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 تحلیل ها و پیشبینی های انتخاباتی!
  

م در پیش و ثبت و راجستر برای انتخابات ریاست جمهوری 2019 میدانیم که انتخابات ریاست جمهوی سال
  آغاز شد.  افغانستان

که کلید آمور نزد سفارتخانه های خارجی نیست و قضاوت  و مستقر و در آن کشورهای  جهان نورمال  اما در
برای انتخاب عمدتاً نسخه و اعتبار در فهم و عملکرد در حین فرصت است و احزاب سیاسی برای مسایل کشور 

نسخه ها احزاب در انتخابات  مشروعیت تطبیق آن  و جامعه نسخه و راه حل دارند و برای مشروعیت تحقق و
ً آزاد و شفاف مشروعیت نسخهء خویش را امتحان این   میکنند.  به ملت مراجعه نموده و در انتخابات نسبتا

یا انتخابات را میبرند و یا میبازند اما کار و مبارزهء حزب و انسان متعهد برای زمینه   احزاب و شخصیت ها
اشتراک کننده ها   ادامه دارد. درچنین کشور ها عمدتاًعدهء از  رسالت سازی مشروع برای تطبیق نسخه و ادای

  دار و ندار خود را مصرف انتخابات نمی کنند.  در کسب آراء !؟ ) مبارزات انتخاباتی( همه
شورها دیګر در ک  به یقین و از جانب  به یقین موضع ګیري های بعدی نیز تحت تأثیر این حاالت فرق میکند.

زهء حد اکثر مصرف، یګر آمادګي های الزم و تجربه شده برای انتخابات شفاف موجود است و انداو جوامع د
  آن نیز شفاف و معلوم اند.  ق کنترول و قواعد بازیمرجع مصرف، طر

میبرند و یا میبازند و در صورت باختن با مورال عالی، صداقت و جوانمردی به برنده تبریک میګویند و مبارزه 
  رد و فعالین کاندید بخاطر انتخابات و مصارف آن مفلس هم نه شده اند.ادامه دا

تکت  ،مرجع مصرف شفاف نیستاکثر مصرف وآما ما که تدابیر الزم برای انتخابات شفاف نداریم، کنترول حد 
توافق!؟ به   انتخاباتی به اساس نسخه و اعتقاد حزبی و ایدیولوژیکی در اکثر حالت روشن نیست و افراد یک شبه

مت بلکی برای بردن انتخابات به هر قی  ایدیولوژیکی و برنامهء انتخاباتی هم میرسند. اکثر برنامه برای نامه نه
انتخابات با فراز و نشیب   است. در چنین حالت و اوضاع کاندیدان ما به مصاف به انتخابات میروند. مسلم که

که در صورت   تو کم کردې و آن دیګر زیاد من زیاد کردمها، بگو مگو های زیاد، من زیاد کردم و شما کم، 
برنده شدن تشنج کم و وقت تقسیم غنایم میشود. اما چون ناکام شدند که مسلم از همه کاندیدان صرف یک برنده 
است و سابقهء وحدت ایدیولوژیکی و ادای رسالت هم مرکز بحث شان نیست، وابستگی های خارجی و داخلی 

و باطن متفاوت و ...متفاوت لذا من پیشبیني میکنم که اګر بردم خو بردم و اګر نه بردم،   اهریمتفاوت، اهداف ظ
  من انتخابات را قبول ندارم و تقلب شده و اګر به من حق ندادید، جوی خون جاری میشود!

  کیری پیدا میشود و باز دوسره، جواب آنرا زمان میدهد. نآیای آقای جا
مرحلهء تیم و تکت تیم انتخاباتی به جان هم   امتیاز تحت تهدید هم به هدف هم نه خورد،اګر این تیر تالش کسب 

، میپردازند و متحد دیروز بیرون آن حتی با افتضاحات همراه افتاده، به افشاء ګری های یکدیگر در داخل تیم و
  دشمن امروز میشود.

  به این ترتیب جامعه به بحران و شقاق میرود.
ممکن است که قواعد بازی دقیق، روشن و تطبیق  یشویم. این در صورتتوانیم مانع این حالت و سناریوآما ما می

شود که بازنده هم به شفافیت و تطبیق آن باور   آن با شهامت و دیکتاتوری قانون چنان عملی و کنترول متداوم
  داشته و در تنطیم این قواعد نقش و نظارت شفاف داشته باشد.

در سطح   من درین عرصه زمانی قوت خواهد یافت که ما درین عرصه از تجارب کشور ها و جوامع خوشبینی
وی در انتخابات در پهل  ، کار به دست اهل کار متعهد و برعالوه تدابیر عدید دیګرهانکشاف مشابه استفاده نمود

اغذ نیز پروسه های معین استفاده از وسایل بیومتریک و مدرن اسناد و مدارک به صورت فزیکی و در روی ک
انتخاب کننده ها و نتایج آنرا برعالوهء کمپیوتر در روی کاغذ هم داشته باشیم و یکجانبه   ثبت و راجستر شده و

  به تخنیک و کمپیوتر اتکاء نه کنیم.
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ر ا دمانع سناریو های بد و هراسان در کشور م  تدابیر دیګری هم وجود دارند که با به کار ګیری آن میتوانند
  شوند.  پایان انتخابات و بعد آن

خواهانیم که با برخورد و تطبیق شفاف و معیاری قانون مانع تشنجات   از تمام جوانب و خاصتاً حاکمیت افغانی
شده و به دشمن نشسته در کمین فرصت بیشتر نه داده که ممکن همه دست آوردهای بس با مصارف گزاف را 

هشتاد جنګ های نیابتی داخلی به قوت تأسف بار   باز کشور ما را به سالهای  نبه فناء ببرد و دشمن در کمی
  خود ببرد.

لطفاً با ترس از بارګاه الهی، عدالت و عتاب آن ذات و با ترس از قهر ملت افغان این تراژیدی را با اراد، نیت 
  و فهم مسلکی از مسایل مانع شوید!  و عمل متناسب نیک

  و ما به آن باور داریم. چنین کار ممکن است
است و برای دادن قربانی عدهء زیادی از کادر های صالح کشور   دادن  کار در کشور رفتن و آمادګې به قربانی

 به هر  قصد ندارند
  کس و نا کس عذر کنند و یا تعهدات ناجایز به استخبارات کدام کشور خارجی داشته باشند!
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