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 6تر 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

            
 

 ۹۰/۹۰/۴۹1۰                     دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 مطبوعات جهان! انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و
 

سال قبل، نظر اندازیم، می بینیم که پس از فیصلۀ  1۱م، قریب ۴۹۹1دسسمبر  ۴۴وقتی به صفحات نشرات خارجی، بتأریخ 
روز از جریان عملیات نظامی ایاالت متحده و متحدین خارجی آن، در  ۷۷م، درست ۴۹۹1دسمبر  ۵"کنفرانس بن"، مؤرخ 

"تنظیم های  ، برخی ازبه همراهی واحد های جنگیمی گذشت. این جنگ قوت های یاد شدۀ خارجی، "جنگ علیه تروریزم"، 
فیصد" خاک  ۰۹آغاز یافت و "حکومت طالبان"، که " ادی" و گروپ های "مسلح ضد طالبان" در تحت نام، " اتحاد شمال"،جه

انتقال "قدرت" از "برهان الدین ربانی" به "دسمبر"،  ۴۴در همان روز  .سقوط داده شدافغانستان را تحت کنترول داشته اند، 
"حامد کرزی" گزارش یافته است، این رویداد را در تأریخ سیاسی افغانستان بطور مشخص تعریف نموده اند. چنین اشاره 

 نموده اند، که در گذشتۀ تأریخ افغانستان، انتقال قدرت، بدون "جنگ" صورت نگرفته است. 
 

 حسؤال بحق می تواند  مطر قبل از اینکه به مطبوعات خارجی، در رابطه با "انتخابات" اخیر افغانستان مراجعه شود، حال
شود، که پس در آنوقت، این "انتقال" چگونه ممکن بوده است. نیاز مبرم به دانش و توانمندی تحلیل عمیق هم وجود نخواهد 

" های "قدرت ،"عملیات" قوای "سنتکوم" ایاالت متحدۀ امریکا و توافقات قبلیم، آغاز ۴۹۹1اکتوبر  ۷داشت، هرگاه تأریخ  
مقطع زمانی نسبتاً  اینکه در آنزمان، ولو درگیر در وقایع افغانستان را در نظر بگیریم، این  "انتقال"، قابل فهم خواهد شد.

به حلقات معین "داخلی" نقش اساسی داشته  کوتاه هم بوده باشد، توافقات و معامالت قدرت های خارجی و سپردن امتیازات،
 است.

 

بعنوان  ،در شرایط  معلوم الحال، دو بار انتخابات ریاست جمهوری
"تمرین دیموکراسی"، طوری صورت گرفت، که محافل و تشکل های 

"حق" تعیین سرنوشت کشور را بر  دولت و حلقات سیاسی، "رهبری"
بعد از دو دور گذشته،  ،ند. اینکه بوداساس "توافق بن" بدست گرفت

ریاست جمهوری تدویر یافت. بسلسلۀ سائر منابع،  سومی، انتخابات
 می نویسد که:م ۴۹1۰ اپریل، ۷"واشنگتن پوست"، بتأریخ 

 

تا راه برای مرحلۀ   سیاست "ایتنی" انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را مغلق می سازد. افغان ها آرزومند بوده اند،» 
اینکه در کشور افغانستان، رأی دهنده و یا .« جدید دیموکراسی باز خواهد شد. اما تا هنوز در خط "ایتنی" انتخاب نموده اند

ویسنده در ، موضوع "بررسی" درین "مقاله" نیست، اما چنین امکانات را هم، نداردتعریف  چهدیموکراسی از "کاندید"، 
اساس  یک سطح انکشاف دیگر قرار دارند، در تطبیق "شیوۀ" حکومتداری بر درهائیکه، اختیار ندارد. در کشور

مثابۀ تصمیم "آزاد" ، "سری"، ه ب"رأی" هر "فرد"، در فرهنگ آن جوامع،  "دیموکراسی"، تجربۀ طوالنی تر دارند، اوالً 
اینکه، هر  بخاطر،  بدون  "فشار"، "تهدید"، "منفعت فردی"  و یا "تمایالت "ایتنی" و غیره، مفهوم بوده بدون "تأثیر" بیرونی

، انتخابات بر اساس قانون، در تعیین "حاکمیت سیاسی"، سهم داشته باشد در جهت سعادت و حفظ منافع اجتماع، فرد جامعه،
"اکثریت" را نمی توان، "دیموکراتیک" ر ه . تصامیم بر اساس اصول، "اکثریت" و "اقلیت"، اتخاذ می گردد.یردگصورت می 

یک "اکثریت حاصله بر اساس  اگر بدین معنی است که مربوط آنست، که "اکثریت ها" چگونه حاصل می گردد. .دانست
 می تواند، به ستمگری مبدل گردد. ،ت آمده باشدسبد، نا "مشروع" قطر با استفاده از جعل"، "غیر قانونی" و

  

اینک دو روز "قبل"، انتخابات، دور اول، بر اساس گزارشات مطبوعاتی بدون واقعات سنگین صورت گرفته است، نه تنها  
بلکه عالوه از اینکه، احساس نوشتن "تبریکات"، زنده شده است، بخصوص افغان های "مهاجر"، برای نویسندگان افغان، 

سیاستمداران و رهبران کشور های "خارجی" را بر آن داشته است، تا در مورد جریان انتخابات و سهمگیری وسیع توده های 
نستان "جنگ زده"، که برای همه، به این پیمانه، "غیرمنتظره" بوده است، برسمیت شناسند و ابراز تحسین و احترام امردم افغ

زمان برای بعضی ها، عکس های جالب خبری این انتخابات، که هریک از چنین عکس ها، بعنوان جلب توجه  نمایند، در عین
 .شوداستفاده  ،دیگر نیز "اشتهارنامه های"یا  بوده، حتی ممکن، برای اعالنات
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 6تر ۴ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله 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

 

نمایانگر  تواند می  ، می بینیم،اشتراک مردم در چنین شرایط، با این کمیت، طوریکه در گزارش خبر رسانی "بی بی سی"
، انکشافی است مثبت. برای این نویسنده هم بهر صورت ،باشدآگاهی و آمادگی مردم برای تعیین یک رهبری "انتخابی" 

. حال مربوط به آنست، که "انتخاب اند بعنوان قدم اولی و اساسی مردم  شناخته می شود که درین راه برداشته بصورت کلی،
شده" بعد از آخرین مرحله، در برابر اعتماد مردم، چه قابلیت را از خود نشان خواهد داد.  گزارشات مطبوعاتی، که در ذیل 

حقیقت فراموش نمود، که در  نبایدبه تفصیل بیشتر، خواهید دید، از جمله سه "کاندید" را، با هواداران بیشتر معرفی نموده اند. 
این "طرفداران" برای "فرد" رأی داده اند، نه برای کدام "حزب" با "مشی" شناخته شده و صاحب اعتبار معین مطلوب، در 

ۀ اول در صورتیکه کاندید "آرای الزم" را نداشته باشد، بناْء خارج از محتوای قانون کشور، بعنوان مثال، بعد از دور جامعه.
 "کاندید"، که بعد از دور اول بنفع یکدیگر بگذرند، "مجاز" نخواهد بود. معامالت "ائتالفی" بین افراد

 

دارای اهمیت است، که تا حد معین، مصمم بودن انتخاب کنندگان را هم چنان هت ، در چنین شرایط باز هم از آنجاین دستاورد
مردم ما، که در شرایط "غیر عادی" بعبارت دیگر در شرایط "بحرانی" و  به حاکمیت "انتخابی" در کشور، نشان می دهد.

ار های انتظار ایستاده اند، تا "رأی" بدهند، دلیلی بر آن نخواهد بود، که طدر ق "جنگ"، با قبول "خطرات" و "بدون هراس"،
تی را در "جهت" تعیین یک رئیس وضعیت عینی را در جامعۀ ما، در نظر نگیریم. مردم افغانستان، قدم مهم و آنهم مقدما

ید، د. بدون شک و ترنیز منعکس ساخته می تواند جمهور نو برداشته اند. این رویداد نیات جدی مردم را برای "دیموکراسی"
برای آیندۀ "صلح" در وطن ما. با ختم احتمالی  کننده امیدوارراهی است، تکرار می گردد، که یک قدمی است، درست و 

ازین  و دنکه رأی "اعتماد" برای یک "کاندید" می ده انجام می یابد، ، وظیفۀ شریفانۀ میلیون ها هموطن ما،"مرحلۀ دومی"
د. بعد ازینکه سپردن این چنین نطریق صالحیت رهبری امور را برای "مدت پنج سال"، به آن "کاندیدان" تفویض می نمای

ج سال آینده خواهند بود. حال به صفحات نشرات خارجی، قبل و "صالحیت" خاتمه می یابد، مردم متوجه و ناظر واقعات پن
 .ه بتوانیمبعد از تدویر انتخابات نظر می اندازیم، تا نمونه های معینی از "برداشت"متنوع را مطالعه نمود

 

، آن با نشر این ۹۰/۹۰/۴۹1۰مجلۀ "شپیگل آنالین" در شمارۀ مؤرخ 
حالت اضطراری. افغانستان انتخابات در  -افغانستانعکس می نویسد: " 

یک رئیس جمهور نو انتخاب می کند. وظیفۀ او اینست: در کشور "کثیر 
االیتنی"، بعد از خروج قوای "ناتو"، یکجا بمانند. سه کاندید مشغول 
مبارزۀ شدید برای کسب آرای مردم اند، با وجود وقوع حوادث زور و 

ور شمرده خواهد قدرت. این نخستین انتقال منظم قدرت در تأریخ کش
 ." شد

 

تذکرات، نویسندگان و سیاستمداران خارجی، در مقاطع زمانی  هم هموطنان عزیز، از دیر زمانی است، که ذهن اینجانب را
بارۀ ترکیب "مغلق ایتنی" و یا "ترکیب های قبیلوی و قومی" افغانستان بخود مصروف ساخته است. اینکه این همه در  مختلف،

شما خوانندگان  دقیقاً معلوم نیست. آنچه برای هم برای اینجانب تا همین لحظه ،نمود دخواهن اهدافی را تعقیبدستگاه ها، چه 
)اما ایتنی –اینجانب معلوم است، افغانستان از مدت های طوالنی، با همین ترکیب فعلی اجتماعی  محترم هموطن و هم برای

شته اند، که نیاز به تفصیل آن، نیست. همین منابع، گاه کاه خود از هم زندگی مشترک دا با دریک نسل و شرایط کیفی نو(
شوروی" و  ۰۹در سه جنگ"، "شکست اردوی نمبر "، بحیث یک قدرت بزرگ وقت جهان، ""شکست های استعمار انگلیس

کشور جهان، نام می برند. حال سؤالی هم ازین آقایان مطرح شده می تواند، که چه واقع  ۰۹حال از "ناکامی" بیش از در عین 
. هرگاه، داشته باشندشده است، که ازین "ترکیب" درین فرصت نام می برند؟ جواب این سؤال را باید "وطندوستان" افغانی 

ه باشند، عاقبت برای همیش چنین خواهد، که در فرزندان این وطن تحلیل علمی و تصاویر حقیقی از جامعه و تأریخ آن نداشت
 عادت طورشکایت و دشمنی با همدیگر را ب" کهنه پرستان شویم و  قربانی "شعار های عوامفریبانۀ بیراهه سرگردان باشیم،

 تربیت دهیم.تعلیم و ، ی بعدینسل ها برای
 

(، برداشت خود را بطور مختصر، از Matthias Gebauerگزارشگر نشریۀ معروف، "شپیگل"، بنام "ماتیاس گی باور" )
« اولین انتقال قدرت صلح آمیز در تأریخ»و فضای انتخابات، یک روز قبل از انتخابات، در تحت عنوان :  ما وضعیت کشور

برای اولین مرتبه در تأریخ، باید انتخابات ریاست جمهوری، یک  وظیفه خیلی بزرگ و غول پیکر است.»چنین بیان میکند:
انتقال صلح آمیز را بسر رساند. بعد از دو دورۀ مأموریت، صاحب مقام، حامد کرزی، باید چوکی خود را تخلیه کند. غنی، 

و و دو رقیب او، قوی، می نگرد. ا یمانند کرزی یک پشتون از جنوب است، در صف سه کاندید شامل است که با امیدوار
وزیر خارجۀ سابق "زلمی رسول" و "عبدهللا عبدهللا"، سخنگوی "قهرمان مردمی"، "احمدشاه مسعود"، از سیزده سال به 

درین مبارزۀ  طالبان برای کسب جای پای به قصر ریاست جمهوری مصروف می باشند. –اینطرف، بعد از ختم  رژیم 
یه قرار دارد. هیچ یک از کاندیدها، یک پروگرام درست و صحیح پیش کش ننموده انتخاباتی، موضوع سیاسی، بیشتر در حاش
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در افغانستان از نگاه عنعنوی، انتخابات است. در عوض هر کدام آنها، بر تشکیل محافل  کتلوی بحیث "سمبول"  تکیه دارند. 
  عقب خود کشانده بتواند.را کسی می برد، که  تعداد متعدد گروپ های مردمی را درین دولت "کثیراالتنیک" 

 

"غنی" و "رسول" باالی پشتون های جنوب  و "عبدهللا " بر تاجک های شمال حساب می کنند. اینکه یک کاندید در اولین  
روز انتخابات برنده شود، خارج از احتمال شناخته می شود. نخست در یک انتخابات قاطع بین دو کاندید، با یک قابلیت و 

در ترکیب و ساختار به نتیجه خواهند رسید.  می، بر اساس یک گزارش دیگر:نویسنده( ۴۲اخیر ماه می )قدرت مساوی، در 
مغلق قدرت در افغانستان، کاندیدها بیک سلسله  درهم آمیختگی ها و پیچ خوردگی ها متوصل شده اند. غنی که خود را از سال 
ها بدینسو، یک اصالح طلب مودرن معرفی می کند، در تیم خود جنرال عبدالرشید دوستم ، یک ازبک از شمال را شامل 

م، در سطح جهانی بعنوان یک جانی جنگی ۴۹۹1سبت، انتقام خونین او علیه هزاران طالب در سال ساخت. اینکه دوستم، به ن
غیر قابل پیش بینی معروف است، او را مزاحم نمی سازد. غنی  و هم چنان به ارتباط  شیوۀ زندگی افراطی زور گوئی و

وفادار ازبک از شمال را تأمین می نماید. قریب هر بیشتر روی آن محاسبه دارد، که  "دوستم" برای او آرای قریب دو میلیون 
روز حمالت قبل از انتخابات، رخ می دهد. اینکه چه تعداد، از اشتراک کنندگان محافل بزرگ، درحمایت کاندید ها حرف می 

 زنند، در چنین حالت سنجش آن خیلی مشکل است.
 

ی سرویس متمرکز برای  کاندید های ریاست جمهوری ، سفر ها  با میلیون ها بودجۀ سنگین درمبارزۀ انتخاباتی سازمان یافته،
، بخصوص در دهات فقیر، می پردازند، می تواند انسان با همچو سیر و سیاحت تفریحی، در شهر بشمول نان حضور یافتن

یک  پیشرفت  چاشت و پروگرام های سرگرمی، نمره بگیرد. با وجود این همه، دیپلومات های غربی این مبارزۀ انتخاباتی را
 می دانند.

 

به هر صورت در هیچ یکی ازین محافل  حوادث سنگین بوقوع نپیوسته است. لیکن وضعیت امنیتی باز هم خیلی متشنج باقی  
می ماند: کمی قبل از بیانیۀ غنی در  فاصله چند کیلومتری محل، یک انتحاری خود را منفجر ساخت. چند دقیقه بعد طالبان، 

وزارت داخله، که تحت کنترول شدید مقررات امنیتی قرار داشته است، بدوش مسوولیت حمله مرگبار را در دروازۀ دخول 
گرفته اند. چند روز قبل هم چنان حمالت مشابه علیه "کمیسون" انتخابات، یگانه هوتل "لوکس" در شهر و علیه یک سازمان 

کمک کنندۀ خارجی، صورت گرفته است. حکومت برخی از رستورانت ها را 
نا توانی مسدود  به نسبترفت و آمد داشته اند،  ها، یکه خارجیان در آنجا

در سفارتخانه های غربی، با وجود آن همه، وضعیت را با یک  ساخت.
انتخابات موفقانه، قبل از همه یک رئیس خوشبینی با احتیاط می نگرند. 

جمهور نو، که  متفاوت از حامد کرزی، باید راه را برای یک هدف  مأموریت 
م ممکن سازد، برای ملت های "ناتو" یک قدم ۴۹1۰بعد از سال  تعلیمی "ناتو"

مجبور اند،  وقوع  مهم برای ادامۀ حمایت از افغانستان، شمرده می شود.
حوادث حمالتی، قریب هر روز را، بطور نسبی ببینند. حال افاده می گردد، 
که بیم از آن محسوس است که در "بدترین حالت" حتی، در جریان مبارزۀ 

 .« خاباتی،  کدام کاندید بقتل رسیده و یا کشته خواهد شدانت

 نویسنده موقف مثبت دانستن 
در فوق به ارتباط ارادۀ که 

مردم مصمم کشور ما، در 
امر اشتراک در انتخابات، 
ابراز داشته است در عین 
زمان، آنچه را که "بی بی 
سی" بدین متن گزارش می 
دهد، کشته شدن انسان ها، از 

افراد هموطن "امنیتی" جمله 
و هم چنان، این خانم 
"ژورنالیست عکاسی"، جوان 

 و معروف آلمانی، اشک به چشمانش جاری ساخته است.
 

خبر غم انگیز، قتل "عکاس صحنه های جنگ، در افغانستان"، ( ۴۰/۴۰/۴۴۰۰"شپیگل آنالین"، یک  روز قبل از انتخابات)
فسر پولیس"، قربانی "انتقام گیری" شده است. گفته می شود که، "پولیس گرفتار را نشر نموده است، که با ضرب گلولۀ "یک ا
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م، به ۴۹۹۴شده است و در مورد جنایت او تحقیق جریان دارد." )در همین گزارش، "شپیگل آنالین" می نویسد، که از سال 
  ژورنالیست، در "جریان کار" کشته شده اند.( 1۰اینطرف، در افغانستان بتعداد 

 
که در ادامۀ "بحران" و "جنگ" و تهدید های بی شمار و   م،۴۹۹1بعد از سال  اینک در "سومین" انتخابات ریاست جمهوری،

متنوع، با "خطرات مرگ آور"، مردم افغانستان، با چنین "اشتراک" وسیع 
"آنها" درین انتخابات، به پای صندوق های رأی" رفته اند، یکبار دیگر ارادۀ 

بیش از . همین لحظه می دهدۀ شانرا، نسبت به آینده کشور، نشان قوی و شریفان
"پنجاه سال قبل" را بیاد می آورد، که جامعۀ "کثیراالیتنیک" ما، در آن زمان 
نیز، در حالت، عدم جنگ ازخود قابلیت، سهمگیری، در حیات سیاسی جامعه، 

در  رق کلی کهنشان داده اند. ف ، نوع خود آنها،برای انتخاب راه "دیموکراسی"
با آنزمان دیده می شود، داشتن "وسایل" تخنیکی "مودرن" بیشتر،  حال حاضر،

  محسوب شده می تواند.
 

)"حامد کرزی در شهر کابل "رأی" داده از هموطنان خود خواسته است، تا در 
 انتخابات سهم بگیرند."(

 

ران، با حال مردمان این سرزمین "کهن"، بعد از قریب سه ونیم  "دهۀ" بح
حوصله و انتظار بیحد، با وجود همه مصیبت ها، ثابت و با "هجوم کتلوی"، 

ساختند، که بدرستی می دانند، که فقط "دیموکراسی" و حقوق مساوی هر "فرد" 
از اتباع کشور، بر اساس اصول، "یک فرد، یک رأی" در یک وقت و یک 

"بحران" خاتمه داده "محل" معین، بدون "فشار" و "نفوذ" فرد دیگر، به این  
ها، نسل آینده راهم بسوی، صلح وهمبستگی، رهنمائی  می تواند. این "قدم"

هر یک از برادران و خواهران ما، که در قطار های بی شمار و  خواهد کرد.
در بعضی از والیات در وضعیت "بارانی" و "سردی"، ساعت ها، ایستاده اند، 

با عزت اشغال نموده اند، که تعریف و در تأریخ کشور ما، چنان مقام واال و 
توصیف از آن در جمالت و کلمات نمی گنجد، حتی از صالحیت هر نوع 
نویسنده و مؤرخ و شاعر و هنر پیشه و سیاستمدار، خارج و ما فوق شمرده می 

، با انجام این وظیفه، نیات و ما شود. این انسان های شریف و وطندوست
سبت به آیندۀ کشور، در ضدیت با "ترور" و خواست غمخورانۀ خود ها را، ن

 "زور گویان" افراطی مسلح، ثابت ساخته اند.
 

اینرا هم بدرستی درک نموده اند، که شرایط "خاص" ملی و بین المللی، در 
است، تا در تحت  رار داده"برابر" آنها، همین "بدیل" و یا "الترناتیف" را ق

نظامی"، "اقلیمی"، "امنیتی" و "غیره"، به  –همچو شریط "اجتماعی"،"سیاسی 
یکی از "کاندیدان" شامل همین "لیست"، طبق انتخاب دلخواه خود آنها، بدون 
"تبعیض"، بدون "پیشداوری" و هم چنان عاری از "نفرت" و سر شار از 

، رأی دهنده است، برای هر فرد ممکن خوشبینی، برای آیندۀ بهتر، رأی دهند.
"کاندید" طبق آرزو وجود نداشته بوده باشد، در سیاست، استفاده از "الترناتیف" 

 یگانه، راه معقول و ممکن است.
در تعمیل دیموکراسی، همچو سهمگیری در انتخابات، قسمت اساسی و عمدۀ  

بدون  کیل می دهد. "دیموکراسیش"قانونیت" بخشیدن به حیات سیاسی را ت
انتخابات تعریف شده نمی تواند. انجام  صادقانۀ وظایف مبرم، توسط "انتخاب 
شدگان"، در هر مرحله و دستاورد های "مادی" و "معنوی" ممکن، ناشی از 
آن، بعنوان "معیار"، "لیاقت" "شرافت"، "صداقت" و "وطندوستی" و "انسان 

  د شد.دوستی" درین کشور "غم دیده" و "ویران"، شمرده خواه
مردم "عزیز و شرافتمند" کشور ما افغانستان، از طریق "انداختن" "رأی" 
ایشان، به "صنوق" ها، در پروسه و راه "دیموکراسی" سهم کلی خود را، بحیث 
"رأی دهنده" ادا نمودند. بدون "رأی" آنها، "پروسۀ" دیموکراسی، آغاز یافته 
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نمی تواند. حال وظیفۀ "کاندید" انتخاب "شده" است، که "صداقت"، "لیاقت" و "وفاداری به تعهدات" خود داشته باشد، در غیر 
آن، همین مردم خواهند بود، تا با چنین "سهمگیری" در انتخابات بعدی، 
"عملنامه" را بدست "کاندید" نا "متعهد" بدهند. سالح "مؤثر" دیموکراسی هم 

ح است، که در اختیار مردم آگاه ماست، که خود آنها، باشیوۀ زندگی همین سال
 وامکانات، دست داشته، راه خود را، خود می یابند.

مروری بر صفحات "نشرات خارجی"، عمدتاً منابع "آلمانی"، ارادۀ این مردم 
نجیب را، که بعنوان اولین "انتخابات ریاست جمهوری"، می نامند، که قدرت از 

"رئیس جمهور انتخابی" به "رئیس جمهور انتخابی" دیگر، انتقال خواهد یک 
 یافت، تعریف می نمایند.

 

مجلۀ معروف و مصور آلمانی، در تحت عنوان "تصاویر روز"، در مقام اول، 
تصویر ذیل را از خواهران و مادران کشور ما، بدست نشر سپرده است.  در 

پوشیده با چادری در پهلوی صندوق" رأی دهی. " مزارشریف، آن، می نویسد: " اپریل، صفحۀ "انترنتی" ۵شمارۀ تأریخ 
افغانستان. در نخستین تغییر قدرت دیموکراتیک، در دامنۀ هندوکش، این زنان در انتظارآن می باشند، تا رأی" خود را به  

 Zohra ©)د." )"زهره بنسیمره/ رویترس" صندوق انداخته بتوانن
Bensemra/Reuters) 

 

همین منبع، "شترن"، بر اساس  "خبر رسانی "دی پی ای"، یک خواهر هموطن 
ما را از شهر"هرات" در حال انداختن، "رأی" به صندوق، نشان می دهد که 

 (عکاسی شده است.Foto: Jalil Rezayee© DPA)توسط " ) "جلیل رضائی" 
منفردانۀ درین گزارش که از "کابل" راپور می دهد، از "ازدحام" و  "تعمیل" 

 "زور" در "انتخابات ریاست جمهوری" حرف زده است.
در نخستین جمله گفته شده است که: "در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، 
میلیون ها افغان، راه را برای اولین انتقال قدرت دیموکراتیک، در تأریخ کشور 

 هموار ساختند."
 

 1۴، از جملۀ " اضافه  از بر اساس تخمین  مقدماتی"کمیسون انتخاباتی" 
میلیون"، درین انتخابات، اشتراک  ۷میلیون"  افغان  "مستحق رأی"، بیش از "

را نشان می دهد. در چنین   ۵۲۳۱۱۱تقریبی  ورزیده اند، که رقم فیصدی
شرایط، این رقم، برای هر افغان عذاب دیده، یک عالمت مثبت بوده می تواند. 

الی و درک درست انسان های این وطن غم این هم چنان نمایانگر شعور ع
 –کشیده، در امر آمادگی به زندگی مشترک در یک "دولت" و نظام "سیاسی 

 حقوقی" می باشد.
)خبر رسانی رویترس، عکس های سه "کاندید"، با "شانس بیشتر" منتشر ساخته 
است، در مورد هر یک، "حدسیات مختلف"، تذکر داده است. در زیر "عکس" 

غنی احمدزی، که "کاندید سوم" نامیده شده است، از "جانشین ممکن در داکتر 
معامله" یاد می کند. بهمین ترتیب از "عبدهللا عبدهللا" هم، بعنوان، "طرف توجه" 

 یاد شده است.(
 

درین "لحظه" اظهارات، یکی از"کاندیدان"، محترم داکتر اشرف غنی احمدزی،  
ان ان" در جواب با سؤال "خانم  که در مصاحبۀ کوتاه  تلویزون "سی

امانپور"، "پالیسی"، ضد ""کریستیان" 
"انحصاری" و مخالف مانع شدن دیگران 

" یا ممکن not exclusion که از کلمۀ "
"not exclusive ند، شاب" استفاده نموده

آنجه  در پروسۀ سیاسی، تذکر بعمل آورده 
اند، از نظرنویسندۀ این مطلب، هم چنان 
بمثابۀ یک اصول درست شناخته شده، از 
نگاه "سیاسی" بمثابۀ یک امر حیاتی 
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محسوب می گردد، تا در رسیدن به "صلح"،  آنهائی را که در طی مدت بیش از سی سال، در "جنگ علیه همدیگر سهیم" بوده 
د، از "نیات" و آمادگی" آنها در راه برگشت به آوردن "صلح" درکشور، نه تنها  از آنها، ممانعت صورت نگیرد، بلکه  با ان

استفاده از همه طرق ممکن، به چنین "پروسه" سهیم ساخته شوند. )در پایان عکس "زلمی رسول" می نویسد، که او هم می 
 تواند "شانس" داشته باشد.(

 

تناسب در صدمات وجود نمی داشته باشد. می تواند، فقط  "اه رسیدن به صلح نیست و "در  هیچ جنگ هم برندهانتقام جوئی ر
درین روزها، درنتیجۀ "بحران اوکراین" و "الحاق کریمیا"،  از جوانب درگیر در "جنگ" فرق داشته باشد.وارده، بر هر یک 

 برگشت قدرت های بزرگ به فضای "جنگ سرد" بزبان آوردهبه خاک "روسیه"، بار دیگر هوشداری ها درمورد، "خطر" 
دو دهه از "جنگ سرد" گذ شته است. حال وظیفۀ آنعده از "رهبران" . بحران وطن ما، محصول "جنگ سرد" است. می شود

ما ازین  ، که تا بحال "حیات" اند ازخواب "غفلت" بیدار شوند، ببیند که مردماست سیاسی" –نظامی »تنظیم ها و تشکل های 
"جنگ بیهوده" خسته شده اند، برای نسل آینده و بیوه زن ها و معلولین 
امروز و برای اعمار مجدد، به صلح، آموزش و نو آوری برای جامعه عمل 

 نمایند.
 

در انتخابات ریاست جمهوری، باید بمثابۀ "سیگنال" بیدار  مردم مااشتراک  
  کننده،  به گوش  عقل این چنین "رهبران" هم اثر داشته باشد.

)اخبار روزانۀ  پر "تیراژ" "آلمانی"، بنام "فرانکفورتر الگیماینه سایتونگ" 
در رابطه با انتخابات در افغانستان  از زبان رئیس   ۹۵/۹۰/۴۹1۰بتأریخ 

ما انتظار این تعداد زیاد انسان ها را نداشته کمیسون انتخابات" می نویسد: "
پالن نا درست و یا " در برخی از محالت "انتخاباتی" از "کمبود مؤقت اوراق انتخاباتی" سخن گفته شده است. "ایم.

قوت های امنیتی   ۱۵۹۹۹۹از توظیف  " درین گزارشات هم چناندستکاری؟
افغانستان، برای حفظ امنیت صحنه های یاد شده است. تا بعد از ظهر از حمالت 

نفردانه یاد شده است، منجمله از یک انفجار و زخمی شدن چهار نفر در لوگر تذکر م
اشکال بی بعمل آمده است. در همین اخبار "آلمانی"، "فرانکفورتر الگیماینه" از "

از زبان یک تنظیم کنندۀ محلی، "کاندید ریاست جمهوری، عبدهللا  د"،می های جدینظ
عبدهللا"  یاد آور می شود. یک وکیل از" والیت غیر مصوون غنی" می گوید که: " 
مسئلۀ امروز فقدان امنیتی  نیست، بلکه  کمبود، اوراق انتخاباتی"  شمرده می شود. 

که اوراق اضافی تقسیم می کند، مسدود  "داد "بعد از ظهر "کمیسون" انتخابات خبر
 ،رأی خود را هر انتخاب کننده،، تا نتخاباتی محل را تمدید می نمایدساختن حوزۀ ا

در گزارش می خوانیم که: " سهمگیری مرد و زن در  خود به صندوق انداخته بتواند.
رأی با قطار خانم ها می خوانیم:" )در پایان عکس" تمام والیات قابل توجه بوده است.

دهندگان افغان در برابر طالبان بی اعتنائی نموده، برای یک رئیس جمهور نو، در 
 "(یک روز نسبتاً صلح آمیز، رأی قاطع داده اند.

 

 ن" که در( از حزب "سوسیال دیموکرات آلماFrank-Walter Steinmeier"فرانک والتر شتاینمایر" )، ناوزیر خارجۀ آلم
هیچکس انتظار نداشت، که به این از همان جا، در بارۀ انتخابات اظهار رضایتمندی نموده،  ""آتن" حضور داشته است، 

سادگی انجام خواهد یافت. آمادگی ها نشان داد، که بسیاری از موانع برطرف شده بودند." به ادامه  گفته است: "لیکن من 
چکس بخود به نسبت خطرات، به یها در افغانستان ازخود نشان داده اند، دارم. هاحترام بزرگ به  چنین عالقمندی که انسان 
 ."بیم راه نداده است، که در انتخابات سهم گیرد

 
 پایان

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/asien/wahl-in-afghanistan-waehler-trotzen-den-taliban-12881533-b1.html

