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  ١از ١ :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 

  م٢٢/٠٥/٢٠٠٩                      ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  

   ماهرانۀ کرزیِ وکرائتالفُپ
  رئيس جمهور افغانستان چانس انتخاب خود را 
  در اتحاد با جنگ ساالران بهبود می بخشد

  بابک خلعت بری:  می ، راپورتر٢٢ِان ِست ِست تاريخ 
 

ه بود، چانس د کرزی، از نگاه مشاهدين زياد از صحنه خارج شده تلقی گرديبعد از اينکه رئيس جمهور افعانستان،
 کرزی اميد وار است رای چهار گروپ . کردلانتخاب وی برای رياست جمهوری افغانستان دو باره بهبود حاص

  .بزرگ مردم کشور را به طرفداری از خود اخذ کند
  

رئيس جمهور . م سياسی حامد کرزی به پايان رسيده باشدقبل از مدت کوتاه چنين معلوم می گرديد که تازيخ دوا
يت پنجساله اش قيد قرار می گرفت که در ظرف مامورافغانستان چه در داخل و چه در خارج کشور بار بار مورد تن

او . اقالً  محدود نمايد را  در حکومتنتوانست صالحيت دولتش را خارج از چوکات کابل تحکيم بخشد و فساد اداری
 ر برابر احتجاج جهانی نسبت به امضای خويش در پای قانون احوال زناشوئی اقليت اهل تسيع با اين معذرتکه د

رين ميخ را در تابوت آخبه نظر اکثريت  از همه بيشتر مشاهدين خاريجی نه خوانده بود، درست  که قانون را اليعنی 
  .خود کوبيدسقوط سياسی 

  

  مانند فونيکس از خاکستر
و همچنان مقولۀ است که . خوانده می شود " تصويرفنا ناپذير و هم پرندۀ افسانوی منحصر بفرد"ه معنی فونيکس ب( 

  ).مترجم . "مانند فونيکس از خاکستر بلند شد"می گويند 
فونيکس از "از انتخابات رياست جمهوری حامد کرزی با چانس بهتر برای انتخاب ثانی  مانند قبل ماه ولی چهار 
را  می کرزی همه کسانی را با يک ائتالف طرز خاص انتخاباتی به تعجب انداخت که اوه شروع ما .د شدبلن" خاکستر

ترکيب لباس رئيس جمهور وحدت ملی تا حال کرزی اکتفا می کرد با . خواندنداز صحنۀ سياست خارجشده می 
و در ) وش ابريشمیرو پ( سبز چپنه درشمال کشور محبوبيت دارد،ک) پوست بره گوسفند( کاله قره قل : تمثيل کندرا

که شناخت سياسی اکنون کرزی با اشخاصِ  . متشکل از پيراهن و تنبان که در جنوب معمول استزير آن لباسِ  
را فال نيک نمی بينند، ها قدرت های ليبرال و ديموکرات در افغانستان آنو  - صاحب نفوذجنگساالرانهمرای  –دارند 

    .ه استدمتحد گردي
ن اتحاد محمد قسيم فهيم از قوم تاجک شامل است که قبالً  پست معاون رئيس جمهور و وزير دفاع را بدوش در اي

با انتظار .  رئيس جمهور گماشته خواهد گرديد اولداشت، و در صورت مؤفقيت کرزی در انتخابات ، به حيث معاون
برای اينکه کرزی . در تيم کرزی جا گرفته است از اقليت اهل تشيع هزاره برای پست معاون دوم ، محمد کريم خليلی

نبوغ شيطنت خود را به سر رسانيده باشد ، جنرال دوستم ازبيک را که در وحشت و عيش ونوش جوره ندارد و محمد 
ولی واليت مهم سمت شمال تحت نفوذ شان قرار دوستم و عطا با هم دشمنی دارند .  اتحاد خود آورده استررا د عطا
 اهل تشيع هزاره، محمد محقق و محمد آصف محسنی و همچنان کالن شوندۀ قبلی مجاهدين ۀبا کالن شوندهمراه . دارد

را با عاقالنه و ازدواج  ، کرزی يک اتحاد بد ناِم، عبدالرب رسول سياف پارلمانو رئيس فعلی کميسيون خارجی
  . فه داشته باشدجنگ ساالران بسته است که بايد رای چهار گروپ بزرگ مردم را برايش به تح

  

  يک قانون رسوا
و قسمت عمدۀ اين قانون را آيت اهللا محسنی  . را برای اقليت تشيع امضاء کرد شوهریکرزی خود قانون رسوای زانا

برای امور دينی ، کلتور و تعليم که جديداً  در اتحاد کرزی شامل گرديده ، رئيس کميسيون   ازاهل تشيعمحمد محقق
کس را هر چهار روز حکم می کند، حقوق ازدواج ، قانون برای زنان شيعه ِس. شده است روی کاغذ آورده است
. منع می کند) اژدهائی (ۀکوتا می سارد و خروج از خانه را با جزا های بی رحمان را  ، امکانات تعليم ميراث ، طالق

شک در اين است که انتخاب دوبارۀ  ولی ی منابع غربی کرزی تجديد نظر به اين قانون را وعده کردااز لحاظ تنقيد ه
محسنی و محقق که . کرزی و صلح نا پايه دار سياسی داخلی نسبت به حساسيت های غربی رجحان خواهد داشت

  .تنقيد از خارج را تقيح نموده و آنرا توحين به ديموکراسی افغانی می دانندارتباطات خوب با تهران دارند 



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات
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 اشرف غنی احمد زی ، از کانديدان يسبتاً  شناخته شده تنيک. نفر را در بر می گيرد ٤٤ست کانديدان راجستر شده ِل
و در پوهنتون های نامدار تحصيل کرده از قوم پشتون بوده، در افغانستان نظر به است  ه سال٥٩او که  . می باشد

 رئيس ٢٠٠٦ آن الی  وزير ماليه و متصل٢٠٠٤تا ٢٠٠٢، از  شهرت خوب ندارد  حمالت عصبیدچار شدن آنی به 
او که  . انس خود را محاسبه می کند، عبداهللا عبداهللا نيز چ کابلۀبه حيث رئيس آينده  در قصر گلخان .پوهنتون کابل بود

 . امور وزارت خارجه را بر دوش داشت از اشخاصيکه باوی همکار بودند توصيف می گردد٢٠٠٦ تا ٢٠٠١از 
 به حيث کانديد جبهۀ ملی نامزد گرديد که در شمال ِ ز مادر تاجک است از لحاظعبداهللا عبداهللا که از پدر پشتون و ا

يک کانديد ديگر حاجی . صاحب قدرت بوده و در جنوب که پشتون ها اکثريت دارند نيز رای بدست خواهد آورد
 طرف طالبان به  از٢٠٠١از قوم پشتون می باشد که برادرشناخته شده اش عبدالحق در اکتوبر نصراهللا بريالی ارسال 

  .ارسال اميد پشتی بانی چهار واليت شرقی و چندی از قوم هزاره را اميد می برد. قتل رسيد
  

  سومی که می خندد
اينکه قانون اساسی افغانستان چنين يک پست . در هفته های اخير در بارۀ پست صدارت نيز تشبث های در جريان بود

حتی آوازۀ سرچوک کابل می داند که کی چانس بهتر تعين شدن به اين .  کندرا پيشبينی نکرده ظاهراً  نقشِ  بازی نمی
 ٤١ ، اتمر که ١٩٨٨در سال . محمد حنيف اتمر وزير سابق معارف و وزير داخلۀ موجود: پست را خواهد داشت

ربه ساله و ازقوم پشتون است، در قطار استخبارات افغنی طرفدار شوروی برضد مجاهدين می جنگيد و در يک محا
  . چنان جراحت برداشت که يک پايش بايد قطع می گرديد

 مدير مرکز ريسرج پاليسی در پوهنتون کابل نقطۀ ،کی در انتخابات مؤفق می گردد؟ حميداهللا نورعباداکنون ولی 
ره پابعد از اينکه جبهۀ ملی در جست و جو برای يک کانديد مناسب همديگر را پاره « : اساسی را چنين بيان می دارد

 :نور عباد عالوه می کند» .نمودند ، چانس حامد کرزی در انتخابات رياست جمهوری به نفع وی قطعاً  بلند رفته است
  » .اگر دو نفر با هم در گير شوند، سومی مسرور می گردد و در اين مورد کرزی است« 

کرزی کانديد شناخته شده است و « .محمد معين مرستيال ، عضو پارلمان از واليت قندز هم به همين عقيده می باشد
   ی امور ازير معارف و رئيس کميسيون برمرستيال که معاون و» .ی خواهد بوداز همين لحاظ برندۀ صندوق را

 از آستراليا ٢٠٠١نمايندۀ مردم که درسال  نيا. ن هم در مورد حکومت نظر نيک ندارد آدينی ، کلتور و تعليم بود با
 همين موجب زا.   مقننه هيچ اجراآتی صورت نگرفته است گذشتۀدر دورۀکه ه اين باور است به افغانستان باز گشت ب

  .رياست کميسيون کنار رفتوظيفۀ از او 
ولی صاحب نظران ديگر عقيده دارند که کرزی با وجود چل بازی های ماهرانه اش صرف بصورت مشروط چانس 

يم فراهی از غرب کشور است که در وقت تسلط شوروی گويندۀ اين بيانِ  عضو پارلمان، محمد نع. مؤفقيت را دارد
مؤ فق نمی شود زيرا حکومتش مليارد ها دالررا  کرزی « او می گويد که . يک ادارۀ مهاجرين افغانی در لندن بود

بسياری از مردم حتی طالبان را پشتيبانی می . تلف کرده است در حاليکه اکثر افغان ها از گرسنگی رنج می برند
  ».کند

به احتمال قوی هيچ يک از کانديدان مطابق به .  سپتمبر انتظار برده می شود١٨نشر رسمی نتايج انتخابات برای 
 يک دورۀ دوم انتخاباب برقرار در اول اکتوبر به اين صورت.  فی صد آرا را بدست نخواهد آورد٥٠قانون اساسی 

 است؛ ديده شود که آيا کرزی الی رفت به سوی صندوق در ضمن مبارزات انتخاباتی به شدت شروع شده. می گردد
  .د که آنچه غرب خواهش دارد، حوصله خواهد کرد موازنه را بين عنعنات قومی  و تجُد،درماه اگسترای 

  
  پايان

 
 
 
 
 


