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  با جامعه بين المللیروياروئی 

 

  ديگری را  گره نتايج حاصله از آن  جدال بر سر  و کشور ماجمھوریچنين به نظر ميرسد که معضله انتخابات رياست 
امنيتی عاجل بعوض پرداختن به حل مشک>ت  در کشور باعث گرديده  و افزوده ر مشک>ت  عديده موجود در کشور ب

 وبگو  مناقشات درده وقت و انرژی بخش عم  می کشاند به کام مرگ  رادھا انسان بيگناه اين سرزمينکه ھمه روزه 
 بعد  در اين روز ھا،  يابدپايان  ھا به اين زودی  بحث ھا  و گمان نمی رود اين  گرديده صرف   ی انتخابات  مگو ھای

 از تقبيح و تقدير در   گردھمائی ھا  تدوير   مشاجرات وی پرزرق و برق  انتخاباتی دور ديگری ازاز ختم کمپاين ھا
 محافل پيھم به  اينگونه ون ھا ورسانه ھای کشورتصاوير در تلويز،کشور آغاز گرديده است  مختلف  نقاط  در انتخابات 

شگفت آور اينست که يک روز در وYيتی در حمايت انتخابات رياست جمھوری محفلی داير گرديده  نمايش گذاشته ميشود
 تا  گردھمائی ھابحثھا و معلوم نيست   اين و فردای آن در ھمان وYيت محفلی ديگری در تقبيح از انتخابات داير گرديده 

  .چه  وقت  ادامه  خواھد داشت

 اگست در کشورما که از لحاظ سطح  ٢٠ انتخابات رياست جمھوری   کهبر آن است عقيده  راران سياسیظای از نعده يک
قرار در پائين ترين سطح حد اقل در تاريخ کشور ما ) در حدود سی  الی سی و پنج فيصد( فيصدی اشتراک مردم در آن  

 بيش جان  قيمت ف مالی و به ار مليون دالر مصصد ھا(  و تلفات سنگين انسانی آن  ھنگفتبا توجه به ھزينه مالیداشت 
 اين در جمله پر ھزينه ترين انتخابات جھان بشمار می آيد ) ی  عده ديگر و قطع گوش ھا و کلک ھا انسان از سی وپنج

حل  بطور معقول معضله تعين زعامت آينده کشور رانه تنھا   برای کشور و مردم ما  با وصف ھزينه سنگينانتخابات 
  .اضافه نمود بر آن ديگری را نيز مشک>ت  تازه  ی ھزار ويک مشکل در وطن ما  بلکه در پھلوموده نتوانست ن

 در ري اخ يک قرن در جريان که ميگذارد صحه  ایتا اندازه  نيز   به اين انديشه ريکبار ديگ  رويداد ھا اين حال بھر   
 انجام  بودهنطوريکه در ساير کشورھا معمول  آ  آميز صلح  ھرگز از مجرای قانونی و  زعامت تعين شور ما موضوعک

 اين  نيز٢١بلکه اينک در اوائل قرن  پرداخته اند  برای آن سنگينی  بھای  نه تنھا در گذشتهيده و کشور و مردم مانگرد
  . در برابر مردم ما قرار گرفته است جدیالشی به چھمچنان موضوع 

گرفت روزبروز باY  رياست جمھوری ی مربوط به تقلب در انتخابات بعد از آنکه گزارشھا  اخير ھای روزجريان در 
ادی  تقاضا بعمل آورد تا تعد  از کميسيون انتخابات نامه طی  انتخابات  بهرسيدگی  کميسيون مقامات سپتامبر ٨بتاريخ  

بر اساس   مورد شمارش قرار دھند کتيکا را که بر آن گمان تقلب وجود دارد مجدداپارای  وYيات غزنی قندھار و 
 تمام  حوزه ھای که  در آن صد فی صد رای دھنده گان  در ايات انتخاباتشک به رسيدگیمقامات کميسيون  اظھارات

 به يک کانديد از نود و پنج فيصد بيشتر باشد بايد مورد شمارش  در صندوقھا شده اشتراک نموده اند و يا تعداد رای داده
 ازين امر شته باشدجود دا و در آن آراء  ورقه يکصد کمتر از صندوقھای که در آن  البته و کنترول مجدد قرار گيرد

که داشت ظھار ا در پاسخ به پرسش يک خبرنگار شکايات  بهرسيدگی يسيونرئيس کم آقای گرنت کيپن .مثتثنی است 
 ورقه رای دھی بود در حاليکه به گفته ١٧٠٠وی صندوقھای رای را از وYيت قندھار مشاھده نموده که حاوی بيشتر از 

  بهرسيدگی  تعين گرديده است ، در نامه کميسيون ورقه رای ٧٠٠وی  برای ھرصندوق را ی دھی تنھا حد اکثر 
  از طرف کميسيون انتخابات تايج ارای شمارش شدهتا اع>م نبعمل آمده   تقاضا بات  عنوانی کميسيون انتخاشکايات

  . ف گرددمتوق

 شکايات متشکل ازپنج نفر بوده که سه تن آنرا مقامات سازمان ملل و دو رسيدگی بهقابل تذکر است که اعضای کميسيون
  کميسيون کشور تعين گرديده اند، اعضای خارجی محکمه  ستره نفر ديگر از طرف کميسيون حقوق بشر افغانستان  و

ای کميسيون انتخابات ھمه از  اعضدر حاليکه  بوده و اياYت متحده ،نادا  کا،ند شکايات از کشور ھای ھالرسيدگی به
  .طرف مقامات ذيص>ح دولت انتصاب گرديده اند
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  شکايات مبنی برمتوقف نمودن رسيدگی به کميسيون نامهون انتخابات بيدون توجه به کميسي سپتامبر٨  ه روز سه شنب
 بر اساس  فيصد ارای شمارش شده گرفته که٩١  نتايجيم به اع>م تصمقنتايج ارای شمارش شده  قبل از ختم تحقياع>ن 

فيصد ارتقا و در عوض فيصدی آرای   ،۵۴و به  عبور يک فيصد يعنی پنجاه جمع ۵١ از سرحدآن  آرای آقای کرزی  
روز   فيصد تنزل نمود، در کنفرانس مطبوعاتی  ٢٨ فيصد به ٣۴عبدهللا عبدهللا از  دوکتور نزديکترين رقيب وی آقای 

محتوای  رنگاران علت در نظر نگرفتن   در پاسخ به سواYت خبتيکی از مسئولين کميسيون انتخابا سه شنبه آقای نجفی
 و دانسته  شکايات  به رسيدگینامه کميسيون دری لی و ترجمهتفاوت در متن اص را  شکايات رسيدگی به کميسيوننامه

،در اين کنفرانس  به مرجع آن مسترد گرديد جھت اص>ح  شکايات دوبارههب یرسيدگ کميسيون نامه هکخاطر نشان نمود 
 قای نجفی  تنھا بهآ و  نگريد پاسخ  ارائه که با عجله ترتيب گرديده بود به بسياری ازسواYت خبرنگاران داخلی وخارجی

  .پايان داد رسيدن ساعت افطاربعلت  را  انس مطبوعاتی  کنفرپاسخ چند سوال محدود اکتفا و 

 تخطی ھا در انتخابات    سپتامبر٩ به تاريخ ه بيا نيطی  اتحاديه  اروپا رين ناظ کنفرانس مطبوعاتیروز بعد ازين يک 
 مرکز رای دھی که 18877از آرای مجموع : "ين گروه در اع>ميه خود نوشته استگسترده توصيف و ان  را اافغانست

 مرکز رای دھی، آرايی که به يک نامزد مشخص داده شده بود، بيش از 2451تا تاريخ شش سپتامبر شمار شده بود، در 
 مرکز رای 214ناظران انتخاباتی اتحاديه اروپا ھمچنين گفته اند که آرای استفاده شده در  ." درصد را تشکيل می داد90

  اين  .دھی، بيشتر از تعداد رای دھندگان در اين مراکز بوده است

 انتخابات، در گروه ناظران تاکيد کرده اند که آنھا تا پايان بررسی ادعاھای تقلب در انتخابات و اع>م نتايج نھايی
  یبی بی س...  .افغانستان حضور خواھند داشت

بين مقامات کميسيون د صندوقھای مظنون در مورد نتايج انتخابات وشمارش مجدجدی  ف نظر ھایتصور ميشود اخت>
، تلويزيون ملی تا  بروز نموده است از جانب ديگرپااتحاديه ارورين  ناظو  مقامات سازمان ملل  و از يکطرف انتخابات

انتخابات  يج  نتار سپرده که در آن  تحت سوال قرار دادن  از منسوبين دولتی بنشعده را با  متعددی  کنون مصاحبه ھای 
آنھايکه   به  ن  مصاحبه ھا در اي و نموده  قلمداد مداخله در امور داخلی  کشور معادل  رااز طرف مقامات  بين المللی

   . اخطار داده شده است شديداميدھندخابات را مورد سوال قرار مشروعيت انت

   داشته بر موضع خويش تاکيدنيز تا کنون و اياYت متحده امريکا    اتحاديه اروپامقامات سازمان ملل جانب ديگر از 
 که جامعه بين المللی تنھا با زعامتی  که در نتيجه آنھا اظھار ميدارنداند انتخابات  در شمارش  ارای  شفافيت خواھان 

  .خواھند نمود و مساعدت در  آينده ھمکاری   انتخاب گرديده  باشد يک انتخابات  مشروع و شفاف

 کشور چګونه ازين ه  اينک،ندقرار گرفته ا تاريخی  برزگی بر يک چالشی ما درين روز ھا در برا مردمبنظرميرسد 
 بخاطر منافع  اند حاضر شرايط حساس تاريخی نينچ در   نخبگان سياسی کشور ما  آيا و؟ شدھد ا خوحالت  بيرون 

ه ھای  آينده  که  روز ھا و ھفتاست   پرسشی  اين د ؟نخويش بگذر و فاميلی از منافع شخصی   ومردم  عليای  وطن
  .پاسخ خواھند دادآن به خود 

  موالس>

 
 
 
 
 
 
 
 
  


