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 از شایعات تا حقایق انتخابات، آغاز جنگ روانی دیگر
 

خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا بعد از آن یک راه حل پیدا نمود کشمکش های  انتخابات با پا در میانی جان کری وزیر 
که هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان بر جوانب سیاسی و تخنیکی طرحی که ملل متحد پیشنهاد نموده بود و 
مورد حمایت جان کری هم قرار گرفت، به آن توافق نمودند. ولی این توافق به سادگی ها هم حاصل نشد و قرائن 

ان می دهد که هر دو نامزد، داکتر اشرف غنی احمد زی و داکتر عبدهللا عبدهللا، تا جائیکه مقدور بود چانه زنی نش
ها را ادامه دادند و این مذاکرات پشت پرده را تا پاسی از شب شنبه دوازدهم جوالی ادامه دادند. گزینۀ دیگری که 

لغو پروسۀ انتخابات در مجموع  و تشکیل یک حکومت  به رسانه ها درز نمود و جان کری آنرا با خود داشت،
مؤقت به رهبری عمر داوودزی وزیر داخلۀ افغانستان بود چنانچه جان کری با وزرای داخله و دفاع و برخی دیگر 
از مأمورین امنیتی هم مذاکراتی داشت. ولی این طرح یک مشکل کلی دیگری را با خود داشت و آن سرنوشت 

ی با ایاالت متحدۀ امریکا بود که آقای کرزی آنرا بی سرنوشت گذاشت. اگر حکومت مؤقت به حیث موافقتنامۀ امنیت
آخرین گزینۀ بیرون رفت از بحران سیاسی موجود در افغانستان روی دست گرفته می شد، حکومت مؤقت 

گرفته می توانست که مشروعیت کامل برای امضای چنین موافقتنامۀ مهم را نمی داشت و در آینده مورد سؤال قرار 
در آن صورت این موافقتنامه که باید در اوایل ماه سپتمبر امضاء شود تا پیمان ناتو و ایاالت متحده بتوانند تصمیم 
نهائی شانرا برای مساعدت های امنیتی و اقتصادی به افغانستان بگیرند، به تاخیر می افتاد و در نتیجه دوام 

برای دوام تأمینات مالی و تخنیکی به نیرو های امنیتی افغانستان یکی از  مساعدت های جامعۀ بین المللی که
 مهمترین منابع شمرده می شود، هم متأثر می شد و امکان تمویل و تجهیز و تربیۀ قوای امنیتی میسر نمی بود.

تان که در هر دو نامزد ریاست جمهوری با درک اهمیت این موضوع و سایر مهمات مرتبط به آیندۀ سیاسی افغانس
نتیجۀ مبارزات انتخاباتی عمداً و یا سهواً قطبی و قومی و سمتی گردید و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و استقالل و 
یک پارچگی افغانستان را تهدید می کرد، با پختگی سیاسی و تعهد به  اصل یک افغانستان واحد و الیتجزاء و متحد 

یاالت متحده پیشنهاد نموده بودند موافقه نمودند و افغانستان از این بن و مستقل به اصول و طرحی که ملل متحد و ا
 بست خطر ناک  نجات یافت.

موضوع در همین جا پایان نمی پذیرید و مسایل تخنیکی و سیاسی دیگری هم هست که تا تشکیل حکومت وحدت 
ست که موجب پخش شایعات و ملی بر مبنای این توافقات باید حل و روشن شود. همین  باریکی ها و جزئیات ا

حدسیات و گمانه زنی ها گردیده که جریان تفتیش بیش از هشت ملیون رای دورۀ دوم انتخابات ریاست جمهوری را 
 حتی پیش از آغاز، به مشکل مواجه خواهد ساخت. 

 عبدهللا و به رهبری داکتر عبدهللا« اصالحات و همگرائی»این  شایعات و گمانه زنی ها بیشتر از جانب تیم های 
به رهبری داکتر اشرف غنی احمد زی سهواً یا عمداً دامن زده میشود. دلیل آن هم احتماالً ترکیب « تحول و تداوم»

نا متجانس هر دو تیم است. در هر دو تیم عناصر و گروه های با باور ها و اصول و برنامه های متفاوت دور هم 
از این گروه ها و اشخاص موضوع جالب و جداگانۀ است که  جمع شدند.  بحث بر چگونگی و تعلقات هر یک

مستلزم تحقیقات بیشتر با بر رسی های عمیق است که یقین است تحلیل گران و واقعه نگاران و مؤرخین ارجمند  با 
 در نظر داشت سوابق هریک از این گروه ها و اشخاص  به موقع آن روشنگری خواهند کرد.

خاباتی و مخصوصاً  آغاز مبارزات برای دور دوم، تمام توجه هر دو تیم و رهبران  آنها  در آغاز دورۀ مبارزات انت
بر جذب آراء بود و روی همین منظور هر کسی و گروهی که با تعدادی آرا حاضر به همکاری و دادن رأی  به دو 

خواهد داد، ولی جلب و جذب ها تیم شد،  او را پذیرفتند، اینکه آیا امتیازاتی هم خواهند گرفت یا نه آینده جواب 
بیشتر جنبۀ قومی، نژادی، مذهبی، سمتی، زبانی و منطقوی گرفت و در قطبی شدن جامعه نقش عمدۀ بازی نمود. 
همین قطبی شدن ها بود که افغانستان را به بحران کشانید و صف  بندی ها و صف آرائی ها نمودار تر شد و خطر 

به هیچ صورت برای ملت افغانستان قابل قبول نبود و نیست و هیچ افغان واقعی   از هم پاشیدگی مشهود تر گردید که
 حاضر به قبولی چنین فاجعۀ نخواهد بود.
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گفیتم ترکیب نا متجانس هر دو تیم باعث حدسیات و پخش شایعات گردیده است. در هر دو تیم عناصر و گروه های 
نی و مذهبی و سمتی و منافع شخصی و گروهی را بر منافع ملی خواهند بود که به نحوی از انحا تعلقات قومی و زبا

ترجیح خواهند داد . همچنان نقش دشمنان افغانستان در بی ثبات سازی افغانستان را نباید درین برهه از زمان 
حساس تأریخ ساز افغانستان فراموش کرد. همسایگان بد اندیش و آزمند که منافع سیاسی و اقتصادی شانرا در یک 

فغانستان بی ثبات، دست نگر و محتاج می بینند هم بیکار نه نشسته اند و آخرین تالش های مذبوحانۀ شانرا می ا
نمایند و گماشتگانی خواهند داشت تا اگر بتوانند پروسۀ شفافیت انتخابات را نا کام سازند و بار دیگر افغانستان را به 

بر آورده ساخته بتوانند. آنها خوب میدانند که اگر افغانستان کشمکش های داخلی سقوط دهند تا امیال شوم شانرا 
تضمینات امنیتی نداشته باشد و قوای امنیتی تمویل و تجهیز نگردد و هرج و مرج و کشمکش های قومی و زبانی و 

و  منطقوی دامن زده شود بستر تجاوز و یا تاسیس حکومت دست نشانده  در افغانستان برای آنها هموار خواهد شد 
  .«خوابست و خیال است و محال»آنگاهست که به آرزوی های دیرینۀ شان خواهند رسید که 

کاندیدان و همکاران صدیق و با بصیرت شان با درک این حساسیت ها و تعهدی که به ملت افغانستان داشته اند با توافق روی 
ن نا بکار دشمنان داخلی و خارجی افغانستان را نا کام ُبعد های تخنیکی و سیاسی طرح ملل متحد و ایاالت متحدۀ امریکا  پال

ساختند. اما از همین حاال، قبل از آنکه حتی کار شفاف سازی و تفتیش آراء شروع شود و یا نتیجه معلوم گردد، شایعه پراگنی 
ازند و نظریات و ها و حدسیات و گمانه زنی ها آغاز  شده است و از هر دو تیم عناصری به رسانه ها به سخنرانی میپرد

شایعاتی پخش میکنند که هیچگونه سند رسمی  تا کنون درین زمینه وجود ندارد. مثالً می شنویم که برندۀ انتخابات رئیس 
جمهور و بازنده رئیس اجرائیه خواهد بود، قانون اساسی در دو سال تعدیل و نظام پارلمانی تشکیل خواهد شد و رئیس اجرائیه 

تخابات ولسوالی ها برای تکمیل  لویه جرگه دایر خواهد شد . از این قبیل حرفها و گفته های که نه داکتر صدراعظم خواهد ، ان
عبدهلل عبدهللا و نه هم داکتر اشرف غنی احمد زی درین موارد چیزی گفته اند. و جانب دیگری همۀ این اظهارات را رد میکند 

ین موارد وجود ندارد و در قانون اساسی فعلی افغانستان هم تشکیلی بنام و میگوید که چنین چیز های مطرح نشده و توافقی در
دارد که در موقع آن باید مورد بر رسی و تحقیق عمیق  گوناگونیریاست اجرائیه وجود ندارد. هر یک از این ادعا ها ابعاد 

تشکیالت اداری که عمیقاً مستلزم باز  قرار گیرد. مثالً شورا های ولسوالی ها که سؤالهای زیادی به شمول اوضاع امنیتی،
نگری است از قبیل عدم موجودیت حدود و ثغور ولسوالی ها ، نفوس هر ولسوالی که طی ده ها سال جنگ و جا بجایی های 
مداوم تغییر کرده، تعیین نمایندگان بر اساسی تعداد باشندگان هر ولسوالی برای تامین نمایندگی متناسب با نفوس و عدم 

 یت احصائیۀ نفوس که شرط اولی برای همۀ این مؤلفه هاست.موجود
اما هر یک از اعضای دو تیم گفتگو ها و نظریاتی دارند که به هیچ وجه برای حل بحرانی که تازه کارش میخواهد آغاز 

در افغانستان  گردد، نه تنها کمک نمی کند بلکه موانعی را بر سر راه چنین راه حل ها ایجاد کرده و جنگ روانی دیگری را
دامن خواهد زد و بد گمانی ها و بی اعتباری های مردم را نسبت به آینده  بیشتر خواهد ساخت که یقیناً تاثیر نا گواری بر 
زندگی روز مرۀ مردمی خواهد داشت که توان خریداری یک قرص نان را درین ماه مبارک رمضان هم ندارند. بهتر است این 

تازه کار بجای اینکه بفکر چانه زنی های قبل از وقت و موقف گیری ها برای آینده باشند، بفکر  سخنرانان و سیاست مداران
بینوایانی باشند که اگر لقمه نانی برای شان داده نمیتوانند، آرامش روحی شانرا بر هم نزنند و بگذارند نتیجۀ قربانی های شانرا 

 با رفتن به پای صندوقهای رأی به بینند.
و نامزد ریاست جمهوری ، داکتر عبدهللا عبدهللا و داکتر اشرف غنی احمد زی، وظیفه دارند و مکلفیت اخالقی و اکنون هر د

ملی دارند تا مشترکاً در یک کنفرانس مطبوعاتی روی آنچه توافق شده و آنچه در آینده مورد بحث خواهد بود، به ملت 
اند توضیح بدهند. در کنفرانس مطبوعاتی شب شنبه با جان کری وزیر افغانستان که با رأی شان آنها را تا اینجا رسانیده 

چارچوب حکومت وحدت ملی » خارجۀ ایاالت متحده در ختم این توافقات همین قدر گفته شد که روی ابعاد تخنیکی و سیاسی و
نرا رد نموده و آنرا میخواند و دیگری آ« حکومت ائتالفی» را« حکومت وحدت ملی » موافقه بعمل آمد. حاال یکی این « 
میگوید. هر نامی را میخواهید بر آن بگذارید ولی بگذارید حد اقل ملت بیچاره چند روزی نفس براحتی « شرکت سهامی»

بکشد. شما که نتوانستید  افغانستان را از این بحران بدر آورید ونگذارید ملت تا سرحد از هم پاشیدگی و تشکیل  حکومت های 
د، حاال که این بحران بکمک دیگران روزنۀ برای حل پیدا نموده، حد اقل بگذارید نتیجۀ اولی که شفافیت جداگانه سقوط نمای

پا در میانی «  یان کوبیش» و « کری» آراء هست معلوم شود بعد روی کرسی ها و موقف ها برخیزید و مجادله نمائید تا باز 

 . دهندکنند  و حکومت را هم با تمام جزئیات برای شما تشکیل 
آقایان اشرف غنی احمد زی و عبدهللا وظیفه دارند به تیم های مربوطۀ شان هدایت دهند تا از شایعه پراگنی و اظهارات ضد و 

 نقیض دست کشیده و از هر گونه تبصرۀ که روند شفافیت آراء را صدمه میزند خود داری کنند. 
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