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ای الت حساس این روزها، خط هدنبال اعالم نتایج مقدماتی انتخابات، نقشه یی از افغانستان به نشر رسید که در حه ب

جفرافیایی از آن بر می خیزد. درین نقشه، والیت  سمتی و زبانی را در ذهن ها درشت تر میسازد و بوی دوگانگی  

های افغانستان به دو رنگ تقسیم شده و نشان داده میشود که از میان دو کاندید پیشتاز، چه کسی در کدام والیت 

 است. ی را بدست آورده أبیشترین ر

مسلم است که نمیگویم هر گونه نقشه یی ازین ردیف باید "سانسور" شود. در هر کشور چنین نقشه ها پس از روشن 

شدن نتایج انتخابات ارائه میشود و اینهم روشن است که منسوب بودن کاندید به یک 

 ی گروه ها و سمت ها بی تاثیر نمیأسمت و یا گروه قومی، خواهی نخواهی در ر

خواهم بگویم چنین نقشه در افغانستان و بخصوص در روز های حساس  اما میباشد 

کنونی در نگاه اول قضاوتی را در ذهن شکل میدهد که تا حد زیادی شتاب زده و 

  د.غیر دقیق خواهد بو

ان میدهد شکند و تنها ن ملکیت والیت را ُمهر نمیۀ قابل یاد آوری است که این نقشه به تیم برنده در یک والیت، قبال

 ی بیشتر گرفته است. أکه چه کسی در آن والیت ر

ی گرفته باشد اما شمار أشاید طور مثال در یک والیتی که رنگ تیم دولت ساز را دارد، تیم همگرایی به هزاران ر

 یأی تیم اولی اندکی بیشتر بوده باشد. و برعکس در یک والیت دیگر، شاید یک فیصدی زیاد به تیم دولت ساز رأر

 . داده باشند اما تیم همگرایی پیشی گرفته و رنگ والیت را از آن خود ساخته باشد

چنین نقشه تقلید سطحی و سرسری از انتخابات امریکاست. در امریکا اینگونه نقشه ها بخاطر  ـۀمن فکر میکنم ارائ

یشتر کاندید شمار ب اگر یک چگونگی سیستم انتخابات شان اهمیت برازنده دارد. بر اساس قانون انتخابات امریکا،

 55حوزه های یک ایالت را بدست آورد تمام حوزه های آن ایالت به او تعلق میگیرد. طور مثال ایالت کلیفورنیا 

حوزه به کاندید برنده تعلق  55حوزه برنده شود، تمام آن  28حوزه انتخاباتی دارد اگر یک کاندید در آن ایالت در 
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 باقی مانده را بدست آورده اند هیچ سودی از آن حاصل نمی ۀحوز 27دید های دیگر که میگیرد و کاندید و یا کان

کنند. به عبارت دیگر در امریکا معیار پیروزی در انتخابات، این است که کاندید، چند ایالت را از آن خود ساخته 

ی هلری أامریکا، ر ۀگذشت بود در انتخابات ی میأی بدست آورده است. اگر معیار، شمار رأاست نه اینکه چند ر

ملیون بیشتر از دانولد ترمپ بود. به این ترتیب، نقشه ایکه ایالت ها را به کاندید ها متعلق میسازد، در  3کلنتن 

  امریکا مناسبت بیشتر دارد. اما در افغانستان

 

 

ی أکسی در آن والیت ری از هر والیت قطع نظر از اینکه چه أچنین نیست. در افغانستان بر اساس قانون، هر ر

 . شود بیشتر گرفته، حساب می

و حرف حاشیوی اینکه : مردم ما بصورت عموم از نظر روانی به نقشه ها، بیشتر از استحقاق نقشه، اهیمت میدهند. 

 .ندک ، ساحاتی از افغانستان را نام گرفته و از احتمال جدایی آنها یادمقاله طور مثال اگر یک تحلیلگر خارجی در یک

هد، در د مقاله را کمی تکان بدهد اما اگر آن تحلیلگر همین گفته هایش را در یک نقشه توضیح ۀخوانند این گفته شاید

شت کند گویا موثق ترین سند در باره سرنو نقشه فکر می ۀنندشود و بی ثیر این گفته ها چندین برابر میأآنصورت ت

 . آینده جغرافیای کشور را بدست آورده است

و  ما هایرا قلب. آینده جغرافیای مانخواهد کرد را تعیین، آینده جفرافیای ماهرحال، در افغانستان رنگ نقشهرد اما

ما حد نج هزار ساله دارد اپ ۀ، سابقکنم این پیونددهد، رقم میزند. ادعا نمیریخی که مردمان افغانستان را بهم پیوند میأت

در  های این درخت گاهگاهی . شاخهانستان را بتواند استوار نگهداردافغ ۀرازقدر سابقه دارد که درخت شیاقل آن

 های موسمی انتخابات آنرا ریشه کن سازدهایی نیست که بادآن بیداین شیرازه از خواهد شد اما رزانرقصان و ل، حوادث
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 والیت ها نیست ۀرنگ نقشه ها، قبال
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