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 7تر 1د پاڼو شمیره: له 

 german.de-maqalat@afghanئ  له موږ سره اړیکه ټینگه کړافغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته 

 ئ: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـیادونه

  
 

 ۳۰/۳۰/۱۳۰۵          دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 م!۱۳۳۰کلتور سیاسی در افغانستان بعد از سال 

 )قسمت سوم(
  

جمهوری، خواسته است، تا "فرانک شتاین مایر"، وزیر خارجۀ جمهوری اتحادی آلمان از هر دو کاندید ریاست 
"شانس" تأریخی را در، اولین انتقال دیموکراتیک قدرت را در افغانستان، بسادگی به مخاطره نیاندازند." او "درین 

 وضعیت بحرانی، مسئولیت های بزرگی را بر شانه های هر دو، می بیند." 
 

"فرنک شتاین مایر" چنین نقل می کند: "  "شپیگل آنالین"، از زبان وزیر خارجۀ حکومت "ائتالفی بزرگ" آلمان،
من از شما می طلبم، که پروسۀ انتخاباتی را از طریق فرا خوانی های تحریمی یا بکلی با  استعمال زور به خطر 

 ۸."  در همان صبح سه شنبه در یک "حملۀ انتحاری" ده ها انسان کشته شده اند.)"شپیگل آنالین"، مواجه نسازید
 م(۱۳۰۲جوالی 

 

» جوالی از افغانستان، خبر می دهد، که:  ۰۰،  بتأریخ “شپیگل„جلۀ م
" ِکری" می خواهد منازعه بر سر انتخابات ریاست جمهوری را : افغانستان

درین گزارش "شپیگل" تذکر رفته است، که "سفیر حمید « صاف نماید.
صدیقی" از "ِکری" در کابل استقبال بعمل آورده است: وزیر خارجۀ ایاالت 

 ."آیندۀ سیاسی افغانستان را تحت تهدید می بیندتحده، "م
 

وارد افغانستان شده است. در ساس همین گزارش "شپیگل"، سر صبح بر ا
پالن اقامت او، مالقات با رئیس جمهور افغانستان در حال وداع از مقام، 
حامد کرزی،  کاندیدان رقیب در ریاست جمهوری ، اشرف غنی و عبدهللا 

یاد شده است. درین خبر شپیگل هم چنان تذکر داده شده است، که:  عبدهللا"،
غنی در انتخابات بر اساس اعالن مقدماتی نتایج برنده  "وزیر مالیۀ سابق،

شده است. وزیر خارجۀ سابق عبدهللا، او و کمیسون انتخابات را  به 
جعلکاری " به پیمانۀ صنعتی" متهم ساخته، خود را پیروز اعالن نموده 

ت. درین اواخر، "کمیسون شکایات مصروف بررسی شکایات  در رابطه با انتخابات است. نتایج نهایی باید اس
گیر تالش های وساطت "ِکری" با جوانب در» جوالی اعالن گردد." گزارشگر "شپیگل" می نویسد که: ۱۵بتأریخ 

یک سخنگوی غنی گفته است:  شده است. به پیشرفت خوب روبرو مناقشه،
می تواند سهمی  در رفع   وضعیت بندش و موانع  در افغانستان  "ِکری"

داشته باشد. این یک "قدم مثبت " خواهد بود. یک "سخنگوی عبدهللا گفته 
است: "هر پیشروی در جهت توضیح و تشریح جعل در انتخابات مورد 

بر اساس خبر "شترن" چاپ آلمان، که  )همانجا( "استقبال" خواهد بود."
م" ۱۳۰۲جوالی  ۰۱را هم منتشر ساخته است، در همان تأریخ  همین تصویر

"جان ِکری" وزیر خارجۀ ایاالت متحده، با "عبدهللا عبدهللا دیده می شود. در 
وزیر » "خطوط درشت پائین تر می نویسد:  در  ی"ت"وساطت "ِکری" در بحران انتخابا پایان عکس به خط سرخ:

خواهد، مناقشه بر سر نتأیج انتخابات را در افغانستان را صاف نماید. این  خارجۀ ایاالت متحده ، "جان ِکری" می
وزیر مالیۀ سابق، غنی بعد از شمارش آراء صریحاً پیشقدم بوده است، اما وضعیت درحالی بوجود آمده است، که "

قات وزیر خارجۀ م، از مال۱۳۰۲جوالی  ۰۱" همین منبع، بتأریخ رقیب او عبدهللا، خود را پیروز اعالن کرده است.
ایاالت متحدۀ  امریکا، با "حامد کرزی رئیس جمهور" در حال وداع از مقام سیزده سالۀ حاکمیت بعد از سال 

 م، نیز گزارش می دهد.۱۳۳۰
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 german.de-maqalat@afghanئ  افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړ

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

 

انتخابات دور دوم در افغانستان: همه »در قسمت فوقانی عکس "رئیس جمهور کرزی وآقای "ِکری" می خوانیم:  
وضعیت در افغانستان به جهت نا مطلوب » "شپیگل" در ادامه خبر می دهد که:  .«ب شودآراء باید دوباره حسا

ت . حال وزیر خارجۀ ایاالت متحده، "جان ِکری" به کابل سفر نموده است، تا منازعه بر سر نتایج انتخاباروان است
." روز جمعه "ِکری" بر می بیندسیاسی افغانستان را با تهدید رو: "ِکری" آیندۀ "ریاست جمهوری خاتمه یابد. زیرا

پروسۀ گذار سیاسی نیز در یک رشتۀ " هم چنان "مشروعیت انتخابات در ین بازی تحت خطر است.گفته است که: "
این لحظه در افغانستان خیلی بحرانی به حساب می ." "ِکری" با تأکید تذکر می دهد: " نازک ابریشمی آویزان است

 م( ۱۳۰۲جوالی  ۰۰)"شپیگل آنالین"،  ." «آید
 

بر اساس همین گزارش "شپیگل"، ِکری" صبح همان روز وارد افغانستان شده است. در پالن اقامت او، مالقات با 
رئیس جمهور افغانستان در حال وداع از 
مقام، "حامد کرزی"،  کاندیدان رقیب در 
انتخابات ریاست جمهوری ، "اشرف غنی 

رین و عبدهللا عبدهللا"، یاد شده است. د
خبر شپیگل هم چنان تذکر داده شده است، 

وزیر مالیۀ سابق،غنی در انتخابات که: "
بر اساس اعالن مقدماتی نتایج برنده 
شده است. وزیر خارجۀ سابق عبدهللا، او و کمیسون انتخابات را  به جعلکاری " به پیمانۀ صنعتی" متهم ساخته، 

کایات در رابطه با انتخابات "کمیسون شکایات مصروف بررسی ش". درین اواخر، خود را پیروز اعالن نموده است
تالش های وساطت »جوالی اعالن گردد." گزارشگر "شپیگل" می نویسد که: ۱۲بتأریخ  نتایج نهایی باید است.

 «است. "ِکری" با جوانب درگیر مناقشه، به پیشرفت خوب روبرو شده
 

این دو "تیم"، متمایل نبوده اند،  ازین اظهارات، بوضاحت می توان نتیجه گرفت، که
که بر طبق آراء مردم افغانستان انتخاب شوند. اگر انتخاب مردم را می پذیرفتند، 
مردم ما محتاج اند، نیازمند، خدمت اند. برای رفع نیازمندی ها، مصرف پول های 
"کمک" را می طلبد. بهمین دلیل خواهد بود، که به فیصلۀ همان قدرت، که در آغاز 

نها را سیزده سال قبل، بر اریکۀ قدرت نشاند، دوباره رجحان دهند، زیرا بر همه آ
رشته ها و صالحیت های قدرت، در امر دوباره کنترول، "کلید" حل، "سری" را 

نیز در اختیار می داشته باشند و طرزالعمل های گذشته را می توانند تکرار کنند.  
این مرتبه کمک های "ُگنده" هم برای  در آنصورت بازی از "سر" تکرار می گردد،

این  معاشات و مصارفات، بدست می آورند. به تصاویر "هنری" فوق "آقای عبدهللا" توجه نمائید:

همه عکس ها با "آقای ِکری" که در همه رسانه ها و "میدیا ها" ظاهر شده می تواند، در مقایسه با فیصلۀ 
قطار های زن و مرد وطن ما، که در حوزه های انتخاباتی، در هوای سرد بارانی، گردهم آمدند، 

در محافل  یت ها""شهرت" و مقام بیشتر می بخشد. مردم ما محتاج  صلح و آرامش اند. چنین "شخص
 قدرت های بزرگ، به کسب اعتبار و نفوذ بیشتر تالش می ورزند.

 

آگست، با نشر عکس وزیر خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا، "جان ِکری"  ۸مجلۀ "شپیگل" بتأریخ 
مشاجره و مناقشه بین کانید های حین مالقات با "کاندید ریاست جمهوری عبدهللا"، می نویسد" "

" در سطر رقبا بر وحدت در یک حکومت موافقت نموده اند: ر افغانستانریاست جمهوری د
کاندید ریاست جمهوری عبدهللا، وزیر خارجۀ ایاالت متحده، »پائین عکس، چنین می خوانیم: 

اما در سطر بعدی شک و تردید را بقسم سوألی مطرح می سازد، «. مدعی توافق اند"ِکری": 
  ؟"آیا واقعاً یک  مؤفقیت استکه: " 

 

به ادامۀ خبر، مجله می نویسد:"بعد از هفته های طوالنی مناقشه و مشاجره، کاندید های رقیب در انتخابات ریاست 
". او )"عبدهللا"( و رقیب او "اشرف تشکیل یک حکومت مشترک، به توافق رسیدندجمهوری در افغانستان بر سر "

اند. این اظهار در روز جمعه، "از جانب عبدهللا عبدهللا در غنی" ، گویا چنین یک توافقنامه را به امضاء رسانیده 
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کابل صورت گرفته است". قبالً "جان ِکری" وزیر خارجۀ ایاالت متحده بار دیگر، به کابل سفر کرده بود، تا توافق 
نیمۀ جون، را بین آنها سازمان دهد. بر طبق همین موافقتنامه، مستقل از اینکه نتایج  انتخابات ریاست جمهوری، در 

چگونه باشد، "حکومت وحدت ملی تشکیل می گردد". نباید فراموش کرد، که  یک "حکومت وحدت ملی" نسبت به 
"وحدت ملی دیگر" متفاوت بوده می تواند. هم چنان، باید در نظر گرفت که جامعه در چه وضعیت قرار دارد. هر 

"توافق به معنی آنست، که قدم های  فراخ تر"، در  اند. مکاری، "متعهد" اعالن داشتهدو کاندید خود شانرا را به ه
راه وحدت ملی  و " امید به خاطر آینده بهتر برای مردم افغانستان" برداشته شود. این اظهارات را "عبدهللا" بزبان 

 آورده است.
 

 

وزیر خارجۀ در همین گزارش تذکر داده می شود، که بعد از انتخاات دور دوم، "
عبدهللا مدعی شده است، که رقیب او وزیر مالیۀ سابق، از طریق " جعل سابق  

". با وساطت "ِکری"، هر دو کاری، به پیمانۀ صنعتی"، رأی برده است
سیاستمدار،در نیمۀ جوالی موافقت نموده اند، تا "یک شمارش مکمل از تمام 

ه با آراء، صورت گیرد. به نسبت منازعه بر سر "فورمالتی ها" چندین مرتب
» موانع و تأخیر روبرو شده است." در عین حال در گزارش تذکر می دهد که: 

"ناتو" می خواهد قوای جنگی خود را تا ختم همین سال از افغانستان خارج 
سازد. یک مأموریت تعلیمی وحمایت به این کشور باید بعد از آن هم، به برگشت ثبات در کشور، یاری رساند. یک 

اقامت قوا تا الحال به امضاء نرسیده است. به نسبت اینکه رئیس جمهور در حال وداع، این قدم موافقتنامه برای 
 «را به رئیس جمهور آینده موکول ساخته است.

 

م" ۱۳۰۲جوالی  ۰۱بر اساس خبر "شترن" چاپ آلمان، که همین تصویر را هم منتشر ساخته است، در همان تأریخ 
حده، با "عبدهللا عبدهللا" دیده می شود. در پایان عکس به خط سرخ:"وساطت "جان ِکری" وزیر خارجۀ ایاالت مت

 " در بحران انتخاباتی"ِکری" 
 

آن، با نشر عکس " جان ِکری" وزیر خارجۀ ایاالت متحده در مالقات با  ۳۸/۳۸/۱۳۰۲"شپیگل آنالین" در گزارش 
مناقشه بر سر فوقانی این عکس می نویسد: " "عبدهللا عبدهللا، کاندید ریاست جمهوری" در افغانستان، در سطر

"  در پایان عکس :"کاندید ریاست جمهوری ریاست جمهوری در افغانستان: رقبا بر حکومت واحد به تفاهم رسیدند
 "مدعی توافقعبدهللا، وزیر خارجۀ ایاالت متحده ِکری:  

 

واقعاً یک مؤفقیت آیا در سطور روشنتر پائین عکس، هیأت تحریر مجله می نویسد: "
اند که بر تشکیل یک حکومت  حریفان کاندید ریاست جمهوری در افغانستان، مدعی؟ است

". در تفصیل بیشر از کابل  و بعد از هفته ها، کشمکش. -، به توافق رسیده اندمشترک
" حریفان کاندید در بعد از هفته های طوالنی مناقشه و منازعهبرلین تذکر می دهد "

." تشکیل حکومت مشترک بتوافق رسیدندریاست جمهوری در افغانستان، بر "انتخابات 

 Johnقبل از آن وزیر خارجۀ ایاالت متحده، "جان ِکری") 

Kerry بار دیگر به کابل سفر کرد، تا توافق  را بین هر دو بسر ،)
بر اساس این "توافق"، مستقل از "نتایج نهایی حاصله از  رساند.

انتخابات ریاست جمهوری، وسط ماه جون، که هنوز در پیش است، هر 
دو متعهد اند، تا "یک حکومت وحدت ملی" را تشکیل گردد. عالوتاً هر 
دو جانب، متعهد به همکاری مشترک شده اند. این توافق، به معنی 

ی در راه وحدت ملی  برداشته شود. "عبدهللا" آنست، تا قدم های بیشتر
"، امید برای یک آیندۀ بهتر برای مردم افغانستانتوضیح نمود  که این امر  به عنوان  "

 شناخته می شود.
 

راء" حال با "وساطت ِکری"، هر دو سیاستمدار در نیمۀ جوالی بر یک "شمارش کامل آ
موافقت نمودند. بعلت بروز مناقشات روی طرزالعمل و "فورمالیتی ها"، چندین بار با "تأخیر" 
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  و "سکون" روبرو گردیده است. 
   
   

درین مبارزۀ انتخاباتی در سطر پائین تصویر بزرگتر سمت چپ، در سطر فوق،، مجلۀ "شپیگل" می نویسد: "
مطرح می شده است، هیچ یک از کاندیدان سیاست مطرح نبوده است. فقط در حاشیه 

یک پروگرام درست تقدیم ننموده است. درانتخابات افغانستان بطور عنعنوی کسی می 
تواند، برنده شود، در صورتیکه گروپ های مختلف قومی را درعقب خود، داشته باشد. 
اشرف غنی مانند کرزی یک پشتون است، او می تواند اولتر از همه بر حمایت در 

 "جنوب، حساب کند.
 

می  گزاشدر گردیده است. در بارۀ "ائتالف های فرسوده"، منتشر  ی همگزارش    
" این خبر زمانی نشر می شود، که بعد اعالن هر سوم رأی انداخته شده در صندون از زن ها بوده استبینیم: " 

بدست می آورد، اما بر اساس قانون، کافی نتأیج دور اول، "عبدهللا عبدهللا"، بلند ترین آمار رأی دریافت شده را 
 نبوده است، که "برندۀ نهایی" شمرده شود. وقتی نتایج اولی اعالن می گردد.

  

م خبر می دهد، که روز انتخابات در افغانستان، بمنظور ۱۳۰۲جون   ۰۵"مجلۀ مصور شترن" چاپ آلمان، بتأریخ 
کشته از خود به جا مانده است. این روز را خونین ترین روز در افغانستان، بعد  ۱۵۳"انتقال دیموکراتیک قدرت" 

در  ۱۷۰دقیق تر)  ۱۷۳از "سقوط رژیم طالبان" یاد نموده است. در دور دوم انتخابات بیش از 
شورشی و ملکی کشته شده اند. بر اساس منابع  ۱۵۳متن گزارش( حمله صورت گرفته، بتعداد 

نفر از جملۀ افراد امنیتی، در جملۀ  ۱۲ملکی و  ۲۲شورشی،  ۰۷۱له رسمی حکومتی، از جم
کشته شدگان شامل خوانده شده است. "یک روز بعد از انتخابات دور دوم، در افغانستان اوراق 

 رأی ارزیابی می گردد."
 

م، "شپیگل ۱۳۰۲جون  ۰۸قریب چهار روز بعد از تدویر  انتخابات دور دوم، درست بتأریخ 
اشتراک در می نویسد: " در تفصیل خبر از کابل،  .ا نشر این تصویر خبر می دهدآنالین" ب

اما این همه می تواند بیهوده  –انتخابات، خیلی فعال بوده است، با وجود تهدید های طالبان 
کاندید ریاست جمهوری، »." چهار روز بعد از انتخابات دور دوم در افغانستان، بوده باشد

عبدهللا عبدهللا، تقاضا نموده است، تا به شمارش آراء خاتمه داده شود. عبدهللا روز چهارشنبه 
گفته است: "ما همکاری با خود را با کمیسون انتخابات متوقف می سازیم. از ناظران خود 

 «خواسته ایم، تا دفاتر را ترک نمایند."
 

میسون انتخاباتی را به جعلکاری متهم ساخته است، که در انتخابات به نفع حریف عبدهللا،، وزیر خارجۀ سابق ک»
در انتخابات  ،میلیون مستحق رأی ۷اوجعلکاری کرده کرده است. در اوراق انتخاباتی دستکاری شده است. تعداد 

برابر "وزیر  در.«  "به شیوۀ جعلی" سازمان داده شده است. او از "جعلیات به معیار صنعتی" سخن گفته است
فیصد آراء را برده بود، این در حالی  ۲۵مالیۀ سابق، اشرف غنی، عبدهللا مطلوب شمرده می شد"، در دور آول 

 فیصد  را نشان داد. ۰۰،۱است، که اشرف غنی 
 

م نیز یاد آور می شود، می نویسد در انتخابات ریاست ۱۳۳۲در همین گزارش، "شپیگل آنالین" از انتخابات سال 
وری علیه "حامد کرزی، صاحب مقام" ، "عبدهللا در آنزمان در دور دوم عقب نشینی کرد."  قبل ازین جمه

انتخابات، سازمان ملل متحد از کاندیدها، خواسته است، تا در مورد اتهامات از "احتیاط " کار گیرند. در گزارشات 
برای تعیین جانشین "رئیس جمهور  م، می خوانیم که انتخابات دور دوم۱۳۰۲جون  ۱۰همین نشریه بتأریخ 

کرزی"، سؤاالتی را مطرح ساخته است، که کشور به سوی یک "بحران جدید" قدم خواهد گذاشت. "کاندید عبدهللا 
خود را در اعتقاد به پیروزی فریب داده شده احساس می کند. بدین علت همکاری با کمیسون انتخابات  را تا وقت نا 

ما اعتماد برین حامی "عبدهللا"، رئیس خدمات مخفی سابق، امرهللا صالح، می گوید: "معلوم، قطع نموده است." 
 "سیستم را از دست داده ایم.  اتباع باید از آرای دزدی شده، خود دفاع نمایند.
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" گزارش می دهد. بسلسلۀ اعتراضات در آرای دزدی شدهجون که تحت عنوان " ۱۰"شپیگل آنالین" در گزارش 
م، شپیگل آنالین از اعتراضات و ۱۳۰۲جون  ۱۲هامات "جعلکاری در انتخابات دور دوم، درست بتأریخ رابطه با ات

 مظاهرات طرفداران "عبدهللا عبدهللا" چنین خبر می دهد: "انتخابات در افغانستان: شتاین مایر مداخله می کند."

بر سر جریان انتخابات "دور دوم"  به نسبت "نگرانی های جدی" کشور های "غربی، در رابط با بروز اختالات
 ۰۳م"، مؤرخ ۱۳۰۲سال  ۱۷برای تعیین رئیس جمهور، وزیر خارجۀ آلمان، بر اساس گزارش "شپیگل، شماره 

(، به کابل، فرستاده است، Michael Kochجون، یکی از دیپلوات های برجستۀ کشور خود را، بنام "میشائیل کوخ " )
 سازد.  تا کاندید ها را به اطاعت وادار

 

آن از کابل   تصویری را منتشر ساخته است. در قسمت فوقانی عکس می  ۳۷/۳۷/۱۳۰۲"شپیگل آنالین"، در خبر  
در سطر های پائینر با   خوانیم :"انتخابات دور دوم در افغانستان: وزیر مالیۀ سابق از عبدهللا برگزیده پیشقدم شد." 

ان  را انجام بی نظمی تهدید می نماید: وزیر مالیۀ سابق در تسانتخابات ریاست جمهوری در افغان حروف روشنتر:"
 دور دوم نا گهان واضح از عبدهللا پیروز در دور اول قرار گرفت. لیکن او نتیجه را برسمیت نمی شناسد."

 

یرانه در کابل: در انتخاباب دور در متن تفصیلی گزارش "شپیگل آنالین" از کابل چنین می خوانیم: "چرخش غافلگ
دوم برای مقام ریاست جمهوری در افغانستان، وزیر مالیۀ سابق اشرف غنی بصراحت برنده شده است." بر اساس  

فیصد آراء را  ۵۱م انجام یافت، ۱۳۰۲جون  ۰۲آمار اعالن شدۀ مقدماتی، غنی در انتخابات دور دوم که بتأریخ 
فیصد، آراء حساب شده را نشان می  ۲۲ابق عبدهللا عبدهللا بر اساس همین اعالن، بدست آورده است. وزیر خارجۀ س

دهد. کمیسون انتخاباتی عالوه نموده است، که نتایج نهائی می تواند، ازین نتیجه بعد از ارزیابی "اتهامات جعلکاری" 
 انحراف نشان دهد."

 

ر جعلکاری در انتخابات ریاست جمهوری" طوری در همین گزارش، "شپیگل آنالین"  خبر می دهد، "مناقشه بر س
بنظر می رسد، که سیر صعودی خواهد داشت. وزیر خارجۀ سابق عبدهللا، اعالم نموده است، که نتیجه را نمی 

ً بقول "خبر رسانی برتانوی، "بی بی سی"  که خبر می دهد" چنین می نویسد: " ما پذیرد." "شپیگل آنالین"، ضمنا
این ." روزی را نه می پذیریم. به این امر به عنوان یک کودتا علیه آراء مردم می نگریمنتایج اعالن شدۀ ام

 "اظهارات قبلی را سخنگوی "عبدهللا" به خبر رسانی "رویتر" گفته است.
 

عبدهللا رقیب خود را  بعد از روز انتخابات دور دوم، حتی در نیمۀ ماه جون به »در همین گزارش می خوانیم: 
متهم ساخت. و بعد از آن، اشتراک در جریان شمارش آراء را تحریم نمود. بر اساس  "دستکاری" و جعلکاری 

ً با ثبت "ویدیویی" قابل  استناد بوده است، یک عضو کمیسون انتخاباتی، از مقامش استعفاء  جعلکاری، که قسما
ست، که کمیسون انتخابات باید با یک سخنگوی عبدهللا برغم انتقاد گفته ا« "کرد." درین خبر گفته شده است که

اعالن نتایج انتظار می کشید. تیم های هر دو کاندید مجبور بوده اند، تا بر ارزیابی آراء، به موافقت می رسیدند. 
 ." هیچ کس حق ندارد که با رأی جعلی بر ما حکومت کند

 

وجود دارد. از کمیسون شکایات غنی برخالف گفته است، که باز هم وقت برای حل یک سخنگوی زن، از  جانب " 
موضوع، "شپیگل" خبر می دهد که:  ." در ارتباط به اینانتخاباتی خواسته است، تا آراء جعلی را ترتیب نماید

حکومت ایاالت متحده از یک "اتهام جدی جعلکاری" سخن گفته است. و وزیر خارجۀ آنکشور، خواهان بررسی 
به ادامه از زبان  رئیس کمیسون انتخاباتی، اعترافاتی را منتشر می  ته است.سدقیق شده، این نتایج را "نهایی" ندان

سازد، که "خبط ها و غلطی ها" در پروسۀ انتخابات واقع شده است. حال "وظیفۀ کمیسون شکایات است، تا موانع 
گردیده است،  موجود متباقی را که بر ضد انتخابات یاد شده است، حل و فصل نماید." در آنروز هم چنان گزارش

 م، به مقام نشانده۱۳۰۲آگست  ۱جوالی اعالن و جانشین "حامد کرزی"، باید بتأریخ  ۱۱که نتایج نهایی باید بتأریخ 
 شود."

 

، "شپیگل آنالین"، با نشر این تصور از آقای "عبدهللا عبدهللا" این گزارش را ۳۸/۳۷/۱۳۰۲روز بعد، درست بتأریخ 
" در سطر پائین عبدهللا خود را در انتخابات ریاست جمهوری پیروز اعالن کرد.: افغانستانمنتشر می سازد: " 

عکس، با متن خفیف و خیره تر می خوانیم: " کاندید ریاست جمهوری عبدهللا: نتایج مقدماتی انتخابات را نه می 
: " انستان ادامه داردمنازعه و مناقشه بر سر نتایج انتخابات افغپذیرد." سطر های پائینتر روشن چنین است: " "
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وزیر خارجۀ سابق عبدهللا، خود را در انتخابات ریاست جمهوری، برنده می داند. منجمله وزیر مالیۀ سابق غنی، 
" در متن مفصلتر خبر رسیده از کابل، "شپیگل آنالین" در ادامه، مکرراً چنین بر اساس شمارش واضح پیش است.

ستان، عبدهللا عبدهللا، نتأیج مقدماتی انتخابات را نا دیده گرفته، خود را کاندید ریاست جمهوری افغانمی نویسد "
" این ما مفتخر هستیم، به آراء  مردم احترام داریم، ما برنده شدیم.: " برندۀ دور دوم انتخابات اعالن نموده است

دار خود در کابل، با آواز جمالت قبلی را وزیر خارجۀ سابقه، به روز سه شنبه گفته است. او در برابر هزاران طرف
که روز دوشنبه اعالن گردیده بود. بر است  نتایج مقدماتی هدف از " را نمی پذیرد. نتایج جعلی" بلند، متعهد شد که

فیصد برنده شناخته  ۵۱،۲اساس آن، رقیب عبدهللا، وزیر مالیۀ سابق، اشرف غنی در دور دوم در نیمۀ ماه جون، با 
فیصد داشته نشان داده، پیش بوده است..." این مجله تکرار  ۵،۲۰حت از عبدهللا، که شده است. بدینتریب بصرا

 نموده، بار دیگر می نویسد  که در دور اول انتخابات، عبدهللا،  با فاصلۀ بزرگ در صف مقدم قرار داشته است.
 

جوالی اعالن خواهد شد. در همین گزارش تأکید بعمل می  ۱۲در عین زمان گفته می شود، که نتایج رسمی بتأریخ  
ما جنگ داخلی نمی خواهیم. ما بحران نمی آید، که با وجود مناقشه و منازعه بر سر نتایج، عبدهللا گفته است: "

منتظر  ." در عین حال می گوید، که اب نمی خواهیمخواهیم. ما ثبات می خواهیم. وحدت ملی می خواهیم. ما انشع
. "عبدهللا" در عین حال، گفته است، وزیر خارجۀ ایاالت متحده می باشد،  که قرار است روز جمعه  وارد کابل شود

مجله  صبح سه شنبه با "ِکری" و رئیس جمهور ایاالت متحده، "بارک اوباما" صحبت تلیفونی داشته است."که " 
آنها فقط از . آنها برایم گفتند ، که از هیچ کاندید حمایت نمی کننددهد که درین مورد او می گوید: "گزارش می 

." این بهترین تبلیغ به نفع قدرت بزرگ بوده می تواند. در عین زمان انتخاباب پاک و صاف مردم حمایت می کنند
: " ِکری" شام دوشنبه در رابطه با  می نویسد، که." هم زمان، "شپیگل آنالین"  از طرز دید اوباما استقبال می کند"

در بین کشور های  در عین حال، به نسبت این هرج و مرج، ."تشکیل یک حکومت موازی"  هوشدار داده است" 
که شکست و ناکامی کلی" پروسۀ انتخاباتی" در  عضو پیمان "ناتو" ، نگرانی های "بزرگ" ببار آمده است.

  خطر است.
 

خواسته است که اتهامات  جعلکاری باید واضح ساخته شود. در وزیر خارجه، "فرانک شتاین مایر"، "از برلین  
انسان ها در ." او هم چنان عالوه می کند: "عین حال از هر دو کاندید، طلب نرمش و حفظ اعتدال بزبان آورد

ات و اعتراضات در مورد تخلفات و افغانستان تهدیدات حمالت را نا دیده گرفته اند، بناًء حق دارند ، تا اتهام
 ."جعلکاری های وسیع هم بطور کامل توضیح گردد

 

ً از هر دو کاندید، خواسته است، تا  حادی آلمان، "فرانک شتاین مایر"به ادامه وزیر خارجۀ جمهوری ات عالوتا
او بر  شانه های هر دو، ." اولین تغییر دیموکراتیک قدرت، بسادگی به مخاطره نیندازند شانس تأریخی را در امر"
."  "شپیگل آنالین"، از زبان وزیر خارجۀ حکومت درین وضعیت بحرانی، مسئولیت های بزرگی را می بیند"

من از شما می طلبم، که پروسۀ انتخاباتی را از "ائتالفی بزرگ" آلمان، "فرنک شتاین مایر" چنین نقل می کند: " 
."  در همان صبح سه شنبه در یک استعمال زور به خطر مواجه نسازید طریق فرا خوانی های تحریمی یا بکلی با 

 م(۱۳۰۲جوالی  ۸"حملۀ انتحاری" ده ها انسان کشته شده اند.)"شپیگل آنالین"، 
 

وضعیت در افغانستاب به صوب نا مطلوب روان است. حال وزیر خارجۀ » "شپیگل" در ادامه خبر می دهد که: 
ریاست جمهوری را صاف  کابل سفر نموده است، تا منازعه بر سر نتایج انتخابات ایاالت متحده، "جان ِکری" به

: "ِکری" آیندۀ سباسی افغانستان را با تهدید روبر می بیند. روز جمعه "ِکری" گفته است که: "مشروعیت سازد. زیرا
ک ابریشمی آویزان رشتۀ ناز پروسۀ گذار سیاسی نیز در یکانتخابات در ین بازی تحت خطر است." هم چنان  "

)"شپیگل آنالین"،  با تأکید تذکر داده می شود: " این لحظۀ خیلی بخرانی در افغانستان به حساب می آید."« است."
 م( ۱۳۰۲جوالی  ۰۰

 

آن، با نشر عکس " جان ِکری" وزیر خارجۀ ایاالت متحده در مالقات با  ۳۸/۳۸/۱۳۰۲"شپیگل آنالین" در گزارش 
مناقشه بر سر کاندید ریاست جمهوری" در افغانستان، در سطر فوقانی این عکس می نویسد: ""عبدهللا عبدهللا، 

"  در پایان عکس :"کاندید ریاست جمهوری ریاست جمهوری در افغانستان: رقبا بر حکومت واحد به تفاهم رسیدند
 عبدهللا، وزیر خارجۀ ایاالت متحده ِکری:  مدعی توافق"
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 7تر 7له  د پاڼو شمیره:

 german.de-maqalat@afghanئ  افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړ

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

 

حال مردم چنین انتباه گرفته اند، که تشکیل حکومت در قریب پنج ماه سپری شده، بعد از تأریخ معین تا اکنون، که 
باید، نتایج انتخابات اعالن می شد، "سنگک" شده است. این "هنر پیشه های انتخاباتی"، در جریان نمایش تصاویر 

د، اما فضای مناسبات آنها و تأخیر در انجام تعهدات و خود ها، در رسانه ها، تا یک حد "مهارت" نشان داده ان
. در چنین یک فضا، که مردم منتظر می کاهدمکلفیت ها، روز تا روز از اعتبار حرف های آنها، در بین مردم 

تشکیل حکومت اند، هرگاه با چنین "ضدیت ها" و "رقابت ها"، این دو "تیم قدرت" علیه همدیگر عمل کنند، 
لی" در کجا، خواهد بود؟ در چنین یک حالت، نه تنها، کلتور سیاسی، "انتخابات دیموکراتیک" بی "حکومت وحدت م

 اعتبار شده است، بلکه بر احساس "وحدت ملی" مردم نیز صدمه وارد خواهد آورد.
 

 پایان
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