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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 3۳/۳۰/۴۳1۰          محمد علی سمیع

 بورد افغانستان در مرکز تحقیقاتی سیاست امنیتی و دفاعی، کشور هنگری شهر بوداپست مسؤول
 

 ! اما به یک صورت ........اشرف غنی 
 

افغانستان بعد از اعالن نتایج قسمی و ابتدائی انتخابات، وارد مرحلۀ خیلی جالب مبارزات انحصار قدرت از راه 
احب اشرف غنی همه معلوم بود که داکتر صاحب عبدهللا عبدهللا و داکتر ص برایانتخابات، شده است. از همان اول 

پردازند. بعد از اعالن  که در صورت رفتن انتخابات به دور دوم، به رقابت می ه ای می باشنداحمدزی، دو چهر
مسایل انتخاباتی دوباره شروع به نظریه پردازی ها کردند و نظر به دیدگاه های خاص خود  آگاهاننتایج ابتدائی، 

 بی آگاهانو  ستان محققینکه در افغان از آنجائیدارند.  مردم در رسانه ها بیان می برایپیشبینی های گوناگون را 
شوند که در یکی از تیم های انتخاباتی، آشکار یا پنهان  طرف وجود ندارد، غالباً افراد در رسانه ها ظاهر می

نمایند تا  باشند و در جریان صحبت در تلویزیون ها هم از دیگاه خاص دفاع نموده کوشش می مصروف کمپاین می
 بکشانند.  اذهان عامه را به نحوی به جانب خود

 

شود تا طرفداران این کاندید ها که در کوچه و بازار و یا هم پتی و پلوان شب و روز  این چنین رفتار ها باعث می
ی را مطابق به مدهوشی سیاسی خود که در اشت های خیلی یکجانبه و غیر واقعدر تعقیب نتایج انتخاباتی هستند، برد
 دور دوم انتخابات خود را آماده سازند.  برایباشد، به فکر خود راه داده  جریان انتخابات دامنگیر همگی می

شود تا قضاوت های منفی و غیر منطقی باالی فضای مبارزات  باعث می غیر واقعی برداشت های یکجانبه و این
کاندید ها به بار ج انتخابات را کامالً خالف انتظار طرفداران یکی از ئدر میان مردم، حکمفرما شود و نتاانتخاباتی 

 پردازیم. آورد که در این مقاله به اینها می
 

 پردازیم زیرا قرینه ها نشان می شایان ذکر است که در این مقاله به افکار و برنامه های تیم داکتر اشرف غنی می
دور دوم کرده اند اما داکتر عبدهللا عبدهللا  براید که اشرف غنی و تیمش شروع به برنامه ریزی کمپاین خود ده

باشد و به همین لحاظ  میبرندۀ وف به تصور او موصایان رسد زیرا کوشش دارد تا انتخابات در دور اول به پ
 باشد. انتظار نتایج نهائی می

 

 اشرف غنی در دور اول:
ۀ قومی مسایل سیاسی از بابت غرق بودن در نشچنانچه به همه معلوم است، در افغانستان مردم در مورد انتخابات و 

 در گیرند که در بیشترین موارد چنین رفتار های شرطی، باعث پشیمانی و سر تصمیم می و زبانی بطور ناخودآگاه
، هم در همین ....................شود که طرفداران اشرف غنی که  گمی فکری در میان مردم، بعد از انجام کار می

 شمارند. ا دیگران سوار هستند اما با اندک مدهوشی بیشتر زیرا ایشان خود را اکثریت میکشتی یکجا ب
توانند  شکل قومی و زبانی تقسیم شده است، کاندیدان تنها با ایجاد ائتالف های جالب و خطرناک، می هب رأیچون 
باشد، اما  می الذكراقوام دیگر را هم به خود تخصیص بدهند که نمونۀ خوب آن همین دو کاندید پیشتاز فوق  رأی

ورند و در دست دوم از آ یا زبان خود بدست می مرکزی خود را از قوم و رأیهمیشه کاندیدان پیشتاز در قدم اول 
خود را  رأیان تاجیک از تاجیک ها قسمت بزرگ ائتالف های گوناگون که کاندیدان پشتون از پشتون ها و کاندید

 د.نکن ائتالف ها تکمیلش می رأیبدست آورده بعد با 
 

- هزاره – در دو دور گذشته که حامد کرزی سردمدار مبارزات انتخاباتی بود، خیلی بخوبی توانست مثلث پشتون
است که در سیزده سال گذشته  یاوزبیک را شکل دهد و خود را برندۀ انتخابات سازد. حامد کرزی سیاستمدار

ها در مبارزات بدست آوردن و حفظ نمودن قدرت، بوده است زیرا او میدانست اگر تکیه به  تحلیلبهترین  یاردا
بود زیرا پشتون ها با  بود، کند پس بدون شک که بازندۀ میدان هم می یک گروه که الزاماً پشتون ها می رأی

نیستند که به تنهائی، اکثریت خود  یاستعداد یارگویند، از لحاظ اجتماعی و امنیتی دا که خود را اکثریت می یوجود
 را به اثبات برسانند و اگر پشتیبانی هزاره ها و اوزبیک ها را با خود نداشته باشند پس باخت حتمی را روبرو می

گرفت  دخواهقرار ال ؤا زیر سبودن شان در سر تا سر دنیشوند. و اگر قدرت سیاسی را از دست بدهند پس اکثریت 
 که نتیجۀ قابل دید آن، در نتیجۀ انتخابات فعلی بصورت آشکار نهفته است.
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 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړ له موږ سره اړیکه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

غیر مسلکی پشتون در سال های اخیر با داشتن موضعگیری های احساساتی و عاطفی، جامعه  آگاهاننویسنده ها و 
گرا  ادبیات قطب چوکاتها همیش در را از لحاظ فکری خیلی مدهوش و نشه ساخته اند. این موضعگیری  نپشتو

در برابر دیگر طرف های سیاسی در کشور صورت گرفته است و همیشه به نحو مخالفت در برابر حضور اقوام 
دیگر در حکومت، صورت گرفته است و اینکه چنین افکار آهسته آهسته در میان پشتون ها عام شد، اعتبار 

که به همین دلیل، نامدار ترین  گردیدمیان دیگر گروه ها اندک متزلزل سیاستمداران سطح اعلی سیاسی ایشان در 
هزاره ها و  رأیکاندید پشتون ها که اشرف غنی هست، نتوانست در جایگاه کرزی قرار بگیرد و قسمت چشمگیر 
ن ها را پشتو یاراوزبیک ها را از آن خود نماید. نباید فراموش شود که داکتر زلمی رسول هم قسمت قابل مالحظۀ آ

 توانست. اما با آن هم برنده شده نمی ،از آن خود نموده است که آنهم ضربه اش به اشرف غنی وارد شده است
 

راس سرتاسری را در میان پشتون ها برپا کرد. پشتون ها که زیر هباره  دور از انتظار انتخابات، یکج ئدر کل نتا
کردند، با پیشی  فیصد نفوس افغانستان را می 0۳تا  0۳ادعای ست خود رفته بودند و ینشنل آگاهانتأثیر صحبت های 

ست که ا یگرفتن عبدهللا عبدهللا از اشرف غنی، سخت دست و پاچه شدند زیرا داشتن ولسمشر پشتون یگانه اصل
شور حکمفرما شود. خوب، گذارد تا افکار گوناگون در نظام سیاسی ک کند و نمی داللت بر اکثریت بودن ایشان می

اشرف غنی کردند. بعضی ها انگشت انتقاد را  رأیپشتون ها آغاز به تحلیل و ارزیابی نازل بودن  سبب همیناز 
کنند، اما بعضی دیگر متوجه مشکل اساسی پشتون ها  بطرف عبدهللا عبدهللا بلند نموده، بر او اتهام تقلب را وارد می

 ها جا سازی پشتون بلند نموده، کوشش به انسجام و یک نشده، انگشت انتقاد را به طرف جامعه لجام گسیختۀ پشتو
به بی )پښتانه، طالبان، حزبیان او سیاست،(  تحت عنوان ه ایرد داکتر عبدالواسع قانع در مقالکنند که در این مو می

وا د پښتنو ته د پخوا نه په هیواد کې د یو شمیر نورو قومونو لخ “نگارد:  اتفاقی پشتون ها اشاره کرده چنین می
کلمه کارول کیده. هغه وخت به ما فکر کاوه چې ددې کلمې کارول د توهین په مقصد استعمالیږي، خو اوس ” غول“

 پاشیدۀ پشتون ها می ۀبعد از این مقدمه، به تشریح جامعو ” فکرکوم چې دا کلمه د واقعیت له مخې کارول کیږي
 باشد. پردازد که خیلی دقیق می

 

آنعده پشتون های که مخالف روند انتخابات نیستند و طرفدار اشرف غنی و یا هم زلمی رسول بودند، با مدهوشی 
رأی دهند یا اگر “کردند که  حاکمیت بیشتر از دونیم قرن پشتون ها، چنان فکر می تأریخیاکثریت بودن و تداوم 

فعال در انتخابات از خود نشان ندادند مخصوصاً  و چندان سهم” شود ن مییمشر همیشه از اکثریت تعی سندهند، ول
 در مقایسه با اقوام غیر پشتون افغانستان.

 :تخنیکی دیگر هم دارد که دلیلاشتراک ننمودن پشتون ها در انتخابات دو 
 

  باعث شد بیش از هزار مرکز انتخاباتی  یباشد که حت نشین می امنیتی در مناطق پشتون مشکلیکی آن
 … در روز انتخابات باز نشود 

 باشد. و دوم آن اجازه ندادن قشر اناث به اشتراک در انتخابات می 
 

د انتخاباتو یو شمیر “که تحت عنوان  یدر مورد اثبات کم اشتراک کردن پشتون ها یک فرد پشتون در ذیل خبر
 کامنت )تبصره(صفحۀ فیسبوکی ویبسایت تاند، یک ، “عبدهللا عبدهللا مخکې دیبیا هم  -نورې پایلې اعالن شوې

دوری ته الړ  که انتخابات دوم» :باشد متن نوشته شده چنین می ،تواند گذاشته بود که نمونۀ خوب در رابطه بوده می
ی رأیی ورکړی وه د دوم ځل لپاره د کورنۍ ټول غړی چی تعداد اته کسه ټول به رأیما  طشی زما کورنۍ نه فق

 .«ورکړی
شان، بعد پی  پندارند الی وارد شدن ضربۀ محکم به سر می مزاحپشتون ها جنگ را "د که هتمام قرینه ها نشان مید

ج انتخابات، ئچنانچه بعد از اعالن نتا، ”باشد ی قرار دارند اما آنوقت کار تمام میبرند که در میدان جنگ واقع می
قابل مالحظه را بدست  رأی، از اثر مشکالت داخلی فوق الذکر ایشان برجستهپی بردند که اشرف غنی کاندید 

 .خواهد بودبرندۀ میدان انگار ست، انیاورده است و از همه مهم اینکه داکتر عبدهللا عبدهللا که بقایای ائتالف شمال 
 باخت و برد اشرف غنی را در دور آینده هم مورد مطالعه قرار دهیم تا به همه روشنتر گردد.جا دارد عالیم 

 

 اشرف غنی در دور دوم:
 

 اشرف غنی را در دور دوم از سه جناح باید مورد مطالعه قرار داد: احتمالی و ساختار های باخت بستر 
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 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړ له موږ سره اړیکه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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  دستۀ خیلی ناهمگون تقسیم شده اند که یکی اول اینکه پشتون ها در کل از لحاظ اجتماعی و سایسی، به دو
باشد و در سر هوای آزادی بدون  آن همان افراطی های جنگجو، دهشت افگن و وحشت افگن و طرفداران ایشان می

غنی همه بطور اشرف هستند که کرزی، عبدهللا و  یپرورانند. ایشان پیرو چنان دیدگاه قید و شرط انسانی را می
گویند  زند زیرا ایشان می اریکۀ قدرت کابل تکیه می ، بریککه باشند و هیچ تفاوت ندارد  یکسان واجب القتل می

 مریکائی ها و کرزی که باالی ما حکومت نتوانست پس داکتر عبدهللا عبدهللا به هیچ وجه باالی ما حکومت نمیا“
 ”.تواند
 که طرفدار دولت و یا هم امروز طرفدار اشرف غنی هستند، اما دوچار مشکل فکری  یدوم آنعده پشتون های

 ن کنند. مشکل امنیتییرنوشت خود و کشور خود را تعیسرفته  رأیتوانند به پای صندوق های  و امنیتی هستند، نمی
ان به فالکت و در به است که فضای زندگی تمام پشتون ها را در افغانست..... راس افگن هایشان همان گروه های 

بدهند یا نه،  رأیکنند ایشان اکثریت هستند و اگر  دری برابر کرده اند و مشکل فکری آن باشد که پشتون ها فکر می
شود که چنان نیست زیرا کمیت که کیفیت مطابق به عصر و زمان خود را به  کاندید مورد عالقۀ شان کامیاب می

کمکی  رأیشود، مخصوصاٌ در حال حاضر که  یجان چیزی دیگر پنداشته نمینمایش قرار ندهد، جز کتلۀ بزرگ و ب
لیت عمومی ورسید، عمالً به دو بخش تقسیم شده است و مسؤ کاندید پشتون می برایکه از هزاره ها و اوزبیک ها 

 در این انتخابات در گردن خود ایشان افتاده است.
   برایکه در دور دوم  یاشرف غنی، مربوط به طبقۀ منورین و کمپاینر های فروکشجناح سوم ساختار های 

باشد. این تیم بعد از اعالن نتایج ابتدائی شروع به رقم زدن افکار طرفداران خود  کنند، می اشرف غنی کمپاین می
ند که اگر تقلب نمای آن بحث نمودیم، چنان می ازکه در باال  یپنهان نمودن ضعف ها و مشکالت برایکرده است و 
شود و  شد که این کار خیلی به ضرر ایشان تمام می گرفت پس اشرف غنی در دور اول برنده می صورت نمی

 .خواهد بوددوم انتخابات  دور اشرف غنی در عدم مؤفقیتمعنی آن، همان 
 

 چرا؟!
 

دالیل کند و  تبدیل میجواب این چرا خیلی کوچک است و همین چرا است که بحث یکجانبۀ ما را به مقایسوی 
 .خواهد کرد ما بازگواشرف غنی را به  عدم مؤفقیتاحتمال 

 

حال که مقایسۀ اشرف غنی با داکتر عبدهللا مطرح میشود پس کوتاه باید گفت، این دو کاندید نظر به دالیل فوق، قابل 
یست. طرفداران عبدهللا عبدهللا با ست، مواجه نروبروکه اشرف غنی  یمقایسه نیستند زیرا عبدهللا عبدهللا با مشکالت

دل و جان و شور و هیجان، بدون کدام تحدید امنیتی و مشکل فرهنگی، زن و مرد و پیر و جوان در روز انتخابات 
دهند و اگر بحث اکثریت و اقلیت را مطرح کنیم پس باید گفت که  خود را می رأیرفته،  رأیبه پای صندوق های 

، یعنی اگر از لحاظ کمیت کم باشند پس از لحاظ ”دوصد مرد جنگی به از صد هزارسیاهی لشکر نیاید بکار، “
باشند زیرا همه به یک رهبر لبیک گفته اند و ده کاندید را از یک گروه معرفی  کیفیت برتری چشمگیر را دارا می

د نمایندور دوم برندۀ اعالن  ردرا عبدهللا عبدهللا ماالً تاحتا  خواهد شدنکرده اند که همین برتری های تخنیکی باعث 
 د.بسازنغنی اشرف عدم مؤفقیت را متوجه و 

 

 اما به یک صورت!
 

دید مورد نظر خود را به کامیابی نزدیک سازند! چنان نتوانند کا اما به یک صورت عالقه مندان اشرف غنی، می
اشرف غنی، به تمام موارد یاد شده توجه دقیق و جدی نمایند  متحد و منورین سیاسیطرفداران باشد که اگر اجتماع 

اشتراک همگانی در انتخابات به پا  برایو آنچه حقیقت است به سمع مردم خود برسانند و به انسجام و انتظام مردم 
در  خیزند و از همه مهمتر اینکه کوشش نمایند تا حرکت های مردمی را جهت حمایت از انتخابات در آن مناطق که

  .یمئتر از امروز قضاوت نما شود که اندک دیگرگون دور اول مسدود مانده بود، به راه بیاندازند پس می
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