روزی است که ما به هفت میوه خوردن می
برای محافظت خویش به خارجی ها ضرورت ندارد،  ها هستند و هایش هم افغان گفت، اکنون بادیگارد آقای کرزی راست می
رود، این دلقک از هزاران فامیل که در  م هفت میوه خوردن می2112از ها اروت اندوخته و بعد  و همچنان برای قرن

مرند چی خبر  برند، و صدها طفل و کودک شان از سرما، گرما، مریضی و گرسنگی می پایتخت زیر خیمه ها بسر می
 داشت؟؟؟

 

شود صرف زمین  ساختمان گرفته است که گفته می در محوطۀ قصر ریاست جمهوری برایش یک خانۀ مجلل را زیر کرزی
، یک درب آن را به ارگ ریاست جمهوری باز نموده است، این عمارت در مرحلۀ ملیون دالر خریداری شده است 01 آن به

این بدین معنی است که دیگر وی به مرحلۀ جنون برای حفظ قدرت داخل شده است، دیگر .  اخری ساختمانی خود قرار دارد
 ...شکل شفاف به مستحق دیگر انتقال دهده تواند تا قدرت را ب به این قانع کرده نمیجز استعمال زور چیزی دیگری وی را 

 

تمامی  انتخابات نزدیک شده است، تمام یازده کاندید طرفدار امضای قرار داد امنیتی با امریکا هستند، حال باید آقای کرزی از
کرزی مناسب . د کامالً تحت کنترول کرزی و تیمش باشدرسد بای گزینه ها استفاده نماید یعنی کسیکه در آینده به قدرت می

کند، زلمی رسول با یک کرکتر آرام و مطیع، یک شخصیت ناتوان  را برای این هدف انتخاب می( زلمی رسول) ترین شخص
 .باشد کرزی یتواند یک انتخاب خوب برا باشد، و می می

 

می نماید که عبارت اند از قیوم کرزی، زلمی رسول،  ترغیبی گی کرزی چهار کاندید را برای مبارزات انتخاباتقرار شنید
کرزی در سفرش با قزاقستان این پیام را رسانید که زلمی رسول از جملۀ کاندیدان .  سیاف و اشرف غنی احمدزیعبدالرسول 

د، ولی روشن که تمایل از جدا بودن از حامد کرزی را می کر یوجود به پست ریاست جمهوری خواهد بود، قیوم کرزی با
برای دوستم گفته شده بود که با اشرف غنی معاون شود و در پهلویش به .  از مهندسی انتخاباتی کرزی باشد ئیکه جز بود

سیاف که .  خلیلی گفته شده است که معاون دوم را برای اشرف غنی معرفی نماید، زیرا این تیم مورد حمایت من خواهد بود
آقای کرزی که این بار ما به مجاهدین ضرورت داریم که حاکم شوند،  ترغیبهیچگاه این سمت را برایش مناسب ندیده بود، به 

 ولی کرزی می.  . .کند، حال همۀ این چهار کاندید چشم به کرزی دوخته اند که کی را حمایت خواهد نمود به این کار اقدام می
ندارد، حال شاید به آسانی بتواند برندۀ قاطع وجود  که کرده بود، تقسیم گردیده وایی ها همه مطابق به مهندسی أداند که ر

را به این سمت نصب نماید ولی باز هم در صورت ایجاد موانع گزینه های دیگر را " زلمی رسول"کاندید مورد نظرش یعنی 
شد بدون  زد، و دوستم معاونیت عبدهللا را پهیرا می ماال اگر دوستم را به اشرف غنی گره نمی طور . هم برایش نگهداشته بود

 .شد داکتر عبدهللا چانس برنده شدن را در روند اول بدست می آورد و نقشۀ کرزی همه نقش برآب میشک 
 

در مرحلۀ ابت نام کاندیدان چون اکار کاندیدان نتوانسته .  ح بودواض امور انتخابات از روز اول بسیار رت دممداخالت حکو
را ( والیت فیصد از هر 2) هزار حامی حد اقل از بیست والیت  111بودند شرایط کاندیداتوری را مطابق قانون یعنی تعداد 

بکار برد و یک انعطاف  (Tolerance) پهیری یا انعطافصورت غیر قانونی یک اصطالح را بنام ه پوره نمایند، کمیسیون ب
 20باالی تمام  این انعطاف پهیری هم باید به اساس یک معیار صورت بگیرد یعنی یک فیصدی انعطاف.  پهیری را نشان داد

فیصد  11یک نوع مداخلۀ شرم آور همراه بود، اول قرار بود  شد، ولی این انعطاف پهیری خالف قانون هم با کاندید تطبیق می
ده یا بیست فیصد انعطاف قیوم  فیصد رسید، حال مشکل این است که با 51انعطاف پهیری صورت بگیرد ولی در نهایت به 

همین اساس حال باید معیار انعطاف پهیری بشوند یعنی نمیتوانند ابت نام شوند،  یط  شناخته نمیجان و زلمی رسول واجد شرا
ن یوالیت بحیث معیار تعی 12گر و  هزار حمایت 71فیصد یعنی  51باشند، انعطاف برای تعداد حامیان [ همین دو کاندید]

والیت دارد و  12حامی از  72112سول یگانه کاندید که زلمی ر... گردید،  که میتواند این دو کاندید را واجد شرایط سازد
 ...و شرم آور صریحداخله میک . ..ن شدیوالیت تعی 12تن و والیات   هزار 71بدون شک همین دلیل است که معیار حامیان 

 

رسد  اطالع میشب هنگام " قیوم جان"کار جالب دیگر که صورت گرفت، بعد از ابت نام از جانب کمیسیون انتخابات برای 
ن کرده و صبح وقت به یگانه در دست دارد، همان شب هنگام معاون دیگری برایش تعی که یکی از معاونانت هنوز تابعیت دو

 ...برای کاندیدان دیگر که به همین دلیل حهف شده بودند، ارائه نشد امتیازحالیکه این سهولت و  کند، در کمیسیون معرفی می
 

به انصراف  ترغیبسازد که باید با کاندیدان کار نماید و آنها را  ظف میؤخودش را مه راد وفادار ببعداً کرزی یکی از اف
 فق نمیؤگیرد ولی باوجود کوشش فراوان م دوش میه این وظیفه را ب" اسدهللا وفا. "نماید تا تعداد کاندیدان به حد اقل برسد

 ...کاندید را به انصراف وادار بسازد کیشود که حتی 
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والیت  12تن از  121باشد، شامل  از مهندسی های کرزی صاحب می ئیعداً یک جرگۀ به اصطالح قومی که بدون شک جزب
تن  درین جرگه که هدف اصلی آن این دو. سول و قیوم کرزی را یکی بسازندکنند تا زلمی ر برای کرزی صاحب پیشنهاد می

حامد کرزی چند مالقات که با گل  باشد،  ه دام انداختن گل آغا شیرزی میبلکه ب[ چون این دو کاندید از قبل هم یکی هستند]نه 
تواند شیرزی را  قانع نماید تا به نفع زلمی رسول انصراف کند،  دهد ولی نمی غا شیرزی در ارگ بطور خصوصی انجام میآ

 17تن  21 فیصله کرده از جملۀدهد ولی جرگه ظاهراً برخالف خواهش حامد کرزی  را به جرگه می حال حامد کرزی اختیار
کرزی چون .  گردد شود و مشوره ایشان رد می دهند، که با عکس العمل کرزی روبرو می ی میأتن به نفع قیوم کرزی ر

حوت یک حاداۀ در  2 تأریخه مسئله را پیگیری نماید، ولی ب سریالنكابود، قرار شد که بعد از برگشت از  سریالنكاروندۀ 
ظاهراً این حاداه را بهانه  کرزیتن از سربازان و افسران اردوی ملی به شهادت رسیدند،  21آن  خ داد و درغازی آباد کنر ر

شیرزی گل آغا .  . .سرباز در کابل اشتراک نکرد 21انداخت ولی در جنازه این  تعویقرا به  سریالنكاقرار داده و سفرش به 
و رد فیصلۀ آن توسط کرزی، بطور غیر مترقبه راهی کندهار شد و [ کرزی] فیصله جرگۀ قومیبعد از شنیدن خبر در مورد 

 رخاطه امنیتی ب تدابیربی سابقه قرار گرفت، وی درین سفرش اعتراض نمود که پولیس کندهار هیچ نوع  پهیرائیمورد 
 ...کامپاینم اتخاه نکرده بود

 

اشرف غنی را به ارگ دعوت [ جرگۀ قومی] اخلهروزی دیگر برای خاموش نمودن اعتراضات از جانب کاندیدان در مورد مد
دهد از وی حمایت خواهد نمود، در عین روز اشرف غنی با فهیم خان که زنده بود هم  بار دیگر برایش اطمینان می کند و می

ست دهد، افراد اشرف غنی بعد ازین مالقات دیگر د شورای نظار در حکومتش برایش اطمینان می هکند، از جایگا مهاکره می
ن شده باشند که کرزی از اشرف غنی حمایت ئکنند، شاید مطم کشند و یک خاموشی مرگبار را اختیار می از اعتراض می

 ...ولی اعتماد کردن به کرزی درین وضعیت خطرناک است.  . .خواهد نمود
 

هجری شمسی  1522حوت  14 تأریخه دهد، چند روز بعد قیوم کرزی ب کرزی حال با خاطر آرام دوباره به کارش ادامه می
بعداً " کنم خواهم بود و از وی حمایت می" زلمی رسول"تیم  اساسی؟ ءازین به بعد من جز" کند که  بطور رسمی اعالن می

 .دهد اش را به خاطر آرامتر انجام می سریالنكاافتادۀ  تعویقکرزی سفر به 
.  . .کنند کمپاین می" زلمی رسول"عنوی و تخنیکی برای صورت گسترده از نگاه مادی، مه و تیم دولتی اش اکنون ب کرزی

غا شیرزی طی یک کنفرانس آکند، گل  گیرد ولی کسی اعتنایی نمی اعتراضات پی در پی از جانب کاندیدان صورت می
دعای سازند، که قرار ا حکومتی را به کمپاین به نفع زلمی رسول متهم می رتبۀمأمورین برحال و بلند سه تن از  مطبوعاتي

 .بر اینکه اینها برای کمپاین زلمی رسول  به نیمروز و هرات رفته در دست دارد مبنىشیرزی اسناد مواق  آغاگل 
 

 اختیار می تدابیرشکل خیلی بی شرمانه برای زلمی رسول ه ب[ عبد لرازق]در سفر کندهار زلمی رسول قوماندان امنیه کندهار 
کند، تمام مکاتب و دوایر  وری میآ موتر های بیگار شدۀ موتر فروشی های کندهار جمعی ها مردم را با الوسکند، از تمام ول

حوت در میز مدور برنامۀ انتخابات  20 تأریخه که ب"  حمدزیااللی " دولتی را جبراً به استدیوم حاضر می نماید، قرار گفتۀ 
حاضر شوند، " زلمی رسول"کند تا در محافل کمپاین  کندهار مردم را تهدید می ۀدارد که قوماندان امنی اظهار می طلوع نیوز

ید نموده دگفت که عبدالرازق وی را ته و میریش گریه کنان نزدم آمد " ند که ک یک تن ریش سفید سپین بولدک حکایه می از
ث یک حیه که مردم وی را ب" حکیم انگار" آقای جنرال ".  یا هم به پاکستان برود که یا در محفل زلمی حاضر شود و

اشرف غنی احمدزی و ] امنیتی برای کاندیدان ریاست جمهوری تدابیراه خشناسند، به جرم ات شخصیت پاک و وطندوست می
ن یهای قانونی اش بود، به روز دوم از وظیفه سبکدوش شده و شخص دیگری بجایش تعی که جزء مسؤولیت[ شیرزی آغاگل 
روز اخیر، قوماندان امنیۀ والیت هلمند، ارزگان، عت بخشیده است، در چند ردد،  درین روز ها تغییرات و تبدالت را سرگ می

 . . .شان مقرر شده اند طرف شده و اشخاص جدید بجای والی نیمروزی بر
 

اگر " کند که  را تهدید می خارجیاندهد، دو روز قبل  شکل خیلی بی شرمانه و بی باکانه بکارش ادامه میه کرزی حال ب
 خارجیانقای کرزی از مداخلۀ آمطلب ."   . .لی بد تمام خواهد شدیدر امور انتخابات مداخله نمایند، برای شان خ خارجی ها

حالیکه کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی افراد نصب شدۀ خودش بودند، کارکنان انتخاباتی  توانست، در چی بوده می
مقصد آقای .  . .کرده بود تعیینها را خودش  سؤالوالیان، قوماندانان پولیس و ولگردیده بودند،  تعیینخودش  شیفرماهمه به 

از ناظرین  یتوانست؟؟؟ بلی چون جامعۀ اروپا و امریکا به پیاده نمودن تعداد چی بوده می خارجیانکرزی از مداخلۀ 
هنیت هاز همین حاال .  . .ی ایجاد نمایدبزرگی در مسیر مهندسی های آقای کرز تواند تهدید انتخاباتی تعهد نموده است که می

 ...سازد نها در صورت گزارش از تقلب های انتخاباتی آماده میآمردم را برای متهم ساختن 
انتخابات بود  که در مورد تشویش مردم از مداخلۀ مقامات دولتی در امور سؤالچند روزی قبل اقای کرزی به جواب یک 

با این سخن بازهم بی کفایتی خویش را " در بین مقامات دولتی دارد، بلی بعضی شان نداردهر کاندید حامیان "گوید  چنین می
داند که مقامات دولتی از امکانات دولتی به نفع یک  که می یحیث یک رئیس جمهور در صورته گهارد که ب به نمایش می

مستقیم مداخلۀ مقامات دولتی در امور  رغی به صورتوی . گیرد؟ گیرد، چرا مورد مجازات قرار نمی کاندید مشخص کار می
 ...انتخابات را مشروعیت میدهد
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از به  تواند کند، و ترس همه وجودش را فرا گرفته است که مبادا بعداً  زلمی رسول هم اعتماد کامل نمی آقایکرزی چون به 
ترین فرصت بعد از نصب زلمی رسول جهت بدهد و برایش درد سر ایجاد نماید،  باید بزود  قدرت رسیدن، زلمی رسول تغییر

مناسب هفتمین سالگرد تصویب قانون همین دلیل وی در سخنرانی اش بونیت خویش بزند، بمص یدست به اقدامات دیگری برا
همچو هدف کرزی صاحب از." ..شود، لویه جرگه خواسته شود تعدیلقانون اساسی مشکالت زیاد دارد باید "اساسی میگوید 

روز به انتخابات و ختم دوره اش باقی مانده  21لیکه صرف احاول بعد از سیزده سال حکومتش در بار اظهارات که برای
خود تکیه نماید، باید سیستم ریاستی را به ب[ زلمی رسول]ازین که مهره اش  زودترین فرصت، پیشه است، احتماالً میخواهد ب

ز نماید و برای زلمی رسول همان موقف سمبولیک آغای را بعد برای صدراعظم شدنش مهندسی دیگر نماید و تعدیل صدارتي
  ...کرزی عاشق قدرت و مقام است، و صرف مرگ میتواند وی را از اضطراب رهایی بخشد ...اش است، بدهد الئقرا که 

 

 :جمع بندی
یک شخص ضعیف، بی ابات، ترسو و در عین زمان قدرت طلب، چاالک و عوام فریب است، در زندگی اش راست  کرزی

افغانستان  تأریخدر  ...اندازدانسان را چندین بار در یک چاه بیتواند یک  گوید، و با مهارت های منحصر به فردش می نمی
حامد  آقای. ..اینها هرسه شان یک داستان دارند[ کرزی و ، ببرکشاه شجاع]نامیده شوند  سوداگران وطنسه تن میتواند بنام 

حالیکه سیزده سال را با کرزی در  .ودباید دچار ش...[ کارملو ببرک  شاه شجاع ]کرزی هم به سرنوشت همان دو تن دیگر 
قید و هاری بدون حکومت نمود، حال که چند روز به واگ اشغال گرانخودش  حرین شکل آن تحت سلطۀ به اصطالت بی کفایت

کشور که به فیصلۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد داخل افغانستان شده اند  22زیان میگوید، هشرط قدرت باقی مانده است، 
ای ده سال دیگر گران میخواند، سیزده سال حضور غیر قانونی آنها را در افغانستان قبول نمود، حال صرف بر را اشغال

کند، منافع ملی دود از نیروهای بین المللی را که افغانستان سخت به آنها ضرورت دارد تحمل نمیتعداد معحضور قانونمند یک
نزدیک به صد فیصد توسط کشورهای  نودجۀ افغانستاوزیر مالیه اش اقرار میکند که ب.  منافع شخصی اش میکند را قربان

ملیارد دالر ساالنه راضی نبود و اسرار داشت  2 قوای مسلح افغانستان بهشود، کرزی خودش برای مصارف خارجی تأمین می
گوید ما به کمک  تخصیص داده شود، امروز می هه این منظور از جانب ایاالت متحدملیارد دالر ب 2-7که باید در حدود 

ا رامریکا ملیون دالر مساعدت ملکی ایاالت متحده121ملیارد و 1گی بی موردش با این سرتمب. ..خارجی ها ضرورت نداریم
ها در افغانستان متوقف شده است و ازین درک به صدها ملیون دالر ستد و سرمایه گهاری تجارت، داد و... دیدیماز دست 

ی دارند، تمام پول نقد شان را یندۀ کشور با ترک نیروهای بین المللآاز ترس که از وضعیت خساره وارد گردیده است، مردم 
سپرد،  ی دولت افغانستان میکه باید برا و لوازم نظامی را وسائطش هفت ملیارد دالر امریکا به ارز... خارج انتقال میدهندب

 ...افتدوج شان بدست طالبان و القاعده بیبین ببرند که مبادا بعد از خر هم ازیا ند برای پاکستان واگهاری نماید، وحاضر
 

 ...ودــد بـواهـو خـگ برای ملت و تأریخ جواب، استشود  که در افغانستان ایجاد می بحرانيکرزی در آینده مسؤول هر نوع 
 :  دومبخش 
در پورتال " بحران قریب الوقوع اجتناب ناپهیر است"تحت عنوان  نویسندگانسائر  125مقالۀ منتشرۀ من به شمارۀ  از یقسمت

 :نیآنالافغان جرمن 
 :ولی برخالف کاندیدان پیشقدم عبارت اند از

 اشرف غنی احمدزیداکتر  •
 عبدهللا  عبدهللاداکتر  •
 زلمی رسولداکتر  •

 ...اشرف غنی و داکتر عبدهللا باید تقریباً باهم نزدیک باشد یعنی شاید یکی شان اندک بیشتر یا کمتر از دیگری باشد رأی
 .کدام ازین سه تن اگر برندۀ انتخابات شوند، بحران ساز خواهند بود نظر به دالیل هیل، هر

 
تواند  ابد، میی داشت بعضی از نقاط ضعف که هیالً تهکر می نظر با در: غنی برندۀ نهایی انتخابات شوددر صورت که اشرف 

 :نماید تسهیلبحران بعد از انتخابات را 
 ساخته شده است، بسیار [ حیث گزینۀ اانیه ب] تکت انتخاباتی اشرف غنی که به احتمال بسیار قوی توسط کرزی

اختصاص داده شده است، برای مردم " عبدالرشید دوستم" اول آن که به معاونیتخصوصاً .  ستا آسیب پهیر
.  بخصوص مردم جنوب که بیشتر تحت نفوه طالبان قرار دارند قابل تحمل و پهیرش نیست افغانستان در مجموع و 

در  خوبی درک نموده است، و به همین دلیل از حضور ویه هم ب" اشرف غنی"این نقطۀ ضعف را خود آقای 
جریان مبارزات انتخاباتی در جنوب افغانستان جلوگیری به عمل آورد، حتی از انتشار عکس هایش در جنوب 

تواند ازین تکت حمایت  عین زمان جامعۀ بین المللی هم نمی در" دوستم"موجودیت  در.  افغانستان جلوگیری نمود
 .قاطع نمایند

 در کابل از حاکمیت و [آقای کرزی]تحت ادارۀ پادشاه مصلحت طور میراای در دوازده سال اخیر ه شورای نظار ب ،
این .  هستند و خود را حق دار امتیازات تمام تاجیکان افغانستان قلمداد نمود اندبودند و هنوز هم نفوه تام برخوردار 
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 "پهیرفت ومی بینند و به آسانی این تسلیمی را نخواهد " اشرف غنی"را بیرون از تیم  گروپ حاکم در کابل خود
را " دوستم"نموده است، یک حکومت فدرالی غیر رسمی را در بلخ ایجاد  والی مقتدر بلخ که تقریباً " عطا محمدمعلم 

 ...خواهد نمود گییستادا اومال می بیند و تا مرگ به مقابل رقیب اصلی اش در شبه ماابۀ 
 گان افغانستان را شامل است بل مالحظۀ نخبدی که یک تعداد قاتیمی که به گرد اشرف غنی جمع شده است، با وجو

زا باهم  قومی که در ده سال گهشته همیشه بر سر مسائل کوچک و آتش متعصبینولی در عین زمان یک تعداد از 
وده بود و که زمانی به قوم پشتون توهین نم" انور سادات"من یقین دارم که .  باشد نیز شامل میدر جدال بوده اند، 
م با مظاهرات با خشونت مردم را تحریک نمود و مردم از والیات جنوبی انزجار شدید أشدید توعکس العمل های 

که به اقلیت ها توهین نموده بود و با عکس العمل " طاقت"شان را بر علیۀ وی نشان دادند، و در مقابل، آقای جنرال 
در توانند  طی را اتخاه نموده است نمیکه در مسائل قومی موقف افرا" اسماعیل یون"شدید مردم روبرو شد و آقای 

اق حضور یابند که مبادا با شنیدن اصطالح پوهنتون و دانشگاه برخورد طحتی در یک ا" اشرف غنی"جلسات 
 .تواند تیم اشرف غنی را خیلی شکننده بسازد این مسائل می... صورت نگیرد

 در جامعۀ شدیداً سنتی و مههبی افغانستان میشود مسیحی هستند  موضوع خانم و اوالد های اشرف غنی که گفته می 
کند بین این ده تن  دانیم، مشکل بزرگ افغانستان چنانکه ظاهراً جلوه می طوریکه می. تواند فاجعه آفرین باشد

ودن افزون طالبان می باشد که حتی تهدید سبوتاژ نم وسیع و روز تهدیداتکاندیدان ریاست جمهوری نبوده بلکه 
طالبان در مناطق اطراف .  سریع را می پیماید عودیصو حمالت شان یک سیر  ندارا هم نموده  پروسۀ انتخابات

یک " اشرف غنی"های مسیحی آقای  خانم و اوالد. حل برخوردار هستندخط دیورند از نفوه زیادی باالی مردم م
مهم  ءحیث جزه مۀ کاندیدان بکه ه تواند و پروسۀ صلح را ضد رژیم شده می تبلیغات طالبان بر تشدیدوسیلۀ بزرگ 

 .جنگ ها خواهد شد تشدیدنتیجتاً باعث  دهند توقف و شان تهکر می برنامه های
 

 :بازهم یک بحران بزرگ در افغانستان اجتناب ناپهیر است: عبدهللا برندۀ این انتخابات شودداکتر که  یدر صورت
 عبدهللا از سابقۀ خوبی برخوردار نیست، خصوصاً دخیل بودن وی در جنگ های تباه کن تنظیمی کابل داکتر. 
 بختی ها بعد از می نماید که عامل اصلی تمامی بد گی از احزاب متخاصمکامال غیر متجانس بود و نمایند تکت آن

قبل ازین هم ده ها بار بوجود آمده و بعد از باشند و این اتحاد ُسست و شکننده که  پیروزی مجاهدین در افغانستان می
اندک زمان کوتاه دوباره از هم پاشیده است، دور از انتظار نیست که بعد از به قدرت رسیدن مانند دوران جنگ 

عبدالعلی ] در چهار آسیاب و [ گلبدین]در ارگ، [ ربانی و مسعود]های تنظیمی کابل بین هم بیفتند و مانند گهشته که 
زمینه ساز اشغال افغانستان توسط  کابل را به ویرانه تبدیل نمودند و غرب کابل موضع گرفته بودند و در[ مزاری

حزب اسالمی، ) ببخشند تسهیلوسیلۀ طالبان ه طالبان شدند، این بار بازهم ممکن زمینه را برای اشغال کابل ب
اصلی جنگ های داخلی در افغانستان  ینعاملسیاف عبدالرسول وحدت، جمعیت و جنبش و اتحاد اسالمی به رهبری 

  ...(هستند
 ها که از  شکل حاد آن در جامعه حاکم است، پشتونه یک کشوری که متأسفانه هنوز هم مسائل قومی و نژادی ب در

 شوند، هویت ماورای قومی تا هنوز در بین مردم شکل فرد اول در کشور پنداشته می امتیازنگاه تأریخی مالک 
د، بدون شک شتون خود را از دایره بیرون بیابگی گروپی حاکم شود که قوم اکاریت پگر به یک بارا. نگرفته است

حاکمیت  تضعیفنتیجه باعث  عکس العمل های شدیدی را در جنوب افغانستان به همراه خواهد داشت، و در
خواهد شد، [ طالبان] ورمرکزی، عدم اطاعت از حکومت و باالخره منتج به تقویۀ بیشتر گروه های مسلح مخالف کش

که همدیگر پهیری یک عمل شایسته  وجودی با. )مارا به همراه داشته باشد نو پایتواند از هم پاشیدن رژیم  که می
 .(...توان ازین واقعیت چشم پوشی نمود است ولی این حقیقت جامعۀ سنتی ما است که با نگفتن آن نمی

 از ملت امتیاز می[ مقاومت علیه طالبان] عبدهللا و محقق کسانی بودند که تا امروز بنام نیروهای مقاومت داکتر 
نگ با طالبان ادامه ج آیابرای صلح با گروه های مسلح افغانستان ندارند،  ه ایگیرند و هیچ اراد باج می خواهند و

این گروه نه خود شان عالقه به صلح با طالبان دارند  برای مشکل فعلی افغانستان باشد؟حل  هخواهد توانست یک را
 ...گو با این گروه، برای طالبان که بدون شک حال به یک تهدید جدی مبدل شده اند، قابل پهیرش نیستو  و نه گفت

 

 :نظر به دالیل هیل بحران آفرین خواهد بود: زلمی رسول برنده اعالن شودداکتر در صورت که   
  دهد، پایۀ مردمی ندارد و از پارچۀ  کسی است که به تنهایی حتی فامیلش هم برایش رأی نمیزلمی رسول داکتر

 امتحان سفید نمرۀ صد را انتظار دارد
 را انتخاب نموده اند که به معنی بقای " زلمی رسول"حیث گزینۀ اولی ه گروه مافیای ارگ برای بقای حاکمیت شان ب

 .مردم افغانستان به هیچ وجه قابل قبول نیستاین رژیم فاسد خواهد که برای اکاریت 
  ادامۀ تیم مافیایی ارگ که در داخل افغانستان مردم را به ستوه آورده اند، در خارج حمایت جهانی را از دست داده

قرار [ سوریهو  زویوالوینشمالی،  کوریای]ترین و منزوی ترین کشورهای جهان  منفور اند، افغانستان را در قطار
ماند که در بحر  میای این تیم مافیایی فاسد به کشتی . زنند صرف برای بقای خویش دست و پا می. تداده اس
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این ... صورت غرق شدنی است یعنی به هر... ادامه داشته باشد حریقباشد و در داخل کشتی هم  گیر مانده طوفاني
بدست آورند و یک تعداد از کسانی که در خواهند از پهلوی آنها امتیازات  تیم توسط یک تعداد فرصت طلبان که می

زنند، مورد  گهشته در رهبری این تیم فاسد قرار داشته اند و برای بقای شان، به صورت مشترک دست و پا می
با استفاده از تقلب و قدرت دولتی به احتمال زیاد به راه اندازی " زلمی رسول"به کرسی نشاندن . حمایت قرار دارد

س آن أات از طرف جامعۀ بین المللی در ربزرگ مردمی را در پی خواهد داشت، و این مظاهریک تعداد مظاهرات 
ایاالت متحدۀ امریکا که روابط آن به تیم حاکم کرزی به حد نهایی وخیم شده است، از نگاه معنوی مورد حمایت 

 .ودشاید باالخره سبب خلع نمودن زلمی رسول و ایجاد حکومت مؤقت ش قرار خواهد گرفت، و
 

ایجاد [ انتخابات تا روز 2] تری درین وقت تنگی رونما نشود، و ائتالف های موارنظر به دالیل فوق اگر تغییرات دیگر
تناب ناپهیر است و احتماالً این چیزی است که تیم مافیایی ارگ ران قریب الوقوع در افغانستان اجتوانیم که بح نشود، گفته می

 .آن را مهندسی نموده است
[ شاه وزیری]ارا بکار خواهد برد، قرار شنیدگی کرزی به داکتر عبدهللا کشت در سه یا چهار روز آینده آخرین چال ه کرزی

  زلمی رسول انصراف بدهد، طوری نشان دهد که اگر این موقعداکتر عبدهللا را به نفع  داکترداده است، کرزی کوشش دارد تا 
انصراف دهیم که در آن " اشرف غنی"را به نفع " زلمی رسول"ما مجبوراً دست دهید،  را از[ پیوستن به زلمی رسول]

 ...صورت بازندۀ اصلی شما خواهید بود
 

ئن نیست، ممط" زلمی رسول"که دیده میشود، کرزی در یک وضعیت خیلی دشوار قرار گرفته است، از کامیاب نمودن قراری
آغا گل "کوشش هایش برای جهب ... متحان سفید نمرۀ صد بدهدرا نخواهد توانست با پارچۀ ا" زلمی رسول"ترس دارد که 

خواست به این وسیله  س تبدیل شده است، کوشش برای دامن زدن موضوع غلجایی و درانی را که میأبه تیمش به ی" شیرزی
 آغاگل "مود شود تیم کرزی کوشش زیادی ن گفته می... ناکام شد" شیرزی آغاگل "رهبری درانی ها را بدست گیرد نیز توسط 

دهد که در غیر این  نماید،  و اخطار می" زلمی رسول"به متحد شدن با  ترغیبرا با تهکر موضوع غلجایی و درانی " شیرزی
کرزی بطور قاطع جواب رد داد، باوجود که  پیشنهاداتشیرزی به این ... صورت قدرت از درانی به غلجایی انتقال می یابد

ندد پیروزی قاطع را در روند اول نصیب خواهد شد، ولی از سوار شدن به این کشتی فاسد که داند که اگر به کرزی بپیو می
 ...داری نمود ، خودحریقبرو است و از داخل هم با از بیرون با طوفان رو

 

کرزی از متوسل شدن به هیچ عملی دریغ نمی ورزد، و با حس قدرت طلبی جنون آمیزی که دارد تا سرحد مرگ به این بازی 
گیرد بلکه پالن بعد از به پیروزی رسانیدن کاندید مورد  بر می پروسۀ انتخابات را دربرنامۀ هایش نه تنها . خواهد داددوام 

و  تيارصدقانون اساسی، تغییر نظام  تعدیلنظرش با به حاشیه راندن رئیس جمهور جدید و تحکیم حلقه مافیایی ارگ، 
 ...موجوده خواهد شدتصاحب کرسی صدارت و ادامۀ حاکمیت فاسد 

 
 : بخش سوم

رفتن انتخابات به دور دوم "سائر نویسندگان، تحت عنوان  251م، شمارۀ 12.14.2112 تأریخه از مقالۀ منتشرۀ من ب یقسمت 
 :نیاز طریق افغان جرمن آنال" ی سازداوضاع را پیچیده تر م

احتمال قوی باید به دور دوم کشانیده شود، تفاوت قابل مالحظۀ دهد که انتخابات به  انتخابات نشان می نتائجبه هر صورت حال 
رپالنش برای کامیاب ساختن د" کرزی"آقای شود  اکنون طوریکه دیده می.  دو کاندید پیشتاز وجود دارد در رأی های هر

صرف برای  ن بارو تداوم اقتدارش شکست سختی را متحمل شده است و در پی راه های بدیل است تا بتواند ای" زلمی رسول"
بیشتر شود سرنوشت انتخابات  دیده می هحال طوریک.  و تضمین نماید تعیینجایگاهی را در دولت آینده [ نه تمیش] خودش

رقابت برای جلب آرای مورد ضرورت از طریق جلب کاندیدان ناکام به شدت .  بدست کاندیدان ناکام است و تیم ارگ است
 .ندید کوشش دارند تا با امتیاز دهی به کاندیدان ناکام، آنها را بخود جلب نمایندیک ازین دو کا هر.  ادامه دارد

 

 داکتر، حامیان اشرف غنی احمدزی و وسیع ادعای کامیابی قاطع را نمودند به صورتدو تیم  در روز انتخابات حامیان هر
هر تیم .  طور رقابتی با ارقام غلطی از محل ها و مراکز انتخاباتی ارائه می نمودند، ههنیت ها را مغشوش ساختنده عبدهللا ب

گی، قبل قرار شنید.  تحت تأایر قرار داداز کامیابی قاطع شان تجلیل به عمل آوردند، این ارقام کاهب حتی خود کاندیدان را هم 
حضور یافت و در مورد مسائل بحث های " شیرزی آغاگل "به منزل " ی احمدزیاشرف غن" آقایاز انتخابات چندین بار 

هم در مورد یک موضوع عاجل خوا زند که می به اشرف غنی زنگ می" شیرزی آغاگل "اشتند، ولی در روز دوم انتخابات د
ام کاهب ارائه شده توسط در پیروزی قاطع اش نظر به ارق" اشرف غنی احمدزی"آقای ت مالقات داشته باشم، ولی چون یهمرا

فردا تقسیم " گوید با لحن غرور آمیز می" شیرزی آغاگل "حامیانش در دور اول شکی هم نداشت، در جواب به این تقاضای 
این ".  شما را داشته باشم وقات مالقات هایم مصروف است، من ببینم اگر پس فردا در تقسیم اوقاتم جای خالی برای مالقات باا

 ...و درک یک متفکر است سطح فهم

  یکرز"با تیم " شیرزی"عبدهللا شد، ضدیت  داکتربا " گل آغا شیرزی"یکی از عواملی که باعث پیوستن"  
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 شیرزیوی که  مالقات باخواهش  گل آغا شیرزی و در مقابل تقاضای" اشرف غنی"پاسخ سبک و مغرورانۀ  وم،د 
  .دباش را به ضدیت واداشت، می

 آقای تعبیربه  . تأریخی را وارد نموده استن عمل خویش به حیایت خود لطمه بزرگی و جبران ناپهیر با ای" شیرزی آغاگل "
م یک انتحار سیاسی بوده است، ولی این بار با ائتالف با تیم 2112، انصراف از اشتراک در مبارزات انتخاباتی "شیرزی"

بهتر بود ناظر باقی .  نی اعاده حیایت برایش مشکل خواهد بودی را مرتکب شد و به آساتأریخعبدهللا یک انتحار داکتر بدنام 
 .گرفت نه احساسات ماند، از مدارا کار می می

عبدهللا در بین یک حالت هیجان و اضطراب به سر می برد، هیجان بخاطر نزدیک بودنش به پیروزی و داکتر اکنون 
  ...فهیمحامیان نیرومندش مانند ربانی و  از پیش برد امور دولتی بعد از پیروزی خصوصاً با نبود اضطراب

مند است و ه بیشتر به آرایش های زنانه عالقعبدهللا دارای یک شخصیت خیلی ضعیف با ضعف اخالقی، خواص زنانه کداکتر 
سال  ری در جنگ هایشاه مسعود بوده باشد، فاقد قابلیت اداره، با یک سابقۀ بد با سهمگی شاید همین دلیل نزدیکی او با احمد

عین حال یک تکت نامتجانس و شکنندی را ایجاد کرده است، هزاره ها همیشه از مسئله قتل  کابل بوده و در رهای دهۀ نود د
رفتن قدرت اولین کنند و بعد از گ یاد آوری می و همکاری و همیاری عبدالرسول سیافای نظار شوربه رهبری عام افشار که 
  .خواهد بود واجه خواهد شد تفوق جویی و انتقام جویی هزاره هاعبدهللا به آن م داکترخطری را که 

 

از " اشرف غنی"خودش مانند " داکتر عبدهللا"چه  اگر.  می بینند داکتر عبدهللارا خارج از دایرۀ تیم و تکت  ها خود پشتون
افغان و  كلماتت با تیم منسوب به وی، با ضدیگیرد ولی  خاص کار می احتیاطدخیل شدن مستقیم در مسائل قومی از 

ی افغانستان، شعار های تجزیه طلبی، حساسیت شدید تأریخو روحیۀ ضد ارزش های  شاروال و ښاروالی ،افغانستان، پوهنتون
ند به نفع پاکستان خواسته بز برای به رسمیت شناختن خط دیورها ایجاد کرده است، با نشان دادن چراغ س را در بین افغان

طالبان دیده می شود که محتاطانه از اوضاع پیچیده و بحران آفرین انتخابات افغانستان . جلب نماید ا نیزاست حمایت پاکستان ر
کنند و منتظر یک فرصت طالیی هستند، بعد از انتخابات بطور چشم گیری از حمالت شان در افغانستان کاهش به  نظارت می

اقتدار و  تد می آید، تا از آن به نفع تقویتماالً بعد از انتخابات بوجوکشند که اح را می بحرانيعمل آورده اند و ظاهرأ انتظار 
دولت بخصوص طالبان  مخالفینعبدهللا بدون شک باعث نیرومند شدن صفوف  داکترنده شدن بر. شان استفاده کنندموقعیت 

  .خواهد شد، این چیزی است که باید طالبان از آن استقبال کنند
در بین از انتخابات در افغانستان شوند، توانند باعث ایجاد بحران جدی بعد  دو کاندید پیشتاز می یک ازین دیده میشود که هر

کاندیدان ناکام هم از .  نیت شان بر آمده اندوو تیم مافیایی ارگ در کوشش برای تضمین آینده اقتدار و مص" کرزی" آقای
 .اخل معامله شوندکاندید می خواهند در برابر امتیازات د موقعیت ضعیف این دو

 

پروسۀ بررسی شفاف و عادالنۀ شکایات توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی  یک رفتن انتخابات به دور دوم بعد ازیا ن رفتن و
شته باشد، ابتدایی ندا نتائجنهایی تفاوت زیادی از  نتائج صورتی کهدر .  کند نه بر حسب خواهش افراد می تعیینرا قانون 

رسی های کمیسیون شکایتی نتیجۀ بر ُجز رفتن به دور دوم انتخابات نداریم، برعکس اگر در ه ایا چارمطابق به قانون م
منتج به ایجاد تفاوت زیادی را در  دهی ناپاک اابت شده و باطل گردند، و رأی، تعداد زیادی از مراکز و محل های انتخابات
را بدست آورد، بازهم ما ناگزیر به  ءفیصد آرا 41بیشتر از ها ندید های این دو کاندید شود و نهایتاً یکی ازین کا رأیتناسب 

  .باشد راه اندازی روند دوم انتخابات نمی انتخابات خواهیم بود و ضرورت به نتائجپهیرفتن 
 

حال تیم مافیایی ارگ در کوشش نه برای ایجاد راه حل این مشکل بلکه بخاطر منافع شخصی ایشان این دو کاندید را تحت 
کند، موضوع انتخابات را در روند اول فیصله کرده و از  پیشنهاد می" کرزی" آقایفشار قرار داده اند تا مطابق به طرح که 

نهایی انتخابات صورت بگیرد، زیرا بعد از  نتائجتوافق و ائتالف باید قبل از اعالم این . رفتن به روند دوم جلوگیری نمایند
یا انصراف وجود نخواهد  نهایی اگر انتخابات به دور دوم کشانیده شود، دیگر از لحاظ قانونی جای برای ائتالف و نتائجاعالم 

فیصد آرای قانونی را در  41رگاه کاندیدان بیشتر از ه"قانون انتخابات  12داشت و این دو کاندید مطابق به بند دوم مادۀ 
بی دو نفر از کاندیدان که بیشترین آراء را کسب نموده اند،  نتائجانتخابات حاصل کرده نتوانند، در مدت دو هفت بعد از اعالم 

شخص انتخاب شده بیشتری را درین دور کسب نماید، منحیث  یکاندیدی که آرای قانون. گیرد بار دوم انتخابات صورت می
 .که درین صورت کاندیدان مکلف به برگزاری انتخابات خواهند بود".  گردد اعالم می

 

این بار متأسفانه مردم ما بازهم پی خردجال را گرفتند، و بیشتر از هشتاد فیصد آرای خود را به ملوث کردن انگشتان شان با 
اسماعیل، سیاف، و محمد خان حزب اسالمی استعمال نمودند، ما بازهم ، خلیلی، محقق، داکتر عبدهللارنگ ارغوانی به دوستم، 

های سیزده سال  حد اقل باید کوشش شود بعضی از دستآورد... در موقعیت قرار گرفته ایم که امید برای تغییر در آینده نداریم
رهای قابل مالحظۀ صورت بخش دولتی با فساد گسترده وضعف که در اداره وجود داشت کا چه در گهشته حفظ گردد، اگر

نگرفته است،  ولی در بخش سکتور خصوصی، در عرصه های مختلف پیشرفت های بزرگی صورت گرفته است، حال باید 
ها از بین  جو نمود، با به بحران رفتن افغانستان در اار انتخابات همۀ این دستآوردو  ها را جست راه های حفظ این دستآورد

  .خواهند رفت
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 بات به روند دوم از نظر من مشکالت زیادی را به بار خواهد آورد، رفتن انتخا
اول، اینکه گراف اشتراک مردم خیلی پائین خواهد آمد، زیرا این صرف دو کاندید بوده و هزاران کاندید شورای والیتی که 

 .یک عامل عمده افزایش اشتراک مردم در انتخابات بود، وجود ندارند
در روند اول انتخابات اتخاه شده بود، در روند دوم چون نیروهای امنیتی هم خسته شده اند، نتیجه امنیتی که  تدابیردوم، 

 برعکس را خواهد داشت، 
از پروسه به دلیل عدم موجودیت  رت خواهد گرفت، و نظارت کاملسوم، تقلب های گسترده تر به نفع کاندیدان مختلف صو

   .ید ریاست جمهوری خیلی کمرنگ تر خواهد بودهزاران کاندید شورای والیتی و یازده کاند
چهارم، تضاد های قومی به اوج خود خواهد رسید، و وحدت ملی شکنند ما را صدمه خواهد زد، خصومت های قومی به اوج 

ها  و پشتون در طرف دیگر میدان معرکه قرار  تاجک ها به یک طرف و ازبک یعنی احتماالً هزاره ها و. خود خواهد رسید
 .خواهند گرفت و ازین اختالفات دشمنان افغانستان بخصوص همسایه سود خواهند برد

  .یک ازین کاندیدان، احتمال تصادمات قومی موجود است و بعد از اعالم پیروزی هر
رزی و رفتن انتخابات به روند دوم باعث ایجاد نفاق اقوام باهم برادر افغان خواهد شد، و حکومتی که در اار مداخلۀ حامد ک

کمیسیون های دست نشانده اش برنده اعالم شود، به هیچ صورت مورد قبول ملت قرار نخواهد گرفت، زمینۀ مهندسی نمودن 
قدر  پا در افغانستان قربانی اغراض شخصی خواهد شد، هر بیشتر انتخابات توسط تیم حاکم مساعد شده و دیموکراسی نو

گ بیشتر خواهد شد، درین صورت دشمنان خارجی بخصوص همسایه های پروسه طوالنی شود زمینه مداخلۀ مافیای ار
بیشتری را در اجاق نفرت بین القومی  هیزموسیلۀ جاسوسان افغان خود ه افغانستان ازین نفاق به نفع شان سود خواهند برد و ب

 .خواهند انداخت و آن را بیشتر شعله ور خواهند ساخت
دو بین هم  شکست خورده، هر به نظر من بهتر است تا دو کاندید پیشتاز به عوض حضور یافتن در ارگ نزد تیم مافیایی ءً بنا

لۀ ارگ و کمیسیون های دست جو کنند، به مداخو  و راه های معقول جلوگیری و بیرون رفت ازین بحران را جستنشسته 
فیصد آرای مردم را  21در حدود ارد، ولی این دو کاندید مجموعاً ف وجود نداگر چه از نگاه قانون ائتال.  نشانده پایان بخشند

مردم ارج " فیصد 21حدود "تواند انصافاً یک مشروعیت را ایجاد کند و به آرای اکاریت مطلق مردم  خود دارند که می با
به زورمندان و تیم حاکم ارگ داده ولی اگر امتیازات .  پنداشته نخواهد شد ائتالفيگهاشته شده و به هیچ صورت یک حکومت 

   .نامشروع با بی حرمتی به آرای مردم را بوجود خواهد آورد ائتالفيشود، باز یک حکومت 
شود  جهانی عملی  گردد، باید نواقص را که در پروسه ایجاد می ستندرفیصد به  تواند صد پای افغانستان نمی دیموکراسی نو

اولویت ما باید حفظ ابات نسبی و دستآورد های . رسد که همه چیز مطابق قانون پیش برودنمائم تا زمانی ب ترمیمبا مدارا 
 ...معنوی و مادی سیزده سال اخیر، امنیت و ابات باشد، برای رسیدن به این هدف باید این جام زهر را نوش جان کرد
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