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 ۰۳/۰۷/۴۰۰۲                                          بارکزی شکریه
 هستیم بحران از آمدن بیرون حال در

 

 کمسیونیکی از اعضای  سرطان اعالم شود اما 11ج انتخاباتی بر بنیاد جدول انتخاباتی ئقرار بود نخستین نتا

هزار محل رأی دهی امکان دارد این اعالم تا چند روز آینده  2در حدود  آراء  بخاطر بررسی  ،انتخابات گفته است

را برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی برای شرایط کنونی می  خیرأتانجام شود. این در حالی است که بعضی این 
سیده است که دو نامزد ریاست جمهوری برای حل آن با یکدیگر می خواهند دانند. بن بست انتخاباتی به جایی ر

 کرده که این دیدار برای یافتن مکانیزمی برای کیدأتدیداری داشته باشند. ستاد انتخاباتی اصالحات و همگرایی 
 پاک از ناپاک است. آراء  جداسازی 

 

 ت.افسوس به حال ملتی که فکر می کند قانون راهگشای مشکالتش نیس 

 .افسوس بر کسانی که حرف از حاکمیت قانون می زنند و به سوی قانون شکنی گام برمی دارند 

 .افسوس بر کسانی که به اصل قانون و رعایت آن به عنوان وسیله و ابزار سیاسی می نگرند 

 موکراتیک داشته یموکراسی ندارند نباید حق مشارکت در پروسه های دیکسانی که باور به د بر افسوس
  باشند.

 

 دمیکنو تهدید  دپذیرج را نمی ئها و نتا کمسیون، دپذیرمروز افغانستان در گرو گروهی قرار گرفته که قانون را نمی ا
که این کشور به سوی بحران می رود. مردم با بهای جان خود بارها با رفتن به پای صندوق های رأی، جشن ملی را 

که سیاسیون کشور به مردم افغانستان داده اند. این سیاسیون نه  پاداشی است سفانهأمتبرگزار کردند و این وضعیت 
می آورند، بلکه با جامعه جهانی خود را مواجه می سازند، بی قانونی را  پائینتنها موقف خود را در انظار مردم 

 .ج می سازند و خاطرات تهدید و سنگر را دوباره به یاد مردم می اندازندئرا
 

مذاکرات و همین معامالت سیاسی در پشت پرده وجود داشت. در آن زمان هم دفاع از صیانت نیز  2002در سال 

 .داشتندو بعضی نیز مهر تقلب را که در جیب شان می بعضی آن را انجام می دادند  ،رأی مردم، شعار نامزدان بود
صورت یک حکومت کاش در آن زمان جناب کرزی به برگزاری دور دوم انتخابات رضایت می داد، در این 

 وجود نمی داشت. ایدر درون حکومت  ای حکومت قلأحدیکپارچه می داشتیم و 
  

خیر انتخابات یک تصمیم سیاسی برای زمینه سازی باج گیری سیاسی است، منتفی خواهد بود اما اگر این أهرگاه ت

 آراء  عالقمند نیستیم که روی  پس عقالنی است زیرا ما نیز ،مرکز رأی دهی باشد 1200خیر برای بررسی دوباره أت

قبل از همان مصلحت همیشگی استفاده نمی ۀ یس جمهور شود. ای کاش سازمان ملل متحد در دورئغلط، کسی ر
پاک مردم جدا می  آراء  تقلبی را که به صورت سازمان یافته به نفع یک نامزد ریخته شده بود از  آراء  کرد و 
 ساخت.

 

  :پاک از ناپاک  آراء  ساعت بعد از انتخابات در کنار یکدیگر در جداسازی  22از  تیمبهتر بود دو اول

 حرکت می کردند. 

  .دوم، وضعیت را این گونه بحرانی نمی ساختند که امروز می بینیم 

  سوم، با توجه به نفوس کشور تمام افراد به پای صندوق های رأی نرفته اند، یا واجد شرایط رأی دهی
وجود تفاوت های موکراسی بایند در انتخابات شرکت کنند. ما باید در فرهنگ بزرگ دنبودند و یا نخواست
چیز تقلبی است و یا  آراء  ه کنیم چه آن رسیدگی به ئواحدی را برای حل مشکالت ارا ۀسیاسی، یک دیدگا

 دیگری.
 :نجامد.ایک خصومت درازمدت بیپروسه سیاسی نباید ب چهارم 

نفع نامزد مورد نظر به صندوق ها بریزد. مردم نیز برخالف میل دست منظم خود را به  آراء  دست سوم نتوانست 
یس جمهور دادند. وقتی دست سوم به اندازه ای ضعیف بود که نامزد مورد نظر خود را به ئسوم، پیام واضحی به ر
و یس جمهور ئر ۀمن فکر نمی کنم که مداخل است که یک دست فعال سیاسی نیست. یمعندور دوم بکشاند به این 
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که ریاست جمهوری از قضایای انتخابات دور بایستد بهتر  اندازۀهر به معاونین وی بتواند این قضیه را حل نماید. 
یس جمهور را مقصر می داند. امیدوارم که ئاست. هر چند که معمول شده هر کس خطایی انجام دهد در آخر، ر

 ه باشد و تمام گناهان ما را ببخشد.یس جمهور بعدی نیز چنین صبر و تحملی را مانند کرزی داشتئر
  

انتخابات بوده و  ۀتا اکنون در انتخابات افغانستان نقش اساسی داشته است زیرا تمویل کنند بتداإسازمان ملل متحد از 
یید را به رأی أهیچ طرزالعملی از دید سازمان ملل دور نمانده است. آن ها و ناظرین بین المللی در نهایت مهر ت

افغانستان می زنند. تا زمانی که هر افغان کارت الکترونیکی نداشته باشد بحث تقلب و خطر بزرگ متصور مردم 
باید بدانند اولین کاری که باید  ،می باشد. کسانی که عالقمند هستند افغانستان به سوی انتخابات شفاف به پیش برود

 ءجزمعاون اول ریاست جمهوری جناب قانونی . شیمبکنیم این است که هر کدام ما یک کارت الکترونیکی داشته با

اصالحات و همگرایی از آدرسی می خواهد با قضایا برخورد کند که طرف  .گروه اصالحات و همگرایی است
داکتر عبدهللا و داکتر  ییگفتگواعتماد و قبول آنان باشد. برنده هنوز هم مردم قهرمان افغانستان است. نشست و 

کشور، بدون  لئائمسپایان بگذارد. امیدوارم هر دو روی  ۀنقطبه بعضی قضایا و مشکالت اشرف غنی می تواند 
 باج گیری کار کنند.

 

 ۀدر نهایت این مژده را به مردم می دهد که افغانستان نه سوی موافقتنام ،ایانتخابات افغانستان با مشارکت گسترده 
کودتای اداری امکان پذیر است. آن چه که اهمیت دارد برنده تشکیل می گردد و نه قت ؤحکومت مُبن می رود و نه 

بودن مردم افغانستان است. هیچ کس حق ندارد از آدرس مردم افغانستان، مردم را تهدید نماید. قضایای انتخاباتی حل 

 .می شود و ما در حال بیرون آمدن از بحران هستیم
 


