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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه کله موږ سره په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئ اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م٢٧/٠٩/٢٠٠٩                      ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  

  افغانستان هنوز هم انتظار رئيس جمهور جديد خود را می کشد
  

  هم افغانها  به زير صفر تقرب کرده است با آنمحبوبيت حامد کرزی
  به دور دوم انتخابات بی عالقه هستند

  
در ظرف ده روز .  يک ماه می گذرد و نتايج رسمی آن هنوز معلوم نيستاز انتخابات رئيس جمهور در افغانستان

ليکن افغانها عالقه به .  کميسيون شکايات می خواهد فيصله نمايد که به دور دوم انتخابات ضرورت است يا خير
  .انتخابات را از دست داده اند

  

  
  خوشبينان کرزی در يک اجتماع برای کمک وی در کابل

  
  د ريآ شپالينگر، دهلیآن: نامه نگار

  
حامد کرزی رئيس . بيش از يک ماه از انتخابات رئيس جمهور در افغانستان می گذرد ولی نتايج آن هنوز معلوم نيست

 فی صد يعنی اکثريت مطلق را به دست آورده و به اين صورت ٥٤،٦جمهور فعلی به اساس بيان کميسيون انتخابات 
تايج رسمی وقتی به اطالع رسانيده می شوند که کميسيون شکايات به چند هزار ولی ن. در دور اول انتخاب شده است

نظر به بيان آمر کميسيون الی نشر نتايج نهائی ده روز ديگر سپری خواهد . اعتراض واصلۀ تقلب رسيدگی کرده باشد
  .گرديد

  

  دو انتخاب خطرناک
ميسيون انتخابات مستـقل می باشد معلوم است کميسيون شکايات که از طرف يونو پشتی بانی می گردد و نظر به ک

. محل رای دهی هدايت داده است% ١٢اين کميسيون شمار دوبارۀ  کارتهای رای را در . کنبرول آرا را جدی بگيرد
راپورهای ناظرين جريان انتخابات چه افغانها، چه خارجی ها و همچنان رای دهندگان ازتمام قسمت های کشور 

 آگست دستکاری های گسترده توسط مامورين و قوای امنيتی به منفعت رئيس ٢٠که به تاريخ داللت بر آن دارند 
آرا را به دست می % ٥٠سؤال مهم در اين است که آيا کرزی بدون تقلب نيز . جمهور فعلی صورت گرفته است

  آورد؟



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذیل با ما تماس بگيرید. افغان جرمن آنالین شما را صميمانه به همکاری دعوت می نماید
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداریدندیم مطلب خواهشمنوشته ها به دوش خود نویسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 در چهارم قسمت آرا تقلب  مليون رای و با اين طور١،٥ناظرين اتحاديۀ اروپا هفتۀ اخير اظهار داشتند که در 
در صورت واقعيت بايد کرزی از مؤفقيت خود در دور اول صرف نظر . صورت گرفته و يا اقالً شک وجود دارد

  . آرا غير مشروع توصيف گردند، کرزی اکثريت مطلق را از دست می دهد% ١٠و اگر هم . کند
  

  :کميسيون شکايات دو اتنخاب دارد
  .پايان اصالح گردد می تواند ختم انتخابات اعالن شود اگر نتايج کمی به طرف -١ 
  . رای به رئيس جهور فعلی مجرا داده نشود داير شدن دور دوم انتخابات حتمی پنداشته می شود% ١٠ اگر -٢ 

اگر مؤفقيت کرزی در دور اول تائيد گردد تهديد خطر پروتست . هر دو انتخاب خطرهای را در خود پنهان داردند
مايوس شده گان طرفدارهای بازندۀ انتخابات، عبداهللا عبداهللا، يا شورش گروهای لسانی در تمام  آميِزهای خشونت 

عالوه برآن نسبت به وقايع اخير از محبوبيت کرزی کاسته شده است و او يک رئيس . کشور متصور خواهد بود
  .جمهور صعيفتر خواهد بود نسبت به قبل
. ا که در افغانستان قوای نظامی مستـقر دارند خلق کنندۀ مشکلی خواهد توداين وضع برای امريکا و ديگر کشوره

رئيس جمهور اوبامه و هم حکومت های ذيدخل . اينها در جنگ با طالبان به يک حکومت مقتدر کابل ضرورت دارتد
 قراردارند در سايۀ مقاومت های سياسی داخلی در يرابر ماموريت نظامی در دامنۀ هندوکش که رو به ازياد است،

  . ولی آرزو مند هستند انتخابات را به حيث يک مؤفقيت تاريخ وانمود کنند
  

  انتخاب کنندگان ماويوس
معلوم می شود ديپلومات . اضالع متحدۀ امريکا و اتحاديۀ اروپا از اين نگاه تحقيق جدی اتهامات تقلب را تقاضا دارند

ليکن اين تصميم هم مشکل خود را . تخابات در کوشش باشندهای غربی در عقب صحنه برای داير شدن دورۀ دوم ان
از اول نومبر الی اخير ماه اپريل انتخابات داير شده نمی تواند زيرا قسمت های وسيع کشور نسبت بارش برف  . دارد

از نظر لوژستيک اين بدان معنی است که بايد دور دوم در ماه اکتوبر انجام پذيرد و اين . با جهان برون ارتباط ندارند
اين تصور که در افغانستان در طول بيش از شش ماه يک . بايد در ماه می داير گردد خالی از مشکل نمی باشد و

  . حکومت مشروع حاکم نباشد کمتر جالب به نظرمی رسد
يک . داين را نبايد فراموش کرد که افغانها هيچ شوق و عالقه ندارند در ماجرای يک انتخابات ديگر دخيل گردن

انتخابات دور دوم مصارف گزافی را ايجاب . ما يک کشور نادار و فقير هستنيم« :ژورناليست جوان از کابل می گويد
و چطور فکر می شود که دور دوم آزاد و بدون تقلب . می کند که ما آنرا برای موضوعات مهمتر ضرورت داريم

حتی طرفداران عبداهللا خود . نداران خود صحبت می کنداو با اين گفتار خود از عمق افکار وط» .خواهد انجاميد
:        يک جوان اينفورما تيک که برای عبداهللا در مبارزات انتخاباتی کار می کرد می گويد. معلوم است تسليم شوند

ديگری هيچکس  انتخابات . انتخابات گذشت،  تقلب و به تأخير افتيدن نشر نتايج آن ديموکراسی را از اعتبار انداخت«
  » .را آرزو دارند که باز هم قربانی تقلب گردد

هراس، .  در حقيقت بدون تغيير بنيادی در قانون انتخابات و بدون يک کميسيون مستقل انتخابات چيزی تغيير نمی کند
ناظرين شک دارند که اشتراک در دورۀ دوم نسبت به دورۀ اول . رعب و خشونت از طرف طالبان بسنده نمی شوند

بالغ می گردد که در واقعيت  % ٣٨،٧به اساس نطر کميسيون اشتراک در رای دهی به . س کننده تر خواهد بودمايو
  .ممکن کمتر هم  باشد

با هراس از نا آرامی ها يا برای ماها خالی قدرت ديپلومات های امريکائی و انگليسی در هفته های گذشته عقب پرده 
در واقعيت يک ائتالف بزرگ بدون تأمل . موافقت سياسی راضی نمايندکوشش کردند کرزی و عبداهللا را به يک 
. ولی مکلفيت برای عبداهللا در حکومت کرزی غير واقعی به نظر می رسد. بهترين راه حل برای افعانستان خواهد بود

ژيم ر« م به حيث وزير خارجۀ کرزی در خدمت بوده است، يک ائتالف را با ٢٠٠٦سياستمدار مخالف که تا سال 
عبداهللا در مبارزات انتخاباتی با مؤفقيت خود به حيث قطب مخالف کرزی عرض . بکلی رد می کند» مفسد کرزی

اگر او اکنون خود را به فروش برساند نزد طرفدارنش ديگر روی نه خواهد داشت و راه آينده اش . وجود کرده ست
  .مسدود خواهد شد

  

  متحدينی که زير سؤال قرار دارند
از آن، کرزی نيز که به اساس بيان چندی از همکارانش به صورت مطلق هيچ گونه تنقيد را قبول ندارد صرف نظر 

. و تقريباً  با خيال باطل از وجود خاينين در قطار خويش بيم دارد ، کمتر مايل است حريف اش را در حکومت بپذيرد
 مانند جنرال بد نام ازبک ، دوستم، و –کوک غير از آن رئيس جمهور قبل از نتخابات از پشتی بانی هيکل های مش

 اطمينان حاصل کرده که اين ها به چوکی های وعده شده پا فشاری دارند و تمام مساعی –جنگ ساالر تاجک، فهيم 
  . را به خرچ خواهند داد تا دشمن شان عبداهللا از قطار بيرون ماند
  پايان

  


