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 22/80/2812 نادر بهمن
 

 خارجی متقلبانو  ٬ءراآتفتیش 
 

 تا حال بیش از یک کشاند ی شماری در انگر انتخاباتأانتخاباتی در دور دوم باالخره پای خارجی ها را به صحنه ر مناقشات
 ٬ت خارجی راضی نیستندأهیاز  حال نمایندگان هر دو تیم نه تنها .دشماری حضور دارن رأیت خارجی در صحنه أصد نفر هی

 .نها را هدف اتهام قرار داده اندآبلکه 
 

 "ظاهر اغبر"قای آ (1) .هر دو نامزد٬ ناظرین بین المللی و سازمان ملل متحد را مورد انتقاد قرار می دهند های انتخاباتی تیم
با مشکالت و  ءبه خبرنگاران گفت روند تفتیش مجدد آرابه رهبری عبدهللا عبدهللا  «اصالحات و همگرایی»یک عضو تیم 

 .بب شده تا قناعت آنان فراهم نگردایشان غیر مسلکی بودن ناظرین بین المللی س ۀبه گفت. تقلب به همراه است
به رهبری اشرف  «تحول و تداوم»در این حال تیم  .کرده نمی توانندناظرین ملل متحد مردمان مسلکی نیستند قضاوت درست 

 .غنی احمدزی هم می گوید که امکان دارد در میان ناظرین بین المللی افراد غیر مسلکی و بی تجربه وجود داشته باشد
جی به اتهام خار طبعهاین  کند و میفعالیت " عبدهللاعبدهللا "دو هفته قبل یک خارجی مورد اتهام قرار گرفت که به نفع تیم 

 .تقلب دستگیر شد
 2818تقلب خارجی ها در انتخابات به ولسی جرگه سال  ۀه کمیسیون مستقل انتخابات در باراین همه در حالی اتفاق افتاده ک

   .تقلب صریح را در دست دارد اسناد و شواهدنیز 
از کشور هنگری است که تقلب ( Narine katona) مگدا کتونانسرین »نام ه ب ییکی از این اسناد در باره یک خانم

مرحله جای تعجب اینست که این متهم بازهم در این  ٬موصوف در روزنامه معتبر واشنگتن پوست نیز گذارش گردیده است
ین اشخاصی در شمارش و ابطال وقتی چن .اشتراک داده شده است ءراآت کشورش در پروسه تفتیش أحیث هی بهکشور  بحرانی

مواجه نخواهد کرد منافع ملی  جنجالرا باز هم به  ٬ ءراآروند پر جنجال شمارش و تفتیش  ٬یا مرگ قانون وآدخیل باشند  ءراآ
بیکران  ۀیک معضله بکه هم اکنون  ءراآاز روند شمارش را دست چنین اشخاص تنها ه ن انتخابات نکند که کمیسیو حکم می
  .بکشاند محکمهخاطر پاسخ دهی تقلب گذشته اش به ه را ب بلکه او سازد٬ور ما تبدیل شده است کوتاه برای کش

 
 :مده استآزیر  در "نسرین کتونا"اره تقلب انتخاباتی از سوی خانم واشنگتن پوست در ب ۀگذارش مقال

 

 انتخاباتکمیسیون مستقل  درافتضاح دیگری 
 .حبیب ظهوری هیئت تحریر واشنگتن پست -( Joshua Partlow)نوشته شده توسط 

 2818نوامبر  22شنبه :  ترجمه فهیم شفیق

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahaman_nader_taftish_aaraa_wa_moyaqalebaan_khaareji.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahaman_nader_taftish_aaraa_wa_moyaqalebaan_khaareji.pdf
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ج انتخابات پارلمانی ئاستار پرداخت رشوه شده تا در نتاطالیی با عینک که خو کابل ـ با مشاهده نوار ویدیویی خانمی مسن مو

 .می رسد افغانستان دستکاری نماید؛ شیوه های کثیف زیادی در انتخابات به مشاهده

 "نسرین مگدا کتونا"نام ه را باز اهل مجارستان دو نفر عضو کمیسیون انتخابات٬ خانمی 

(Katona Magda Nasrin)  که برای بنیاد افغانستان کار می کرد؛ عامل این رشوه

 . تشخیص نمودند

 .سپتمبر ثبت گردیده بود 10این بنیاد به حیث ناظر در انتخابات 

 نقض قانون»دولت افغانستان موضوع »: سیون انتخابات گفتزکریا بارکزی عضو کمی

را از طریق سفارت خویش در هنگری تعقیب « [کتونامگدا نسرین ]افغانستان توسط نامبرده 

 .خواهد کرد

را بدست  یک کاپی آن (2) پخش گردید و واشنگتن پست« تلویزیون امروز»شب جمعه از طریق  نوار ضبط شده٬ بار نخست

نمود که در صدد تقلب در پروسۀ  شکایات انتخابات٬ خانمی را تثبیتاز ورای نوار پخش شده بر می آید که کمیسیون . آورد

 «.عالوه کرد که او کارمند آن اداره نیست سخنگوی این کمیسیون. تخابات بودان

 .دست آوریمیف نموده بود بتوظ ءج آرائرای تقلب در نتارا ب کدام منبع او را در مورد اینکه "نسرین مگدا کتونا"نتوانستیم نظر 

 .به انجام این عمل متهم است [اکتونمـگـدا نسرین ]انتخابات گفت که او  یکی از کمیشنران کمیسیون "عبدهللا احمدزی"
 

 ". ا ثبت خواهم کردرا بر علیه آنهمن شکایت شما"گوید برای کسی که هویتش تثبیت نشده می[ کتونامگدا نسرین ]در ویدیو خانم 

  ". همین را حاال بدهید و پول بیشتر را پسانتر"

 . گیرند بلی حتی خارجی ها رشوه می

". بار دیگر صحبت خواهیم کرد ٬متباقی مبلغ ۀتخابات توافق کرده و بعد از تادیاو با کمیسیون ان : " گوید می[ نسرین کتونا]او 

همان « ».دالر دیگر را نیز تادیه نمایید 0888 دالر توافق کرده بودیم و شما بایدما به هشت هزار » :گفت[ نسرین کتونا]او 

 ۀبج 12کنم فرمایش شما تا ساعت  فکر می. من تمام امکانات را به کار خواهم برد؛ ما وقت کافی کاریم ٬ طور که من گفتم

 «خواهد شد ءاجرا امشب

 (انترنتی آزادی و واشینگتن پوست کاپی از سایت های )

 .مطالعه کنیددر واشنگتن پوست می توانید زبان انگلیسی ه برا مقاله  متن 

  

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2818/11/22/AR2818112288122_pf.html 

 

 

 

 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/27/AR2010112700945_pf.html

