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 ۴۲/۰۱/۴۱۰۲                                          دوکتور دمحم اکبر یوسفی
 

 مشروعیت از صندوق رأی بدست نمی آید!
 

تدویر یافته است. بر اساس گزارش م، ۴۱۱۲ماه آگست سال  ۴۱انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، به تأریخ 
"شپیگل"، این ماه، مرگبار ترین ماه برای افراد ملکی در جنگ های این کشورشناخته شده است. وضعیت امنیتی 
گرایش رو به خرابی نشان داده است. در همین گزارش گفته شده است که، تا به حال در مدت زمان یک ماه، 

میت افراد ملکی کشته نشده اند. در نتیجۀ حمالتی که به "انتخابات"، ارتباط  می هیچگاه مانند ماه "آگست"، به این ک
 دهند، از خونریزی های زیاد گزارش داده می شود.

 

م، به این حد نبوده است. "سی ۴۱۱۲بر اساس اطالعات منابع سازمان ملل متحد، که در هیچ ماه دیگر همان سال 
 ۰۰۱۱م، تا بحال ۴۱۱۲مار رسمی منتشر نشده است، اما در همین سال ان ان" گزارش می دهد که تا این لحظه آ

آگست  ۴۱غیر نظامی و بی گناه در عملیات جنگی کشته شده اند. در این "راپورها"، آمار بلند تلفات را با انتخابات 
را به  فیصد" ۴۱فیصد" کشته شدگان را، به حساب "شورشی ها" و " ۰۱در افغانستان ارتباط می دهند. لریب "

ارتباط عملیات لوای حکومتی و متحدین خبر می دهند. در همین گزارش، "شپیگل" هم چنان از ولوع حادثۀ لندز، 
که سه هفته لبل به ولوع پیوسته است، گفته می شود که "دگروال" لوای آلمانی، "بمب باری" دو "تانکر" را باعث 

 گردیده، که در اثر آن، افراد ملکی کشته شده اند.
 

( لوماندان "آیساف" از پالن تمویت Stanley McChrystalبه نسبت خرابی وضعیت امنیتی، "ستنلی میک کرایستل" )
 ۰۰۱۱۱عسکر حضور داشته یادآور گردیده است، طوریکه ۰۱۱۱۱۱افراد جنگی خبر داده است. در آنزمان از 

ن روز ها، در "ستراتیژی"، رئیس جمهور آنرا تنها، افراد جنگی امریکایی تشکیل می داده اند. متخصصان در هما
عسکر حرف می زده اند. لوای خارجی هم چنان، این  ۰۱۱۱۱امریکا، "بارک اوباما"، که در حال دانسته اند، از 

آیا جنگ سال را از بد ترین سال ها، یاد نموده اند. "شپیگل" در آنزمان، سؤالی را بدین متن مطرح نموده است : "
درین رابطه نظرات خوانندگان را نیز ثبت نموده، در نتیجه با ارائۀ  جواب "منفی"، می  ی است؟"در افغانستان بردن

 م(.۴۱۱۲"آگست"  ۴۰." )"شپیگل"، یکشنبه اردوی اتحادی آلمان  باید فوراً خارج گرددخوانیم: "
 

ید، مانند تمام، دریافت "کمیت تصنعی آراء"، یعنی از "طریك" فریب و غیر لانونی، که حاصل می گردد، با 
ممررات و تعامالت سیستم های لانونی دیگر، به حیث "جرم" پذیرفته شود. هر"جرم" انجام یافته، بدون تردید 
"مجرم" می داشته باشد، که الزام "پی گرد" لانونی" علیه مجرم ضروری شمرده می شود. آنچه از روی مواد 

اجع" داخلی و خارجی که مسئولیت ادارۀ کشور را بدست داشته نشراتی "انتباه" حاصل شده می تواند، اینست که "مر
و دارند، ممکن در برابر "والعیت های عینی" روز، با در نظرداشت "حفظ لدرت"، عمل کنند، در هر لحظه، ممکن 

 به "آنچه" که در "خط" است، مانند "کلیشه"، آنرا لابل عملی ندانند. 

  

م، درست پنج روز بعد از تدویر انتخابات ریاست جمهوری در ۴۱۱۲آگست  ۴۰مجلۀ "شپیگل آنالین"، بتأریخ 
افغانستان، از پیشمدمی "حامد کرزی" نام برده است. در عین 
زمان، با نشر این عکس حریف او، "عبدهللا عبدهللا" که 

" در انتخابات را با "نمایش" فریب" و "جعلکاریموضوع "
هد. در جمالت این اوراق، مدعی می گردد، گزارش می د

انتخابات افغانستان: در ممدماتی خبر چنین می خوانیم: " 
اولین اعداد، کرزی فمط کمی از عبدهللا  پیشی نشان می 

 " دهد

 

در سطر پائینتر می نویسد: " فمط یک نتیجۀ لسمی است. 
لیکن از دید ناظران، پیروزی صریح نا ممکن به نظر می 
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فیصد را نشان داده  ۲۱ات افغانستان، بعد از محاسبۀ اولی آراء، فمط رلم رسد. پیروزی حامد کرزی، در انتخاب
است. حریف او عبدهللا خیلی کم در عمب او لرار دارد. او ثبوت 

 های فریب انتخاباتی را پیشکش می کند."
 

در پایان عکس "کاندید ریاست جمهوری عبدهللا عبدهللا" می نویسد: 
در  س جمهور فریب شود."آشکاراست که کرزی می خواهد رئی"

م، که مصادف با روز سه شنبه بوده ۴۱۱۲آگست  ۴۰متن گزارش 
است، می نویسد که "یک روز لبل"، یعنی روز "دوشنبه در همان 
هفته، یکی از "وزرای حکومت کرزی" از پیروزی صریح  آمر 

فیصد تمام آراء را در  ۰۶خود حرف زده، گفته است که گویا 
  ۲۰در حالیکه بعدا"، "آگست، کمایی خواهد کرد.   ۴۱انتخابات 

فیصد" اعالن  ۰۲فیصد" به نشر می رسد و نتایج "عبدهللا " را، "
 می کنند.

 

در گزارش دیگر خود "شپیگل آنالین"، لریب یک هفته بعد از "آرای" حوزه های "فرضی"، باز چنین می نویسد: " 
در افغانستان ابراز نظر می کند. در  آرای فرضی برای کرزی: اتحادیۀ اروپا، به لوت شکایت از فریب انتخاباتی

سطور بعدی عالوه می کند: "اتحادیۀ اروپا، فشار را بر رئیس جمهور افغانستان، کرزی افزایش می بخشد: بر 
میلیون رأی، جعل شده است، درجن ها از  ۰.۰اساس اظهارات ناظران رسمی، در انتخابات مورد منالشه، بتعداد 

پایان عکس، این شخص با "کاله سفید"، مجله می نویسد: " انتخاب کننده در کابل: تا  آن، برای ممام بر حال."  در
 چهارم لسمت آرای حساب شده تحت اشتباه جعلی، شناخته شده است."

 

رأی » روز بعد در اوج رسوایی های "جعلکار" و "دست کاری ها" در انتخابات، "شپیگل" تحت این عنوان نوشت: 
"، آیا در دور دوم بر "کلیشۀ" انتخابات منصفانه و صادلانه نه چسپید.گیری در افغانستان: " 

رت انتخاات بین رئیس جمهور کرزی و حریف او عبدهللا، بار دیگر  فریب کاری ها صو
 خواهد گرفت، آیا غرب خجالت است؟" 

( American Progress(، عضو ارشد، "ترلی امریکایی" )Brian Katulis"بریان کاتولیس" )
کار او بر "پالیسی امنیت ملی ایاالت متحده" در شرق میانه و جنوب آسیا، روشنی می  بوده،

اندازد. نامبرده متخصص بخش "امنیت ملی"، "سیاست شرق میانه"، "تروریزم" نیز یاد شده 
است. سابمۀ کار در سازمان های غیر حکومتی در بسیاری کشور ها، بشمول افغانستان، نیز 

  نشان داده است.
 

( در یک مصاحبه، با "شپیگل آنالین" توضیح  می دهد، Brian  Katulisمتخصص ایاالت متحده، "بریین کاتولیس" )
که چرا انتخابات، مستمل از آن هم ، برای آیندۀ افغانستان مهم 

  است."

خانم افغان در انتخابات دور اول ریاست جمهوری، به تأریخ »
 «."نمی آید مشروعیت از صندوق رأی بدستآگست:"  ۴۱

 

درین "مصاحبه"، در جواب به اولین سؤال "شپیگل آنالین"، که  
" حالت امکان می دهد که یک انتخابات گفته است: آیا این 

"نومبر" )هدف دور دوم  ۰منصفانه در افغانستان، به تأریخ 
"، بوده است: مترجم این سؤال(، به طور کلی سازمان یابد؟
به "بریین کاتولیس" چنین جواب ارائه می کند: وضعیت" 

مبارزه طلبی ها زیاد است. درین این امر همیشه دشوار است، 
که در یک کشور، در حال جنگ، انتخابات سازمان یابد. عالوه از آن موضوعات مواصالتی درین کشور، که تمریباً 

دیده، مشکالت ایجاد می کند. این اولین اتخابات است که بدون زیربنا می باشد. در فصل زمستان صعب العبور گر
"مأمورین" افغان، بعد از سموط طالبان، خود سازمان می دهند. بنا برین باید انتظارات و "ستندرد ها" را، با 
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شده "والعیت بینی" در نظر داشت. تنها نیمی از مسئولین یا مأمورین عالی ممام، انتخابات را، که درین هفته، اعالن 
 است، انجام آنرا، حتماً و بدون لید و شرط، به یک انتخابات صاف و پاک انتظار نه خواهد داشت."

 

پس ما باید خود ما را به  یک "رأی دهی" دیگر، با فریب "شپیگل آنالین" به تعمیب شنیدن مطالب فوق می پرسد: "
 "زیاد و "رأی" دهندگان کمتر عیار سازیم؟

خود ما را به کلیشۀ انتخابات "آزاد و منصفانه" با گیره و چنگک، محکم سازیم. ما بعد از آن،  ما نه باید "کاتولیس: 
 بر ستندردهایی توجه کنیم، که ، برای اتباع افغانستان و برای کاندید های احزاب، بطور کافی خوب و درست باشد."

 

آیا برای ایاالت متحدۀ امریکا هم پرسد: " سؤال بعدی هم کم جالب نخواهد بود که ژورنالیست "شپیگل آنالین" می 
بصورت کافی خوب است؟ آیا واشنگتن مشروعیت رئیس جمهور کرزی را به رسمیت می شناسد، هرگاه بر اساس 

 " انتخابات نا پاک به حیث پیروز اعالن شود؟
 

درینجا  –ی افغانستان این مشروعیت را انسان نه می تواند فمط از صندوق انتخابات بدست آورد. "رهبر"کاتولیس: 
فمط با لابل باور بودن  –با تأکید بصورت جمع تذکر داده می شود، که موضوع تنها بر سر کرزی خاتمه نمی یابد 

حاصل شده می تواند، هرگاه در غمخوری موضوعات، مردم خود تالش داشته باشند. امتحان اصلی در آن نهفته 
 ."ندگی بهتر فراهم ساخته می توانند و یا خیراست، که آیا آنها امنیت بیشتر و یک سطح ز

 

در مورد این امر کرزی از هشت سال به اینطرف حرف می زند. با مؤفمیت کم و کوچک. " شپیگل آنالین: 
حکومت او به عنوان یک حکومت فاسد با مؤثریت کم، شناخته می شود. چه فشار باید واشنگتن بر او وارد می 

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به حرکت می آورد؟ کرزی می خواست، بعد از دورۀ ساخت،  تا او را الالً به 
 "مورد منالشه، به عنوان پیروز اعالن شود.

 

فشار تنها از واشنگتن نیامده است. افراد دولتی از تمام جهان به توافك رسیده اند. ولتی شما اعالمیه های "کاتولیس: 
نظر بگذرانید و بعد موضعگییری او را در کنفرانس مطبوعاتی درین هفته، حکومت کرزی را در ماه گذشته از 

ببینید، می توانید به این نتیجه برسید، که: فشار از واشنگتن، برتانیۀ کبیر، از جانب سازمان ملل متحد و مجموعۀ 
 ." دیگر از فعالین بین المللی، اثرات خود را نشان داده اند

 

 .«نیت بین المللی، دعوت به مبارزه استافغانستان باز هم برای ام» 
 

(، با وجود همه، باید با رئیس جمهور John Kerryشپیگل آنالین: در نهایت، سناتور ایاالت متحده، "جان ِکری" )"
 ."افغانستان، ساعت ها کار می کرد ، تا شخصاً  او را به راه برابر می ساخت

 

انتخابات مأیوس کننده، به یمین که در "دیالوگ" با کرزی کمک  :  تجربۀ "ِکری"، با بسر رسیدن نتایج"کاتولیس
نموده است. بر حسب ادعا، گفته می شود که از تجارب خود در بارۀ انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحدۀ 

( منازعه و Ohioم، هم چنان گزارش داده است، زمانیکه خود در محاسبۀ آراء در "اوهایو" )۴۱۱۲امریکا، در سال 
 "ال داشته است.جد

 

"شپیگل آنالین: نتایج  دور دوم انتخابات، تصامیم "بارک اوباما" را تا چه حد، تحت نفوذ خواهد داشت، که لوای 
 جنگی بیشتر، به افغانستان بفرستد؟"

 

یم، حدس می زنم که، رئیس جمهور "اوباما" در مورد، تصمیم نه می گیرد، تا زمانی که ما لبالً بهتر بدان"کاتولیس: 
که چگونه این دور دوم، خواهد انجامید و افغان ها چگونه از آن احساس و برداشت می داشته باشند. من آنرا غیر 
عالالنه می دانم، که بیشتر لوای جنگی اعزام گردد، در صورتی که ما تعهد صریح هم از جانب رهبران افغانستان 

تجهیزات بهتر حکومتی، نداشته باشیم. به هر صورت، ایاالت در مبارزه علیه فساد، در مبارزه علیه مواد مخدره و 
 ."متحدۀ امریکا، در سه سال اخیر، حضور لوای جنگی خود را در افغانستان ، لریب به سه برابر، ارتماء داده است
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 4تر4له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسُ ٌمکارۍ تً رابُلي.  پً دغً پتٍلً مُږ سري اړیکً ټیىگً کړوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یُ خپلً لیکىً لً رالیږلُ مخکې پً ځیر َ لُلـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازَالي د لیکُال پً غاړي دي : یادونه

 

لناً و (، عStanley McChrystalلوماندان عمومی لوای امریکا در افغانستان، "ستنلی میکرایستال" )"شپیگل آنالین: 
با تأکید فشار از "اوباما" می خواهد تا لوای جنگی بیشتر، اعزام دارد. آیا این فشار بی شرمانه و یک ولاحت است   

 ."یا حك به جانب است؟ بهر صورت "اوباما" ستراتیژی  ماه مارچ خود را  دوباره مورد سؤال لرار می دهد
 

جمهور لرار دارد. اردو می تواند توصیه کند، که در مطابمت با در ممام لوماندان عمومی اردو، رئیس "کاتولیس: 
 لانون اساسی ما، این امر هم وظیفۀ آنهاست، تا تصامیم رئیس جمهور را عملی سازند."

 
واشنگتن بنا بر چنین مبحث خودی، چگونه بطور جدی از شرکای خود، مانند آلمان، لوای بیشتر "شپیگل آنالین: 

 "نماید؟ برای افغانستان تماضا
 

افغانستان باز هم از نگاه امنیتی برای تمام جهان، یک وضعیت به مبارزه طلبی است. این وضعیت تنها "کاتولیس: 
برای ایاالت متحده، "پرابلم" نیست. همه شرکا می توانستند، بیشتر انجام دهند. اما در تحت فرضیه های که رهبر 

(، Gregor Peter Schmitzدهندۀ مصاحبه: "گریگور پیتر شمیتس" ) " )انجامافغانستان با اهداف ما را، بپذیرد.
 (۴۴/۰۱/۴۱۱۲"شپیگل آنالین"، پنجشنبه، 

 

 پایان
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