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 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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  م٠٦/٠٩/٢٠٠٩                           غوث جانباز
                                                                                                                                          

   :بحران افغانستان
  در ميان حکومت ائتالفی و ديکتاتوری دستهای قطع شده

  )سايت افغانستان رو  ,سيرينکو. آ .جمه شده از متن روسیتر(
  

عبداهللا عبداهللا جريان  , عقب پرده ميان تيم حامد کرزی و رقيب او در انتخابات ایدر افغانستان مذاکرات بالوقفه
 آنها باعث رقابت های انتخاباتی ,اخبار رسيده از کابل گواه آن اند که در صورت دست نيافتن طرفين به تفاهم  .دارند

عواقب چنين يک بحران سياسی را دشوار است پيش بينی  .بروز بحران عميق سياسی در افغانستان خواهد گرديد
  .عالئم آغاز بحران مذکور را همين اکنون ميتوان به وضاحت مشاهده نمود .کرد

روند تغيير يابی  .امه دارداگست اشتراک ورزيده اند کماکان اد٢٠شمارش آرای رای دهندگانی که در انتخابات مورخ 
نشان ميدهد که حامد کرزی در آخرين  ,که از طرف کميسيون مستقل انتخابات به سمع مردم رسانيده ميشود  ,اعداد

جمع يک رای را به دست می آورد و بدين ترتيب پيروزيش را در دور اول انتخابات  "طالی" فيصد آرای ٥٠تحليل 
داکتر عبداهللا موضعات  , آرای رای دهندگان به کابل از مناطق جنوبی کشوربه مرور مواصلت .جشن خواهد گرفت

  .در حال از دست دادن است ,فيصد رسيده بود  ٤٠شمالی الی  انتخاباتی خويش را که قبال در بعضی از نواحی کابل و
و عبداهللا % ٤٤حامد کرزی  , اگست سال جاری پخش نمود٢٧مطابق آماری که کميسيون مستقل انتخابات به تاريخ 

  .آرا را به دست آورده اند % ٣٥عبداهللا 
در حاليکه  , فيصد  آرای رای دهنده گان را از خود ميسازد٤الی  ٣حامد کرزی از  , با شمارش هر بخش جديد آرا

ه البته در شرايط افغانستان معجز( در صورت حفظ روند کنونی .داکتر عبداهللا به همان اندازه رای را از دست ميدهد
در صد  ٦٠حامد کرزی ميتواند  الی  ,آرا%١٠٠بعد از ارزيابی و شمارش  .) کردینفهای انتخاباتی را نيز نبايد 

بايد تذکر داد که  .آرا را از خود خواهد ساخت فيصد ٢٥ الی ٢٠داکتر عبداهللا از  آرای رای دهنده گان را کسب کند و
  . در صد آرا تثبيت خواهد شد٦٠ و ارزيابی تغيير قطعی به نفع يکی از کانديدها بعد از شمارش

تيم حامد کرزی و کميسيون مستقل انتخابات چند روز بعد ميتوانند پيروزی مجدد رئيس  , با در نظر داشت داليل فوق
اينکه آنها با چه قاطعيتی نتايج انتخابات را اعالم خواهند کرد  .را در دور اول  انتخابات اعالم نمايندی جمهور کرز

و توجه همه جانبه ی اهالی را تا هنوز  به  ,باط ميگيرد به پروسه  های سياسئی که در اين کشور در جريان اندارت
  .خود  جلب نکرده اند

  

  صالح ,اتمر ,نور :بازيگران کليدی
 باشد که  که تيم داکتر عبداهللا در حال آماده سازی اقداماتی میستگواه آن ا ,     معلوماتی که در دسترس ما قرار دارد

منابع سايت افغانستان رو در کابل خبر ميدهند که نقش  .يعد از اعالم رسمی نتايج انتخابات قرار است آنرا عملی نمايد
والی بلخ عمال وظيفه ی آمر مرکز انتخاباتی داکتر  .عطا نور بازی ميکند ,اساسی را در تيم عبداهللا عبداهللا والی بلخ

  ۀوزير اسبق امور خارج ,از برکت مساعی عطا محمد نور .به عهده داشته استعبداهللا را در شمال افغانستان 
تمام امکانات اداری را در واليات بلخ به نفع کانديد  ,عطا نور .افغانستان بيشترين رای را در شمال از خود ساخت

  .يعنی داکتر عبداهللا به کار برد"  ملی افغانستانۀجبه"
تعلق به اراده  , حاضر به سازش با حامد کرزی خواهد شد يا خير و تحت کدام شرايطاينکه داکتر عبداهللا , بدين ترتيب

  .و موضع گيری عطا نور خواهد داشت
حنيف  -وزير امور داخله :در شرايط کنونی موضع گيری دو شخص فيصله کن به نظر ميرسد ,در تيم حامد کرزی

  .امراهللا صالح –اتمر و رئيس امنيت ملی 
 اگست اظهار داشت ٢٧موصوف به تاريخ  ,تيم کرزی طرفدار اقدامات قاطع و صريح به شمار ميروددر  ,حنيف اتمر

وزن کلمات آقای  .که نيرو های دولتی آماده اند تا از بروز هر گونه بی نظمی و خشونت در کشور جلوگيری نمايند
  .يز گرديداتمر آن قدر زياد بود که حتی باعث عکس العمل بعضی از وکيالن ولسی چرگه ن
او ميخواهد با طرفداران داکتر عبداهللا  .از جانب ديگر امراهللا صالح در اين ميان مصمم است نقش ميانجی را بازی کند

منابع ما در کابل خبر ميدهند که امراهللا صالح در شرايط  . زور ومناقشهقفنه از مو ,از در تفاهم و انعطاف پيش آيد
امراهللا صالح چند  . تيم کرزی برای مذاکرات با عطا نور گماشته شده استکنونی يگانه شخصی است که از جانب
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کرزی را به نامبرده تحويل  "پيام"روز قبل به امر حامد کرزی به بلخ برای ديدار با عطا نور سفر کرد که طی آن 
  .داد

عطا نور -)مترجم-مطابق متن روسی"(پادشاه شمال"با  "ارگ"انتخاب امراهللا صالح در نقش مذاکره چی از طرف 
 .اين بار اول نيست که امراهللا صالح سهم مهم را در تامين مناسبات شمال با مرکز کشور ميگيرد :تصادفی نبوده است

گفته ميشود که از برکت مساعی امراهللا صالح است که عطا محمد نور کماکان در کرسی والی واليت بلخ باقی مانده 
 سال جاری مناسبات ميان کرزی و نور بر هم خوردند و به تعقيب آن عطا نور پس از آن که در آغاز  تابستان .است

امر اهللا صالح همان کسی  ,به حمايت فعال از نامزدی عبداهللا عبداهللا در انتخابات به کرسی رياست جمهوری پرداخت
طرفی عطا نور از بود که رئيس جمهور کرزی را به حوصله مندی فرا خواند و از او خواهش کرد تا از تصميم بر 

  . مقام واليت منصرف  شود
 نظر اند که موضعات سياسی امراهللا صالح بعد از حوادث اگست  اينبعضی از تحليلگران امور سياسی در کابل به

  .امسال هر چه بيشتر استحکام خواهند يافت
ولی  ,ده است معلوم نيست ماموريت اخيرش در بلخ به کار برد  اينکه رئيس امنيت ملی چه داليلی را برای پيشبر

خاطر " بعد از انتخابات" اگست حين صحبتی در باره ی وضعيت ٢٧عطا نور به تاريخ  ,قسمی که معلوم ميشود 
بدين ترتيب او تاکيد کرد که نتايج  ."دور نمای دور دوم انتخابات رياست جمهوری مورد شک است"  نشان ساخت که

عده ای در کابل عقيده دارند که عطا نور از  .يرفتذپ يک واقعيت سياسی یا اگست را بايد به مثابه ٢٠انتخابات 
  .يت خواهد کرداتفاهم با حامد کرزی حم پيشنهاد صلح و

  

   فعاليت امريکا 
امريکايها نيز در باره ی کاهش اختالفات ميان حامد , دلچسپ است تذکر داده شود که قبل از سفر امراهللا صالح به بلخ

ضمنا مالقات های مامورين امريکائی با والی بلخ در اين زمينه نيز قابل  .بداهللا اظهاراتی داشتندکرزی و عبداهللا ع
مطابق متن "(پادشاه شمال"تحليلگران در کابل نظر ميدهند که فعاليت امريکايها به خاطر گفتگو با  .مالحظه بوده اند

  .به دوش داشته است برازنده بوده استکه نقش ميانجی را از طرف داکتر عبداهللا , عطا نور)مترجم-روسی
 امريکا در افغانستان و پاکستان ريچارد هولبروک از واليت بلخ ۀ اگست نماينده ای خاص ايا الت متحد٢٤به تاريخ 

" احصائيه"او را با  ,عطا نور حين ديدارش با ريچارد هولبروک .ديدن کرد و طی آن با والی بلخ  نور  مالقاتی داشت
تخلفات و تخطی  . در واليات جنوبی افغانستان جا داشته اند آشنا ساختً  اگست که عمدتا٢٠در انتخابات های تخلفات 

ريچارد هولبروک  ,پس از باز گشت به کابل .بر ريچارد هولبروک گويا تاثير زيادی داشته است "بر مال شده"های 
در انتخابات به  او اشاره کرد و " ی حد و حصرب"  با حامد کرزی ديداری داشت که حين آن به  تخطی ها و تخالفات

گفتگو ميان ديپلومات امريکائی و حامد " :منبع در کابل تاکيد ميکند .از نارضايتی  خويش در اين زمينه ياد آورشد
 امربکائی حين ترک دفتر رئيس جمهور کرزی دروازه را به عقبش با سرو ۀکرزی آنقدر شديد بوده است که نمايند

 اگست به  رسانه های افغان ٢٧مذکور را ديپلومات های امريکائی در کابل به تاريخ " تصادم"خبر  ."بودصدا بسته 
  ۀديپلومات امريکائی به عطا نور وعد , اگست با والی بلخ داشت٢٤در مالقاتی که هولبروک به تاريخ . اطالع دادند

  .افزايش کمکهای اقتصادی امريکا را به اين واليت داد
سفير اين کشور در افغانستان جنرال  )فقط چند روز بعد( - ديگر امريکاۀدوم را با آقای نور مامور عا لی رتبمالقات 

منابع موثق خبر ميدهند که يک مامور بلند پايه ی ديگری امريکائی  نيز که نامش  .کارل آيکين بيری به عمل آورد
  .مالقات سوم را با عطا نور داشته است , افشا نشده است

 ,زبان های تيز در کابل( امريکا و رئيس امنيت دولتی افغانستانۀشار های بی مانند که از جانب سه مامور بلند پايف
 کليدی در ۀدر ظرف چند روز باالی عطا نور که در شرايط کنونی چهر) خاص امريکا مينامند "نفر"امراهللا صالح را 

 موجوده ميان عبداهللا و کرزی پايان ۀنبال ميکرد تا مناقشعبداهللا شمرده ميشود  صورت گرفت هدف آن را د.تيم ع
  .بيابد و تفاهمی صورت بگيرد

 .تاثير را باالی عطا نور دريابند مثمری نفوذ و" چينل" معلومات به دست آمده گواهی ميدهد که امريکايها توانسته اند
آماده است داکتر عبداهللا را معتقد بسازد تا   ,منجمله افزايش کمکهای اقتصادی و پولی  ,والی بلخ در اثر شرايط معين

  .سياسی صرف نظر نمايد "تصادمات "ۀاز ادام
  

  است "توس" دوستم باز هم ۀقطع
جنرال ازبک تبار   "ۀتصفي" ,دليلی ديگری که والی بلخ را برای همکاری با حامد کرزی وادار خواهد ساخت

اتحاد سياسی  . و سابقه دار عطا نور تاجک تبار ميباشدهويداست که دوستم دشمن سر سخت .عبدالرشيد دوستم است
  .دوستم باعث قطع روابط عطا نور با رئيس جمهور کنونی گرديد -کرزی



 
 

 

  ٥از  ٣ :تعداد صفحات
 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

بازگشت  .از ترکيه  به ميهن برگشت,  حمايت حامد کرزیۀ انتخابات در نتيجۀطوری که معلوم است دوستم در آستان
  .را برافروخت  )مترجم-مطابق متن روسی( "شاه شمال"دوستم خشم 

به يک بار سنگين سياسی  ,جنرال دوستم از تکيه گاه سياسی برای کرزی ,هر گاه انتخابات به دور دوم کشانيده نشوند
- مخفی"باز هم مصمم است از سالح  "ارگ"ناظرين در کابل نظر ميدهند که مالک کنونی  .برايش مبدل خواهد شد

به منظور دستيابی به صلح با عطا نور واز طريق او به خاطر  "سالح" اين ولی اينبار ,خويش استفاده نمايد "دوستمی
مشکل به "  دوستمۀلئمس"اگر ساده تر گفته شود در صورت عدم موجوديت  .تفاهم با داکتر عبداهللا به کار برده ميشود

  .دور دوم انتخابات نيز به ميان نخواهد آمد "راه اندازی"
هر گاه موضوع ترک  . افغانستان را ترک گفته استً  اگست مجددا٢٦ستم به تاريخ رسانه ها خبر دادند که جنرال دو

 همکاری با رئيس جمهور کرزی ۀکشور واقعيت داشته باشد اين بدان معنی است که عطا نور به صورت قطع آماد
به تحريک و هرگاه عطا نور ( .گرديده است و از کشانيدن انتخابات رياست جمهوری به دور دوم صرف نظر نموده

 ً وضعيت مذکور رئيس جمهور کرزی را واميداشت تا مجددا ,تبليغ به راه اندازی دور دوم انتخابات ادامه ميداد
طوری که  .رای دهندگان طرفدار جنرال دوستم را فرا بخواند و او را دوباره به شمال افغنستان دعوت کند" خدمات"

يعنی  ,را به رسميت می شناسد )مترجم -مطابق متن روسی"(پادشاه"عطا نور در شمال صرف يک  ,معلوم است
البته اين در .(پيروزی داکتر عبداهللا در دوم رياست جمهوری محال به نظر ميرسد ,بدون حمايت والی بلخ .)خودش را

  )صورتی که دور دوم انتخابات راه اندازی گردد
  

  خلط هزاره ها
اساسی عليه شروع يک گفتگوی هدفمند ميان حامد کرزی و عبداهللا تهديد  ,چنين به نظر ميرسد که در شرايط کنونی

  .عبدهللا از طرف حلقات نزد يک به رئيس جمهور برميخزد
به گونه  مثال مارشال فهيم قسيم به صورت قطع مخالف هر نوع تفاهمی با عبداهللا بوده و پيشنهاد اشتراک نماينده گان 

  .مينمايدرا در ترکيب حکومت آينده رد  "جبهه ی ملی"
محقق و خليلی در اين قسمت با فهيم همنوا  )مترجم-مطابق متن روسی( "رهبران شيعه های افغان"  گفته ميشود  که

 ,پيروزی رمضان بشر دوست هزاره تبار که جايگاه سوم را در انتخابات رياست جمهوری از خود ساخته است .اند
احتمال قوی ميرود که بشر دوست در  . کامال تغيير داده استموقعيت موصوف را در ميان رای دهنده گان قوم هزاره

فراخوانی های محقق و خليلی در برابر هزاره تا در انتخابات  .س هزاره ها قرار گيردأدر رً  نه چندان دور عمال ۀآيند
 فيصدی پيش بينی شده با آن که نه محقق و نه هم خليلی نتوانستند . بی نتيجه مانده اندً اکثرا ,به حامد کرزی رای بدهند

ولی آنها رويهمرفته سر سختانه در تالش اند تا طرفداران شان در  ,را در انتخابات به نفع کرزی جمع آوری نمايند
رقيبان اصلی خويش را  ,محقق و خليلی در راه به دست آوردن کرسيها در حکومت .حکومت  آينده سهم داشته باشند

  .بينندعيداهللا مي.طرفداران تيم عۀدر چهر
شمارش ابتدای آرا  نشان  .کميت آرای را که رمضان بشر دوست به دست آورده است واقعا جدی و چشمگير است

ميدهد که هرگاه هزاره های افغان به فراخوانی خليلی و محقق گوش ميدادنند و به جای بشر دوست به حامد کرزی 
انکشاف وضيت بعد از  .اگست به مراتب معتقدتر ميبود ٢٠پيروزی رئيس جمهور کنونی  در انتخابات  ,رای ميدادنند

يکی از داليل  . سران هزاره های افغان قابليت کنترول آرای هم تبارانشان را نداشته اندهانتخابات نشان ميدهد ک
  .له بوده استئ همين مسپيدايش بحران پس از انتخابات نيز احتماًال

رقابت شديد ميان هزاره های افغان به خاطر تغيير رهبری آغاز خواهد در آينده نزديک ,  از تحليلگرانۀ عدۀبه عقيد
خليلی و محقق را به عقب ميزند و به  -رهبری هزاره های افغان "ۀگارد کهن"رمضان بشر دوست بدون ترديد  .شد

 ٢٠  ديگری انتخاباتۀتحول در  رهبری هزاره های افغان معجز .شناخته خواهد شد "شماره اول"عنوان هزاره ی 
  .اگست ميتواند حساب شود

سياسی و پولی که در حکوت به دست می آورند تالش  ,از امکانات اداری "هزاره های کهنه"پر واضح است که 
  .خواهند کرد تا پيروزی بشر دوست را ضعيف و کمرنگ جلوه دهند

  

  دست تهران 
 تالش دارد تا تشنج پيدا شده در کشور گزاراشات از کابل حاکی از آن اند که يکی از قدرت های مهم بيرون مرزی

 نقش ۀدر بار .قدرت مذکور مخالف هرگونه تفاهم ميان عبداهللا و کرزی است .ادامه داشته باشد و حتی افزايش بيابد
ايران در  " :يعنی ايران يکی از مخالفين حکومت فعلی افغانستان که نميخواهد اسمش فاش شود چنين گفت ,اين کشور
در حاليکه  در عين حال از کانديد ديگر يعنی عبداهللا  ,گست از حامد کرزی حمايت سياسی مينمود ا٢٠انتخابات 

 اگست بيشتر از پيش ٢٠منبع ياد شده می افزايد که ايرانيها به خصوص بعد از  .عبداهللا پشتيبانی مادی به عمل آورد
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گرم را در اطراف  "سر های"ايرانيها  .زوده اندفعال شده اند و بر تاثير گزاری خويش باالی عبداهللا و اطرافيانش اف
ايرانی ها قصد دارتد بدين " :عبداهللا تحريک ميکنند تا دست به تظاهرات و اعتراضات عليه نتايج انتخابات بزنند

پس از (ترتيب انتقام خويش را از امريکايها که به نظر آنها تصادمات و مقابالت سياسی را در شهر های ايران 
ايرانيها سخت عالقمند استند تا حوادث تهران در کابل نيز تکرار  .بگيرند ,تحريک کرده بودند )رکشودر آن انتخابات 

ناظرين تاکيد مينمايند که مشاورين ايرانی عبداهللا و طرفدارانش را تشويق و تحريک مينمايند تا لحن و الفاظ  .شوند
عمال ايرانی از موارد احتمالی  .بسازند "شتی ناپزيرتعرضی و آ"خويش را در برابر حکومت کنونی هر چه بيشتر 

قسمی که  .زيرکانه به نفع خود و به منظور ازدياد تشنج سياسی در افغانستان استفاده ميکنند ,تخطی ها حين انتخابات
ها امريکاي . خاص امريکا و سائر ديپلومات های اين کشور را بر افروختۀخشم نمايند, ديده شد بروز فاکتور تهران

حامد کرزی را مالمت به آن مينمايند که  گويا  او با کاروای های بی جرئت و بی دقت خويش به خاطر تاثير گزاری 
 آنرا فراهم ساخته است تا ايرانيها به طور گسترده در افغانستان به تحريکات سياسی ۀزمين ,باالی نتايج انتخابات

 افغانستان تهديدی ديگری است برای منافع اياالت متحده در اين  سياسی و تحريکات ايرانی ها درۀمداخل .بپردازند
  .کشور

 است که امريکايها برای ۀوظيف ,دست يابی به توافق و تفاهم جدی ميان حامد کرزی و عبداهللا عبداهللا در شرايط کنونی
واهد بود تا از مشکل خ ,امريکايها به خوبی درک ميکنند که بدون دست يابی به هدف مذکور .اجرای آن ميکوشند

  .مداخالت ايران جلوگيری شود
  

  سناريو های احتمالی انکشاف اوضاع سياسی در افغانستان
  :به عقيده ما امروز ميتوان  از سه سناريو انکشاف احتمالی اوضاع در افغانستان ياد آوری کرد

  -تشکيل حکومت ائتالفی.١
در چارچوب سناريوی  . عبداهللا ممکن خواهد بودسناريوی  مذکور صرف در صورت توافق  حامد کرزی و عبداهللا

به اساس يکی از روايت ها (داکتر عبداهللا بايد پست سياسی که مورد قبول شخص خودش باشد به دست آورد ,نامبرده
روايت ديگر تاکيد بر آن دارد که عبداهللا صرف به اشغال  .اگزار خواهد شد به عبداهللا پست وزير امور خارجه و

خبر ها از کابل گواهی  ). ميشودهبرای ايجاد پست صدراعظم لويه جرگه فراخواند.(ظمی قناعت داردکرسی صدراع
در  .از آن ميدهند که طرح تشکيل يک حکومت ائتالفی توجه ويژه ی مينجر های سياسی امريکا را جلب کرده است

خليلزاد اينبار به خاطر ايجاد تفاهم . زگفته ميشود که .اسم زلمی خليل زاد مجددا به گوش ميرسد , اين مينجر هاۀزمر
در صورت دست يابی به سازش و تفاهم در  .و يک سازش به درد بخور ميان کرزی و عبداهللا دست به کار شده است

سپس نتايج اعالم شده را  . اگست رسما اعالم گردد٢٠وهله ی اول قرار است پيروزی حامد کرزی در انتخابات 
عبداهللا يکبار ديگر از تخلفات و  ,البته حين به رسميت شناختن نتايج انتخابات( .می شناسدداکتر عبداهللا به رسميت 
اما در عين حال تاکيد ميکند که به خاطر منافع عليای وطن و حفظ ثبات در کشور از  ,تخطی ها ياد آور ميشود
  .)خواهشات خويش ميگزرد
 آن به داکتر عبداهللا يکی از پست های کليدی سپرده خواهد اعالم ترکيب حکومتی است که در ,قدم بعدی در اين راستا

 ,و در قدم  آخر . از ياران سياسی او نيز کرسی های معين دولتی را احراز خواهند کردۀهمزمان با عبداهللا عد .شد
ت فراخوانی لويه جرگه است که در آن وکالی دعوت شده تغييرات و تعديالت را در قانون اساسی وارد نموده و پس

بعضی از صالحيت های رئيس  ,همزمان با قانونی ساختن پست نخست وزير .صدراعظم را ايجاد خواهند کرد
  .جمهور نيز به صدراعظم موکول ميشود

  
  پروژه ی تهران.٢

حامد کرزی و عبداهللا عبداهللا به توافق نميرسند و بعد از اعالم رسمی نتايج   انتخابات و پيروزی کرزی در آنها 
به جاده های شهر کابل سرازير ميشوند و دست به تظاهرات و  "جبهه ای ملی افغانستان"ن کانديد طرفدارا,

نظاميان امريکائی و ناتو از هر گونه مداخله در مناقشات احتمالی ميان مظاهره چيان و  .اعتراضات گسترده ميزنند
بی نظمی ها خاموش و  ,واقع شونددر صورت که قوت های دولتی مثمر  .قوت های دولتی خود داری خواهند کرد

و احتمال اعالن وضعيت فوق  ,محرکين و سازماندهنده گان بی نظمی ها توقيف ,سرکوب خواهند شد "اغتشاشيون"
در مقابل مظاهره چيان از  )امنيت ملی و اردو ,پوليس(هرگاه قوت های دولتی  .العاده در کشور به وجود خواهد آمد

 ءحامد کرزی به سو :ل آن ميرود تا اوضاع به شدت به ضرر حامد کرزی تحول کنداحتما ,خود ضعف نشان بدهند
در جريان فرصت به  .استفاده از قدرت متهم گرديده و در بهترين صورت چانس ترک کشور را به دست خواهد آورد

رياست جمهوری عبداهللا عبداهللا به صفت رئيس جمهور اعالم ميشود و بالفاصله بعد از جلوس به کرسی  ,دست آمده
بنياد حکومت جديد را اصل رعايت بيالنس ميان تمويل کننده گان و  .شروع به ساختار جديد سياسی حکومت مينمايد
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 نظاميان غرب برخوردارند ۀو مينجر های عنعنوی امريکائی که از حماي "کوده تای مدنی ايرانی"سازمان دهنده گان 
ی نظامی غرب مستقر در افغانستان در بهتربن صورت در حالت  قوت ها, عوضدر چنين يک  .تشکيل خواهد داد

داکتر عبداهللا  : افغانستان در چنين اوضاع و احوالی نهايت رقتبار خواهد بودۀآيند .اسيران جنگی  قرار خواهند گرفت
ر خواهد شد مجبو ,که قبل از انتخابات به طرفدارانش وعده داده بود که از تمرکز قدرت در پايتخت کاسته خواهد شد

 دولت ۀدر اين صورت سقوط ادار . سياسی و اداری را به قوماندانان محلی تحويل دهدۀتا صالحيت های قابل مالحظ
  .  افغانستان واقعيتی خواهد بود که در کوتاه مدت به وقوع خواهند پيوستۀو تجزي

  دور دوم انتخابات .٣
پيروزی رئيس جمهور کنونی در دور اول انتخابات  ,تفاهم نميرسندبنابر داليل مختلف حامد کرزی و عبداهللا عبداهللا به 

از همين حاال  .تائيد نمی شود و کميسيون مستقل انتخابات تاريخ دور دوم انتخابات را تعيين و اعالم می نمايد
 در مناطق طالبها تبليغات گسترده را(هويداست که شرکت رای دهنده گان در دور دوم انتخابات نهايت قليل خواهد بود

نگشت و يا گوش  ا, بينی ,مختلف به راه انداخته اند و طی آن هوشدار ميدهند که در صورت شرکت در انتخابات
 , مردم افغانستان در دور دومۀهمه گانی بودن ابراز اراد ,صرف  نظر از نتايج انتخابات  ...)اشخاص قطع خواهد شد

 دور دوم انتخابات نتايج انتخابات ۀ قوی وجود دارد که کانديد بازنداحتمال .نسبت به دور اول کمتر پيش بينی ميشود
وضعيت مذکور رای دهنده گان دو طرف را در مقابل يک ديگر قرار خواهد  .را به رسميت نشناسد و آنرا قبول نکند

ه قدرت در تداوم بحران مذکور خطر آنرا به وجود می آورد ک...داد و بحران موجود سياسی را عميقتر خواهد ساخت
وضع فوق العاده را در کشور اعالم نموده و  )و يا نظاميان(پارلمان .کشور به پارلمان و يا هم به نظاميان انتقال بيابد

  .با تشکيل يک حکومت موقئت زمام اداره دولت را برای زمان نا معلومی به دست خواهد گرفت
   ديکتاتوری دست های قطع شدهۀساي
اين ستاريو در  .را نيز برای انکشاف اوضاع در افغانستان پيشنهاد مينمايند "يوی چهارمسنار" از تحليلگران ۀعد

 ولی احتمال تطبيق سناريوی مذکور بسيار ضعيف به نظر ميرسد . انتقال قدرت در کابل  به طالبها استۀبرگيرند
  .) و منجمله به دليل حضور قوای خارجی در افغانستانً مخصوصا(

فصل آن در  چارچوب  ل وحدر شرايطی که ميکانيزم  ,خت که مناقشات ميان سياسيون افغان بايد خاطر نشان سا
 . دولت و ساختار نوايجاد  چند  حزبی را در اين کشور تحت سوال قرار ميدهدۀادار ,وجود نداشته باشد قانون

و امکان به قدرت رسيدن مال ير را قوت بخشيده ذناپبدين ترتيب موضعات مخالفين خارج از سيستم و آشتی  ,مناقشات
  .های تند رو را افزايش ميدهد

زيرا  , حامد کرزی و عبداهللا عبداهللا نمی توانند داشته باشندۀسناريو های مشابه هيچگونه دور نمای مثبتی برای آيند
 ,هاگوش , اگست صرف نظر از تهديد های مخالفين مسلح شرکت کردند و خوشبختانه انگشتان٢٠هردو در انتخابات 

  .ماندب بدن آنها سالم ۀجنگجويان تندرو سخت عالقمند اند تا اجزای نامبرد .بينی و حتی سرهای ايشان سالم اند
آقايون کرزی و  ,قطع گردند... کنونی وجود داشته باشد تا آنکه دستها وۀشايد درک آن که بهتر است دموکراسی ناپخت

  . تغيير وارد نمايندعبداهللا را وادار بسازد تا در اخالق سياسی خويش
  
  

 پايان
      

   
   
  


