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بٌان صحفً

االنتخابات الديمقراطية تورط أفغانستان سياسيا
(مترجم)
كشفت الحقائق السائدة فً االنتخابات الرئاسٌة األفغانٌة أن غالبٌة األفغان فقدوا ثقتهم فً
االنتخابات الدٌمقراطٌة ،حٌث حذر معظم المرشحٌن مراراً وتكراراً من فساد واسع النطاق فً ٌوم
االنتخابات ،كما أكد عدد كبٌر من الزعماء السٌاسٌٌن المؤثرٌن على ذلك فً مثل هذه الحالة
الحرجة ،أنه ٌجب إعطاء األولوٌة لعملٌة السالم بدالً من االنتخابات .من ناحٌة أخرى ،حذرت
طالبان وبشدة من أنها ستعطل االنتخابات.
فً الواقع ،تشبه االنتخابات الرئاسٌة األفغانٌة رماد الفحم الناري الذي أمّن مأزقا ً سٌاسٌا ً عمٌقا ً
وسٌشعر األفغان قرٌبا ً بدخانه الفاسد .من الواضح تمام الوضوح أن األفغان قد شهدوا أكثر
االنتخابات فظاعة فً األعوام  9002و 9002و .9002ألن االنتخابات الدٌمقراطٌة تتعارض مع
قٌم الشعب األفغانً المسلم ،ألنها حرضت دائما ً على الصراع العرقً واإلقلٌمً فضالً عن عدم
االستقرار السٌاسً؛ ونتٌجة لذلكٌ ،تم التغاضً عن أصوات الشعب ،وكما أنهم مضطرون لمناشدة
أمرٌكا لحل معضالتهم االنتخابٌة .وبالتالً ،فإن هذه الجولة من االنتخابات ستؤدي أٌضا ً إلى أزمة
ال تصل إلى النتٌجة المرجوة.
وإذا كان هناك فائز فً هذه االنتخابات ،فسٌكون شخصا ً ٌضع المصالح األمرٌكٌة بال منازع
فً أولوٌاته ،ال سٌما عملٌة السالم بٌن أمرٌكا وحركة طالبان ،وسٌظهر أٌضا ً استعداده للتنحً
ومشاركة السلطة إذا كان السالم بٌن أمرٌكا وحركة طالبان واألفغان ٌتم تسوٌة العملٌة من أي وقت
مضى .لذلك فإن أي حاكم ٌخرج من هذا النظام المحطم سٌجعل الوضع أسوأ فً أفغانستان .واآلن،
ٌجب أن ٌكون الوقت مناسبا ً لالستجواب" :هل تم أخذ صوتك فً عٌن االعتبار فً هذا النظام ،وهل
سٌتم اعتباره فً هذه الجولة؟" وبالتالً ،فإننا نحثك على تجنب التعرض للذهول بسبب النظام الفاشل
المتكرر والخبرات المرٌرة فً الماضً والحلول غٌر المناسبة للدٌمقراطٌة؛ وبدالً من ذلك ،نرجو
الرجوع إلى أحكام اإلسالم العظٌم ،والعمل مع حزب التحرٌر فً صراعه الفكري وكفاحه السٌاسً
من أجل إقامة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة.
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