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  در افغانستان چه مي گذرد؟
) 16(  

  :ثبت نام کانديدان

 که  می به پايا ن  رسيد٨به تاريخ اداره مستعمراتی  ثبت نام کانديدان رياست جمھوری و شورا ھای واليتی ۀپروس

اما کانديدان .   کرسی اين شورا ھا در سراسر کشور ثبت نام کردند۴٢٠ نفر  برای ٣۴٣٠در شورا ھای واليتی 

 مليون ٢٣٢اين انتخابات پوشالی که .  نفر ميباشند۴۴رياست جمھوری که برای يک کرسی ثبت نام کرده اند، 

و چون اين اداره يکی از ادارات فاسد بين المللی افغانی برايش اختصاص داده اند، از سوی يوناما به مصرف ميرسد 

کرزی يکی از برنده ھای اين انتخابات به حساب . در افغانستان است ، لذا بيشتر اين پول درين فساد غرق ميگردد

می آيد و چون فھيم را معاون اول خود برگزيده اوضاع جبھه ملی را به شدت خراب کرده و کانديد آن داکتر عبدهللا 

ودند که در دو روز آخر با درين ثبت نام در ابتدا تعداد زنان بسيار کم ب. ضعيت بدی قرار گرفته استدر و

ی که دفتر يوناما داشت از ميان نوکران جامعه مدنی خود عده ای را به سرعت درين کانديدان شامل کردند، ئوارخطا

.  زن رساندند٣٠٠ورا ھای واليتی را به اضافه از  دموکراتيک بدھند و بعد تعداد زنان کانديد در شۀتا برای آن جنب

 درينجا کانديدان رياست جمھوری را معرفی کرده، آنانی. د ر ميان کانديدان رياست جمھوری سه تن آن زن ميباشند

  :دارند، بيشتر معرفی می نمائيمکه موضع سياسی شان روشن را 

   :  معاونان او فھيم و خليلی – حامد کرزی - ١

ی که اکنون ھم رئيس جمھور است، در ذھنيت عمومی به عنوان فردی که در دست خارجی ھا قرار حامد کرز

طرح ريختند و ميان کرزی و ًگرچه اخيرا امريکايی ھا سناريوی مخالفت کرزی را باخود . دارد، شناخته ميشود

ع پيوست و گفته ميشد که قوًی ھا ، مخصوصا بايدن معاون رئيس جمھور امريکا درگيری  ھای لفظی به وئامريکا

 ديگر شان ، جاللی را خواھند آورد و بعد نام خليل زاد سرزبانھا شد، اما ديده شد که ۀی ھا دست نشاندئامريکا

حامد .  شان امريکا برگشتندانتخابیبه کشور يافتند و اين دو دوباره ن شرکت در انتخابات را ۀخليلزاد و جاللی اجاز

د يت ھای امريکا تغييری به وجود نيااری انتخابات بر ھمين منوال بماند و در سياسکرزی که اگر تا زمان برگز

  . رئيس جمھور خواھد شد

  : معاونان او نثار احمد سليمی و محمد جان پامير- شھنواز تنی– ٢

سالم آباد او بعد از آنکه بر ضد ولينعمتش ، نجيب کودتا کرد و به ا. شھنواز تنی از خلقی ھای پست مزدور شوروی است

پناھنده شد، طناب مزدوری آی اس آی و گلبدين را به گردن انداخت و با طالبان برای به قدرت رسيدن به دستور آی اس آی  
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ميباشد ميگويد که چون » سورخلکی«او که بروت ھايش . داخل معرکه شد و اکنون تصميم دارد تا به رياست جمھوری برسد

  !!  که اين وضعيت را جمع و جور کندوضع افغانستان خراب بود آمده است

  : معاونان او حبيب جان و محمد انور حسينی- محمد اکبر بای– ٣

اکبر بای از جوزجان و يکی از سرگروپ ھای مليشيای دوستم بود و سالھا در رکاب دوستم دست به چور و چپاول 

رکتباران افغانستان را ساخت و سال گذشته ميزد تا اينکه چھار سال قبل مناسبات او با دوستم خراب شد و اتحاديه ت

 او شبانه حمله بردند و او را به ۀ تن از نيرو ھای مسلح دوستم با حضور لطيف پدرام در وزير اکبرخان بر خان۵٠

 ۀً دوستمی ھا شديدا لت و کوب شدند و بعد با مداخلۀزن و فرزند او ھم به وسيلآن شيرپور انتقال دادندکه در جريان 

   . اخله رھا شد و اينک خود را  به اين سمت کانديد کرده است و شايد در نھايت به نفع کرزی بگذردوزارت د

  :وفیؤ معاونان او محمد علی محمدی و عبدالجبار ر– عبدالجبار ثابت – ۴

اما عبدالجبار ثابت آدم نيمه ديوانه ای است که در دوران تجاوز شوروی به پاکستان رفت و عضو حزب گلبدين بود، 

بعد از طريق اين حزب به امريکا رفت و مدتی در صدای امريکا به نفع حزب گلبدين کار ميکرد و درين زمان در 

صد ھزار دالر خانه ای خريداری کرد و وقتی برخی از پول خانه را از گلبدين کمک خواست و ٧امريکا به ارزش 

 به صفت لوی  حقوقی وزارت داخله شد و از آنجا مشاور٢٠٠۶برايش نداد او به اتحاد سياف رفت و  در سالھای 

ی ھا در ئ حزب اسالمی و پاکستان با امريکاثابت از زمان حضورش در. ارنوال از سوی کرزی تعيين گرديدڅ

  .  نزديکی قرار داشت و اکنون خود را به رياست جمھوری کانديد کرده استۀرابط

گمنام بود که حال ھوس نوکری امريکا به دلش  : شاه جھان معاونان او محمد عليم راحق و-  شاه محمود پوپل– ۵

  .زده است

  : معاونان او محمدزمان اطرافی و محمد شريف تره خيل– محبوب هللا کوشانی – ۶

 ستم مليست که بعد با برخی از اعضای پيمان کابل حزب آزادگان "یسازا" نھاد  هللا  کوشانی رھبر محبوب

حيم رسول را در راس خود قرار داد، اما رھبری اصلی در دست ھمان ستمی ھاست افغانستان را ساخت و  داکتر ر

  .ًو محبوب هللا کوشانی فعال معاون اين حزب ميباشد که خود را کانديد کرده است و حزب شان رسمی می باشد

  .دلش زده استگمنام بود که حال ھوس نوکری امريکا به  : معاونان او حسن توحيدی و سکندرخان- بسم هللا شير– ٧

گمنام بود که حال ھوس نوکری امريکا به دلش  : معاونان اومحمد کريم جليل و سيد رسول- محمد سرور احمد زی– ٨

  .زده است

گمنام بود که حال ھوس نوکری  : معاونان او محمد نسيم روضه باغی و افتخار احمد يوسف زی– معتصم با مذھبی – ٩

  .امريکا به دلش زده است

  : معاونان او طاھر محمد ظاھر و عبدالرشيد ايمان–عبدالغفور زوری  – ١٠

 بعد مستوفی اين .ن جبھه نيمروز بودناقومندايکی از وی در زمان جھاد . عبدالغفور زوری از واليت نيمروز ميباشد

  .واليت شد و اکنون نيز درين واليت زندگی ميکند

  :رمان و غالم جيالنی درمانی معاونان او  نسيم هللا د- داکتر فروزان فنا-١١

 دوستان شورای ۀداکتر فروزان فنا خانم داکتر عبدالرحمن  نورستانی است که چند سال پيش در ميدان ھوايی کابل به وسيل

اين زن که سواد سياسی کمی دارد ، شايد در جريان انتخابات به نفع کسی تير شود و ھم امکان . نظاريی  خود به قتل رسيد 

  .رای نمايش دموکراسی در انتخابات او را نگھدارنددارد که ب

  : معاونان او  داکتر حبيب سير و گل محمد ارزگانی- شھال عطا– ١٢
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به قدرت  برسد که وی اعالن ميدارد در صورتی . شھال عطا اکنون وکيل قندھار در ولسی جرگه پوشالی ميباشد

 نزديکی با پاکستان قرار دارد و حتی برخی ھا او را ۀاو در رابط.  دولت داوود خان را پيش خواھد برد ۀبرنام

 آی اس آی می دانند و شايد در جريان چند ماه آينده به نفع کرزی بگذرد و يا برای تمثيل دموکراسی ۀفرستاد

  .نگھداشته شود

  : معاونان او ھمايون شاه آصفی و داکتر چراغ علی چراغ– داکتر عبدهللا – ١٣

يکی از دستياران . ی ھا بسيار نزديک ميباشدئ اخير وزير خارجه بود، با امريکاکه درچند سالداکتر عبدهللا عبدهللا 

 جبھه ملی.  اينکه فھيم معاون کرزی شد ، برخ بزرگی ازين جناح با عبدهللا نخواھد بودنظر به نزديک مسعود بود و 

د يکی از حريفان کرزی در شرايط کنونی ی که دارئ با تمام کمبود ھایت ميکند وگفته است که از کانديدی او حماي

  .به حساب می آيد

  : معاونان او عبدالفتاح غنی خيل و ميرزا محمد ميا– عبدالحسيب آرين – ١۴

عبدالحسيب آرين که مامور پوليس است ، در  انتخابات گذشته رياست جمھوری نيز خود را کانديد کرده بود اما برای کرزی 

داشت ازين گذشتن به دست نياورد و اين بار معلوم شود که آيا در انتخابات ميماند يا بازھم به گذشت ولی چيزيکه او انتظار 

  .کرزی و يا کانديد ديگری ميگذرد

  : فيض محمد دقيق و غالم عباس واعظ زاده- معاونان او- سيد جالل کريم– ١۵

ر ترکی فيصل رئيس استخبارات اين سيد جالل که به نابغه مشھور است ، سالھا در عربستان سعودی زيسته و مشاو

او با پول عربستان و حمايت پاکستان به کابل آمده و .  نزديکی قرار داردۀکشور بوده و با شاه عربستان نيز در رابط

  . از حاال پول ھای بسياری را به مصرف ميرساند. ميخواھد تا ازين طريق به قدرت برسد

  :مل حبيب صافی و محمد صادق معاونان اومحمد اج-  عبدالسالم راکتی– ١۶

مال سالم راکتی از قومندانان مشھور طالبان است که بعد از يازده سپتمبر به امريکايی ھا تسليم شد و بعد به 

 تشويق شده است که خود را کانديد کند تا به او بيشتر به اين خاطر. نمايندگی از واليت زابل به ولسی جرگه آمد

  .ديگران ومخصوصا خارجی ھا نشان داده شود که طالبان ھم درين انتخابات شرکت کرده است

  .گمنام بود که حال ھوس نوکری امريکا به دلش زده است : معاونان او خان محمد وناديه– معين الدين الفتی – ١٧

  : و حنيفه معروف موسی بارکزی- رمضان بشر دوست– ١٨

با اينکه بر ھر چيزی اعتراض دارد، اکنون وکيل کابل در . رمضان بشر دوست که آدم بی جبھه و نمايشی است

چون . ولسی جرگه پوشالی است و  امکان دارد درين انتخابات رای بيشتری بگيرد اما ھرگز رئيس جمھور نميشود 

  . اکثر ناراضيان بی جبھه به او رای خواھند داد

گمنام بود که حال ھوس نوکری امريکا به  : معاونان او شاه ولی روحانی و غالم علی امين– محمد ھاشم توفيقی – ١٩

  .دلش زده است

  : معاونان او محمد داوود راوش و نفس جھد– حبيب منگل – ٢٠

ون او نفس جھد معا. حبيب منگل از خلقی ھای بنام و مشھور است و مدتی در زمان خلقی ھا سفير در ماسکو بود

    .نيز از پرچمی ھای مشھور است ، اما خواب بردن اين انتخابات را ھم ديده نميتواند

  :  معاونان او عبدالفغار عرفانی و فاطمه نعيمی– بشير بيژن – ٢١
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 درحاليکه لطيف پدرام ھم خود را درين انتخابات کانديد کرده. بشير بيژن معاون حزب کنگره  لطيف پدرام ميباشد 

 اين بار و اماپدرام در انتخابات گذشته رياست جمھوری ھم خود را کانديد کرد و کمتر از دو درصد رای برد . است

  . معلوم نيست که ھريک چقدر رای خواھد آورداندرئيس و معاون خود را کانديد کرده 

  : معاونان او محمد ايوب رفيقی و داکتر علی نبی زاده- اشرف غنی احمد زی– ٢٢

يکی از تئوريسن ھای .  وزير ماليه رژيم پوشالی بود و مدتی در بانک جھانی کار ميکرد ً غنی احمدزی قبالاشرف

ھمکاری " سيا"شناخته در زمان اقامت در امريکا گويا با ی ھا از نزديک ئار آزاد سرمايه داری و با امريکاباز

 ضعيف به نظر ميرسد که انتخابات با آنھم خيلیارد مدونی دۀنسبت به تمام کانديدان برنامھرچند . ھائی داشته است

 شايعاتی وجود دارد که . ندارندویتوجه زيادی به در مقايسه با کرزی ی ھا ئيکاچون ديده ميشود که امر. را ببرد 

 در انتخابات داخل نموده اند که ھر گاه کدام )جانشين احتمالی کرزی (تپنیشامريکائی ھا احمد زی را به مثابه 

  ی کرزی رخ دھد، دست آنھا خالی نباشدواقعه ای برا

گمنام بود که حال ھوس نوکری امريکا به دلش  : معاونان او مصری خان مومند و عبدالرقيب-طانیل حسن علی س– ٢٣

  .زده است

گمنام بود که حال ھوس نوکری امريکا به دلش زده  : معاونان او سيد يوسف شجن و آقا سعيد- ذبيح هللا نورستانی– ٢۴

  .است

  : معاونان او امان هللا پيمان و عبدالقيوم سجادی- ميرويس ياسينی– ٢۵

ميرويس ياسينی از قومندانان حزب اسالمی در دوران جھاد در واليت ننگرھار بود و فعال معاون ولسی جرگه 

ست که او مدتی با مافيای مواد مخدر نيز دست داشت و از نزديکان کرزی و امنيت ميباشد و احتمال زياد ا. ميباشد

  .به نفع کرزی از کانديداتوری خود بگذرد

  : معاونان او جنرال عبدالوکيل و غالم جيالنی صديقی- داکتر فاروق نجرابی– ٢۶

بار اول نيز خود را در انتخابات رياست جمھوری کانديد کرد و چند ھزار . فاروق نجرابی آدم نيمه ديوانه ای است 

ين بار با تمسک به چه امکانی خود را کانديد ميکند؟ او داکتر جراح در کابل رای بيشتر نبرد و معلوم نيست که ا

مردم به اصطالح خوشحال . است و سخنرانی ھای مسخره او را در انتخابات اول رياست جمھوری ھمه به ياد دارند

ب و خون چيزی ديگری اند که اين آدم نيمه ديوانه خود را کانديد کرده است تا در اين روزگاری که غير از درد و بم

  .وجود ندارد با شنيدن سخنرانی ھای او کيف کنند

گمنام بود که حال ھوس نوکری  : معاونان او محمد معصوم و جنرال محمد نعيم- مولوی محمد سعيد ھاشمی – ٢٧

  .امريکا به دلش زده است

 حال ھوس نوکری امريکا به دلش زده گمنام بود که :معاونان او محمد کبير و گلستان معارج:  محمد داوود ميرکی– ٢٨

  .است

گمنام بود که حال ھوس نوکری امريکا به  : معاونان او ثريا دقيقی و حبيب هللا نوری– داکتر محمد نصير انيس – ٢٩

  .دلش زده است

زده گمنام بود که حال ھوس نوکری امريکا به دلش  : معاونان او عبيدهللا و سيد مير شاه آغا- عبدالجيد صميم– ٣٠

  .است

  :معاونان او محمد ايوب قاسمی و نوراحمد برزين خطيبی -طيف پدرامل عبدال– ٣١
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بار . پدرام رھبرحزب کنگره و يکی از ستمی ھا سابق است که بعد پرچمی شد او در مغازله با دوستم  قرار دارد

ون بازھم خود را کانديد گذشته ھم در انتخابات رياست جمھوری شرکت کرد و کمتر از دو درصد رای برد و  اکن

  .   کرده است

  : معاو نان او محمد ياسين کاتب و سلطان علی نيکزاد- عبدالقادر امامی غوری– ٣٢

او با ميرويس پسر ظاھر شاه . امامی از واليت غور  است و قبال با حزب اسالمی بود و بعد به دولت کرزی پيوست

  .   بنيادگراست و رياست جمھوری را به خواب ھم نميبيندفرد. حزبی ساخت و مدتی معاون وزارت سرحدات بود

گمنام بود که حال ھوس نوکری امريکا به  : معاونان او محمد اسرائيل و محمد عظيم طاھری– محمد ياسين صافی – ٣٣

  .دلش زده است

ری امريکا به دلش زده گمنام بود که حال ھوس نوک :هللا درخشانی  معاونان او عبداقادر و بسم- سعيد جعفر اوفيانی– ٣۴

  .است

 گمنام بود که حال ھوس نوکری امريکا به دلش زده : معاونان او محمد اسعار و ملک شاکرهللا- حاجی رحيم جان– ٣۵

  .است

  : معاونان او احمد شاه اثر و سليمان علی- داکتر گل احمد يما– ٣۶

از . بسيار حرف ميزند و برای ھر چيزی طرح دارد . د ادبيات ميباشۀگل احمد يما از مزار شريف است و استاد در فاکولت

  . يکھزار رای بيشتر نخواھد برد وبيشتر به خاطر سر زبانھا شدن خود را کانديد کرده است

گمنام بود که حال ھوس نوکری  : معاونان او محمد باقر مصباح زاده و سيد احمد ھمدرد- ضيا الحق حافظی– ٣٧

  .امريکا به دلش زده است

  : معاونان او زرمينه سحر و سيد محمد باقر اميری-بازمحمد کوفی – ٣٨

وی چون رھبرخود ببرک کارمل گپ ميزند و . بازمحمد کوفی  از پرچمی ھای سابقه است که فعال معلم و از بدخشان ميباشد

  .   برخوردار استی نيزسوادکوره از 

گمنام بود که حال ھوس نوکری امريکا به دلش زده  :الدينء معاونان او رجب گل و ضيا– سنگين محمد رحمانی – ٣٩

  .است

گمنام بود که حال ھوس نوکری امريکا به دلش  : معاونان او نصرهللا زيارمل و سيد ياسين علوی- محمد حکيم تورسن۴٠

  .زده است

  :معاونان او عبدالباقی ترکستانی و محمد عالم امينی:  نصرهللا بريالی ارساليی– ۴١

حاجی قدير و عبدالحق ميباشدو برادر ديگرش حاجی دين محمد است که فعال رئيس کمپاين گروپ کرزی تعيين ارساليی برادر 

  .شده و والی کابل ميباشدو شايد به نفع کرزی بگذرد

  : محمد اسماعيل قاسميار و شينکی کروخيل-  معاونان او- ھدايت امين ارسال– ۴٢

 روم شرکت ۀدر پروس.  اوستۀد و حال ھم مشاور ارشد در کابينھدايت امين ارسال يکی از نزديکان کرزی ميباش

با دوستان غربی در . احتمال زياد است که به نفع کرزی بگذرد. داشت و خود را از نزديکان ظاھر شاه ميدانست

  . نزديکی قرار داردۀرابط

حال ھوس نوکری امريکا به دلش گمنام بود که  : معاونان او ولی محمد اکسير و بازمحمد يفتلی- غالم محمد ريگی– ۴٣

  .زده است

  : معاونان او ظاھر ميرزا خيل و نورضيا چرخی– محمد اکبر اوريا – ۴۴
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مدت زيادی در روسيه بوده و با خانم ببرک يکجا کار .  جنرال رفيع پرچمی است ۀمحمد اکبر اوريا ، خواھر زاد

   .داردموقعيت خاصی درين انتخابات ن. خودش ھم پرچميست. کرده است 

مردم کوچه وبازار که در چنين مواقعی تحليل ھای برازندۀ ارائه می دارند وبار ھا ثابت شده که آن تحليل ھا صايبتر 

ان  رور زم ه م ا ب د ھ ازپيشبينی تحليل گران خارجی وحتا داخلی بوده است ، اظھار ميدارند که قسمت اعظم از کاندي

رای به نفع اين ويا آن کانديد گذشته، حرکت کان شتر ب ول بي ه ھر کس پ باھت دارد ک يالم ش ه يک ل ديداتوری بيشتر ب

  :يا به عبارت ديگر . متاع آنھا تقديم نمايد، متاع به ھمان طرف به فروش خواھد رسيد

شانيده از بابت آن می  ه طرف خود ک انتخابات رياست جمھوری تجارت جديديست که تشنگان سرمايه ومکنت را ب

وائ ان و ن ه ن ه اشغال خواھند ب ته وب اوز را صحه گذاش ی تج د يعن ه می پردازن ی را ک ر قيمت گزاف ه اگ ند، ک ی برس

  .قانونيت می بخشند نمی بود ميشد گفت نوش جان شان


