
AFGHAN GERMAN 

ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 مطلب میباشدمسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش نویسندۀ  
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 2020اپریل    18،  ا

 افغانستان   یجمهور استیانتخابات ر

 پس منظر و عواقب آن  -اختالف غنی وعبدهللا  

انتخابات ریاست جمهوری درافغانستان بر گزارشد. قبل از  چهارمین 1398میزان  6پس از جرو بحث های زیاد باالخره بتاریخ 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بصورت جدی اندیشه های مبنی بر عواقب آن بالخاصه در ارتباط با مذاکرات صلح با طالبان  

جهت  لح« باالی انتخابات افغاستان ازین و تأثیر آن بر سهم گیری مردم وجود داشت و گفته می شد که شاید »مسألۀ مذاکرات ص
خود  نمایند. و همین طور هم شد. آقای محمد عطا نور در یک مصاحبۀ  اثر گزار باشد که کمتر رأی دهندگان در رآی دهی اشتراک  

جواب نمایندۀ   یا نمایندۀ سازمان ملل در افغانستان مطرح کرده و  UNAMAبا تلویزیون طلوع میگوید که ایشان این مسأله را قبال با  
 برنده است«.   2درمقابل   3نفر هم باشد  5سازمان ملل این بود » که انتخابات باید صورت گیرد. اگر رأی دهندګان 

» ثبات  نامزد برگزارشد و خط و مشی ها اعالم گردید. عبدهللا عبدهللا تحت شعار 13انتخابات ریاست جمهوری با حضور  
 و تعدیل قانون اساسی را از طریق لویه جرگه خواستار گردید.    صدارتی « تغیر نظام ریاستی به وهمگرایی 

دولت خواهد   رنفری صالحیت تصمیم گیری را در امو 4تیم  کمحمد اشرف غنی تحت شعار »تیم دولت ساز« اعالم نمود که ی 
ن هللا گذاشته، تمام میکند، نظام  ش را شاه اماا  اساسی که داشت، صلح را در کشور تأمین خواهد کرد و فصل کار نا تمام تاریخ

 با زور مندان محلی مقابله می کند.   و ،ریاست جمهوری متمرکز را حفظ  
رایی« سست ساخته و قبل  گتیم ثبات وهم » دربالخاصه  تنگ خیلی ازبازیگران سیاسی زورمندان را تیم دولت ساز  شعار آخری  

با وجودیکه در » دولت وحدت ملی « خود  نمودند یل یک دولت موقت را بلند از اینکه منتظر نتایج انتخابات باشند، شعار تشک
رسانه های خبری لجام ګسیخته حاکم در کشور شعار    و  ش درتیم ثبات وهمگرایی به کمک مطبوعاتا  عبدهللا هم سهیم بود همدستان

دارد.  برنده و بازنده ده شد. هر انتخابات که باالخره به حکم ستره محکمه این خواست غیر قانونی خوان  ددولت موقت را بلند کردن 
غنی چندین بار از احتمال باخت خود صحبت کرد اما عبدهللا گرچه دوبار بازنده این بازی  اشرف خود در جریان کمپاین انتخاباتی 

 که این نکته بسیار قابل مکث است. بود، اصال مسأله احتمال باخت را مطرح نمیکرد. 
بودند، صرف  رأی  میلیون کسانیکه واجد شرایط    9,6مشکل اساسی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این بود و است که از جمله  

 ٪ آرا را تشکیل میدهد.   ۱۹أی دادند که این رقم رنفر  ۴۰۱هزارو  ۸۲۴حدود یک میلیون و 
این مشکل پیش بینی میشد که نشده بود. پس به اصطالح نمایندۀ  بهتر این میبود که در قانون اساسی یا قانون انتخابات کشور قبالً 

 رأی برنده بود.   3نفر هم رأی میدادند به استناد قانون نافذ انتخابات دارنده  5سازمان ملل اگر 
  61ده نظر به ما اشرف غنی به رهبری باالخره نتیجه نهایی انتحابات از طرف کمیسون مستقل انتخابات اعالم شد. تیم دولت ساز 

%( منحیث رئیس جمهور انتخاب شده در حالیکه تیم ثبات وهمگرایی    64,50در صد آرا )  50قانون اساسی کشور با کسب بیش از  
 است.  بدست آورده  آرا را   ٪ 39,52به رهبری عبدهللا 

ب اعضای آن همه توافق  نتایج اعالم شده بعد از بررسی کمیسیون شکایات نظر نهایی کمیسون مستقل انتخابات بوده که درانتخا  
 نظر داشتند.  

اما متأسفانه تیم ثبات وهمگرایی به رهبری عبدهللا این نتایج را قبول نکرده، دست به اقداماتی میزند که جز تمرد وزورگویی هیچ 
تجاوز  تهامات، متهم به  سایر ا در پهلوی بنیاد و اتکای قانونی ندارد. عبدهللا این کار را به تحریک عبدالرشید دوستم یکی از کسانیکه  

 بوده، غنی از او فاصله گرفته و حاال میخواهد با تحریک عبدهللا و یارانش از غنی انتقام بگیرد.  جنسی به احمد ایشچی 
اشرف غنی در دور سوم انتخابات ریاست جمهوری خود دو اشتباه بزرگی را مرتکب شده که  درینجا میخواهم یاد آور شوم که 

کومت  حدامنگیر شان میباشد. اول انتخاب شخصی مثل دوستم را منحیث معاون اول انتخاب کردن و دوم قبولی    هردوی آن حاال هم
 اما این موضوع به انتخابات دوره چهارم ارتباط مستقیم ندارد.  دوسره بدون رعایت قانون اساسی کشور. به اصطالح 

ت جمهوری از راه قانونی نا کام مانده اند، حاال دست به ماجرا جویی  سوم در آرمان رسیدن به کرسی ریاس   رکه باو یارانش    عبدهللا 
از  هم  و رسانه های کشور متأسفانه اکثریت مسؤولین و بازیگران سیاسی و که جز ادعا هیچ پایه یا بنیاد قانونی ندارد.  میزنند

مثل اینکه دو نفردعوی شخصی با الی   اباء می ورزند و مسأله را چنان وانمود میکنند،بر مبنای قانون گرفتن موقف قاطع 
. یک جانب که عبارت است از تیم اشرف غنی  داشته باشند. در حالیکه مسأله اینطور نیست مسأله ملی افغاستان استموضوع 

ت  . اگر عبدهللا و یارانش به حکم کمیسون مستقل انتخابات و بررسی کمیسون شکایات قناع برنده استنظر به قوانین نافذ در کشور 
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ندارند باید به ستره محکمه رجوع نموده علیه کمیسون مستقل انتخابات اقامه دعوی کند. نه اینکه بدون هیچ بنیاد قانونی د ر قصر  
 .  دست به تمرد و قانون شکنی علنی بزند بی اساس   سپیدار با اعالن یک دولت موازی

واه و مطبوعات و رسانه های خبری کشور بر  وقتی عبد هللا ویارنش این کارا میکند، سؤال به سیاسیون به اصطالح خیر خ 
 میگردد که چر ا درین مسأله حساس برخورد سالم و متکی به قوانین نافذ در کشور نمیکنند.  

مسأله را در   تلویزیون طلوع  سیاسیون به اصطالح میانجی، مطبوعات و رسانه های خبری لجام گسیختۀ کشور بالخا صه 

گویا بین عبدهللا و اشرف غنی منازعه سر کرسی ریاست جمهوریست. در حالیکه مسأله چنین  انظار عامه چنان جلوه میدهند که  
نیست. اشتراک کم رأی دهندگان در انتخابات یک خالی قانونی است که در آینده از مجرای قانونی و تعدیل قانون اساسی کشور  

 باید اصالح شود.  
محمد اشرف  انین نافذ در کشور به پایان رسیده و تیم دولت ساز به رهبری  اما انتخابات دور چهارم ریاست جمهوری در چوکات قو

قانون اساسی کشور مطابق به طرزالعمل خاص در   63رئیس جمهور انتخاب شده طبق ماده غنی برنده این انتخابات میباشد. 
حلف وفاداری را    (کیه و روسیهبه جز ایران تر)  حضور نمایندگان با صالحیت کشور به شمول قاضی القضات دیپلوماتان خارجی  

   بجا آورده. واکثریت قاطع سران کشور های جهان به غنی تبریک گفته اند.
»ما حکومت  های عوام فریبانه مثل اراما عبدهللا به تحریک و اتکا به ملیشه های دوستم و چند تن از افراد بی مسؤولیت تحت شع

  ۹۰۰هزار رائیکه به عبدهللا داده شده پاک است اما  ۷۰۰همه شمول میخواهیم«، »ما از رأی پاک مردم دفاع میکنیم« )گویا 
و غیره با تمرد و اخالل نظم کشور میخواهند کشور را درین مرحله حساس تاریخی بسوی   هزارائیکه به غنی داده شده ناپاک !( 

» یک  اقب آن برای همه بالخصوص برای کسانیکه این بحران را دامن میزنند خیلی وخیم خواهد بود. یک بحرانی بکشانند که عو
 درخت کرمی میتواند سبب حریق دریک جنګل شود اما اولین درختی که میسوزد همان درخت کرمی خواهد بود.«  

 

 :چیزی بنویسم انستانغم در اف کموقف گیری و نقش مطبوعات و رسانه های خبری حامیخواهم در ارتباط به ر خدر آ
  

افغانستان  ی دراز » دست آورد« هائیکه به آن خیلی بالیده میشود، آزادی بیان و آزادی مطبوعات و رسانه های خبر ی امروز یک
چهارم  منحیث قوای    قوای اجرائیه، مقننه وعدلیه مطبوعات در پهلوی  و  شاید بارها شنیده باشید که رسانه ها  هم    این مطلب را است.  

با در نظر داشت حفظ و حراست آزادی دیگران، مصالح ملی، منافع علیای کشور  با استفاده از حق آزادی که قانون برایش داده و 
و سالمت مادی و معنوی جامعه نقشی را درجامعه بازی میکند که شایستۀ اخالق و مقام این وظیفه میباشد. دیموکراسی به  

ل آگاهی  او   خبر نگاران وکارکنان مطبوعات و رسانه ها منحیث قوای چهارم جامعه باید    قانون است. مشروع  اصطالح دیکتاتوری  
کامل از همه قوانین نافذ در کشور داشته باشند. دوم هر که در هر مقام و هر جایگاهی که باشد، اگر از چوکات قوانین نافذ در  

ها را با نشر اخبار سالم بگیرند. در حفظ و حمایت از امنیت  کشور کاری انجام میدهد باید خبر نگاران و رسانه ها جلو این تخطی  
ملی، اسرار دولتی، حریم خصوصی، مالکیت های فکری، آبرو و اعتبار اشخاص و حفظ حقوق و نظم عمومی ایستادگی نموده و  

پخش بیشتر اطالعات   . اما متأسفانه مطبوعات و رسانه های خبری در کشور بااز تبلیغات و پحش اخبار گمراه کننده بپرهیزند 
قوانین مطبوعات  خالف  ، بودهاز موازین ملی  آشکار تخطی  عملی نچنی  نادرست و یک جانبه اذهان عامه را مغشوش میسازند. 

     .  ی شود محسوب مجهانی ملی وبین الملی 
در پخش خبر تعلیق یک میلیار دالر کمک امریکائی ها چنان افکار عامه را مغشوش ساختند که گویا امریکائی ها این  :    چند مثال 

د و روغن بخرند. در حالیکه حقیقت این طور  پول را میخواستند در یک بوجی به بازار کابل بیاورند تا برای مردم بی بضاعت آر 
   نیست. این مبلغ بخشی از کمک های نظامی یا قوای هوایی آمریکاست. 

سپتمبر   11امریکائی ها برای آوردن دموکراسی، تأمین حقوق زنان و مبارزه با فقر به افغانستان نیامده بودند. آنها میخواستند انتقام  
 بخواهیم یا نخواهم میروند و در جست و جوی یک بهانه استند.  را بگیرند که گرفتند. حاال اگر 

موضوع اختالفات انتخابات است. من از خبرنگاران و مسؤولین رسانه های خبری می پرسم که آیا یک بار هم این   مثال دوم 
ظم عامه، زور گویی و  موضوع را به رسانه ها کشانیدید که اعالن مراسم تحلیف و حکومت موازی عبدهللا و همراهانش اخالل ن

تمرد است یا کدام اساس قانونی دارد؟ در حالیکه ژورنالیستها وظیفه دارند هرکه خالف قانون عمل میکند در هرمقام و جایگاهی  
 که باشد باید مورد انتقاد قرار گیرد. 

   
ا رئیس جمهور منتخب مطرح شود  اگر عبدهللا و همراهانش واقعا یک حکومت به اصطالح همه شمول میخواهند باید این خواسته ب  

و باید در ساختار و تشکیل قوای ثالثه اصل تعادل شایسته سا الری و خواست اکثریت در نظر گرفته شود . اصل اکثریت و اقلییت  
در هیچ نظامی وجود  مردم  ه هممیباشد و باید این اصل راهم پذیرفت که رضایت صد در صد  « یک نظام دموکراسی بای» الف

 ندارد.  
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