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 جمهوری ریاست نامزدان از حکومت نۀکابی حمایت
  1از سایت آرمان ملی

 

مرکز خبرنگاری تحقیقی "پیک" دریافته است که زلمی رسول، اشرف غنی احمدزی، داکتر عبدهللا عبدهللا و استاد سیاف 
از نامزدانی اند که به ترتیب از پشتیبانی مقام های حکومتی برخوردار اند، اما در این میان زلمی رسول بیشترین پشتیبانی 

  د.ن خود دارآز را در حکومت به شمول رئیس جمهور کرزی، ا
هور حکومت و رئیس جم ۀمنابع رسمی که نمی خواهند از آنان نام ُبرده شود؛ به پیک می گویند که بیشترین اعضای کابین

کرزی، از زلمی رسول نامزد انتخابات ریاست جمهوری پشتیبانی می کند. این منابع می گویند که داکتر رنگین دادفر سپنتا 
، لوی څارنوال، رئیس ستره محکمه، داراالنشای مجلس وزراءصادق مدبر رئیس اداره امور و مشاور امنیت ملی، داکتر 

امور  وزیر امور داخله، همایون عزیزی وزیر دولت در داودزیوزیر امور خارجه، محمد عمر  عثمانياحمد  ضرار
احیاء و  س احمد برمک وزیرهوانوردی و ترانسپورت، فاروق وردک وزیر معارف، وی پارلمانی، داوود علی نجفی وزیر

انرژی و آب، محمد اکبر  مبارزه با مواد مخدر، محمد عارف نورزی وزیر انکشاف دهات، دین محمد مبارز راشدى وزیر
انوری وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان، ُحسن بانو غضنفر وزیر امور  بارکزی وزیر معادن و پترولیم، جماهیر

 .امه و شاکر کارگر وزیر تجارت و صنایع، از نامزدی زلمی رسول پشتیبانی می کنندزنان، ثریا دلیل وزیر صحت ع
همین حال جاوید فیصل سخنگوی انتخاباتی زلمی رسول می گوید که شماری از وزیران و مقام های حکومت از برنامه  در

 بعهت در حکومت هستند بعنوان یک گوید: کسانی که های آقای رسول پشتیبانی کرده اند؛ اما از کسی نام نمی برد. او می
 .حق دارند که از برنامه های یک نامزد حمایت کنند، اما آنان هیچگاه در پیکارهای انتخاباتی زلمی رسول سهم نگرفته اند

منابع دیگر نیز که نمی خواهند هویت شان فاش شود؛ به پیک گفته اند که عبدالکریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور، 
اخیلوال وزیر مالیه با تمامی شریکان اقتصادی اش، حسن عبداللهی وزیر امور شهرسازی، امیرزی سنگین حضرت عمر ز

 .وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و خپلواک وزیر سرحدات اقوام و قبایل از اشرف غنی احمدزی پشتیبانی می کنند
انتخاباتی اشرف غنی احمدزی نیز، تایید می کند که این وزیران از برنامه های آقای اشرف غنی  کمپایناسدهللا عضو 

 .روشن نگفته است ۀاحمدزی حمایت کرده اند، اما امیرزی سنگین وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تاکنون به گون
 .از برنامه های یک نامزد، مشکل قانونی ندارد تبعهاو می گوید که حمایت وزیران به عنوان یک 

داخله انوارالحق احدی  امور سابقپیش از این ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی گفته است که علی احمد جاللی وزیر 
لسی و  قدیر عضو رعبدالظاهامور داخله، محمد نعیم اللی حمیدزی و  سابقتجارت و صنایع، حنیف اتمر وزیر  اسبقوزیر 

 .آقای احمدزی اعالم کرده اند ، پشتیبانی شان را ازرگهج
ی عبدالهاد این منابع همچنان می افزایند که محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور، بسم هللا محمدی وزیر دفاع ملی و

 .می کننداقتصاد و داکتر عبیدهللا عبید وزیر تحصیالت عالی، از داکترعبدهللا عبدهللا حمایت  ارغندیوال وزیر
 عبدهللا عبدهللا برنامه های داکتر سید فاضل آقا سانچارکی عضو ستاد انتخاباتی داکتر عبدهللا می گوید که این مقام ها از

برابر آقای عبدهللا تا هنوز روشن نیست. او  حمایت کرده اند، اما تنها موضع داکتر عبیدهللا عبید وزیر تحصیالت عالی در
 .ی معین وزارت خانه ها نیز، از برنامه های اقای عبدهللا عبدهللا حمایت کرده اندمی افزاید که بیش از س

 نجاهپصالح الدین ربانی و بیش از یک صد و و  عبدهللا عبدهللا می گوید که عطا محمد نور این عضو ستاد انتخاباتی داکتر
آقای عبدهللا عبدهللا اعالم  از سناتوران و رئیسان شورا های والیتی نیز، حمایت شان را از تعدادی، ولسی جرگه نماینده

های انتخاباتی نقش ندارند، اما پشتیبانی شان را از برنامه  کرده اند. وی می افزاید که این مقام ها و نمایندگان در پیکار
 .های آقای عبدهللا اعالم کرده اند

کار و امور اجتماعى و محمد آصف رحیمی وزیر زراعت آبیاری،  گویند که آمنه افضلی وزیر منابع رسمی به "پیک" می
رب رسول سیاف می گوید که هیچ مقام الاز آقای سیاف حمایت کرده اند، اما فهیم کوهدامنی سخنگوی ستاد انتخاباتی عبد

 .حکومتی از آقای سیاف حمایت نکرده است
و ی نخواستند درین مورد چیزی بگویند، اما سید جواد جاوید سخنگوی اداره امور درین حال برخی از مقام های حکومت

می گوید که این اداره در این باره نظر خاصی ندارد و این گزارش را نیز، تایید و یا رد نمی کند. وی منشی مجلس وزراء 
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دارند، اما یک نهاد نمی تواند  مزد راحق حمایت از برنامه های یک نا تبعۀ افغانستانمی گوید که وزیران به عنوان یک 
که از نامزد مشخصی حمایت کند. آقای جاوید می گوید که اگر وزیران از نامزدان حمایت کرده باشند، کمیسیون رسیدگی 

 .ولیت دارد که این موضوع را بررسی کندؤبه شکایت های انتخاباتی مس
به شکایت های انتخاباتی می گوید که به جز از هدایت امین گی الستار سعادت رئیس کمیسیون رسیددر همین حال، عبد

نعیم که از امکانات دولتی استفاده نکرده اند، تمامی نامزدان دیگر از امکانات  ارسال، داوود سلطان زوی و محمد نادر
سته الزمی کرده نتوانحکومتی به نحوی بهره برداری نموده اند، اما به دلیل نداشتن اسناد دقیق در برابر این تخطی ها، کار 

 .اند
تن خود را نامزد ریاست جمهوری کرده اند و تا حاال دو  11 شمسیهجری  1101در انتخابات ریاست جمهوری سال 

ی شان منصرف نعیم به سود زلمی رسول از نامزد نامزد هر کدام عبدالقیوم کرزی برادر رئیس جمهور و سردار محمد نادر
لرحیم وردک به دالیل نا معلومی بدون اینکه از نامزد مشخصی پشتیبانی کند، از ادامه ی پیکار شده اند، اما جنرال عبدا

 .های انتخاباتی انصراف کرده است
نامزدان یاد شده در حالی از منابع حکومتی استفاده می کنند که قانون انتخابات افغانستان، استفاده از منابع حکومتی به سود 

داده است. همچنان رئیس جمهور کرزی در یک فرمان رسمی، از همه ی مقام های حکومتی  نامزد مشخص را منع قرار
 خواسته است تا بی طرفی خود را در انتخابات حفظ کنند

  
 «نامزدان کرزی»دارایی عامه در اختیار 
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 های پیش اش از صحنه خارج شود احتماال در ماه انتظار داشتند رئیس جمهوری افغانستان پس از پایان دورهکسانی که 
 های انتخابات ریاست جمهوری را به نفع خود شکل داده است. رو ناامید خواهند شد زیرا او تمام زمینه

جمهوری افغانستان، منصرف کردن  یکی از شواهد این امر، محدود کردن عرصه انتخابات توسط حامد کرزی، رئیس
 ها از ورود به رقابت انتخاباتی و همچنین اجبار برادرش قیوم کرزی به انصراف بود. کاندید

کرزی مقاماتی را که مشاجرات انتخاباتی را کنترل و ریاست خواهند کرد، خود دست چین کرد. سپس با هزاران دالر از 
ای ه شود که حداقل یکی از کاندید مطمئناصلی پیروزی در انتخابات کمک کرد تا  بودجه دولتش به دو کاندید از سه کاندید

 تحت نفوذش به دور دوم انتخابات راه خواهد یافت.
به نقل از یک مقام ارشد نوشت در این صورت، برگزاری دور دوم انتخابات حداقل تا ماه جون به طول  تایمزنیویارک 

شناسند از جمله  جمهور باقی خواهد ماند. کسانی که کرزی را از نزدیک می ان رئیسخواهد انجامید و کرزی نیز تا آن زم
ابل ق کند مرد غیر آنها معتقدند که کرزی تصور میدانند.  های او را قبضه واضح قدرت می برخی از منتقدانش این مانور

غانستان های انتقال اف رهبری کند. سالهای سخت پیش رو  جایگزین افغانستان است که به تنهایی باید این کشور را در سال
 از انتخابات این کشور آغاز می شود و هدف نهایی کرزی این است که نفوذ خود را در دولت جدید افغانستان نیز حفظ کند.

افغانستان است در این خصوص در امریکایی  پوهنتونداوود مرادیان، مشاور سابق سیاست خارجی کرزی که اکنون استاد 
در سیاست افغانستان قدرت را به  خواهد میراث یک سیاستمدار صادق که برای اولین بار ز یک طرف میگفت: او ا

خواهد در صحنه باقی مانده و پشت  کند از خود به جای بگذارد و از سوی دیگر نیز می آمیز منتقل می صورت مسالمت
 جمهور جدید باشد. پرده اقدامات رئیس

جمهور امریکا خواهد بود زیرا آنها از امضای قرارداد همکاری  ارک اوباما، رئیساین موضوع خبری بد برای دولت ب
ورت اند که در ص های اصلی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان متعهد شده اند. هر چند کاندید امنیتی با او قطع امید کرده

نیز در این کشور باقی بمانند اما روابط  411۲پیروزی، این قرارداد را امضا خواهند کرد تا نیروهای امریکایی پس از 
 کرزی با واشنگتن همچنان تیره است و او ترسی از بیان آن نیز ندارد.

 امریکا، از این اقدام ستایش کرد.بود که بر خالف نظر  روسیهترین آن نیز موضع کرزی در قبال الحاق کریمه به  مشخص
اش در افغانستان را به صورت  د احتماال بخشی از تسلیحات نظامیاین موضع پس از آن اتخاذ شد که امریکا اعالم کر

 رایگان به پاکستان واگذار خواهد کرد.
ها او را  رویی امریکا به دست آورده و معتقد است که سال گویند که کرزی اسنادی از دو مقامات ارشد افغانستان می

د که مورد در انتخابات پیروز نشود، او احساس کر امریکا تالش کرد تا او 4110اند. وقتی که در سال  کرده تضعیف
 نیز به این نتیجه رسیده که امریکا با پاکستان و طالبان همدست است. ا  خیانت واقع شده و اخیر

دانند و امیدوارند که نفوذش در  می« قابل اعتماد نشناسی غیر نمک»هر چند بسیاری از مقامات امریکایی کرزی را 
کنند: برخی امیدوارند که او به کنترل شرایط  یان یابد اما همچنان در یک موضوع روی او حساب میسیاست افغانستان پا

را به طراحی برای تقلب متهم کرده و متعهد  ریک دیگاکنون  ها از هم آشفته پس از انتخابات کمک کند زیرا برخی کاندید
 را نخواهند پذیرفت. نتیجهاند که در صورت شکست،  شده
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کرزی روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی از مردم افغانستان خواست تا بدون توجه به نتیجه انتخابات با یکدیگر اما 
، از قواعد دیموکراسی است اما من مطمئن ریک دیگهای مختلف و مخالف  همکاری کنند. وی گفت: مطرح شدن دیدگاه

 .را خواهند پذیرفت نتائجی مردم احترام خواهند گذاشت و ها با در نظر گرفتن منافع ملی به رأ هستم که کاندید
های رقیب در دولتش اجازه داده است تا از هر گویند که کرزی خود به این فلسفه پایبند است و به جناح مشاوران او نیز می

 با انتخاب او مخالفکسی می خواهند حمایت کنند. برای مثال معاون جدید کرزی از عبدهللا عبدهللا که کرزی بیش از همه 
 کند. است، حمایت می

بسیاری از مقامات غربی اذعان دارند که کرزی اجازه داده است تا یک رقابت صحیح انتخاباتی برگزار شود اما نکته 
 اینست که او زمینه اولیه را به دلخواه خود شکل داد و همه توانایی خود را بر این کار گذاشت.

های اصلی در  رفت از کاندید پای فاروق وردک، وزیر آموزش افغانستان که انتظار می به گفته مقامات ارشد، وقتی
دن جمهور ش اش به او گفت: وقتی برای رئیسانتخابات باشد در یک سفر شکست، کرزی در حضور همه اعضای کابینه

 دهد! رخ می اتفاقيعجله کنی چنین 
نیز متوجه شدند که باید حساب شده رفتار کنند. برای مثال وقتی که حتی کسانی که حمایت روشن کرزی را از خود داشتند 

هاست سعی کرد از کرزی فاصله بگیرد، کرزی همراهان  زلمی رسول، وزیر امور خارجه که یکی دیگر از کاندید
ی برای او توانست صدها هزار رأ ترین حامی او، جنرال دوستم را که می اش را از او دور کرد. کرزی برجسته احتمالی

 .کرد ترغیببیاورد را به پیوستن به اشرف غنی، دیگر کاندید و تکنوکراتی که در امریکا تحصیل کرده است 
اند توکنی؟ غنی میچرا آن مرد پیر )رسول( را همراهی می»به گفته یک مقام ارشد افغانی کرزی خطاب به دوستم گفت: 

 عام متهم شده است. ت در قتلدوستم به مشارک« مشکل حقوق بشری تو را حل کند.
اش را تقویت کند. وی سپس  هزار دالر به غنی پرداخت کرد تا ستاد انتخاباتی ۲1گفته مقامات ارشد افغانی، کرزی سپسه ب

های پیروزی در  انسچها، از  با رسول به تفاهم رسیده و برای او نیز همین کار را انجام داد. اکنون هردوی این کاندید
دار شدن میراثش شود،  محسوبمی شوند. این در حالی است که کرزی از ترس اینکه انتخاب برادرش باعث لکه انتخابات

چنین کمکی به او نکرد. سپس به مانورهای همیشگی خود روی آورده و با برگزاری نشستی با حضور ریش سفیدهای 
 د.پشتون باعث شد که او انصراف داده و به کمپ انتخاباتی رسول بپیوند

کند. به گفته آنها خروج برادرش های اخیر احساس راحتی بیشتری میگویند که او در ماهمقامات نزدیک به حامد کرزی می
ها دلیل این موضوع است. از وقتی که از امضای قرارداد امنیتی با از صحنه انتخابات و کاهش روابطش با امریکایی

 گیری یافت که باعث راحتی کرزی شده است. به افغانستان کاهش چشمامریکا خودداری کرد، سفر مقامات امریکایی 
عمر داوودزی، وزیر داخلۀ افغانستان نیز در این خصوص گفت: او تصمیماتی گرفته است، وقتی اطمینان نداشته باشید، 

 کنید. احساس آرامش نمی
د و در تمام طول روز بر روند ساخت محل جدید گذارنگویند که او اکنون زمان بیشتری را با فرزندان خود می مقامات می

 کند. اقامتش که در کنار کاخ ریاست جمهوری است نظارت می
اما به گفته مقامات او همچنان بر آینده متمرکز است و به دنبال این است که نقش مورد تمایلش را در دولت آینده به دست 

ها و دیگر افراد با نفوذ برای حفظ وحدت افغانستان. وی روستاییآورد: بر عهده داشتن ریاست دیدارها با ریش سفیدها، 
 تواند به ترغیب طالبان برای برگزاری مذاکرات صلح ادامه دهد.همچنین می

ولت یابد و اگر دایم تنها دولتش پایان مییک مشاور سابق او تصریح کرد: ما شاهد همان کرزی خواهیم بود که تاکنون دیده
 ولت او باشد کسی نباید تعجب کند.آینده هم مانند د

 

 کمیسیون مستقل انتخابات بخش عظیم محروم ساخت :جاوید کوهستانی
 رگهولسی جاوراق رأی در مراکز رأی دهی در سرتاسر کشور باالخره پای اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را به  کمبود

ار احض ولسی جرگهخواهان آن شدند که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به  ولسی جرگهمی کشاند و برخی از اعضای 
 .خواستندزمینه وضاحت  و در نمودند
از تحلیلگران و آگاهان سیاسی نیز در زمینه نظرات مشخص خود را دارند و گفته اند که آگاهان سیاسی به این  شماری

عمده و اساسی در روز برگزاری انتخابات، اتمام برگه های رأی دهی در شمار زیادی از حوزه های  باور اند که مشکل
رأی دهی بود، این مشکل بیشتر در شمال، غرب و مرکز کشور بروز کرده و یک جمعیت عظیم از مردم نتوانستند تا تمثیل 

د، ضمنا  زورگویی و تقلب شماری از افراد زورمند و اراده نمایند و رأی شان را به نفع نامزد مورد نظر به صندوق بریزن
مامورین محلی اسباب نگرانی مردم را در انتخابات مساعد ساخت و این گمان را به یقین تبدیل نمود که انتخابات از قبل 

 مهندسی شده بود ورنه اتمام برگه های رأی دهی آن هم در ساعات اول روز توجیه شده نمی تواند.
أکید بر این نکته دارند که ارگ قبال  نامزد مورد نظر خود را در انتخابات داشته است و امکانات دولتی به گونه این آگاهان ت

یی در اختیار او قرار گرفته و مامورین بلند رتبه دولتی با او در تماس بوده اند و اتمام برگه های رأی دهی در شماری از 
 ه نامزدان دیگر و زمینه سازی برای پیروزی نامزد مشخص بوده است.حوزه های رأی دهی جلوگیری از ریختن رأی ب
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با آن که مسؤوالن کمیسیون مستقل انتخابات اتمام برگه های رأی دهی را در شماری از حوزه های رأی دهی تأیید می کنند 
 آن را ناشی از مشکالت تخنیکی می دانند نه یک برنامه از قبل طرح ریزی شده.

( برگه رأی اختصاص یافته بود و 011مستقل انتخابات به این باور اند که برای هر حوزه رأی دهی ) مسؤوالن کمیسیون
 برای رأی دادن یک نفر، یک دقیقه وقت پیشبینی شده بود.

احمد سعیدی آگاه امور سیاسی در رابطه به اتمام برگه های رأی دهی در حوزه های انتخاباتی به خبرنگار آرمان ملی گفت، 
 شت من این است که کمیسیون احتماال  غافلگیر شده باشد، زیرا به حضور گستردۀ مردم در انتخابات باور نداشت، دومبردا

این که کمیسیون احصائیه دقیق از نفوس مردم در محالت رأی دهی نداشت و به اصطالح برای هر حوزه چوت انداز برگه 
جمعیت بود هم ششصد برگه رأی دهی فرستاد و برای یک حوزه  فرستادند یعنی برای یک حوزه ایکه از لحاظ نفوس پر

 برگه فرستاده شد. 011رأی دهی که نفوس کم داشت نیز 
 دهو میل گردیسوم این که شاید برگه ها بر تمامی حوزه ها بآن کمیت که گفته شده ارسال نشده باشد و در مسیر راه حیف 

 باشد.
رسانیده است، بدون شک که آن برگه  پچاه بات هژده میلیون برگه رأی دهی باحمد سعیدی به ادامه گفت، کمیسیون انتخا

هایی که در آن رأی استعمال گردیده دوباره به کمیسیون آورده می شود و احصائیۀ آن برای کمیسیون معلوم می گردد، باید 
ق برگه ها باید از هژده میلیون تفری کمیسیون برای مردم پاسخ گوید که چه تعداد برگه های رأی استعمال گردیده، تعداد این

 گردد و از برگه های باقی مانده باید حساب داده شود؛ در غیر آن زیر کاسه نیم کاسه است.
جاوید کوهستانی آگاه مسایل سیاسی اتمام برگه های رأی دهی در حوزه های انتخاباتی را یک عمل قصدی و سازمان یافته 

 له متذکره را ثابت می کنم.می داند و تأکید دارد که این مسأ
آقای کوهستانی به ادامه گفت، ما با آنچه که زمان بندی یک نفر یک دقیقه رأی محاسبه شده مخالف هستیم زیرا من می 
گویم که در یک حوزه انتخاباتی در یک دقیقه سه الی پنج نفر می توانستند رأی بدهند و من حاضر هستم که پروسۀ رأی 

 در یک دقیقه ثابت سازم.دهی تا پنج نفر را 
جاوید کوهستانی اتمام برگه های رأی دهی در حوزه های انتخاباتی را یک ضعف مدیریتی می داند و می گوید، ضعف 
اول مسؤوالن کمیسیون انتخابات این بود که آنها از محالت تجمع مردم شناسایی و احصائیه دقیق نداشتند، تجمع باشنده گان 

 ت امن را در محاسبه خود نگرفته بودند.محالت نا امن در محال
آنها )مسؤوالن کمیسیون انتخابات( اگر آگاهانه برگه های رأی دهی را به حوزه های انتخاباتی کم روان کرده بودند بخش 
عظیمی از مردم را از دادن رأی محروم ساختند که این حرکت را می توان تا حد خیانت محاسبه کرد که در این قسمت 

 و دانش برگزاری انتخابات را نداشتند اگر این کار آگاهانه نبوده پس مسؤوالن سواد، فهم و باید جوابگو باشند. مسؤوالن
  نتوانستند انتخابات را مدیریت کنند.
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ها پیرامون برنده شدن نامزدان، کماکان بر جای است. داوریانتخابات، وارد پنجمین روزش شد. پیش نتائجدورۀ انتظار 
های خارجی ـ تا های مربوط به نامزدان و طرفداران آنان، بل اکنون از سوی رسانهها نه تنها از رسانه داوریاین پیش

چه که همین افواهاِت رسد ـ نیز جریان دارد. به هر صورت، قرار آنهای نامزدان پیشتاز به گوش میصدای البی جا کهآن
های مربوط به این نامزدان اعالم داشته اند، در این میان سه نامزد پیشتاز اند و گماِن زیاد وجود دارد که بیشترین  رسانه

 د.آرا را همین سه نامزد به خود اختصاص بدهن
بینانه به قضیه داشته باشیم، امکان رود یا نه؟ اگر یک نگاه خوشاکنون پرسش این است که آیا انتخابات به دور دوم می

ی های انتخابات است که گفته مرفتن به دور دوم زیاد یقینی نیست. زیرا، این مساله بیشتر ماحصِل برخی از پیش داوری
تردید . اما اگر چنین اتفاقی نیافتد و بر فرض، آرا میان نامزدان تقسیم شده باشد، بیشد آرا، میان نامزدان تقسیم خواهد شد

انون، بینی قرسد. زیرا، مطابق پیشتر از تقسیم آرا میان سه و یا بیشتر از آن، به نظر میکه پیشتازی دو نامزد منطقی
نجات یابند. با این گان از سردرگمی دوم رای دهنده انتخابات دور دوم باید میان دو نامزد پیشتاز برگزار گردد تا در دور

ه نظر تر ب رو است، منطقی یی که کشور با آن روبه های سیاسی، امنیتی و اقتصادیهمه، یک مسالۀ دیگر بنابر مصلحت
نتخابات ا رسد. این مصلحت همانا کنار آمدن دو نامزد پیشتاز برای جلوگیری از ضیاع اقتصاد کشور است که به یقین می

دور دوم، هزینۀ آن را به تنهایی از افغانستان خواهد گرفت. در ضمن شرایط امنیتی و سیاسی کشور نیز ایجاب برگزاری 
انتخابات دور دوم را نمی کند. بنابراین، راه حل منطقی همانا کنار آمدن دو نامزد پیشتاز است یا به عبارت دیگر، تشکیل 

 تواند داشته باشد. مزد برنده که این کار چند ُحسن مییک حکومت ائتالفی میان دو نا
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نخست این که با چنین کاری یک مانع قانونی از سر راه حکومت آینده برداشته می شود. به این معنا که اگر نامزدی رأی 
ان با آن افغانسترا پوره نکند، مطابق قانون برنده نیست و انتخابات باید به دور دوم برود. با توجه به شرایطی که  ۱1۰1
 یی وجود داشته باشد و یا خیر.رو است، مشخص نیست که در دور دوم هم برندۀ قطعیروبه

که دیگر از اعتراض و  حتما  شود و  حاصل می دهندگاندوم این که با ایتالف دو نامزد پیشتاز، قناعت بخش اعظِم رأی 
 ه، همه خود را در قدرت سهیم خواهند دید.آنگا خشم و هیاهو، پس از انتخابات خبری نخواهد بود، چون

آید و این امکان چیزی نیست جز تشکیل یک دولت مسالۀ سوم، امکانی است که از ناحیۀ ایتالف نامزداِن پیشتاز به میان می
، زهای مخالِف سیاسی و نیز ادغام کادرهای ستادهای انتخاباتی پیشتاوحدت ملی که به یقین، در پی ایتالف و وحدت گروه

 آید؛ تا یک گروه برنده.بهتر به وجود می
نکات باال به معنای آن نیست که برنده شدن یک فرد، به مراتب بدتر از یک حکومت ائتالفی است. این  تذكربا این همه، 

د، نتواند کارساز باشد که فردی برندۀ اول نباشد و برای آن که مردم از این مضیقه رهایی یافته باششرایط در صورتی می
رسد. اما در صورتی که مردم خود رییس جمهور مورد نظرشان را انتخاب کرده باشند، چنین طرحی بهتر به نظر می

یاز های وسیع و نیز نتحمیل حکومت ائتالفی، چندان درست نخواهد بود؛ اما نیِت نامزد برنده برای تشکیل دولتی با قاعده
اسی برای ایجاد ثباِت محکم و فضای بهتر، امری درخور است. این تصور های سیافغانستان به همگرایی و نزدیکی گروه

ها تالش دارند تا نامزدان مورد  هایی، برخی آید که مبنی بر حدس و گمان)تحمیل حکومت ائتالفی( از آن جا به دست می
یسیون مستقل انتخابات، باال ها و یا با درج ارقام نادرست در دیتابیِس کمنظرشان را با آرای تقلبی و پر کردن صندوق

 به وجود آید. ائتالفيبکشند؛ تا جایی که آرای اصلِی مردم چند تقسیم گردد و به این ترتیب زمینۀ یک حکومت 
ها درست باشد و واقعا  چنین افرادی موفق شده باشند و یا در صدد انجام چنین کاری باشند، یک  این گمانهی که در صورت

ماند و خواهی هایی از دید مردم پنهان نمیمی شوند. زیرا چنین خیانت ی و بزرگ را مرتکبخطای بسیار نابخشودن
دانند که به کی رأی دادند و به نخواهی، اسناد این توطیه فاش خواهد شد. حتا اگر اسنادش هم فاش نگردد، مردم خود می

ایی که برگرداندن آن، حتا به کمک جامعۀ کی رأی ندادند. آن جاست که کشور به سمت یک بحران عظیم خواهد رفت؛ ج
 جهانی هم میسر نخواهد بود

 
 پایان
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