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  2از  1 :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan ماس بگيريدًلطفا  به آدرس ذيل با ما ت. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

   24/ 08/ 2009    تاريخ                                                                                               هللا  خالدظيحف  :نويسنده
 

 

 انتخابات بليون دالری کشور
 

 در تعدادی که" نتخابات محدود و يا لويه جرگه وسيعا"  نگارنده طی مقاله ای تحت عنوان  از انتخابات چندين ماه قبل
 به نشر رسيد نظرشخصی ام را منحيث يک افغان در مورد  و منجمله پورتال وزين افغان جرمن نيزاز ويب سايتھا

کشوربعوض تدويريک انتخابات پرھزينه مشک�ت امنيتی در علتبرگزاری انتخابات کشورارائه و در آن وقت اين قلم ب
، ھمان راه حل سنتی را که پدران و باشنداشتراک قادر به ود که درآن تنھا فيصدی کوچکی ازھموطنان ما محدلی و

نياکان ما در ھمچوحاAت به آن متوصل ميشدند يعنی تدوير يک لويه جرگه وسيع را درکابل تحت نظارت ناظران 
برای کشوری فقيری   آن باشند نظاره گر سراسر جھانکه افغانھا وھمه جھانيان دربيطرف و پوشش زنده تلويزيونی 

در جريان  انسانی  سنگين احتمال تلفات در آنوقت البته استدAل بندهچون افغانستان راه مناسب و سھل دانسته،
ھزينه باAی مالی و شرايط پيچيده امنيتی کشور بود که مانع سھمگيری اکثريت ھموطنان ما در انتخابات انتخابات،
  .خواھد شد

  
تيکی برای تدوير انتخابات رياست جمھوری و شورا ھای سحال ھفته ھا و ماه ھا سپری شد و آمادگی ھا ی لوژبھر 

 که تحت ھرگونه شرايط و اوضاع طرح و پ�ن چنان بود شايدھمچنان ادامه يافت  از طرف ارگانھای ذيربط وAيتی 
 رياست جمھوری و شورا انتخاباتی گرديده دومين پ�ن متذکره عملامنيتی درکشورانتخابات انجام پذيرد و سرانجام 

گروه ھای کشور  اگست درشرايطی برگذار گرديد که در پانزده وAيت ٢٠ اسد مطابق با ٢٩ بتاريخ ھای وAيتی کشور
  راکت در روز انتخابات در نزديک٢٠درشھرلشکرگاه ه ، تنھا  قرار دادهمخالف مسلح مراکز رای دھی را مورد حمل

براساس گذارش کميسيون  ای دھی اصابت و در اثر آن يک طفل مقتول ويک تن ديگر جراحت برداشت، مرکز ريک
 قادر به  مرکزفعال و بقيه نسبت مشک�ت امنيتی٣٧٢ مرکز رای دھی صرف ۴٠۵انتخابات در وAيت غزنی ازجمله 

ماين گذاری گرديده بود ، در خوست فعاليت نگرديد، اکثر راه ھای اينوAيت در روز انتخابات بوسيله مخالفين مسلح 
 مرکز بنابر ملحوظاتی امنيتی نتوانست بوظيفه خويش ادامه دھد، در ولسواليھای مانوگی، چپه دره  وAيت کنر ١٣

  .حم�ت راکتی گروه ھای مخالف در تمام روز ادامه داشته و مانع اشتراک اھالی اين مناطق در انتخابات گرديد
Aت جدی ھمراه بود از مجموع   قندھار زابليات پروسه انتخابات در و� ٧۵ پکتيا، پکتيکا، و نورستان نيز با مشک

 نفر آن عم� در رای ۵٠نفری که در ولسوالی دھانه وAيت ھلمند برای اشتراک در انتخابات ثبت نام نموده بود تنھا 
 در تصرف طالبان بود فقط در بعد از دھی اشتراک نموده، ورقه ھای رای دھی به اين ولسوالی که تا چند ھفته قبل

  .ندود تعدادی ازاھالی اين ولسوالی در رای دھی شرکت نمدر نتيجهبوسيله ھلی کوپتر انتقال و  ظھر روز رای دھی 
  ھرچند در وAيات شمال کشور مشک�ت امنيتی کمتر از مناطق جنوب و شرق کشور بود ولی جريان 

 نبود، در اولين ساعات رای دھی قوماندان څارندی بغ�ن مرکزی شک�ت از مرای دھی در شمال کشور نيز عاری
  .ھنگام برگشت از  يک مرکز رای دھی مورد حمله مخالفين قرار گرفته با يک محافظ خويش بقتل رسيد

وAيت  کوھستانی بدخشان از جمله معدودی مناطق کشور بود که در آنجا مشک�ت امنيتی نسبت به ساير نقاط کشور 
ر وجود داشته  ولی آنچه باعث گرديد اھالی اين مناطق نتوانند در انتخابات اشتراک نمايند نه مشک�ت امنيتی بلکه  کمت

کوھستانی بودن اين مناطق بود که سد راه اشتراک اھالی آنجا در انتخابات گرديد زيرا کميسيون انتخابات آنوAيت 
يه پامير و نواحی مرتفع آنجا انتقال و در نتيجه صد ھا خانواده نتوانست مواد مورد ضرورت را به اسرع وقت به ناح

  در ناحيه پامير بدخشان نتوانستند در
 انتخابات اشتراک نمايند در ساير مناطق کوھستانی کشور چون نورستان و کنر نيزبعلت صعب العبور بودن آن مناطق  

  .محروم شدند در انتخابات از اشتراکيکعده از ھموطنان ما 
  
 چنين وضعيتی که  مشک�ت امنيتی در مناطق جنوب و شرق و کوھستانی بودن اراضی درمرکز و شمال شرق با

رياست انتخابات   جريان رای دھینموده از اشتراک در انتخابات محروم  را ھزاران ھموطن مادست بدست دادهکشور 
  .پايان يافت اګست ٢٠ روز  ساعت پنج عصر صبح آغاز و به٨ ساعت جمھوری و شورا ھای وAيتی

  سه ) موتر( براساس گزارش ھای رسمی در جريان انتخابات از سه ھزار عراده وسيله نقليه ماشينی 



  
 

 

  2از  2 :تعداد صفحات
 de.german-maqalat@afghan ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريد خواھشمنديم مطلبنوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 تامين امنيت مراکز و سه بال ھليکوپتر جھت حمل و نقل  استفاده گرديده) اAغ و اسپ( ھزار راس وسيله نقليه جاندار 
ظر برای نظارت حوزه  گروپ نا٣٠پوليس ملی و نيرو ھای بين المللی در افغانستان بعھده داشت،  اردو رارای دھی 

  .ھای رای دھی توظيف بود
 البته اين اع�ن گرديد مليون دالر ٢٢٣ در حدود کميسيون انتخابات مصارف مستقيم اين انتخابات  براساس ګزارش

مصارفی ھرګاه ف لوژيستيکی انتخابات را در بر ميگرفت، مصارف تنھا شامل معاش کارمندان آن اداره و مصار
تامين امنيت مراکز انتخابات از طرف نيرو ھای امنيتی ملی و بين المللی  را با اين مصارف ع�وه نمائيم  بيدون شک 

ھمچنان مصارفی را که کانديد ھای رياست (مجموع مصارف اين انتخابات از مرز بليون دالر تجاوز خواھد نمود،
  )جمھوری در جريان کمپاين نموده اند و از عده ای به مليون ھا دالر بالغ گرديده درين مصارف شامل نمی باشد

 قريب يکصد ھزار نيرو ھا ی خارجی که از پشتيبانی قوتھای ھوائی نيز برخوردار بوده از چندين ھفته مصروف 
مربوط به قوتھای بين " چی نوک"  بال ھليکوپترتامين امنيت و آمادگی برای انتخابات بودند در شب انتخابات يک

المللی ھنگام انجام وظايف امنيتی مورد اصابت مرمی گروه مخالف دولت قرار گرفته اما پيلوت ھليکوپتر مذکور 
توانست آنرا چند صد متر دورتر از محل حادثه  فرود آورد ، بعد از آنکه چھار نفر عمله ھليکوپتر از آن خارج ساخته 

  .کوپتر مذکور که بيش از يکصد مليون دالر قيمت داشت  تخريب گرديد تا بدست مخالفين قرار نگيردشد ھلي
 مصارف سرسام آور بر انتخابات در يکی از فقيرترين کشوری  جھان صورت گرفته است که اکثريت نفوس  ھمهاين
 کمک غذايی در سطوح مختلف و در  فيصد مردم آن به۴٠ ، دارند  با کمتر از يک دالر عايد زير خط فقر زندگیآن

زمان ھای متفاوت سال نياز دارند ھزاران کودک خورد سال مکتب به نسبت نبود صنف و تعمير در وAيات کشور 
 .بروی زمين و در زير آفتاب و باران مصروف فراگيری تعليم و تربيه می باشند

 فيصد نفوس ۵٠ تا ۴٠  تنھااع�م داشت کهنتخابات  کميسيون ابعد از آنکه مليونھا دالرصرف انجام انتخابات گرديد
باشد بيدون شک مشروعيت اين انتخابات  مورد   واقيعت داشته اشتراک نموده ھرگاه اين خبرکشور دراين انتخابات

را بکلی   جعل وتذوير در انتخابات مبنی بر قرار خواھد گرفت زيرا در آنصورت حتی اگرھمه شکايات جدیسوال
 . فيصد مجموع نفوس کشور را با خود خواھد داشت٣٠ تا ٢۵يم بازھم برنده انتخابات تنھا آرای  ناديده انگار

 ارزش  اين ھمه قربانی و مليونھا دالر مصرف را داشت؟  با ھمچو سطح پائين اشتراک مردمآيا انتخاباتی 
ه، براساس گزارش مقامات امنيتی انسانی اين انتخابات است که ھرگز قابل جبران نبود سنگين  تلفاتازھمه ناگوارتر

ھای شانرا از دست داده، ھمچنان مقامات   تن از ھموطنان ما بشمول افراد ملکی جان٢۶کشور در جريان انتخابات 
کميسيون انتخابات تائيد نمود که از شروع آمادگی برای انتخابات تا انجام آن يازده نفر از کارمندان کميسيون انتخابات 

 .اند کشوربقتل رسيده در مناطق مختلف
 وصرف مليونھا دالربرای  مردم فقير و  وطنھر چند تا کنون برنده اين انتخابات پرھزينه که به قيمت جان دھا انسان

رنجديده  کشورما تمام گرديده  ھنوز اع�م نگرديده است ولی آنچه  که ميتوان بصراحت خاطر نشان نمود اينست که 
 که مردم ما  نتواند  نيازھای مبرم و عاجل بيرون آيد  آن دومين انتخابات و يا احيانا دور ھرگاه زعامتی که در نتيجه ا

را برآورده در کشور و خدمتگذار  اداره سالم  يک و ايجاد آميزبرای ھمه شھروندان صلحفراھم آوری زندگیھمانا 
فت بلکه روح دھا ھموطن ما را که برای نمايد نه تنھا مورد قضاوت بيرحمانه تاريخ و نسلھای آينده  قرار خواھد گر

  .انتخاب يک زعامت سالم در کشور در جريان انتخابات جان ھای عزيز شانرا از دست داده اند نيز ناآرام خواھند نمود
  . بادد شا اين جانبازان و ھمه شھدای وطنروح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  


