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 ۸۰/۸۱۰۲۱۰۲         دوکتور عثمان تره کی
  

 انتخابات ۀچه حلقاتی در عقب توطئ
 قرار دارند ؟

 

امن نگا   برگگااری انتخابگات در شگرار     ، حکومگ  کابگو و حلقگات سیاسگی هررگ  در     کشور های خارجی درگیر جنگ  
 .ملی در هم آهنگی قرار ندارد منطق و منافع خود را دارند که در مجموع با منافع

 

 : کشور های خارجی  ر  ــ
 

ژروپولتیگ  خگود در منطقگه دو      تژر  ورسگترا  ن طررق تطبیگق پگ ن هگای   آناتو برای کترول بر افغانستان و از  ــ  /
 . بدس  دارد( انتخابات  ) و مسالم  آمیا  (جن  ) قهر آمیا   هوسیل
، پوتانسگیو انسگانی و   قاومگ  ملگی  م جن  و ناامنی بخصوص در ساحات جنوب و جنوب شگر  بگه مثابگه مرکگا    . الف 
ارگدرال را بگرای انتصگاب     ۀزمینگ . انتخابگات بکنگار میکشگد    ۀپروسگ  آنهگا را از . ٌا سیاسی مخالفین را ضعیف میسگازد نهارت

 .و حمار  وی توس  قوت های نظامی داخلی را خارجی میسر میگرداند س قدرتأشخص مورد نظر در ر
رگ  حکومگ     ۀتعبیگ . پشگتون نشگین اسگ      ۀمباردمگان هگا در منگاطق جنگ  زد    انتخابات مگتمم عملیگات نظگامی و ب   .   ب

مشروع و درموکراتیگ  بگه آن از مجگرای انتخابگات قصگد درگگر        دس  نشانده و شرر  جنارات جنگی با دادن روپوش
 . شرار  ناامن اس  ناتو از تدورر انتخابات در

 

انگیگگاه دفگگاع از حکومگگ   ارگگن. داشگگته باشگگد یاد انگیگگاه درگگگر نگگاتو بگگرای دواب جنگگ  بگگا مخگگالفین مسگل  بارگگ   ۀبگه عبگگار 
انتخابگات در حوگور    ًابن .آنرا در خدم  ناتو قرار میدهد(  ) ! درموکراسی ناشی از انتخابات اس  ، که( !) مشروع 

 .جندای جنگی شان ضرورت ادامه جن  اس آهای خارجی و  قوت
 

جنگگی در افغانسگتان و پاکسگتان بهگره بگرداری       ژییسگترات  ۀافگاار ادامگ  ۀ مثابگ نگاتو از انتخابگات بیشگتر بگه     ! کوتاه سگخن  
 ۀ، بگه حربگ  قگوت هگای خگارجی بگود     امگا وقتگی حاکمیگ  کشگوری در اختیگار     . انتخابات افگاار درموکراسگی اسگ     .مینمارد

 .درکتاتوری در خدم  مهاجمین تبدرو میگردد
طگوننی مداخلگه در امگور داخلگی کشگور هگای ت گ          سابقه( ای سی ، آی ، ) ، امررکا در میان کشور های عوو ناتو

 : انتخابات دارد گماشتگان با دس  آورا ۀفرمان و تعبی
از ردرف دس  نشانده ( نیکاراگوا )  «سموزا » س له  ،(گواتیمان) « تورژاوبیکو » ، (وناور  )  "ونسان  گوما"

 .ساحه نفوذ اس  های امررکا در کشور های داخو
 

ب دررگن دوکشگور    1891تگا  . را اشگغال کگرد   سابق اسپانیا رعنی فلپگارن و پورتوررکگو   ۀب دو مستعمر1181امررکا در 
. بکمگگ  آنکشگگور در قگگدرت بگگاقی مانگگد 1811تگگا  1811امررکگگا از  وابسگگته بگگه« فردرنانگگ  مگگارکوس » . بگاقی مانگگد 

 و در ت ش احراز کرسی از جانب کاندرد های وابسته بهناسیونالیس  ها را عقب میراند  امررکا هر بار در انتخابات
 .خود میشد

حوگور م گدود نظگامی خگود در چوکگات معاهگده        بگا اسگتفاده از    ًاارن نگرانی که امررکا پس از خروج بخش عمده قو 
و سالیان اول خروج قوای خارجی در افغانستان قگواب نگرفتگه باشگد     ، در شرارطی که موسسات دولتی طیتژر رسترا

توسگ    ، انتخابگات را وسگیله مداخلگه بگرای احگراز قگدرت      ج سیاسگی را در اشگغال داشگته باشگند    ستی معامله گران همچنان
شگرار  نگاامن فعلگی بگرای همگین       امررکگا و مت گدرن بگا پافشگاری بگر انتخابگات در      : گماشتگان قرار بدهگد بگی جگا نیسگ      

 .مقصد برای آرنده سرماره گذاری مینمارند
اسگتفاده افگااری   . اسگتفاده قگرار گرفتگه اسگ      دهه افغانستان به مثابه نبراتوار صدور درموکراسی مگورد  طی ر   ــ ۸

صگدور درموکراسگی بگا حیثیگ  نگاتو در جهگان رگ  قطبگی گگره خگورده            از انتخابگات بگه قصگد نمگارش توانمنگدی در امگر      
 و چگین و روسگیه در ب گران   … صگدمه نبینگد    بارگد قربگانی گرفتگه شگود تگا اعتبگار نگاتو در دنیگا         از افغانان بیگناه. اس 

 …سورره عقب نشینی کند
را بگه راردهنگدگان و مالیگه پگردازان      ( ! ) برگگااری انتخابگات در عگین حگال زمینگه دادن جگواب قناعگ  بخگش          ـگـ   ۲

 .های غربی میسر میگرداند کنجکاو و ناقرار از اوضاع افغانستان در کشور
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) ! بگرای وی مهگم صگدور موفقانگه     . نگرانی ندارد ه شرار  نامساعدی برگاار میشود،راردهنده ازرنکه انتخابات در چ
 . درموکراسی در ر  کشور استبداد زده شرقی اس  أفیو پار ارزش ها و تدورر انتخابات به عنوان( 

ب مالیه طی ر  دهه از مرد "زمین و هوآ  " حکوم  های برحال در غرب برای تدارک زمینه انتقال درموکراسی از
جنگ  افغانسگتان بگا الاامگات     . حسگاب مگالی را بگا راردهنگده افگاده میکنگد       تگدورر انتخابگات پروسگه تصگفیه    . اخگذ کگرده انگد   

 . های غربی و در آرنده نادر  انتخابات امررکا گره خورده اس  انتخابات در کشور
درگگر سگازماندهی    ۀانگیگا   ،یدرموکراسگ  حفظ ر  حکوم  ضعیف و انعطگا  پگذرر ناشگی از زرگاده روی هگای       ــ  ۴

 .انتخابات در شرار  غیر عادی فعلی اس 
منطقگگه بگگا رگگ  حکومگگ  ضگگعیف از نظگگر    ائگگت   نظگگامی بگگین المللگگی بگگرای تطبیگگق پگگ ن هگگای خگگود در افغانسگگتان و    

آمگده  ، خگوبتر کنگار   فع ملگی شگامو ارج یگ  هگای آن نباشگد     منگا  پوتانسیو نظامی و نیازمند از نظر اقتصادی که دفاع از
معروض به مقابله مخالفین مسل  باشد تا دواب حوور نظامی خارجی و استمرار جنگ    چنین حکومتی میبارد. میتواند
 .توجیه شود قابو

گررگا از   ًااستفاده افااری از مخالفین مسل  و نهارت چگونه با( ا ، ن ، ب ) ملتف  هستید که ائت   نظامی بین المللی 
 .جن  سوء استفاده مینمارد ای تداوبرسمی با آنها بر ۀمذاکر

طبق پروگراب به جلگو میگرود و جنگ  جگائی را      فرستادن پیغاب به آدرس مقاوم  مسل  مبنی بر ارنکه همه چیا  ــ  ۵
 .اوضاع نابه سامان فعلی اس  درگر برگااری انتخابات در ۀنمیگیرد، انگیا

 

 : حکوم  کابو  ــ  دو
 

مافیگای مگواد مخگدر ،     ،هگای قاچگا    ، شگبکه ترکیبگی اسگ  از گگروه هگای جنگگی     خگود ،   ۀحکومگ  کابگو در بخگش عمگد    
، ، اجنگگ  هگگای اسگگتخبارات خگگارجی  جملگگه خادرسگگ  هگگا   ، زرگگردار گررختگگگی هگگای نظگگاب کمونیسگگ  از   تگگاجران جهگگاد 

 ارگن گگروه هگا بگا آنکگه بگه      . عامه از جملگه زمگین خگواران و غیگره    های  ، غاصبین ملکی تکنوکرات های فرص  طلب
نامیگده شگده    ، حقگو  بشگر و انتخابگات   ه نمگودن چشگم بسگته آنچگه درموکراسگی     ، با آنهم برای پیگاد ندارند درموکراسی باور

 .رندادر اختیار مهاجمین به حساب می  ، غنیم  بارگیاس 
 

را کگه  کنتگرول دارنگد و انتخابگات    ( ، ب  ا ، ن) حلقگات متگذکره بگر شگرران هگای اقتصگاد و سیاسگ  افغانسگتان بکمگ           
اسگگگتمرار حوگگگور اقتصگگگادی و سیاسگگگی خگگگود در کشگگگور قیگگگاس     ، ضگگگمان مینمارنگگگد ن هگگگرو مگگگرو اعمگگگال نفگگگوذ آدر

بارگد  ( ا ، ن ، ب : ) پیوند میدهگد ( ب  ا ، ن ،) منفع  و نیاز متقابو گروه های شامو در حکوم  کابو را با  .میکنند
، اعگم از  ا حاضر انگد امکانگات فگردی و گروهگی    متقابآل آنه .بگیرد در برابر سوابق جرمی ارن گروه ها از گذش  کار

. باشند( ا ، ن ، ب ) در جن  ضد مقاوم  قوت الظهر . قرار بدهند( ا ، ن ، ب )   خدم  سیاسی و عقیدوی را در
 .اعمال نفوذ نمارند به نظاب توپ  سانر و حوور قوت های خارجی) ! ( در انتخابات به قصد اعطای مشروعی  

 

 :  حلقات سیاسی  ــ  سه
 

له مگتهم بگه اشگتراک در جنگ  هگای سگی سگا        ، تنظگیم هگا و احاابگی کگه    ، گگروه هگا  طگی ده سگال اخیگر بسگیاری اشگخاص     
های خارجی در نظگاب م صگول کگانفرانس بگن جگا بگه جگا شگدند و          ، ت   حمار  قوتافغانستان و نقص حقو  بشر اند

 .مصئونی  درراف  کردند
اسگگتخبارات خگارجی اسگگ  ، طگگی ده سگال اخیگگر بگگا    آن در دسگگ  ۀبخشگی از ادار ًا نبراتگوار سیاسگگی افغانسگتان کگگه رقینگگ  

، بگا تولیگدات مشگابه در کشگور هگای      ولیگدات نبراتگوار در بگازار سیاسگ     ت .ظرفی  نهائی تولیدی خود بکار افتاده اس 
سیاسگ    ۀآشگفت  امررکگا و اروپگا بگه بگازار    « سگتندرد  » لگب هگای   زررا ارن تولیدات از قا: مقارسه نیس  رو به رشد قابو
از برکگ  حوگور قگوت هگای      ، مطبوعگات و مگدرا  ، شخصگی  هگای تصگنعی سیاسگی    جامعگه مگدنی  … عرضگه شگده انگد    

 … گسسته اند بند های اسارت بار جغرافیای سیاسی افغانستان را ، خارجی
ارجی بگا چگه سرنوشگتی روبگرو     هگای خگ   پگس از خگروج قگوت    عناصر متواد و در مواردی دشمن را که معلگوب نیسگ   

قگرار داده   ر  طر  و با کشور های خارجی از جانگب درگگر    توافق اقتوائی با همدرگر از ، چند انگیاه در میشوند
 : اس 
 .سیاسی ۀاستفاده از حمار  بیدررغ نیرو های خارجی در حوور فعال در عرص  ــ
 . قوت های خارجی بازخواس  با کسب مصئونی  ناشی از حووردفع خطر ارجاد ر  سیستم   ــ
 . دشمنی با مقاوم  مسل   ــ
 . دواب زندگی سیاسی بهره برداری از درموکراسی و انتخابات ادعا شده برای تومین  ــ

 :نتیجه
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بگی غگو و غگش     شگر  حیگاتی انتخابگات   . نیسگ   ، دشگمنی بگا درموکراسگی و انتخابگات    ور درموکراسگی مخالف  بگا صگد    ــ
توافق بگا مقاومگ  مسگل  و پگذررفتن مطالبگات مشگروع شگان نگاممکن          تآمین امنی  بدون دسترسی به. مین امنی  اس أت

که مقاوم  مسل  موضع خود را با واقعی  های موجگود سیاسگی و فرهنگگی افغانسگتان در      کید میتوان گف أبا ت. اس 
ادامه جن  دفع کگرده   آورا های دشمنان داخلی و خارجی را برای قرار داده و بسیاری بهانه جوئی ها و دس  تطابق
 . اس 
عمگومی وسگری وجگود     ،، مستقیمآزاد  انتخابات برای تدورر  توپ  هیچ ضمانتی ۀ، ناامنی و سلطدر شرار  جن   ــ

 ندارد
ن و سائرکشگور هگای رو بگه    بگرای مگردب افغانسگتا    انتخابات در شرار  ناسالم فعلگی تربیگ  سیاسگی بگدی     برپافشاری   ــ

 . رشد به جا میگذارد
صگل  در   ۀداعیگ  ًابگین المللگی و نهارتگ    نظگاب حقگو    ، برگااری انتخابات لگگد م کمگی اسگ  بگه    در فقدان حاکمی  ملی  ــ

 . جهان
، و تنظگیم رگ  پروگگراب تگدورر     جنگ  بگه صگل     انتقگال از  ۀارن احتمال وجود دارد که در صورت فقگدان رگ  پروسگ     ــ

صادراتی که از طررق جنگ  ت میگو شگده و بگا عملیگات نظگامی قگوت         بسیاری ارزش های  ،انتخابات در فوای صل 
 . ، با خروج نیرو های مهاجم خاک و دود شوداس  های خارجی حفاظ  گردرده

تشگکیو رگ    پذررفتن ر  پ ن صل  کگه در م گور آن    مذاکره صادقانه با مخالفین مسل  برای جلب توافق شان در  ــ 
، راه واقعبینانگگه و عادننگگه بگگرای پارگگان جنگگ  در  قگگرار داشگگته باشگگد  آرنگگده  حکومگگ  مگگوقتی و تگگدورر انتخابگگات شگگفا  

را توسگ  رگ     آنهم در شرارطی که برای مدتی احتمال دواب جن  ضد ترورراب در بیرون افغانسگتان . اس  افغانستان
 .حاکمی  متکی بخود ، نمیتوان منتفی دانس 

و مهگم تگر از همگه رگ        ژی جنگگی نگاتو  یافگاار سگترات   ، بارد انتخابگات بگه عنگوان   قتی که ارن آرزو ت قق پیدا میکندو تا
                                               . ت ررم شود   ضد امنی  و س م  افغانستان ۀتوطئ
 فرانسه

 ب 2812ـ  81ـ  01
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