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 وال ستریت ژورنال: غنی برای یک دورۀ پنج سالۀ دیگر به ریاست
 

 جمهوری دست یافت
 1۳۹۸, ۰2جدی 

 

 
 

 های جهان شماری از روزنامه

 :وال ستریت ژورنال
نویسد که برانگیز ریاست جمهوری افغانستان می نتایج ابتدایی انتخابات جنجال وال ستریت ژورنال با توجه به

 رئیس جمهور محمداشرف غنی به یک دورۀ پنج سالۀ دیگر ریاست جمهوری دست یافت.
ار قابل اعتبافزاید که رئیس جمهور غنی به بیش از پنجاه فیصد یک میلیون و هشتصد هزار رای روزنامه می

 انتخابات ششم میزان دست یافته است. و این فیصدی برای برنده شدن وی در دور اول انتخابات ضروری بود.
فیصد دست  ۳۹دهد که عبدهللا عبدهللا رقیب عمدۀ رئیس جمهور غنی به بیش از  نتایج ابتدایی انتخابات نشان می

 یافته است.
در افغانستان در هژده  2۰۰1که بعد از مداخلۀ امریکا در سال  این چهارمین انتخابات ریاست جمهوری است

 شود.سال گذشته در این کشور برگزار می
 های سیاسی که اعالم نتایج را چندین ماه تاخیر کرد می روزنامه وال ستریت ژورنال در اشاره به کشمکش

 ها را پایان بخشد.جنجال نویسد که ناظران اوضاع به این باور نیستند که اعالم نتیجۀ ابتدایی این
باشد و برای نرفتن انتخابات به دور دوم و قبل از  طبق قانون انتخابات افغانستان، نتیجه ابتدایی قابل بررسی می

 اعالم نتیجۀ نهایی امکان دارد جنجال و کشمکش چندین هفته ادامه یابد.
نویسد که آقای بس نیز توجه کرده میروزنامه وال ستریت ژورنال به واکنش جان بس سفیر امریکا درکابل 

درتوییتر خود یک واکنش محتاطانۀ غیرمعمول از خود نشان داده گفته است که این نتایج ابتدایی است و برای 
 تائید نتایج نهایی چندین گام باقی مانده تا طرف اعتماد و باور مردم قرار گیرد.

 :فارن پالیسی
 های صلح امریکا درافغانستان نشر کرده است.ر بارۀ جنگ و تالشنشریۀ امریکایی فارن پالیسی یک مطلب د

سال گذشته برای صلح درافغانستان  زاد نماینده خاص امریکا که درطول یک های زلمی خلیلروزنامه به تالش
نویسد که رئیس جمهور ترمپ به وی هدایت داده است تا یک وعدۀ او را که هنگام انجام داده اشاره نموده می
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رزات انتخاباتی به مردم داده بود برآورده سازد و هزاران سرباز امریکایی را از جنگ هژده سالۀ در افغانستان مبا
 فرا خواند.
 های واشنگتن به پیروزشدن دراین جنگ باور دارند. نویسد که شماری اندک از مقام نشریه می

 د از افغانستان ازسرگیری مذاکرات با طالباننویسد که رئیس جمهور ترمپ هنگام بازدید اخیر خوفارن پالیسی می
 را که متوقف شده بود اعالم کرد و درنظردارد چهار هزار سرباز امریکایی را از افغانستان فراخواند.

تظر ها شاید بتوانند مننوشته نشریه خارج ساختن این سربازان امکان دارد این پیام را به طالبان برساند که آنبه
ترین جنگ امریکا اشند که منتخب شدن دوبارۀ خود را به فرا خواندن سربازان از طوالنییک رئیس جمهور ب
 وابسته ساخته است.

 تبصرۀ م. نظام:
انتخابات ریاست  اوضاعوابسته به  یقین هموطنان ما که در سه ماه اخیر شاهد کشمکش های گوناگون طرف های

کار آوردن مظاهرات و برهم زدن نظم عامه در پایتخت ، روی وده اند، از جریانات، سنگ اندازی هاجمهوری ب
بوده اند و البته مردم داخل افغانستان که با  ذریعۀ عده ای از کاندیدان، مخصوصاً گروه عبدهللا عبدهللا تاو والی

اعالم  نیپریشان و دلگیر هستند، حال که نتیجۀ انتخابات و پیروزی اشرف غ چنین حاالتی ترس و نا امیدی از
 میباشند.  و یک آرامش نسبی گردیده است، در آرزوی ختم غایله

ماری باز شبهانه گیری و در حالیکه بار بار شمارش آراء صورت گرفته است،  واقعاً که در چنین شرائط شکنن،
از جانب گروه عبدهللا مسخره بوده و بر عدم ثبات در جامعه دامن میزند. بر رسی « ؟»!شکایت 4۰۰۰و ارائۀ 

خنده آور است که در هیچ رژیم عالم که اسمی از شرائط دیموکراسی و انتخابات چنین ارقامی آنقدر عجیب و 
، سال اخیر ناظر بوده ایم، حذب جمیعت و ائتالف شمال 1۸آزاد برده باشد، سابقه نداشته است. همانطوری که در 

منم گویی ادعای کامیابی در رسیدن به  خود ها میدانند و با شتارت و که ادارۀ کشور را حق مسلم یعنی اقلیتی
قدرت را داشته اند، با وجود جریانات عملی اشغال اکثریت کرسی های رسمی داخل و خارج مملکت، هوس و 

 ارگ ریاست جمهوری را به هر امکانی در سر دارند. رسیدن بهعطش 
ر هموطنان بیدفاع آن است و افغانستان و محیط و اجتماع هر گوشه یی از آن آماج حمالت بیدریغ طالب و کشتا

اقدام به  تقلیل عساکر ناتو و امریکا بر نا آرمی ها افزوده و ادامۀ اضافه خواهی های شورای نظار و جمیعت 
نوع حاالت غیر قابل پیشبینی را مساعد ساخته که ثبات اجتماعی را هرچه بیشتر متزلزل میسازد و زمینۀ هر 

معۀ بین اگر در چنین شرائطی جا خطرات احتمالی آن خدای نکرده تر و خشک جامعۀ لرزان را خواهد سوخت.
ضای سیاسی فاید، روز های روشنی در وگیری ننمعبدهللا جل لمللی از تخریب کاری ها و اضافه ستانی هایا

 افغانستان به چشم نمیخورد.
 

 پایان
 

 

 
 

 


