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 اجتناب ناپذیر است: فغانستان ظاهرا  ابحران قریب الوقوع در 
 

 عبارت اند از: باال به پائین دارند از مردمی رأیکاندیدان که 
 

 اشرف غنی احمدزی -1
 داکتر عبدهللا -4
 گل آغا شیرزی -3
 سیافعبدالرسول  -0
 قطب الدین هالل -5

 

 کاندیدان پیشقدم عبارت اند از: برخالف ولی
 

 اشرف غنی احمدزی -1
 داکترعبدهللا -4
 زلمی رسول -3
 

 ز دیگریا شان اندک بیشتر یا کمتر یاشرف غنی و داکتر عبدهللا باید تقریبا  باهم نزدیک باشد یعنی شاید یک رأی
 باشد...

 د بود.د، بحران ساز خواهزین سه تن اگر برندۀ انتخابات شوکدام ا نظر به دالیل ذیل، هر
 

 نظرداشت بعضی از نقاط ضعیف که ذیال  تذکر می با در  :انتخابات شودرف غنی برندۀ نهایی که اش یدر صورت
 تواند بحران بعد از انتخابات را تسهیل نماید: ابد، میی

 1- ه است، ثانی[ ساخته شد انتخاب]بحیث  تکت انتخاباتی اشرف غنی که به احتمال بسیار قوی توسط کرزی
 یاراختصاص داده شده است، بدوستم عبدالرشید است.  خصوصا  معانیت اول آن که به  بسیار آسیب پذیر

قابل تحمل و  مردم افغانستان در مجموع و بخصوص مردم جنوب که بیشتر تحت نفوذ طالبان قرار دارند
هم بخوبی درک نموده است، و به همین دلیل  "اشرف غنی"نیست.  این نقطۀ ضعف را خود آقای  پذیرفتن

تان جلوگیری به عمل آورد، حتی از انتشار از حضور وی در جریان مبارزات انتخاباتی در جنوب افغانس
درعین زمان جامعۀ بین المللی هم  "دوستم"موجودیت  در عکس هایش در جنوب افغانستان جلوگیری نمود. 

 ،تواند ازین تکت حمایت قاطع نمایند نمی
 4- مصلحت آقای کرزی، در کابل از  رهبردوازده سال اخیر تحت ادارۀ نظار بطور میراثی در  یراشو

.  است هرا حق دار امتیازات تمام تاجیکان افغانستان قلمداد نمود و خود اکمیت و نفوذ تام برخوردار هستح
و به آسانی این تسلیمی را نخواهد  می بیند "اشرف غنی"بیرون از تیم  را خود این گروپ حاکم در کابل

ه ر رسمی را در بلخ ایجاد نموددرالی غیییک حکومت ف والی مقتدر بلخ که تقریبا   "عطا محمد نور"پذیرفت. 
 گی خواهد نمود،ستادیا مال می بیند و تا مرگ به مقابل اورقیب اصلی اش در ش به مثابۀرا " دوستم"است، 

 3- گان افغانستان را ابل مالحظۀ نخبکه یک تعداد ق یوجودبه گرد اشرف غنی جمع شده است، باکه  یتیم
میشه بر سر مسائل کوچک و آتشزا که در ده سال گذشته ه شامل است ولی یک تعداد از متعصبین قومی

ن یبه قوم پشتون توه زمانی که "انور سادات"من یقین دارم که . باشد باهم در جدال بوده اند را نیز شامل می
مردم را تحریک نمود و مردم از والیات جنوبی  با خشونت راتم با مظاهنمود و عکس العمل های شدید توأ

وی نشان دادند، و آقای جنرال "طاقت" که به اقلیت ها توهین نموده بود و با  شان را بر علیهانزجار شدید 
عکس العمل شدید مردم روبرو شد و آقای یون که در مسائل قومی موقف خیلی افراطی را اتخاذ نموده است 

گاه پوهنتون و دانش در یک اتاق حضور یابند که مبادا با شنیدن اصطالح "اشرف غنی"توانند در جلسات  نمی
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 یلی شکنند بسازد،یم اشرف غنی را ختواند ت گیرد... این مسائل میبرخورد صورت ن
 0- شدیدا  سنتی و مذهبی  هستند در جامعۀ شود مسیحی موضوع خانم و اوالد های اشرف غنی که گفته می

 یچنانکه ظاهرا  جلوه م مشکل بزرگ افغانستاندانیم،  تواند فاجعه آفرین باشد. طوریکه می افغانستان می
 ن طالبان می باشد کهافزو ریاست جمهوری نبوده بلکه تهدیدات وسیع و روز انبین این ده تن کاندید کند

نموده و حمالت شان یک سیر تصاعدی سریع را می پیماید.   را نتخاباتپروسۀ ا نمودن سبوتاژ حتی تهدید
الد های والی مردم محل برخوردار هستند. خانم و اطالبان در مناطق اطراف خط دیورند از نفوذ زیادی با

سۀ تواند و پرو ضد رژیم شده می یک وسیلۀ بزرگ تشدید تبلیغات طالبان بر "اشرف غنی"آقای  مسیحی
دهند توقف و باعث تشدید جنگ خواهد  شان تذکر می مهم برنامه های ءکه همۀ کاندیدان بحیث جز صلح را

 شد.
 

 بازهم یک بحران بزرگ در افغانستان اجتناب ناپذیر است: این انتخابات شود:عبدهللا برندۀ  که داکتر یدر صورت
 

 1-  داکتر عبدهللا از سابقۀ خوبی برخوردار نیست، خصوصا  دخیل بودن وی در جنگ های تباه کن تنظیمی
 ،کابل

 4-   تیبخمی نماید که عامل اصلی تمامی بد گی از احزاب متخاصمنمایندو  هغیر متجانس بود تکت آن کامال 
 مه باشند و این اتحاد سست و شکنند که قبل ازین مجاهدین در افغانستان میتنظیم های ها بعد از پیروزی 

هم پاشیده است، دور از انتظار نیست که بعد د از اندکی زمان کوتاه دوباره ازوجود آمده و بعه ده ها بار ب
[ در ودو مسع ]ربانیته که افتند و مانند گذشدوران جنگ تنظیمی کابل بین هم بیاز به قدرت رسیدن مانند 

ش آتکابل را به  عبدالعلی مزاری[ درغرب کابل موضع گرفته بودند و]آسیاب و  بدین[ در چهار]گلارگ، 
زمینه ساز اشغال افغانستان توسط طالبان شدند، این بار بازهم ممکن  ویرانه تبدیل نمودند وکشیدند و به 

اتحاد  و حزب اسالمی، وحدت، جمعیت و جنبش) .تسهیل ببخشندوسیلۀ طالبان ه اشغال کابل ب یرازمینه را ب
 های داخلی در افغانستان هستند(. . .،جنگ  اصلی عاملین سیافرسول اسالمی به رهبری 

 3- ها که از  حاکم است، پشتونشکل حاد آن می و نژادی بیک کشوری که متأسفانه هنوز هم مسائل قو در
 قومی تا هنوز در بین مردم ماورایشوند، هویت  ور پنداشته میمالک امتیاز فرد اول در کشریخی نگاه تأ

د، ون بیابرا از دایره بیر حاکم شود که قوم اکثریت پشتون خود یگی گروپشکل نگرفته است. اگر به یک بار
نتیجه باعث  جنوب افغانستان به همراه خواهد داشت، و در در بدون شک عکس العمل های شدیدی را

و باالخره منتج به تقویۀ بیشتر گروه های مسلح مخالف  دم اطاعت از حکومتع مرکزی،کمیت تضعیف حا
هم پاشیدن رژیم نوپای مارا به همراه داشته باشد. باوجودیکه تواند از ]طالبان[ خواهد شد، که می کشور

ن ازین توا است که با نگفتن آن نمی جامعۀ سنتی ما همدیگر پذیری یک عمل شایسته است ولی این حقیقت
 ،...عیت چشم پوشی نمودواق

 0- مقاومت علیه طالبان[ از ملت  محقق کسانی بودند که تا امروز بنام نیروهای مقاومت داکتر عبدهللا و[
یا روه های مسلح افغانستان ندارند، آصلح با گ یراب و هیچ اراده ای گیرند و جزیه می خواهند امتیاز می

 دشوتان باشد؟؟؟  این گروه نه خمشکل فعلی افغانس یراب جنگ با طالبان خواهد توانست یک راه حل ادامۀ
ی دتهدید ج یک طالبان که بدون شک حال به یراب گو با این گروهو  گفت د نهعالقه به صلح با طالبان دار

 قابل پذیرش است... مبدل شده اند،
 

 نظر به دالیل ذیل بحران آفرین خواهد بود: :در صورت که زلمی رسول برنده اعالن شود
 

 1- و از  ، ریشۀ مردمی ندارددهد نمی یراش یرااست که به تنهایی حتی فامیلش هم ب زلمی رسول کسی
 ،دارد رپارچۀ امتحان سفید نمرۀ صد را انتظا

 4- قای ب را انتخاب نموده اند که به معنی "زلمی رسول"اولی  بقای شان بحیث انتخاب یرایای ارگ بگروه ماف
 قابل قبول نیست. وجه مردم افغانستان به هیچ اکثریت یرااین رژیم فاسد خواهد که ب

 3- در خارج حمایت جهانی را از  نستان مردم را به ستوه آورده اند،ادامۀ تیم مافیایی ارگ که در داخل افغا
کوریای شمالی، وینزیویال های جهان ] ترین و منزوی ترین کشور منفور در قطار را افغانستان دست داده اند،

 می یا زنند. این تیم مافیایی فاسد به کشتی بقای خویش دست و پا می یراصرف بت. و سوریه[ قرار داده اس
. یعنی به  . ماند که در بحر طوفانی گیر مانده باشد و در داخل کشتی هم آتش سوزی ادامه داشته باشد.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

خواهند از پهلوی آنها امتیازات  ن که می. این تیم توسط یک تعداد فرصت طلبا . .است هرصورت غرق شدنی
ان، بقای ش یراست آورند و یک تعداد از کسانی که در گذشته در رهبری این تیم فاسد قرار داشته اند و ببد

به کرسی نشاندن زلمی رسول با استفاده از  زنند، مورد حمایت قرار دارد. بصورت مشترک دست و پا می
را در پی خواهد داشت، و  بزرگ مردمی به احتمال زیاد بر اندازی یک تعداد مظاهرات تقلب و قدرت دولتی

س آن ایاالت متحدۀ امریکا از نگاه معنوی مورد حمایت قرار از طرف جامعۀ بین المللی در رأ این مظاهرات
 باالخره سبب خلع نمودن زلمی رسول و ایجاد حکومت مؤقت خواهد شد. شاید ، وگرفت خواهد

 

 انتخابات[ تا روز 0] درین وقت تنگ ی موثر ترینظر به دالیل فوق اگر تغییرات دیگری رونما نشود، و ائتالف ها
توانیم که بحران قریب الوقوع در افغانستان اجنتناب ناپذیر است و احتماال  این چیزی است که  ایجاد نشود، گفته می

 تیم مافیایی ارگ آن را مهندسی نموده است.
 

به عبدهللا کشت ] شاه  گی کرزیشنیدکرزی در سه یا چهار روز آینده آخرین چال هارا بکار خواهد برد،  قرار 
نشان دهد که  ریبه نفع زلمی رسول انصراف بدهد، طو را کوشش دارد تا داکتر عبدهللا وزیری[ داده است، کرزی

" اشرف غنی" " را به نفعزلمی رسول" دهید، ما مجبورا  بدست  ] پیوستن به زلمی رسول[ را از اگر این موقع
 . . زندۀ اصلی شما خواهید بود.که در آن صورت با انصراف دهیم

 

 "زلمی رسول" فته است، از کامیاب نمودنشود، کرزی در یک وضعیت خیلی دشوار قرار گر که دیده میقراری
. کوشش  . را نخواهد توانست با پارچۀ امتحان سفید نمرۀ صد بدهد. "زلمی رسول"ئن نیست، ترس دارد که ممط

دامن زدن موضوع غلجایی و  یراس تبدیل شده است، کوشش ببه یأ " به تیمشگل آغا شیرزی"جذب  یراهایش ب
 . . ناکام شد. "گل آغا شیرزی"گیرد نیز توسط را بدست خواست به این وسیله رهبری درانی ها  درانی را که می

تحد غیب به مرا با تذکر موضوع غلجایی و درانی تر "گل آغا شیرزی"شود تیم کرزی کوشش زیادی نمود  گفته می
.  . ابد.ی که در غیر این صورت قدرت از درانی به غلجایی انتقال میدهد  و اخطار می نماید،  "ی رسولزلم" شدن با

داند که اگر به کرزی بپیوندد پیروزی  می که یداد، باوجود شنهادات کرزی بطور قاطع جواب ردشیرزی به این پی
ه از بیرون با طوفان روبرو است و نصیب خواهد شد، ولی از سوار شدن به این کشتی فاسد کدر روند اول قاطع را 

 خودداری نمود... ،سوزی آتش با از داخل هم
 

دریغ نمی ورزد، و با حس قدرت طلبی جنون آمیزی که دارد تا سرحد مرگ به چیز به هیچ  شدن کرزی از متوسل
به پیروزی  پالن بعد ازگیرد بلکه  انتخابات را دربر میپروسۀ  هایش نه تنها  برنامه این بازی دوام خواهد داد. 

رسانیدن کاندید مورد نظرش با به حاشیه راندن رئیس جمهور جدید و تحکیم حلقه مافیایی ارگ، تعدیل قانون اساسی، 
 ...خواهد داشت ادامهتی و تصاحب کرسی صدارت راصد ریاستی به  تغییر نظام

 
 پایان بی پایان
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