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 تحلیل ها و پیشبینی های انتخاباتی!

 
 

 

  آغاز شد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستانم در پیش و ثبت و راجستر برای ۲۰۱۹میدانیم که انتخابات ریاست جمهوی سال 

نزد سفارتخانه های خارجی نیست و قضاوت برای انتخاب  امورکه کلید ی و مستقر و در آن کشورهای جهان نورمال اما در

حل ل کشور و جامعه نسخه و راه ئفرصت است و احزاب سیاسی برای مساعمدتاً نسخه و اعتبار در فهم و عملکرد در حین 

بتاً نسابات احزاب در انتخابات به ملت مراجعه نموده و در انتخ ،مشروعیت تطبیق آن نسخه ها دارند و برای مشروعیت تحقق و

 بازند برند و یا می یا انتخابات را می  این احزاب و شخصیت ها  کنند. می  خویش را امتحان ۀآزاد و شفاف مشروعیت نسخ

چنین  در ادامه دارد.  ع برای تطبیق نسخه و ادای رسالتحزب و انسان متعهد برای زمینه سازی مشرو ۀاما کار و مبارز

دار و ندار خود را مصرف انتخابات   مبارزات انتخاباتی( همهشتراک کننده ها در کسب آراء !؟ )ا  زا عمدتاً عده ایها کشور

  نمی کنند.

 دیګر در کشورها و جوامع دیګر به یقین و از جانب  فرق میکند. به یقین موضع ګیري های بعدی نیز تحت تأثیر این حاالت

کنترول و ق حد اکثر مصرف، مرجع مصرف، طر ۀف موجود است و اندازنتخابات شفاآمادګي های الزم و تجربه شده برای ا

  آن نیز شفاف و معلوم اند. عد بازیقوا

ګویند و مبارزه ادامه  بازند و در صورت باختن با مورال عالی، صداقت و جوانمردی به برنده تبریک می برند و یا می می

  شده اند.رف آن مفلس هم نانتخابات و مصا خاطره دارد و فعالین کاندید ب

، تکت انتخاباتی به مرجع مصرف شفاف نیست ما که تدابیر الزم برای انتخابات شفاف نداریم، کنترول حد اکثر مصرف و اما

 ۀبه توافق!؟ ایدیولوژیکی و برنام حالت روشن نیست و افراد یک شبه اساس نسخه و اعتقاد حزبی و ایدیولوژیکی در اکثر

برای بردن انتخابات به هر قیمت است. در چنین حالت و اوضاع کاندیدان  بلکه اکثر برنامه برای نامه نه رسند.  انتخاباتی هم می

م و شما کم، تو ک انتخابات با فراز و نشیب ها، بگو مگو های زیاد، من زیاد کردم  روند. مسلم که ما به مصاف به انتخابات می

شود. اما چون ناکام شدند که  که در صورت برنده شدن تشنج کم و وقت تقسیم غنایم می زیاد من زیاد کردم دې و آن دیګرکر

وحدت ایدیولوژیکی و ادای رسالت هم مرکز بحث شان نیست، وابستگی  ۀندیدان صرف یک برنده است و سابقمسلم از همه کا

کنم که اګر بردم خو بردم و اګر  متفاوت لذا من پیشبیني می ...و باطن متفاوت و  جی و داخلی متفاوت، اهداف ظاهریهای خار

  شود! نه بردم، من انتخابات را قبول ندارم و تقلب شده و اګر به من حق ندادید، جوی خون جاری می
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  شود و باز دوسره، جواب آنرا زمان میدهد. پیدا میکیری  نآقای جا آیا

تیم و تکت تیم انتخاباتی به جان هم افتاده، به افشاء  ۀمرحل  متیاز تحت تهدید هم به هدف هم نخورد،اګر این تیر تالش کسب ا

  شود. پردازند و متحد دیروز، دشمن امروز می می بیرون آن حتی با افتضاحات همراه ګری های یکدیگر در داخل تیم و

  به این ترتیب جامعه به بحران و شقاق میرود.

شویم. این در صورت ممکن است که قواعد بازی دقیق، روشن و تطبیق آن با شهامت  یم مانع این حالت و سناریوما میتوان ،ماا

شود که بازنده هم به شفافیت و تطبیق آن باور داشته و در تنطیم این قواعد  انون چنان عملی و کنترول متداومو دیکتاتوری ق

  نقش و نظارت شفاف داشته باشد.

در سطح انکشاف مشابه  ت که ما درین عرصه از تجارب کشورها و جوامعدرین عرصه زمانی قوت خواهد یافخوشبینی من 

تریک و ل بیومئنتخابات در پهلوی استفاده از وسادر ا عهد و برعالوه تدابیر عدید دیګر، کار به دست اهل کار مته استفاده نمود

 جئانتخاب کننده ها و نتا  تر شده واغذ نیز پروسه های معین ثبت و راجسمدرن اسناد و مدارک به صورت فزیکی و در روی ک

  کنیم.نبه به تخنیک و کمپیوتر اتکاء نکمپیوتر در روی کاغذ هم داشته باشیم و یکجا ۀآنرا برعالو

 ما در پایان انتخابات و ورهای بد و هراسان در کشمانع سناریو توانند تدابیر دیګری هم وجود دارند که با به کار ګیری آن می

  شوند. بعد آن

من شخواهانیم که با برخورد و تطبیق شفاف و معیاری قانون مانع تشنجات شده و به د م جوانب و خاصتاً حاکمیت افغانیاز تما

باز  ،را به فناء ببرد و دشمن در کمینداده که ممکن همه دست آوردهای بس با مصارف گزاف نشسته در کمین فرصت بیشتر ن

  هشتاد جنګ های نیابتی داخلی به قوت تأسف بار خود ببرد.  های کشور ما را به سال

نیت و عمل متناسب  اراده،لطفاً با ترس از بارګاه الهی، عدالت و عتاب آن ذات و با ترس از قهر ملت افغان این تراژیدی را با 

  است و ما به آن باور داریم. چنین کار ممکن  ل مانع شوید!ئو فهم مسلکی از مسا نیک

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


