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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 52/52/5512 خلیل هللا هاشمیان داکتر سید
 

 های دور اول انتخابات پیرامون خال تیمالحظا
 

بدهللا عبدهللا ع جانب داکتر ازبیشتر این انتقادات  بود و کمیسیون انتخابات زیاد اول انتخابات بمباردمان انتقادات باالی دو دور در
 از که بعد آراء اشرف غنی، ارائه کرده بود برابر در ، اکثرشکایت 055تیم عبدهللا زاید از  کرد.  تبارز می و اعضای تیم او

تعداد آراء اشرف غنی کسری  عریان توسط کمیسیون شکایات، همۀ آن انتقادات ثبوت مستند نداشت و در تحقیق همه جانبه و
بیانات  رفت.  درگ عبدهللا قرار قبول داکتر فحوای "فیللی فیس"  مورده نهایت فیصلۀ نهایی کمیسیون انتخابات ب و در تولید نکرد

 می وکه گویا ا ، تبارز کردمطالبی، آنهم بطور آمرانه ع نشده نکات وقانونی کامپین شرو موعد عبدهللا  که هنوز دیشب داکتر
 !، نه مطابق قانون انتخاباتهای انتخابات مطابق نظریات او عمل کنند خواهد کمیسیون

   

د، شنیده ش تکراره ب و سازان آن بسیار خبر و های تلویزیون طلوع  چنل زعبدهللا وهم ا جانب تیم داکتر یک اعتراض که از
ثور را برای اعالن نتایج ابتدایی  52ثور و  2عدم رعایت یک مادۀ قانون انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات بود که میعاد 

 ا وه دان توجه  حقوق که آنرا به انتخابات رعایت نتوانست.  هدف این مقاله ثبوت عدم معقولیت این اعتراض استو انتهایی 
 رسانم: دانشمندان کشور می

 

ودۀ اولی ترتیب مس سیاستمداران کشور در ها و دان حقوق جانب وزارت عدلیه ترتیب شده باشد که یقینا   از قانون انتخابات شاید
کرده و به ولسی جرگه رفته است.  مجلس کابینۀ وزراء باالی آن غور بعدا   چند کمیسیون حکومت وآن سهم داشته اند. سپس 

 رد جرگه رفته و مشرانوه تصویب ولسی جرگه ب زا بعد دارند و باالی این قانون همه بیاد مغالی ولسی جرگه را جلسات غال
رده است.  ک اختیار حکم قانون را توشیح رئیس دولت، جرگه و تصویب مشرانو از و بعدگرفته  غور قرار تحت بحث و آنجا نیز

ثور در قانون انتخابات برای  52و  2آن تثبیت قاطع  ، ویک نکته متمرکز است مراحل در مقامات و انتقاد من باالی همۀ این
 باشد.  نهایی انتخابات می اعالن نتایج ابتدایی و

 

گام وضع یک قانون باید مردم نهه گه، بجر مشرانو ولسی جرگه و وزارت عدلیه گرفته تا مجلس وزراء و قانون گذاران ما، از
 دثور یک زلزلۀ شدی 52و  2بین  ثور و در 2قبل از  اگر  بگیرند. نظر در را فزیکی کشور شرایط جوی و مملکت خود و و

 شد که عبور می ها سرازیر همین موعد در چند والیت سیالب ر درگا –کرد  می والیت خسارات وارد چند شد که در واقع می
که مردم  کرد شدت می سردی هوا باری و یخ بندی و برف  همین موعد ر درگا –ساخت  میتجمع مردم را ناممکن  و مرور و
رخ افغانستان  در سال اخیر صد دو در بار ماه ثور چند در اینچنین دگرگونی طبیعت و) توانستند برآمده نمی خانه های خود از

موعد حاالتی مانند لغزش کوه  همین در اگر – یک انتخاب مناسب برای انتخابات نبوده است( اصال  تثبیت ماه ثور  گویا –داده 
ن لهذا قانون گذارابه تعویق می افتاد.   های انتخابات طبعا   داد، وظایف معینۀ کمیسون رخ می والیت دیگر چند بدخشان در در

 "  یاسماوی "به استثنی وقوع حاالت جوی وپهلوی آن یک فقره ) قانون تثبیت کرده بودند، بایست در را در ثور 52و  2وقتی 
 در حمل رخ داد، خصوصا   11اول انتخابات  دور که در واقعاتی کردند. (  اضافه می متوقع" غیرنی وقوع حاالت استث ه" ب

ج ارتباط چند روز به تعویق افتادن اعالان نتایه که ب آن  غوغائی بنابر  پیش بینی شده بود. غیر و متوقع  والیات دوردست غیر
ی کمیسیون مستقل انتخابات براه افتیده بود، بی سنجش بوده، هدف جانب میدیا باال هم از جانب تیم داکتر عبدهللا و انتخابات از

    .بوده استن مستقل انتخابات ودادن کمیسی ول قرارؤمس ساختن و آن خورد
 

یکا امر -پوهنتون اندیانا در ی ادبیات و هم هنځپو یوسف نورستانی )که هم در داکتر من باالی شخصیت محترم استاد انتقاد
یست گردید، با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات مقررحیث ه وقتی او بندیده ام( اینست که  را سال است او 25و بودیم  همکار

 خوب می شناس"  افغانستان را حیث یک "بشره بکرد، زیرا او  ثور صدای اعتراض باال می 52و  2برابر قاطعیت میعاد  در
مه روز ادا باری چند این برف بارید و نیم متر برف در ایالت اندیانا می زماه ثور زاید ا در دارد که بعضا   خاطره بشناسد وهم 

ند، باش طرفی انجام داده و قابل تقدیر می بی کمال صداقت و را با های انتخابات وظایف خود من کمیسیون نظره .  بداشت می
ادقانۀ ص رف، کاربین بیط کاره" و سیرچحیث یک "هیه کمیسیون باال نشد. من ب هیچ جانبی صدای تقدیر برای این دو ولی از

ولیت دور دوم انتخابات برای موفقیت شان دعا ؤمس با مهم و بسیار اتمام کار در . وکنم ستایش می و کمیسیون را تقدیر دو هر
 . یقوفتمن هللا  کاندید.  و سفارشات دو ، نه مطابق امیال ومطابق قانون عمل کنند کامال   و ا  نمایم که قطع کید میأکنم و ت می
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