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 ۲۱/۰۵/۱۰۲۲                                                          بارکزی خان جمال

 رفتن انتخابات به دور دوم، اوضاع را پیچیده تر خواهد ساخت

ثبت نام  ریاست جمهوری افغانستان از همان آغاز با قانون شکنی و مصلحت آغاز ګردید،  م4102 نتخابات
انتخابات صورت گرفت، تکت های انتخاباتی کاندیدان مخالف قانون با طرح ]تحمل پذیری[ توسط کمیسیون 

یک بار دیګر ملت ازرهبران بدنام   همه نه به اساس تخصص و یک برنامه بلکه به اساس مصحلت ایجاد شدند،
برای همان مهره های بدنام  با تأسف و جنګساالر خویش حمایت نمودند، بیشتر از هشتاد درصد آرای ملت بازهم

 م داشت که دران توانست2009 تلخ که از انتخابات بۀبا تجر "شرف غنی احمدزیا" داکتر  اختصاص داده شد.

هزار آرا را به خود جلب نماید، و دلیل ناکامی اش را عدم جلب حمایت  ۲۳۰بیشتر ازدر حدود صرف
ستراتیژی را  م[ خواست این خأل را از بین ببرد، فلهذا4102]در انتخابات این بار  .تعبیر نمود جنګساالران

م به آقای کرزی 4112سال را که در انتخابات  هزاره یک بخش از قوم ازبکو اقوام یأتغییر داد و توانست ر
خلیلی حزب  ۀ) شاخ"سرور دانش" بحیث معاون اول و" دوستم" با برګزیدن جنرال ،اختصاص داده شده بودند

یث معاون دوم خود، پیروزی اش را در عدم حضور مستقیم آقای "کرزی "به زعم خویش تضمین وحدت ( بح
ملت انتظار همچو یک عملی را از یک متفکر و تکنوکرات نداشت ولی بازهم یکتعداد از مردم با   نماید.

 انگیزه های متفاوت که ذیالً خالصه گردیده است، از وی حمایت نمودند.

  

  گروه های که از آقای احمدزی حمایت نمودند:

 در حاکمیت فاسد کنونی در مجموع.  گروه طرفداران تحول و تغییر «««

یکتعداد روشنفکران با اتکا به شخصیت علمی، پاکی، تجربه و قاطعیت آقای "اشرف غنی احمدزی"، ««« 
 گرفتند و از وی حمایت نمودند. مصلحتی را که وی در انتخاب معاونین اش در نظر گرفته بود، نادیده

گروۀ از افغانان که خواهان ختم اقتدار طوالنی شورای بدنام نظار در حاکمیت بودند، به اشرف غنی ««« 
 خوشبین باقی ماندند.

یک گروه متعصب و قومگرا که فکر میکردند از طریق "اشرف غنی" خواهند توانست به اهداف شان ««« 
 نائل شوند.

سال گذشته جای پای در حکومت  44ابل مالحظۀ از خلقی های حکومت کمونیستی که در طول یکتعداد ق««« 
های مجاهدین و طالبان پیدا نکرده بودند، در کنار "اشرف غنی احمدزی" قرار گرفتند تا بدینوسیله بتوانند 

 دوباره در حاکمیت رخنه نمایند.

در تعصب پا فراتر نهاده بودند، یعنی برعالوه اینکه گروۀ دیگریک تعداد معدودی از پشتونهای بودند که ««« 
حاکمیت اقلیت ها برای شان قابل قبول نبود، درعین زمان حاکمیت سیزده ساله کرزی را حاکمیت بخش درانی 
ها دانسته و طرفدار ختم این حاکمیت بودند، اشرف غنی با طبعیت منحصر به فرد که دارد، ظاهراً یگانه کسی 

 ت آنها را به این هدف نائل سازد.بود که میتوانس

یک بخش بزرگ از تکنوکرات های غربی هم با حمایت از آقای اشرف غنی توانست موقف وی را در ««« 
 بین کاندیدان بلند نماید.

حال سؤالی مطرح میشود که چه عواملی باعث عقب ماندن "اشرف غنی" از رقیب اش "عبدهللا عبدهللا" بایک 
 آرأ شد؟؟؟تفاوت قابل مالحظۀ 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barekzai_jamal_raftan_ba_daure_2_auzah_wakhim_election1993a.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barekzai_jamal_raftan_ba_daure_2_auzah_wakhim_election1993.pdf
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هجری شمسی، در حدود 0121ثور  6اشرف غنی احمدزی در نتیجه اعالم نتایج ابتدایی انتخابات به تأریخ  
فیصد را  24فیصد رای را از آن خود نمود، در حالیکه "عبدهللا عبدهلل" در عین زمان آرای نزدیک به  10.3

 04بدست آورده است، حدود   ی احمدزی"بدون شک از جمله رأی های را که "اشرف غن    ازخود میکند.
  فیصد آن را مدیون جنرال "دوستم"، "خلیلی" و فرقۀ "اسماعیلیه" می باشد.

حال سؤال اینجاست که چرا اشرف غنی نتوانست رأی اکثریت پشتونها را به خود جلب نماید؟ دالیل ذیل دست 
 ک موقعیت مشکل قرار داده است...بهم داده وآقای "اشرف غنی احمدزی" را از کامیابی دور و در ی

انتخاب جنرال "دوستم" بحیث معاون اول که در بین اکثریت مردم افغانستان بُجز از اقوام خودش، یک ««« 
چهرۀ نامطلوب و از محبوبیت برخوردار نبوده است، خصوصاً در بین پشتونها با خصومت های قبلی و قتل 

خیلی حساسیت برانگیز بوده   ته گانی در مناطق جنوبی داشتند،اسرای طالبان که بدون شک همه ایشان وابس
روی همین ملحوظ،،"اشرف غنی احمدزی" حتی نتوانست در جریان کمپاین هایش در جنوب افغانستان   است.

وی ]جنرا ل دوستم[ را باخود داشته باشد، حتی عکس های را که درجنوب درجریان مبارزات انتخاباتی تیم 
این مسئله خود یک واقعیت را   نشر کرده بودند، عکس "دوستم" را از آن حذف نموده بودند.  "تحول و تداوم"

 آشکار میسازد که "اشرف غنی احمدزی" از حساسیت موضوع دقیقاً آگاه بوده است.

 
رأی را که از شاخۀ خلیلی حزب وحدت انتظار داشت، حاصل کرده نتوانست و اکثریت آرای برادران ««« 

طریق " محمد محقق" به داکتر عبدهللا اختصاص داده شد. چون در سال های اخیر یک رسم در بین  هزاره از
اقوام افغانستان بوجود آمده است که اکثراً درجریان پروسۀ انتخابات با تکتیک خاص یک "بازی دوگانه 

باتی حضور داشته احتیاطی" را انجام میدهند، یعنی سعی به خرچ میدهند تا در همه تکت های مطرح انتخا
ازین تکتیک گروه شورای نظار در انتخابات   باشند ولی در صحنۀ عمل صرف از یک تکت حمایت کنند.

کار گرفت، یعنی "قسیم فهیم"را در معاونیت اول کرزی جا زد، تا حضور آیندۀ شان را درصورت   م4112
ان حامیانش را به حمایت از داکتر عبدهللا ناکامی کاندید مورد نظرشان ]عبدهللا[، تضمین نمایند و در عین زم

م دوباره گروه شورای نظار عین تکتیک ]احتیاطی دوگانه[ رابکار برد، یعنی 4102امر نمود... در انتخابات 
برای احتیاط " احمدضیا مسعود" را بحیث معاون آقای "زلمی رسول" که از حانب ارگ حمایت میشد برگزید 

یباً نزدیک به تمام به داکتر عبدهللا اختصاص داده شد. این بار برادران هزارۀ ولی رأی های شورای نظار تقر
ما هم ازین تکتیک " بازی دوگانه احتیاطی" کار گرفتند و برای هر کاندید مطرح یک معاون معرفی نمودند 

باوجود که  ولی رای های نزدیک به کل آنها از طریق آقای " محمد محقق" به داکتر عبدهللا اختصاص داده شد.
آقای " کریم خلیلی" وزن کمتر از "محقق" دربین برادران هزارۀ ما ندارد، اینکه رای های نزدیک به کل 

میگویند   برادران هزارۀ ما به داکتر عبدهللا ریخته میشود، خود سؤال برانگیز و اثبات به این ادعا می باشد.
خارجی در کابل، " قسیم فهیم" و داکتر روزی در یک مجلس خاص دپلوماتیک دریکی از سفارت های 

سفیر امریکا باالی میزی که دکتر عبدهللا و فهیم نشسته بودند، آمد و به خنده   "عبدهللا" هم دعوت شده بودند.
پرسید " تعجب است، گروۀ حاکم دولتی و مخالف دریک میز نشسته اند... آقای "قسیم فهیم" معاون رئیس 

به داکتر   اشت گفت" که ما یکی هستیم ولی رول های مختلف را بازی میکنیم"جمهور، با طبعیت سادۀ که د
عبدهللا گفت " ای گپ مه بریش ترجمه کو" ولی داکتر "عبدهللا" به حساسیت این موضوع پی برده بود و این 

 اظهارات فهیم را ترجمه نکرد.

دامن زدن موضوع درانی و غلجی ، با کاندید و حمایه نمودن "زلمی رسول" از جانب مافیای ارگ و ««« 
 دور نمود.  یک کتلۀ بزرگی از پشتونها را از اشرف غنی

گروۀ متعصب که دور آقای "اشرف غنی" حلقه زده بودند، نه تنها باعث تحریک حساسیت شدیدی اقوام ««« 
 دیگر برضد "اشرف غنی" شدند، بلکه با اظهارات تند و توهین آمیز خویش بخصوص در رسانه های
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اجتماعی]فیسبوک[ برضد کاندیدان دیگر که همه پشتونها بودند و همه به اندازه های متفاوت حامیانی داشتند، 
 باعث فاصله گرفتند تعداد زیادی مردم از "اشرف غنی" شد.

 تعدد کاندیدان پشتون که رآی ها را بیشتر تقسیم نمودند.«««  

اد کرده بود، برای کتلۀ بزرگی از مردم که دارای عقاید تکت و تیمی که ایج  خود اشرف غنی احمدزی و««« 
 بودند، خصوصاً در جنوب افغانستان غیر قابل قبول بود.  مذهبی

عدم اشتراک زنان بصورت وسیع در جنوب افغانستان یک عامل مهم تقلیل رأی های اشرف غنی شمرده ««« 
 میشود.

 ت مخالفان مسلح دولت) طالبان(.کمرنگ بودن اشتراک مردم در جنوب به دلیل تهدیدا««« 

  

به هر صورت حال نتایج انتخابات نشان میدهد که انتخابات به احتمال قوی باید به دور دوم کشانیده شود، تفاوت 
اکنون طوریکه دیده میشود اقای "کرزی" د   قابل مالحظۀ در رأی های هردو کاندید پیشتاز وجود دارد.

رسول" و تداوم اقتدارش شکست سختی را متحمل شده است و در پی راه  رپالنش برای کامیاب ساختن "زلمی
های بدیل است تا بتواند این بارصرف برای خودش]نه تمیش[ جایگاهی را در دولت آینده تعین و تضمین 

رقابت   بیشتر بدست کاندیدان ناکام است و تیم ارگ است.  حال طوریک دیده میشود سرنوشت انتخابات  نماید.
هریک ازین دو کاندید   جلب آرای مورد ضرورت از طریق جلب کاندیدان ناکام به شدت ادامه دارد.برای 

 کوشش دارند تا با امتیاز دهی به کاندیدان ناکام، آنها را بخود جلب نمایند.

نمودند، حامیان اشرف غنی احمدزی در روز انتخابات حامیان هردو تیم بصورت وسیع ادعای کامیابی قاطع را 
و داکتر عبدهللا بطور رقابتی با ارقام غلطی از محل ها و مراکز انتخاباتی ارائه می نمودند، ذهنیت ها را 

هر تیم از کامیابی قاطع شان تجلیل به عمل آوردند، این ارقام کاذب حتی خود کاندیدان را هم   مغشوش ساختند.
شنیده گی، قبل از انتخابات چندین بار آقای "اشرف غنی احمدزی" به منزل "گل آغا  قرار  تحت تأثیر قرار داد.

" گل آغا شیرزی" به   شیرزی" حضور یافت و در مورد مسائل بحث های داشتند، ولی در روز دوم انتخابات
 اشرف غنی زنگ میزند که میخواهم در مورد یک موضوع عاجل همراه ات مالقات داشته باشم، ولی چون

آقای " اشرف غنی احمدزی" در پیروزی قاطع اش نظر به ارقام کاذب ارائه شده توسط حامیانش در دور اول 
شکی هم نداشت، در جواب به این تقاضای "گل آغا شیرزی" با لحن غرور آمیز میگوید" فردا تقسیم آوقات 

برای مالقات باشما را داشته  مالقات هایم مصروف است، من ببینم اگر پس فردا در تقسیم اوقاتم جای خالی
 این است سطح فهم و درک یک متفکر...  باشم".

 یکی از عواملی که باعث پیوستن "گل آغا شیرزی" با داکتر عبدهللا شد، ضدیت "شیرزی" با تیم "کرزی"

پاسخ سبک و مغرورانۀ "اشرف غنی" در مقابل تقاضای مالقات باوی که وی را به ضدیت واداشت،   دوم، 
 اشد.میب

را وارد نموده   "گل آغا شیرزی" با این عمل خویش به حیثیت خود لطمه بزرگی و جبران ناپذیر تآریخی را
م را یک انتحار سیاسی 4112به تعبیر آقای "شیرزی"، انصراف از اشتراک در مبارزات انتخاباتی    است.

تأریخی را مرتکب شد و به آسانی اعاده حیثیت بوده است، ولی این بار با ائتالف با تیم بدنام عبدهللا یک انتحار 
 بهتر بود ناظر باقی میماند، از مدارا کار میگرفت نه احساسات.  برایش مشکل خواهد بود.

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

 فهیم... و 
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عبدهللا دارای یک شخصیت خیلی ضعیف با ضعف اخالقی، خواص زنانه که بیشتر به آرایش های زنانه 
او با احمدشاه مسعود بوده باشد، فاقد قابلیت اداره، با یک سابقۀ بد با  عالقممند است و شاید همین دلیل نزدیکی

سهمگیری در جنگ های سال های دهۀ نود د رکابل بوده و درعین حال یک تکت نامتجانس و شکنندی را 
ایجاد کرده است، هزاره ها همیشه از مسئله قتل عام افشار که شورای نظار رهبری اش را به عهده داشت یاد 

ری میکنند و بعد از گرفتن قدرت اولین خطری را که داکتر عبدهللا به آن مواجه خواهد شد تفوق جویی و آو
 انتقام جویی هزاره هاخواهد بود.

از  اگرچه "عبدهللا" خودش مانند "اشرف غنی"   پشتونها خودرا خارج از دایرۀ تیم و تکت عبدهللا می بینند.
احتیاط خاص کار میگیرد ولی تیم منسوب به وی، با ضدیت با کلمۀ  دخیل شدن مستقیم در مسائل قومی از

افغان و افغانستان، پوهنتون و دانشگاه و روحیۀ ضد ارزش های تأریخی افغانستان، شعار های تجزیه طلبی، 
حساسیت شدید را در بین افغانها ایجاد کرده است، با نشان دادن چراغ سبز برای به رسمیت شناختن خط 

طالبان دیده می شود که محتاطانه از   به نفع پاکستان خواسته است حمایت پاکستان را نیزجلب نماید.دیوردند 
اوضاع پیچیده و بحران آفرین انتخابات افغانستان نظارت میکنند و منتظر یک فرصت طالیی هستند، بعد از 

د و ظاهرأ انتظار بحرانی را انتخابات بطور چشم گیری از حمالت شان در افغانستان کاهش به عمل آورده ان
تا از آن به نفع تقویۀ موقعیت و اقتدارشان استفاده کنند.   میکشند که احتماالً بعد از انتخابات بوجود می آید،

برنده شدن داکتر عبدهللا بدون شک باعث نیرومند شدن صفوف مخالفین دولت بخصوص طالبان خواهد شد، این 
 استقبال کنند.چیزی است که باید طالبان از آن 

دیده میشود که هریک ازین دو کاندید پیشتاز میتوانند باعث ایجاد بحران جدی بعد از انتخابات در افغانستان 
در بین آقای "کرزی" و تیم مافیایی ارگ در کوشش برای تضمین آینده اقتدار و مصؤنیت شان بر آمده   شوند،

 کاندید می خواهند در برابر امتیازات داخل معامله شوند.کاندیدان ناکام هم از موقعیت ضعیف این دو  اند.

رفتن ویا نه رفتن انتخابات به دور دوم بعد ازیک پروسۀ بررسی شفاف و عادالنۀ شکایات توسط کمیسیون  
در صورتیکه نتایج نهایی تفاوت زیادی از   شکایات انتخاباتی را قانون تعین میکند نه بر حسب خواهش افراد.

ایی نداشته باشد، مطابق به قانون ما چارۀ ُجز رفتن به دور دوم انتخابات نداریم، برعکس اگر درنتیجۀ نتایج ابتد
بررسی های کمیسیون شکایتی انتخاباتی، تعداد زیادی از مراکز و محل های رای دهی ناپاک ثابت شده و باطل 

دید شود و نهایتاً یکی ازین کاندید بیشتر گردند، ومنتج به ایجاد تفاوت زیادی را در تناسب رای های این دو کان
فیصد آرا را بدست آورد، بازهم ما ناگزیر به پذیرفتن نتایج انتخابات خواهیم بود و ضرورت به به راه  41از 

 اندازی روند دوم انتخابات نمیباشد.

شان این دو حال تیم مافیایی ارگ در کوشش نه برای ایجاد راه حل این مشکل بلکه بخاطر منافع شخصی ای
کاندید را تحت فشار قرار داده اند تا مطابق به طرح که اقای" کرزی" پیشنهاد میکند، موضوع انتخابات را در 
روند اول فیصله کرده و از رفتن به روند دوم جلوگیری نمایند. این توافق و ائتالف باید قبل از اعالم نتایج 

نتایج نهایی اگر انتخابات به دور دوم کشانیده شود، دیگر از  نهایی انتخابات صورت بگیرد، زیرا بعد از اعالم
 01لحاظ قانونی جای برای ائتالف ویا انصراف وجود نخواهد داشت و این دو کاندید مطابق به بند دوم مادۀ 

فیصد آرای قانونی را در انتخابات حاصل کرده نتوانند، در مدت  41قانون انتخابات "هرگاه کاندیدان بیشتر از 
دو هفت بعد از اعالم نتایج بی دو نفر از کاندیدان که بیشترین آراء را کسب نموده اند، بار دوم انتخابات 
صورت میگیرد. کاندیدی که آرای قانون بیشتری را درین دور کسب نماید، منحیث شخص انتخاب شده اعالم 

 ود.که درین صورت کاندیدان مکلف به برگزاری انتخابات خواهند ب  میگردد".

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

برای تغییر در آینده نداریم... حد اقل باید کوشش  استعمال نمودند، ما بازهم در موقعیت قرار گرفته ایم که امید
شود بعضی از دستآوردهای سیزده سال گذشته حفظ گردد، اگرچه دربخش دولتی با فساد گسترده وضعف که 

ولی در بخش سکتور خصوصی، در   در اداره وجود داشت کارهای قابل مالحظۀ صورت نگرفته است،
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ت گرفته است، حال باید راه های حفظ این دستآوردها را عرصه های مختلف پیشرفت های بزرگی صور
 جستجو نمود، با به بحران رفتن افغانستان در اثر انتخابات همۀ این دستآوردها از بین خواهند رفت.

 رفتن انتخابات به روند دوم از نظر من مشکالت زیادی را به بار خواهد آورد،

هد آمد، زیرا این صرف دو کاندید بوده و هزاران کاندید اول، اینکه گراف اشتراک مردم خیلی پائین خوا
 شورای والیتی که یک عامل عمده افزایش اشتراک مردم در انتخابات بود، وجود ندارند.

دوم، تدابیر امنیتی که در روند اول انتخابات اتخاذ شده بود، در روند دوم چون نیروهای امنیتی هم خسته شده 
 داشت، اند، نتیجه برعکس را خواهد

سوم، تقلب های گسترده تر به نفع کاندیدان مختلف صورت خواهد گرفت، و نظارت کامل کامل از پروسه به 
دلیل عدم موجودیت هزاران کاندید شورای والیتی و یازده کاندید ریاست جمهوری خیلی کمرنگ تر خواهد 

  بود.

ند ما را صدمه خواهد زد، خصومت های چهارم، تضاد های قومی به اوج خود خواهد رسید، و وحدت ملی شکن
و پشتون در طرف   قومی به اوج خود خواهد رسید. یعنی احتماالً هزاره ها وتاجک ها به طرف و ازبکها

 دیگر میدان معرکه قرار خواهند گرفت و ازین اختالفات دشمنان افغانستان بخصوص همسایه سود خواهند برد.

 ندیدان، احتمال تصادمات قومی موجود است.و بعد از اعالم پیروزی هریک ازین کا

رفتن انتخابات به روند دوم باعث ایجاد نفاق اقوام باهم برادر افغان خواهد شد، و حکومتی که در اثر مداخلۀ 
حامد کرزی و کمیسیون های دست نشانده اش برند اعالم شود، به هیچ صورت مورد قبول ملت قرار نخواهد 

بیشتر انتخابات توسط تیم حاکم مساعد شده و دیموکراسی نوپا در افغانستان  گرفت، زمینۀ مهندسی نمودن
قربانی اغراض شخصی خواهد شد، هرقدر پروسه طوالنی شود زمینه مداخلۀ مافیای ارگ بیشتر خواهد شد، 
درین صورت دشمنان خارجی بخصوص همسایه های افغانستان ازین نفاق به نفع شان سود خواهند برد و 

جاسوسان افغان خود هیزم بیشتری را در اجاق نفرت بین القومی خواهند انداخت و آن را بیشتر شعله بوسیلۀ 
 ور خواهند ساخت.

بناً به نظر من بهتر است تا دو کاندید پیشتاز به عوض حضور یافتن در ارگ نزد تیم مافیایی شکست خورده، 
ت ازین بحران را جستجو کنند، به مداخـــــــلۀ و راه های معقول جلوگیری و بیرون رف  هردو بین هم نشسته

اگر چه از نگاه قانون ائتالف وجود ندارد، ولی این دو کاندید   ارگ و کمیسیون های دست نشانده پایان بخشند.
فیصد آرای مردم را باخود دارند که میتواند انصافاً یک مشروعیت را ایجاد کند و به  11در حدود   مجموعاً 

فیصد" مردم ارج گذاشته شده و به هیچ صورت یک حکومت ائتالفی  11مطلق مردم "حدود آرای اکثریت 
ولی اگر امتیازات به زورمندان و تیم حاکم ارگ داده شود، باز یک حکومت ائتالفی   پنداشته نخواهد شد.

  نامشروع با بی حرمتی به آرای مردم را بوجود خواهد آورد.

گردد، باید نواقص را که در پروسه   واند صدفیصد به ستندرد جهانی عملیدیموکراسی نوپای افغانستان نمیت
ایجاد میشود با مدارا ترمیم نمائم تا زمانی برسد که همه چیز مطابق قانون پیش برود. اولویت ما باید حفظ ثبات 

دف باید این نسبی و دستآورد های معنوی و مادی سیزده سال اخیر، امنیت و ثبات باشد، برای رسیدن به این ه
 جام زهر را نوش جان کرد...

 پایان..

 


