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 german.de-maqalat@afghanئ  افغان جرمه آوالیه پً دروښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتً لً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ

 ئ: دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي ، ٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـیادونه

  
  

 ۳۳/۲۳/۳۱۲۲                    دوکتور دمحم اکبر یوسفی
 

 م!۳۱۱۲کلتور سیاسی در افغانستان بعد از سال 

 )لسمت دوم(
 

، بار دیگر درین لسمت است در ممایسه با همه عکس های دیگر، یک عکس که در لسمت لبلی نیزنشان داده شده 
 .لرار نداشته است ،آن، در جای الزم از نظر می گذرانیم، زیرا سهواً متن مربوطهم 

 

"درین مبارزات انتخاباتی، موضوعات سیاسی فمط در حاشیه مطرح می گردد. در جمالت پایان عکس می خوانیم: 
هیچ یکی ازین کاندیدان پروگرام درست، ارئه ننموده است. در انتخابات افغانستان، بر حسب عنعنه کسی برنده می 

د لومی را، عمب خود آورده بتواند. اشرف غنی مانند کرزی، پشتون است، او اولتر از شود، که گروپ های متعد
 همه، بر هواداران خود در جنوب حساب می کند."

 

به این عکس تنهایی "پوستر مانند"، که در سمت راست دیده می  
شود، توجه نمائید. در لسمت پائین آن "پوستر"، برنگ سرخ 

"، تمریباً هنوال دمحم اسماعیل یونپوچنین تحریر یافته است: "
موازی به آن، دو "پوستر" دیگر هم دیده می شود، عکس سمت 
راست "پوستر" فولانی، با عکس "آلای حضرت مجددی" شباهت 
نشان می دهد، در ممابل ممکن لسمتی از "سر و روی " آلای 
"داکتر غنی احمدزی" باشد. هم چنان برای نویسنده معلوم نیست 

ج عبدالصمد ..." در چه ممام کاندید باشد. عنوان روی که "الحا
تکۀ سفید توجه را بخود جلب می کند: "د نورزی لوم ... شورا" 
) بنا بر وضعیت کنونی بعد از لریب چهار دهۀ بحران در 
کشور، ساختار های لومی سابك وجود ندارد، که جلسات و جرگه 

 د(نیرینۀ خود را ایفاء نموده بتوان"، همان نمش دی آنهاهای سرتاسری و یا "شوراها
 

بناًء امکان تشکیل "شورای" همه شمول تنهایی برای یک لوم دیده نمی شود. نویسنده با چنین یک سازمان، آشنایی 
م، درین "دیموکراسی" 2001بعد از سال  که حزب، 100ندارد. ممکن  کدام تشکلی باشد که در جملۀ بیش از 

د. در رابطه با "مشی" سیاسی این گروپ، مانند اکثریت نراجستر شده است، نام سازمان خود را چنین نامیده باش
حزب یاد شده، معلومات در دست نیست. صرفنظر ازینکه این چه "شورا" خواهد بود، با این شعار و نشان، 100

، که ؟ ممکن است، در عمب هر یک ازین عکس ها، کدام "هدف" دیگری هم نهفته باشددرین "کمپاین"، چه می کند
 .برای نویسنده روشن نیست

 

فمط در وسط سمت چپ، یک "پوستر با دو عکس" نسبتاً خوردتر دیده می شود، عکس سمت راست آن، ممکن  
کاله" و یا "لنگی" دیده می شود. " کوتاه و بدون"ریش"  با"آلای داکتر اشرف غنی احمدزی" باشد، درین عکس، 

)آنچه توجه را بخود جلب نموده می تواند، اشتراک کنندگان لریب همه جوان اند، بدون "ریش" و "لنگی"، بغیر از 
 چند عکس محدود، روی "پوسترها"، که ریش گذاشته اند.( 

 

رأی گیری"، با نشر ، یعنی یک روز لبل از روز "۱۲/۱۲/۳۱۲۲بسلسلۀ عکس های فوق، "شپیگل" در روز 
وضعیت امنیتی خیلی عکس های متعدد، اوضاع امنیتی را متشنج تعریف نموده، در پایان یک  تصویر می نویسد: " 

متشنج و نا آرام کننده است. کمی لبل از بیانیۀ غنی، در فاصلۀ چند کیلومتری محدود، یک فرد انتحاری خود را 
لبان" این حملۀ کشنده را در محل دخول به وزارت داخلۀ تحت کنترول منفجر ساخته است. فمط چند دلیمه بعد "طا

 «ممررات شدید امنیتی، از جانب خود دانسته اند.
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، مصادف با روز شنبه، توجه نمائید. لرار گزارش مطبوعاتی، این ۱۰/۱۲/۳۱۲۲حال به روز انتخابات، تأریخ 
ر حال وداع از لدرت "سیزده ساله"، جناب حامد کرزی، انتخابات، با انداختن اولین "رأی"، توسط رئیس جمهور د

در یکی از حوزه های کابل آغاز یافته است. بر حسب گزارشات 
مطبوعاتی، مطابك لانون اساسی افغانستان، او نمی توانست برای 
دور "سوم" کاندید شود. درین روز  علی الرغم، هوای سرد و 

"حوزه های  تهدیدات حمالت "انتحاری"، از هجوم مردم به
 انتخاباتی"، خبر داده، عکس های بی شمار هم، منتشر ساخته اند.

 

از جملۀ هشت کاندید، در دور اول، مطبوعات "خارجی" 
بخصوص "بی بی سی"، "شپیگل آنالین" و هم "واشنگتن 
پوست"، بطور نمونه، "شانس" سه کاندید را از جمله، بیشتر 

رود، که همین "گزارشات  ارزیابی نموده بودند. خیلی احتمال می
مطبوعات خارجی" هم، بر امید های "کاندیدان" اثر گذاشته باشد. 
در دور اول، حین اشتراک "کاندیدان" در برابر "کامره ها"، 
"چهره های" بشاش از خود، تبارز داده اند. " شپیگل" در مرحلۀ 
اول برای "عبدهللا عبدهللا"، "شانس" بیشتر یاد نموده است. در 

ز انتخابات دور اول، بدون "پکول"، اشتراک نموده است. در رو
ارتباط به یکی از عکس ها می نویسد: " کاندید با شانس زیاد: 

 وزیر خارجۀ سابك عبدهللا عبدهللا از جمله برگزیده ها و محبوب ها، برای جانشین کرزی"
 

می کنند. در پایان عکس مجلۀ "شپیگل" می در عکس به ارتباط آلای "داکتر زلمی رسول"، شانس  او را هم تخمین 
بوده  نویسد: "او نیزمی تواند، شانس خود را محاسبه کند. زلمی رسول، سابك یک مرتبه وزیر خارجۀ افغانستان

 . او مانند اشرف غنی لبل از همه برای جلب آرای پشتون ها در جنوب کشور، می کوشد."است
 

زی در معامله است، اشرف غنی است. وزیر مالیۀ سابك، و "مینیجر" "سومین کاندید، که بحیث جانشین ممکن کر
  بانک جهانی. اینجا رأی خود را در یک حوزۀ انتخاباتی در کابل، به صندوق می اندازد."

 

که لطار خانم ها را در خارج  ۱۰/۱۲/۳۱۲۲لریب یک ماه بعد از انتخابات دور اول، "شپیگل" با نشر عکس روز
می خوانیم: " ائتالف فرسوده و پوده" در ، ۱۰/۱۰/۳۱۲۲بتأریخ  ،، بعد از سطور "پائیناند از حوزه نشان داده

ضمیمۀ یک تحلیل وجود دارد، که تفصیل درینجا، نمی گنجد. این عکس را در برابر یک حوزۀ "انتخاباتی" در کابل 
" این خبر از زن ها بوده استهر سوم رأی انداخته شده در صندون یاد نموده، در سطر پائین عکس می بینیم: " 

ترین آمار رأی دریافت شده را بدست می  زیادزمانی نشر می شود، که بعد اعالن نتأیج دور اول، "عبدهللا عبدهللا"، 
آورد، اما بر اساس لانون، کافی نبوده است، که "برندۀ نهایی" شمرده شود. ولتی نتایج اولی اعالن می گردد، به این 

 د: "عکس" توجه نمائی

 
م خبر می دهد، که در روز انتخابات برای ریاست ۳۱۲۲جون   ۲۰"مجلۀ مصور شترن" چاپ آلمان، بتأریخ 

کشته از  ۳۰۱جمهوری در افغانستان، بمنظور "انتمال دیموکراتیک لدرت" 
خود به جا مانده است. این روز را خونین ترین روز در افغانستان، بعد از 

)  ۳۷۱"سموط رژیم طالبان" یاد نموده است. در دور دوم انتخابات بیش از 
شورشی و  ۳۰۱در متن گزارش( حمله صورت گرفته، بتعداد  ۳۷۴دلیك تر

شورشی،  ۲۷۰ملکی کشته شده اند. بر اساس منابع رسمی حکومتی، از جملۀ 
نفر هم از جملۀ افراد امنیتی شامل کشته شدگان خوانده شده  ۳۲ملکی و  ۲۲

 است.
 

در پایان این تصویر خانمها، می خوانیم: یک روز بعد از انتخابات دور دوم،  
  د."در افغانستان اوراق رأی ارزیابی می گرد
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م، "شپیگل آنالین" با نشر این ۳۱۲۲جون  ۲۱انتخابات دور دوم، درست بتأریخ  لریب چهار روز بعد از تدویر
(" یاد  شده favoritتصویر خبر می دهد: "انتخابات در افغانستان: عبدهللا " که از  او به صفت "مطلوب و برگزیده )

فولانی تصویر(. در پایان عکس، با نوشتۀ خفیف می  است: " تماضای لطع شمارش آراء را نموده است. )سطر
خوانیم: "عبدهللا عبدهللا در روز بعد از انتخابات )آرشیف(: مالمتی جعلکاری در انتخابات" در سطور روشن بعدی 
در پایان عکس مجله می نویسد: " انتخابات ریاست جمهوری  در افغانستان تحت تهدید شکست لرار دارد. چهار 

افغانستان، کاندید ریاست جمهوری عبدهللا؛ تماضای لطع شمارش آراء را نموده  ز انتخابات دور دوم درروز بعد ا
 با وجود اینکه شانس بهتری را برای او یاد شده است." –است 

 

اشتراک در انتخابات، خیلی فعال بوده است، با وجود تهدید در تفصیل خبر از کابل، "شپیگل آنالین" می نویسد: " 
کاندید »." چهار روز بعد از انتخابات دور دوم در افغانستان، اما این همه می تواند بیهوده بوده باشد –طالبان  های

ریاست جمهوری، عبدهللا عبدهللا، تماضا نموده است، تا به شمارش آراء خاتمه داده شود. عبدهللا روز چهارشنبه گفته 
از ناظران خود خواسته ایم، تا دفاتر را ترک  ولف می سازیم.است: "ما همکاری خود را با کمیسون انتخابات مت

 «نمایند."
 

به  نفع حریف  عبدهللا،، وزیر خارجۀ سابك کمیسون انتخاباتی را به جعلکاری متهم ساخته است، که در انتخابات»
میلیون مستحك رأی را در انتخابات "به  ۷در اوراق انتخاباتی دستکاری شده است.  تعداد  او جعلکاری کرده است.

در برابر وزیر مالیۀ سابك، اشرف  . او از "جعلیات به معیار صنعتی" سخن گفته است.ندشیوۀ جعلی" سازمان داده ا
فیصد آراء را برده بود، این در حالی است، که اشرف غنی  ۲۰ غنی، عبدهللا مطلوب شمرده می شد، در دور آول

 .«ه استداد فیصد  را نشان ۴۲.۰
 

در انتخابات ریاست  که ، می نویسدشدهیاد آور نیز م ۳۱۱۲در همین گزارش، "شپیگل آنالین" از انتخابات سال 
جمهوری علیه "حامد کرزی، صاحب ممام" ، "عبدهللا در آنزمان در دور دوم عمب نشینی کرد."  لبل ازین 

تا در مورد اتهامات از "احتیاط " کار گیرند. در گزارشات  انتخابات، سازمان ملل متحد از کاندیدها، خواسته است،
م، می خوانیم که انتخابات دور دوم برای ۳۱۲۲جون  ۳۴همین نشریه بتأریخ 

تعیین جانشین "رئیس جمهور کرزی"، سؤاالتی را  مطرح ساخته است، که 
کاندید عبدهللا خود را  کشور، به سوی یک "بحران جدید" لدم خواهد گذاشت. 

همکاری "اعتماد به پیروزی "فریب داده شده احساس می کند". بدین علت  در
با کمیسون انتخابات  را تا ولت نا معلوم، لطع نموده است." حامی "عبدهللا"، 
رئیس خدمات مخفی سابك، امرهللا صالح، می گوید: "ما برین سیستم اعتماد ما 

 فاع نمایند." خود  را از دست داده ایم.  اتباع باید از آرای دزدی شده،
 

جون که تحت عنوان "آرای دزدی شده" گزارش می دهد، در عین حال این تصویر  ۳۴"شپیگل آنالین" در گزارش 
 انگشتان شان  را لطع نموده بودند، به نمایش گذاشته اند.   ،موسفیدان را که ، به جرم اشتراک در انتخابات

 
عالیرتبۀ کمیسون انتخاباتی،  ینی در روز انتخابات یک عضو همکاردر راپور رسیده، آمده است که:  "لوای امن

دستگیر شده است، که یک الری بار از اوراق انتخاباتی را، بدون محافظین پولیس در مناطك کم نفوس، در نزدیکی 
 کابل، انتمال می داده است.  

 

بسلسلۀ اعتراضات در رابطه با اتهامات "جعلکاری در انتخابات دور دوم، 
م، شپیگل آنالین از اعتراضات و ۳۱۲۲جون  ۳۲درست بتأریخ 

مظاهرات طرفداران "عبدهللا عبدهللا" چنین خبر می دهد: "انتخابات در 
 مداخله می کند." " )وزیر خارجۀ آلمان(شتاین مایر"افغانستان: 

 

ات بر سر جریان انتخابات "دور دوم" فانی های جدی" کشور های "غربی، در رابط با بروز اختالبه نسبت "نگر
 ۴۱م"، مؤرخ ۳۱۲۲سال  ۳۷برای تعیین رئیس جمهور، وزیر خارجۀ آلمان، بر اساس گزارش "شپیگل، شماره 
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به کابل، فرستاده است،  (،Michael Kochجون، یکی از دیپلوات های برجستۀ کشور خود را، بنام "میشائیل کوخ " )
 کاندید ها را به اطاعت وادار سازد.  تا

"بعد از انتخابات دور دوم در افغانستان، کاندیدان خیلی شدید علیه همدیگر مشغول )در پایان تصویر می خوانیم: 
تمال منالشه و اختالف اند. حکومت اتحادی آلمان، بر اساس معلومات "شپیگل" بیم از آن دارد، که اولین ان

 دیموکراتیک لدرت، ناکام گردد." 
 

این تصویر را منتشر ساخته است. در لسمت فولانی عکس  ،آن از کابل ۱۷/۱۷/۳۱۲۲"شپیگل آنالین"، در خبر  
یده پیشمدم شد."  در پایان این عکس, زمی خوانیم :"انتخابات دور دوم در افغانستان: وزیر مالیۀ سابك از عبدهللا برگ

)در ماه مارچ(، یعنی  لبل از انتخابات دور اول(  "کاندید غنی "
"وزارت خارجۀ ایاالت متحده از اتهام " فریب و جعلکاری 
جدی" سخن می گوید." در سطر های پائینر با حروف روشنتر:" 
انتخابات ریاست جمهوری در افغانتسان  را انجام بی نظمی 

واضح از  تهدید می نماید: وزیر مالیۀ سابك در دور دوم نا گهان
عبدهللا پیروز در دور اول لرار گرفت. لیکن او نتیجه را 

 برسمیت نمی شناسد."
 

در متن تفصیلی گزارش "شپیگل آنالین" از کابل چنین می 
دور دوم برای ممام ریاست جمهوری در افغانستان، وزیر مالیۀ  تخوانیم: "چرخش غافلگیرانه در کابل: در انتخابا

برنده شده است. بر اساس  آمار اعالن شدۀ ممدماتی، غنی در انتخابات دور دوم که سابك اشرف غنی بصراحت 
فیصد آراء را بدست آورده است. وزیر خارجۀ سابك عبدهللا عبدهللا بر  ۰۰م انجام یافت، ۳۱۲۲جون  ۲۲بتأریخ 

ست، که نتایج نهائی است. کمیسون انتخاباتی عالوه نموده ا دریافت داشتهفیصد، آراء را  ۲۲اساس همین اعالن، 
 می تواند، ازین نتیجه، بعد از ارزیابی "اتهامات جعلکاری" انحراف نشان دهد."

 

انتخابات ریاست جمهوری "  در همین گزارش، "شپیگل آنالین"  خبر می دهد که، "منالشه بر سر جعلکاری در
اعالم نموده است، که نتیجه را نمی  طوری بنظر می رسد، که به وخامت خواهد گرائید. وزیر خارجۀ سابك عبدهللا،

پذیرد." "شپیگل آنالین"، ضمناً بمول از خبر رسانی برتانوی، "بی بی سی"  که اظهارات سخنگوی عبدهللا"  را 
ما نتایج اعالن شدۀ امروزی را نه می پذیریم.  به این امر به عنوان یک کودتا منتشر ساخته است می نویسد که: "

می خوانیم: " عبدهللا رلیب خود را  بعد از روز انتخابات  هم چنان ." در همین گزارشگریمعلیه آراء مردم می ن
شمارش آراء را تحریم  ، اشتراک در جریاننو بعد از آ، دور دوم،  حتی در نیمۀ ماه جون به جعلکاری متهم ساخت

ً با ثبت "ویدیویی" لابل  استنا نمود. بر اساس د بوده است، یک عضو کمیسون "دستکاری" و جعلکاری، که لسما
یک سخنگوی عبدهللا برغم انتماد گفته است، که " :انتخاباتی، از ممامش استعفاء کرد." درین خبر گفته شده است که

کمیسون انتخابات باید با اعالن نتایج انتظار می کشید. تیم های هر دو کاندید مجبور بوده اند، تا بر ارزیابی آراء، به 
 "."  یک سخنگوی زن، از  جانب "غنیرسیدند. هیچ کس حك ندارد که رأی جعلی بر ما حکومت کندموافمت می 

تا آراء "برخالف گفته است، که باز هم ولت برای حل وجود دارد. از کمیسون شکایات انتخاباتی خواسته است، 
ت ایاالت متحده از یک "اتهام حکومجعلی را ترتیب نماید." در ارتباط به این موضوع، "شپیگل" خبر می دهد که: "

و وزیر خارجۀ آنکشور، خواهان بررسی دلیك شده، این نتایج را "نهایی" ندانسته  ،جدی جعلکاری" سخن گفته است
رئیس کمیسون انتخاباتی، اعترافاتی را منتشر می سازد، که "خبط ها و غلطی ها" در  به ادامه از زبان است.

 پروسۀ انتخابات والع شده است.
 

حال "وظیفۀ کمیسون شکایات است، تا موانع موجود متبالی را که بر ضد انتخابات یاد شده است، حل و فصل  
جوالی اعالن و جانشین "حامد  ۳۳نتایج نهایی باید بتأریخ "هم چنان گزارش گردیده است، که  نماید." در آنروز

 م، به ممام نشانده شود."۳۱۲۲آگست  ۳کرزی"، باید بتأریخ 
 

، "شپیگل آنالین"، با نشر این تصور از آلای "عبدهللا عبدهللا" این گزارش را ۱۱/۱۷/۳۱۲۲بعد، درست بتأریخ روز 
 "منتشر می سازد: " افغانستان: عبدهللا خود را در انتخابات ریاست جمهوری پیروز اعالن کرد.
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جمهوری عبدهللا: نتایج ممدماتی " کاندید ریاست  " در سطر پائین عکس، با متن خفیف و خیره تر می خوانیم:
انتخابات را نمی پذیرد." سطر های پائینتر روشن چنین است: "منازعه و منالشه بر سر نتایج انتخابات افغانستان 
ادامه دارد: " وزیر خارجۀ سابك عبدهللا، خود را در انتخابات ریاست جمهوری، برنده می داند. منجمله وزیر مالیۀ 

خبر مفصلتر رسیده از کابل، "شپیگل آنالین" در ادامه،  است." در مدمشمارش واضح پیشسابك غنی، بر اساس 
کاندید ریاست جمهوری افغانستان، عبدهللا عبدهللا، نتأیج ممدماتی انتخابات را نا دیده : »مکرراً چنین می نویسد

به آراء  مردم احترام داریم، ما  وگرفته، خود را برندۀ دور دوم انتخابات اعالن نموده است: " ما مفتخر هستیم، 
این جمالت لبلی را وزیر خارجۀ سابمه، به روز سه شنبه گفته است. او در برابر هزاران طرفدار  « برنده شدیم."

متعهد شد که" نتایج جعلی" را نمی پذیرد. نتایج ممدماتی که روز دوشنبه اعالن گردیده  خود در کابل، با آواز بلند،
فیصد  ۰۰.۲رلیب عبدهللا، وزیر مالیۀ سابك، اشرف غنی در دور دوم در نیمۀ ماه جون، با "، بر اساس آن ،بود

 "برنده شناخته شده است.
 

فیصد داشته است، پیش بوده است..."  این مجله تکرار نموده، بار دیگر   ۲۴.۰بصراحت از عبدهللا، که "بدینتریب  
ا فاصلۀ بزرگ در صف ممدم لرار داشته است. در عین زمان گفته ب می نویسد  که در دور اول انتخابات، عبدهللا،

جوالی اعالن خواهد شد. در همین گزارش تأکید بعمل می آید، که با وجود  ۳۲می شود، که نتایج رسمی بتأریخ 
می  ما جنگ داخلی نمی خواهیم. ما بحران نمی خواهیم. ما ثباتمنالشه و منازعه بر سر نتایج، عبدهللا گفته است: "

در عین حال می گوید، که منتظر  وزیر خارجۀ ایاالت " خواهیم. وحدت ملی می خواهیم. ما انشعاب نمی خواهیم.
 متحده می باشد،  که لرار است روز جمعه  وارد کابل شود. 

 

ا" در عین حال، "عبدهللا"  گفته است، که " صبح سه شنبه با "ِکری" و رئیس جمهور ایاالت متحده، "بارک اوبام
از هیچ کاندید  آنها برایم گفتند ، کهصحبت تلیفونی داشته است." مجله گزارش می دهد که درین مورد او می گوید: "

از طرز دید اوباما ." در عین زمان "آنها فمط از انتخاباب پاک و صاف مردم حمایت می کنند حمایت نمی کنند.
تشکیل یک می نویسد، که: " ِکری" شام دوشنبه در رابطه با  "  ." در عین حال، "شپیگل آنالین"استمبال می کند
"  هوشدار داده است." در عین حال، به نسبت این هرج و مرج در بین کشور های عضو پیمان حکومت موازی

که شکست و ناکامی کلی" پروسۀ انتخاباتی" در خطر است.  "از  ،"ناتو" ، نگرانی های "بزرگ" ببار آمده است
ر خارجه، "فرانک شتاینمایر"، خواسته است که اتهامات  جعلکاری باید واضح ساخته شود. در عین حال برلین وزی

انسان ها در افغانستان او هم چنان عالوه می کند: " .ه استاز هر دو کاندید، طلب نرمش و حفظ اعتدال بزبان آورد
ات و اعتراضات در مورد تخلفات و جعلکاری های تهدیدات حمالت را نا دیده گرفته اند، بناًء حك دارند ، تا اتهام

 "وسیع بطور کامل توضیح گردد.
 

 ختم لسمت دوم
 ادامه دارد ...
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