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 ۳۳/۲۳/۳۱۲۲                      دوکتور دمحم اکبر یوسفی
 

 م!۳۱۱۲کلتور سیاسی در افغانستان بعد از سال 
 )لسمت اول(

 

سیاسی،  –یک دولت و نظم اجتماعی جعلکاری انتخاباتی، "دیموکراسی" را "نفی" می کند و به "ثبات" سیاسی در 
صدمۀ مرگبار وارده می تواند. دیموکراسی "سیستم تخیلی" نیست. چنین نظام ها، لدم به لدم، در اثر توافك و کار 

 صادلانه و مبارزۀ متداوم انسان های "آزاد" و فعال، راه انکشاف دوامدار آنرا را می پیماید.
 

است با روزی که از طریك تدویر کنفرانس "پیترسبرگ" در نزدیکی  م مصادف۳۱۱۲نومبر  ۳۲سه شنبه تأریخ 
شهر "بن" آلمان، تالش برای ساختن "لالب" این "حاکمیت" )"حاکمیت سیزده ساله"(، آغاز یافته است. الزم بود تا 

لل نمایندگی وسیعتر مردم را با خود می داشت. اما با وجود درک این موضوع، نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان م
د، که بعد گی نالص"، وظایف "بزرگ" انجام دهمتحد، "لخضر براهیمی" متولع بوده است، که بوسیلۀ "همان نمایند

خود، به جوانب چندی از اشتباهات اعتراف نموده است. بدینترتیب، در ترکیب "اشتراگ کنندگان" کنفرانس، از 
" جدید، که باید تحت ۀدر تأسیس این "ادار لسمتی از "لوای درگیر جنگ"، در داخل کشور، دعوت بعمل آمد.

روز جنگ شدید، که از هوا و زمین بر   ۱۲رهبری آنها"، از "نو" آباد می گردید، توجه الزم مبذول نگردید. بعد از
مناطك مختلف کشور ما افغانستان، آتش می بارید، لدرت های حاکم اصلی را بر آن داشت، تا بطور "عاجل"، یک 

 جانشین "طالب" را در کابل، تنظیم نمایند و بعنوان یک وسیله در اختیار داشته باشند. "ادارۀ مؤلت"، 
 

سپردن رشتۀ لدرت را لبالً به گروپ معلوم الحال، یعنی "اتحاد شمال" سپرده بودند. مأموران "اتحاد شمال"، باید از 
هیچ جهت تشویش نمی داشتند، زیرا بطور بی سابمه از 

تفاده از "نفوذ" بین المللی برخوردار بوده "حمایت" و امکان اس
اند، ازین مولف در اشغال مواضع مهم در "کالبد" دولت و 

استفادۀ اعظمی نمودند. این چنین تالشها از  ۀ افغانستان،جامع
پاشیده است. درین  هم همان آغاز تخم بی اعتمادی و نفاق را

کنفرانس از "چهار گروپ" دعوت بعمل آمد، که در نشرات 
در تمام  هم آنولت بصورت کافی معلومات ارائه گردیده است و

ولت، یعنی از همان آغاز عملیات های نظامی، "لدرت اداری 
سیاسی" را  کامالً در اختیار داشته و دارند. دو سطر فولانی  

چپ، در حمیمت  فشردۀ از "امید  و تحتانی این تصویر سمت
 ها"  و انتظارات را نسبت به آیندۀ بهتر "نوید" می داد. 

 

 ۳۲در سطر فولانی تصویر محل کنفرانس "پیترسبرگ" )
 م( می خوانیم:۳۱۱۲نومبر 

 

." در سطر تحتانی هم مذاکرات افغان با اُمید آغاز یافت" 
ذاکرات یک هیأت ها می گویند، مچنان، چنین ذکر شده است: "

". در گزارشات نمطۀ عطف تأریخی را عالمت گذاری می کند
متعدد از جریان کنفرانس و نتایج آن، بصورت کافی معلومات 
ارائه گردیده است. صرفنظر از اینکه موضعگیری های 
متفاوت وجود داشته است. بصورت کل از موجودیت 
 "هواداران سهیم در لدرت" گرفته، بشمول "گروپ های ناظر

و متردد"  تا  "مخالفین" صریح، یاد شده می تواند. در طیف لدرت، در حمیمت، در طول مدت "سیزده سال"، در 
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خطوط کلی که در"بن" تعیین گردید، تغییر مشهود کیفی و کمی به مشاهده نمی رسد. وضعیت جنگ فمط در یک 
دی در فضای گرد آلود و سیاه جنگ، از د، که بزوامدت کوتاه، از فضای فریبنده و امید برای صلح شهادت می د

انظار نا پدید گردید. فمط آنچه بیشتر انعکاس یافته است، کمبودی و شکایات و هم چنان "آیندۀ نا معلوم" است. این 
وضعیت، پدیده های پلید چون تمایالت و فعالیت های مشهود "نژاد پرستی" و "افراطیت" را هم با خود آورده است، 

 دامن می زند.  نیزهر چه بیشتر تعمیك و توسعۀ، فساد "اداری" و "اجتماعی" را که زمینه های 
 

یکی از لالب هایی راکه، "هیأت ها" از "بن" با خود به کابل آوردند، تعهد ایجاد سیستم سیاسی مبتنی 
" شمرده می شود. حال ببینیم که این "دیموکراسی"، تا کدام سرحدات ممکن در جامعۀ افغانستان، از دیموکراسیبر"

جانب محافل لدرت، درعمب "دروازه های بسته" تعریف و مجاز دانسته شده باشد. همه می دانند، که در مدت معین، 
فته شد. سه دورۀ انتخابات برای ریاست بر حسب فیصلۀ "بن"، امور ممدماتی برای، ایجاد "ادارۀ مولت" از سر گر

جمهوری، صورت گرفت. دورۀ اول انتخابات، به امید اینکه بالخره، کشور بعد از بیست سال "بحران" و انواع 
هر شکل نالص که هم ممکن بالخره ب"جنگ ها"، در همان شرایط موجودیت "لوای خارجی" و همه "ویرانی ها"، 

 .آغاز می نمود به زندگی لانونی باید می بود،
 

بطور نسبی بدون رسوائی های بیحد، انجام داده شد. فمط صحنه هایی هم از دو دور اول  انجام انتخابات اول، 
، لدرتمداران این کشور را برمال می سازد. لسمتی ازین حکایات سیاسی حکایت شده است که، "کلتور" خاص

های محالت یاد می نموده اند، چنین بیان شده است: در بعضی  گی"شفاهی" افراد، که خود را در لطار چشمدید
حوزه های دور افتاده، "صندوق ها"، لبل از اینکه، رأی دهی آغاز یابد، تا حدی پُر بوده است، که بعضاً اوراق را 

طك ، در مناشایعات اینکه صندوق های بعضی مناطك حین انتمال از "هیلیکوپر"باالی صندوق ها گذاشته بودند. 
خاباتی در جامعۀ "انمالبی" و "جهادی". بهر صورت، باید هدف بسر تاینست کلتور اصیل انت، سافتاده ا کوهستانی،

می رسید. یعنی همان "منتخب" کنفرانس "بن" هم، برندۀ  انتخابات برای ممام ریاست جمهوری، اعالن  می گردید. 
 لبالً هم چنین پیش بینی می شد.

 

در طول همان زمان،  در ادارات و رهبری کشور، "چهره ها" و "افرادی" لرار داشته اند، که حتی "سازمانی" که  
خود، برای حمایت از "حموق بشر" ایجاد نموده اند، اعتراضات وسیع و اتهامات "ارتکاب جنایات جنگی"علیه آنها 

م، با رسوائی و جعل کاری ها و ۳۱۱۲نتخابات سال م(، ا۳۱۱۲نیز بیان داشته است. پنج سال بعد از دورۀ اول )
 صورت گرفت.  و بی سابمه تخلفات بی شمار

 

درین انتخابات هم افرادی برای ممامات عالی "کاندید" بوده اند، که صریحاً اتهامات سنگین علیه آنها، در مطبوعات 
منتشر شده است. ناظران "بین المللی" بصورت کافی، نگرانی خود 

ند. مجلۀ مصور "شترن" چاپ ه ات به آینده اظهار داشترا نسب
م، ۳۱۱۲آگست  ۳۱آلمان،  با نشر این تصویر جوره، به تأریخ 

نوشت که در انتخابات ریاست جمهوری "کرزی و عبدهللا" به دور 
دوم خواهند رفت. چنانچه بعد از اعتراضات وسیع در داخل و 

ن"، تصمیم تگ"واشن خارج، حتی فشار صریح ممامات رهبری در
م به  دور ۳۱۱۲اتخاذ گردید، تا انتخابات ریاست جمهوری، سال 

دوم برود. درین فرصت، حریف رئیس جمهور برحال، آلای داکتر 
عبدهللا عبدهللا، اولین وزیر خارجۀ حکومت مؤلت، تعیین شده در 
"بن"، انتخابات دور دوم را  در یک کنفرانس مطبوعاتی، که عکس 

 بر نیز انتشار یافته است، "تحریم" کرد. موصوف در همان خ
 

متعالباً  آلای حامد کرزی بحیث برنده اعالن و برای پنج سال دیگر 
 م(۳۱۱۲در ممام بالی ماند.)"شپیگل آنالین"، یکشنبه اول "نومبر 

 

مؤلت در  " ادارۀۀتعیین شدآنچه توجه را بخود جلب نموده می تواند، اینست که در آن روز هایی که هنوز، رئیس "
در لندهار بسر می برده است، آلای عبدهللا شغال ننموده بود، گفته می شد که کنفرانس "بن" وظیفۀ خود را در کابل ا
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عبدهللا و وزیر دفاع آنزمان، " دمحم فهیم"، که بعداً لمب "مارشال" برایش تفویض گردید، از جمله رهبران ممتدر 
"بن" را هم تحت تأثیر داشته ، این حالت فضای کنفرانس یار داشته اند"شورای نظار" حاکمیت را در کابل در اخت

 . است
 

لسمت اعظمی تمام ممامات لدرت را در تحت نام "اتحاد  ،همین گروپ
شمال" در دست گرفته بودند. از آنجائیکه رئیس جمهور برحال ولت، 

م، "مارشال فهیم" را بحیث "معاون اول" خود ۳۱۱۲در انتخابات سال 
ین نموده بود، این اشارات "شپیگل" در رابطه با سیاست لبلی، که تعی

با نشر تصویر "مارشال"، در پایان تصویر تحریر یافته است، لابل 
 توجه بوده می تواند.

 

این اشاره، نمونۀ پر محتوای خوبی، برای سیاست سیزده سال شمرده  
توفی( شده می تواند. در سطور پایان عکس منتشرۀ "مارشال")حال: م

به این طریك کرزی از آمر » م می خوانیم: ۳۱۱۲در "شپیگل" 
ملیشه، با تمرر در ممامات دولتی عالی، مواظبت و سرپرستی نموده است، به جای اینکه از لدرت برکنار نماید. 

م، ۹۰۰۲جنگ ساالر از شمال افغانستان دمحم فهیم را نامزد ممام معاونیت ریاست جمهوری در انتخابات سال 
 «اعضای حموق بشر او را متهم به جنایت جنگی می شمارند. –اعالن داشت 

 

سخت ترین وظیفه در عکس شامل است، که "شپیگل" در ممالۀ خاص آن، تحت عنوان " ۲۲این عکس در مجموعۀ  
 " به ارتباط "وظیفۀ سیزده سالۀ آلای کرزی منتشر ساخته است، طوریکه می بینید، عکس دوازدهم است. جهان

 

" آلای حامد خارجی وضعیت کشور به حالتی انکشاف نمود، که بالخره، در شرایط و احوالی که "حامیان لبلی 
کرزی، که به "ضعف های" او پی برده بودند، از تعهدات لفظی و فمدان عمل آن زمامدار افغانستان، در مبارزه 

م، به ۳۱۲۱جنوری  ۳۲انس لندن، به تأریخ علیه فساد اداری و غیره خسته شدند، نیرو های بین المللی در کنفر
بیهودگی، تداوم "جنگ" با مشی لبلی اعتراف کردند. بر اساس "فکت ها" و حمایك  دانستند که مشی لبلی آنها باید 
تغییر نماید. فیصلۀ "خروج لوا" را مطرح نمودند. در عین زمان با صراحت بیشتر از پیش تغییر موضعگیری آنها 

م اعالن داشته، ۳۱۲۲لفین مسلح" نیز اعالن داشتند. زمان، خروج لوت های خود را در اخیر سال را نسبت به "مخا
هم چنان خطوط کلی همکاری ها و حمایت از دولت افغانستان را با ماهیت جدید، توضیح نمودند. "ستراتیژی" بعدی 

 مطرح شد، که نیازمند تفصیل محسوس نمی باشد.
  

هم، نمی توانست، با کیفیت "سوم" انتخابات  تدویر دور ،توجه شود"دلت الزم" با  این "رویداد ها" به هر گاه  
ۀ بهتر انجام یابد. چنین نتایج و همچو وضعیت "اداره" هم چنان، غیر مترلبه نبوده است. منتها، بعضی از منتظر

ش کسب نفوذ و شهرت بیشتر داشته بوده باشند. بازیگران، ممکن با براه انداختن نمایشات تبلیغاتی و عوامفریبی، تال
محافل بین المللی دخیل و تمویل کنند، تمام توجه را بخرچ داده اند، که "انتمال لدرت" بین "دوستان" تحت حمایت 

و بازگشت لوای آنها، بدون مشکل صورت گیرد. انتخابات دور سوم، که با  دآنها، "صلح آمیز" صورت گیر
نتایج بدست داد، که در حمیمت  ی را درکیفیتم، صورت گرفت، ۳۱۲۲درین سال  کسب آراءمصرف دوچند، برای 

بعد از منالشات طوالنی در  توافك محصول هنر "تیم های" رلیب انتخاباتی هر یک از کاندیدان افاده شده می تواند.
متحده و کشور های "ناتو" صورت توجه به آراء مردم، در تحت نفوذ ایاالت در حمیمت بدون  بارۀ نتایج انتخابات،

 گرفته است، که جوانب "حریف" تا اکنون، به تشکیل حکومت، نائل نشده اند.
 

چنین نتایج را باید در تحت تأثیر ولایع جاری در داخل و خارج از کشور تحت مطالعه لرار داد. مسائل افغانستان از 
تخابات نیز، نگرانی های بین المللی بوضاحت محسوس دیر زمان، با مسایل بین المللی جوش خورده است. درین ان

 بوده است، که در متون بعدی روشنتر، بیان خواهد شد.
 

دور اول انتخابات اخیر که تعدد کاندیدان، حالت پیچیده تر را نشان  لبل از همه باید از نظر دور نداشت، که بعد از
انتخاباتی"، الالً،  در انظار عامه، صراحت نداشت.  می داد، در دور دوم، نمش و صالحیت های لانونی "تیم های
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در حمیمت نمش و صالحیت "کاندید" زیر تأثیر فعالیت ها و اظهارات آنها نیز لرار می گرفت. تعجب نیست که در 
 صورت گرفته است.  ، بی باکانهچنین یک "اداره"، در برابر "اراء" مردم همچو برخورد

 

همان "نیروها"  "داخلی" باید در نظر گرفته شود. در سرنوشت این "حاکمیت"،عوامل مهم و مؤثر، "خارجی" و 
و دارند، که در داخل "نخست تسلط نظامی" را بدست داشته و بعد از آن، نمایندگان آنها، در"تاالر  نمش اساسی داشته

روز،  ۲پس از لریب این کنفرانس  ه است، به "مذاکره" پرداخته اند.کنفرانس" که در تصویرفوق، نشان داده شد
گر ا "مشی" سیاسی را برای "سالهای بعدی"، به تصویب رسانیدند، که تا اکنون مواضع حاکم را در اختیار دارند.

حرف از "جعلکاری" مطرح می گردد، هر کس می داند، که کدام مراجع "جعلکاری" را بسر رسانیده می توانند. 
 ر دست دارند.کدام مراجع امکان کنترول و وارسی امور را د

 

م، طوریکه لبالً نیز تذکار یافت، بعد ۳۱۲۲از آنجائیکه موضوع "خروج کامل لوای خارجی" در ختم سال 
م، مطرح گردیده است. نباید فراموش کرد، که صاحبنظران "غربی" و ۳۱۲۱ازکنفرانس لندن در جنوری 

"سپتمبر"  ۲۲م، بعد از حادثۀ ۳۱۱۲در سال  سیاستمداران آنها، "جنگ علیه تروریزم" و برای "آزادی دوامدار" را
حلمات سهیم در لدرت، رلابت ها و هم واهمه هایی را باید، ببار آورده . این حالت، در بین آغاز نمودند ،همان سال

 باشد. چنین وضعیت را می توان تا حدی از خالل نظرات "البی های" آنها، درک نمود.
 

کشور در افغانستان و تمام فعالیت های سازمان های  ۲۱خارجی  بیش از  مأموریت "سیزده سالۀ" لوت های جنگی
بین المللی، بخصوصی سازمان ملل متحد، در مرحلۀ ختم مأموریت "جنگی"، برای رسانه  خبری نیز، مورد توجه 

ت خاص بوده است. به همین سبب بوده است که، رسانه های مهم خبری جهان، درماه های لبل از تدویر انتخابا
م، برای تمویت و تهیۀ گزارشات سرتاسری،  گزارشگران و تحلیلگران ۳۱۲۲ریاست جمهوری افغانستان در سال 

 برجستۀ خود را، در افغانستان توظیف نموده بودند. 
 

، در مراحل اند تعدادی ازین منابع "خبری" در نشر "تصاویر" دلت الزم داشته
روز انتخابات و بعد از آن، پیشگویی در  و هم مختلف، یعنی لبل از روز انتخابات

بعد ازینکه بنابر گزارش "شپیگل"،  و ارزیابی های آنها را منتشر ساخته اند. ها
پی آنها متحدان غربی در وجود "کرزی"، یک "رهبر ضعیف" یافتند، به " اشتباه" 

برده اند، از همان زمان ببعد، ممکن است که "پرخاش ها" و "جنگ های زرگری" 
 ن رهبران "امریکائی" و شخص "حامد کرزی" هم، باعث شده باشد.را، بی

 

منشاء "لدرت طلبی" داشته است. چنانچه در  بحرانات سیاسی در للمرو کشور ما،
م"، حتی در ارتباط با اوضاع افغانستان، یکی از موضوعات  ۳۱۲۱کنفرانس "لندن 

 رح بوده است. "کمک" خارجی نیز مط، با پول "خریداری"، "لوماندانان جنگی"
 

رسانه های مهم خبری جهان، درماه های لبل از تدویر انتخابات ریاست جمهوری، 
برای تمویت و تهیۀ گزارشات سرتاسری، گزارشگران و تحلیلگران برجستۀ خود 

 را، در افغانستان توظیف نموده بودند.  
  

آلمان، تبعۀ )تصور سمت چپ( "راپورتر عکاسی صحنه های جنگ"،  ،حادثۀ "لتل"
که بحیث "نمایندۀ اسوشیتید پریس" در کابل تعیین گردیده بود، فضای خبری 
"انتخابات" دور اول را درافغانستان، شدیداً "تحت شعاع" لرار داد. درست به تأریخ 

، روز جمعه، یک روز لبل از روز رأی دهی، "انیا نیدرینگ ۱۲/۱۲/۳۱۲۲
 به لتل رسید.  (، در والیت خوست،Anja Niedringhausهاوس" )

 

"گزارشگر تصویری" یا عکاس، که در مناطك بحرانی و جنگی جهان، سابمۀ تهیۀ 
گزارشات بی نظیر داشته است، با یک خانم دیگر همراه او، هدف ضرب مرمی یک "پولیس دولتی"، لرار گرفته و 

 جان داده است. خانم همراه، هم مجروح  گردیده است.
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در لسمت باالئی عکس، سمت چپ ممابل تأریخ می بینیم: شغل گزارشگر جنگ: "انیا نیدرینگ هاوس"  و تصاویر 
"انیا نیدرینگ هاوس"، در والیت » او"  این عکس خانم "انیا نیدرینگ هاوس" است. در پایان عکس می خوانیم: 

ساله، یک  ۲۲یک پولیس. این خانم  توسط –خوست، در یک محل تحت کنترول پولیس به ضرب مرمی بمتل رسید 
مطابك شرایط و در هر محل بحرانی، ، داشته استتجارب زیادی از مناطك جنگ گزارشگر جنگ بوده است. او 

 وضعیت، با احتیاط برخورد می نموده است.
 

ت را در مسیر لطار انتمال دهندۀ اسناد انتخاباخانم "انیا نیدرینگ هاوس" و "کاتی گانون" می خواسته اند، تا یک 
 راه به والیت خوست، بدرله نمایند. سارنوالی عمومی اتحادی آلمان، حال برای بررسی الدام نموده است. 

 

پس از اینکه در سراسر جهان باعث تأثر عمیك گردیده و گزارشات بی شمار درین حادثۀ المناک، انتشار یافته و 
"لتل" او را بحیث یک ضایعۀ نهایت بزرگ، دانسته اند، در محل تولد او، صدها نفر از دوستان و شخصیت های 

اکتوبر سال  ۳۴"ژورنالیست"، که بتأریخ  اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و خبری، طی مراسم خاص، در "تدفین" این
 "جرأت ژورنالیستی"شده بود، سهم گرفته، با او وداع نموده اند.  ،(IWMFم، مفتخر به جائزۀ )۳۱۱۱

 

ته بعد از تدویر انتخابات تصویر پائین عکس اولی، نشان می دهد، که  "ژورنالیست ممتول"، روز شنبه، یک هف
افغانستان، که بتأریخ 

)شنبه(  ۱۱/۱۲/۳۱۲۲
انجام یافت، درست بتأریخ 

، در مراسم ۲۳/۱۲/۳۱۲۲
خاص به خاک سپرده شده 
است. فامیل و الارب و 
صدها نفر از مهمانان این 
مراسم تدفین، با او وداع 

 گفته اند.  
 

از راپورتر بحیث در مراسم تدفین، وزیر سابك محیط زیست آلمان، 
سفیر بشریت یاد نموده است. اخبار و گزارشات بعدی می رساند، که 
پولیس "لاتل" را "محکمه "، در افغانستان، به اشد مجازات، یعنی 

 "اعدام" محکوم نموده است. 
حکومت آلمان، تالش دارد، تا مانع "اعدام" لاتل شود، زیرا در لانون 

ست. ممکن این هم دلیل بر تالش اساسی آلمان، حکم اعدام ممنوع ا
حکومت باشد. عالوه از آن در مورد "انگیزه" و حالت "روانی" 
 شخص معلومات کافی، نشر شده در دست نویسنده موجود نیست. 
انتخابات اخیر افغانستان که به اشتراک وسیع مردم صورت گرفت، نه 

ت به آینده تنها نتایج اعالن شده، باعث نا آرامی و تشویش مردم ما، نسب
، بلکه در خارج از کشور هم، باعث تأثر و ماتم برای گردیده است

وابستگان و دوستداران و هم مسلکان این خانم "ژورنالیست" ممتول 
 آلمانی نیز گردیده است.

 

، روز لتل این "ژورنالست"، مجلۀ ۱۲/۱۲/۳۱۲۲در همان روز 
"کمپاین "شپیگل" یک سلسله عکس ها را از جریان مسابمات یا 

انتخاباتی" افغانستان، در همان روز، در "شپیگل آنالین"، منتشر ساخته 
است، که عاری از دلچسپی و معلومات، نخواهد بود. بسیاری از این 
عکس ها خود، سخن می گوید، که نیاز به متن نیست، هر کس می 

 تواند، خود از آن، برداشت خود را داشته باشد.
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کتر اشرف غنی، با چپن و "کاله" که خود مشاهده می نمائید، دستان او را دو شخص کاندید ریاست جمهوری دا
ممکن است، خوانندگان  برای خود آنها مفهوم خواهد بود،دیگر، بلند نگهداشته اند. معنی این "رسم" یا "جست" 

 .، بدانندببینند که خود محترم،
 

ی، غنی به داخل افغانستان مشغول سفر بوده است. در نزدیک به دو ماه طوالنمجله در پایان عکس، می نویسد: "
وزیر مالیۀ سابك در برابر هزاران انسان لرار گرفته است. با آنها نماز ادا نموده، برای خود تبلیغ نموده  ،والیات

 ."است
 

درین عکس با لباس "غربی"، هر دو دست را خود، بدون کمک دیگران، بلند نگهداشته است. "جنرال عبدالرشید 
 ، نشسته، "چپن" در شانۀ او دیده می شود.  شپیگل در سطر پایان عکس می نویسد:چپدوستم"، در سمت 

این ممام ریاست جمهوری در گیر  با وجود حمالت روزانه، سه کاندید برای دریافت -افغانستان انتخاب می کند» 
مسابمه اند. درینجا اشرف غنی وزیر مالیۀ سابك و مینجر بانک جهانی در یک گردهم آیی خود را در برابر استمبال 

)توجه: در روزهای لبل انتخابات جنرال عبدالرشید دوستم، زمانی که از .« اشتراک کنندگان محفل لرار داده است
 .(که او شکست را نمی پذیردیث معاون تعیین گردیده است، تأکید می ورزیده است، طرف داکتر اشرف غنی، بح

 

این اظهار را نویسنده و دانشمند معروف وطن ما، جناب محترم داکتر اکرم عثمان، در ممالۀ اخیر ایشان، تحت  
بت کردند که کوچکترین هردو جناح در عمل ثا" درین رابطه چنین می نویسند: " ما و شب یلدای انتخابات عنوان:"

باوری به حضور آزاد مردم در انتخابات ندارند. یک طرف به جهر اعالم کرد که هرگز شکست را نمی پذیرد و بدا 
به حال کسیکه یک مثمال تن و توش او را 
کمتر بگوید و یا باالی چشمش ابروی بپالد. 
این جنرال به اصطالح ماشینی! و عضو 

کراتیک خلك سابك کمیتۀ مرکزی حزب دمو
افغانستان، همچنان به تمام مخالفین احتمالی 
اش زنهار داد که اگر گوش و بینی شانرا 
دوست دارند نباید خالف میل او پای شانرا 

 کج بگذارند و اال پای شانرا للم خواهد کرد.

سرکردۀ جانب دیگر یک گام پایش را جلوتر 
گذاشت و دم از تشکیل دولت موازی! زد. او 

کرنا به رسانه ها گفت که: بزودی  با کوس و
در سه والیت شمال و در داخل ارگ 
سلطنتی اعالم پادشاهی خواهد کرد و وزرای 
همتبار و همزبانش را بر گردۀ مردم سوار 
خواهد کرد. ولی دریغا که جهان به گونۀ 
دیگر چرخید و از ینگی دنیا "جان کری" 
وزیر خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا نفس 

زل شد و جنگ داخلی را جلو سوخته نا
گرفت و در ممام ناصح به طرفین گوشزد کرد که جنگ از گرگها و گربه ها به میراث رسیده و زیبنده نیست که به 

  ."خاطر جیفۀ دنیا! یکدیگر را تکه و پاره کنند
در عکس بعدی در سمت "چپ"، کاندید ریاست جمهوری، "داکتر زلمی رسول" با جمعیتی از هوادارانش دیده می 

او هم چنان می تواند یک شانس برای خود، محاسبه کند. زلمی رسول  شود. در پایان عکس، مجله می نویسد که: " 
لب رأی از صف پشتون ها در جنوب کشور، سابك یک بار وزیر خارجۀ افغانستان. او هم مانند اشرف غنی برای ج

 " تالش می ورزد.
 

هواداران خود، دیده می شود. در پایان   در عکس بعدی  کاندید ریاست جمهوری، داکتر عبدهللا عبدهللا با تعدادی از 
نفر با هشت کاندید، خود را برای جانشین حامد کرزی ثبت نام نموده اند. از جمله سه عکس این مجله می نویسد: " 
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شانس بیشتر شناخته می شوند در پهلوی غنی، عبدهللا عبدهللا، سخنگوی سابك لهرمان ملی، احمد شاه مسعود است.  
 ."او در انتخاب خود بر حمایت تاجک های شمال حساب می کند

 

فغان عکس ممابل سمت راست، که از یک جمعیت بزرگتر گرفته شده است، امید است که کارکنان محترم "پورتال ا
جرمن آنالین"، در بزرگی آن، تملیل زیاد نیاورند. در مورد محل اخذ این تصویر و تدویر محفل آن هم معلومات در 
دست نویسندۀ این مطلب لرار ندار، با عکس های "لبلی" متفاوت است. ازین صحنه، بخوبی فهمیده نمی شود، که 

( شخص مورد توجه، که باید بحیث "رئیس جمهور آینده تجمع در کجا بوده است. )ممکن در شرق کشور بوده باشد.
تعیین گردد، درین تصویر برجسته دیده نمی شود. ولتی خواننده با چهره ها آشنایی کامل نداشته باشد، از ردیف این 
همه عکس ها و "پوسترها"، ممکن تشخیص نه تواند. در سطر فولانی این تصویر، مانند عکس های دیگر تحریر 

 "مبارزۀ انتخاباتی در افغانستان: یک جانشین برای حامد کرزیت: "یافته اس
 

جملۀ فوق بخ خط سرخ در سطر فولانی تصویر بزرگتر سمت چپ دیده می شود، در سطر پائین آن مجلۀ "شپیگل" 
درین مبارزۀ انتخاباتی سیاست مطرح نبوده است. فمط در حاشیه مطرح می شده است، هیچ یک از می نویسد: "

یدان یک پروگرام درست تمدیم ننموده است. درانتخابات افغانستان بطور عنعنوی کسی می تواند، برنده شود، در کاند
صورتیکه گروپ های مختلف لومی را درعمب خود، داشته باشد. اشرف غنی مانند کرزی یک پشتون است، او می 

 "تواند اولتر از همه بر حمایت در جنوب، حساب کند.
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