
AFGHAN GERMAN 

ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۴۱۰۲ فبروری ۳ کاظم داکترسیدعبدهللا
 

 درسی که باید از گذشته آموخت!

 9002دربارۀ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان درسال 
 «(مبارزه قدرت در افغانستان»)به استناد کتاب: کای آیدی: 

Kai Eide: Power Struggle over Afghanistan 

 قسمت دوم
 جدال برسرتعیین تاریخ انتخابات

 

 یکی از مشکالت عمده در آغاز کار بود. براساس قانون اساسی افغانستان اعالم 9002انتخابات در سال تعیین تاریخ 
با رئیس  هتاریخ برگزاری انتخابات از صالالییت کمسالیون انتخابات اسالتل البته قید شالده که کمسالیون باید بعد از مشور

 ول تاا . برطبر قانون اسالالاسالالی انتخابات باید بینجمهور و ایزاب سالیاسالالی تاریخ دقیر برگزاری انتخابات را اعالن کند
طی یک نشالالسالالت بایمالالورصمه شالالخصالالیت صای برگزار گردد. کمسالالیون انتخابات قبال   (می 90اپریل و  99) ثور 00

 لخرابی راه صال شدت ناامنیل کمبود بودجه متعدد )ازجمله نسبت مشکالتبرجسالت  سالیاسالی و به موافر  رئیس جمهور 
اتمام بودن علمی  ثبت نام رأیدصندگانل دیرسالالالالالیدن قوای امالالالالالافی ناتو جهت برقراری امنیت ل نمشالالالالالکالت لویسالالالالالتیکی

و  ه ندناممکن خواتدویر انتخابات را در آن تاریخ  انتخالابالات و کمبود وقالت  زم برای مبالارزات انتخالابالاتی کالانالدیالدصا( 
رئیس جمهور کرزی با صالالالدور یک بعدا  را تاریخ مناسالالالب برای آن اعالم کرده بود. اما  (آگسالالالت 90اسالالالد ) 92 روز

 «اپریل ـالالالالالالالال می»ثورتخابات خواسالالالت تا برطبر قانون اسالالالاسالالالی انتخابات را در ماه نفرمان در ماه مارچ از کمسالالالیون ا
 برگزار کند.

در دو مورد قانون این فرمان با آنکه برمبنای قانون اسالالاسالالی اسالالتوار بودل ولی درعین زمان برعالوۀ مشالالکالت عملی 
 که : ردقانون انتخابات یکم میک 44لبته به فرمان رئیس جمهور نافذ شالالالالالالالده بودل نر: میکرد: ماده انتخالابالات را کاله ا

روز قبل از برگزاری انتخابات به  57ایزاب سالالالالالالالیاسالالالالالالالی و نامزدصای که در انتخابات شالالالالالالالرکت میکنندل مکل  اند »
 :که داشالالالالالالتقانون تأکید  این 05؛ صمچنین ماده «تخابات اطالع دصندنصالالالالالالورت کتبی از تصالالالالالالمیم خود به کمسالالالالالالیون ا

دراینیال اگر انتخابات «. روز پیش رسالالالالالالما  اعالم کند 20کمسالالالالالالیون انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات را باید اقال  »
برطبر فرمان کرزی و برطبر قانون اساسی در بهار آن سال دائر میگردیدل مواد فور الذکر قانون انتخابات نر: می 

آن  زا انتخابات یک مشالالکل دیگر را نیز بار می آورد و آن اینکه چه کسالالی افغانسالالتان را یر برگزاری وشالالد. عالوتا  تع
 تعیین رئیس جمهور جدید اداره خواصد کردل زیرا برطبر قانون اساسی دورۀ کار رئیس جمهور در اول جوزا تازمان 

را به دیگر مشکل جدی  یک طی این سه ماهن میرسید و سؤال مشروعیت کار رئیس جمهور ابه پای (9002می  99)
 وجود آورده بود.

نماینده خاص رئیس جمهور امریکا برای افغانسالالالالالتان و پاکسالالالالالتان که تازه به این سالالالالالمت  R. Holbrookeصالبروک 
گماشته شده بودل یمایت خود را از نظر کمسیون انتخابات ابراز داشت و تالش کرد کرزی را به موافرت به آن قناعت 

ر  کای آیدی که از یکطاما این اولین برخورد صالبروک با کرزی بود که بر مناسبات بعدی بین آنها سایه افگند.  دصد.
مسالالالالالئول نظارت برانتخابات از طر  ملل متید بود و از طر  دیگر اجرای این امر خطیر را به ییر یک رسالالالالالالت 

برآن فایر آمدل بهتر اسالالت از زبان  هنکه چگونسالالی خود میدیدل درمرکز این مشالالکل قرار داشالالت و ایاشالالغل سالالیعمده در
  کتاب خود آنرا بیان کرده است:این فصل شنیدل طوریکه در خود او 

 اقدام تعجب انگیز تاکتیکی کرزی
 (601الی  22)فصل چهاردصم کتابل از صفیه 

 مترجم : داکتر کاظم

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_Kai_Eide_book_2.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_Kai_Eide_book_2.pdf


  
 

 

 5تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړ له ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 9002مالادگی صالای مرالدمالاتی برای انتخابات ریاسالالالالالالالت جمهوری و شالالالالالالالوراصای و یتی قبل از آنکه من در ماه مارچ آ
به کابل برسالالالالمل شالالالالروع شالالالالده بود. برای اولین بار کمسالالالالیون مسالالالالترل انتخابات که اعمالالالالای آن ( 6021)اواخر یوت 

ورۀ د آنچه که در داشتل برعکس دوشمسئولیت سازماندصی انتخابات را بل ندده بودگردیازطر  رئیس جمهور تعیین 
دراین دوره جامع  جهانی برعالوۀ تمویل انتخاباتل نرش یمایوی را دارا قبالل ملالل متیالد مؤظ  انجام این وظیفه بود. 

بود. پروگرام انکشالالافی ملل متید مسالالئولیت اصالاللی را برای تهیه یمایت و کمک به کمسالالیون مسالالترل انتخابات ازطریر 
ات شالالالالالالالکای کمسالالالالالالالیون »پیش می برد. یک کمسالالالالالالالیون جداگانه بنام « رفیالت انتخالابالاتی و یروقیظترویال  »پرویۀ بنالام 

برای بررسالالالالالی شالالالالالکایات نیز به وجود آمده بود که اعمالالالالالای  آن یک نفر ازطر  سالالالالالتره میکمهل یکنفر « انتخاباتی
 من یعنی به انتخاب نماینده خاص ملل متید عمالالالو بین المللیو سالالاله  کمسالالالیون مسالالالترل یرور بشالالالر افغانسالالالتانازطر  

تصمیم کمسیون شکایات بسته به تائید اقال  یک عمو بین المللی بود. نرش من دو  صربه این اساس   که تعیین می شالدند
 با مرامات افغان. جامع  بین المللی شخص ارتباطیجهت داشت: نظارت بر امور ملل متید و 

باصم مالقات کردند و موافره  9002افغان و نمایندگان کلیدی بین المللی در بهار  برجسالالت یک گروپ از سالالیاسالالتمداران 
نکه ما یک سالالالالند مبنی برصمچو توافر را نیافتیمل اما یونس قانونی آدل با دائر گرد 9002نمودند که انتخابات در خزان 

که  گفتو نمیکندعالد موافراله کاله او صیچوقالت بالا این مو دنرا مورد سالالالالالالالؤال  قرار داد و ادعالا کرآرئیس ولسالالالالالالالی جرگاله 
مندرج قانون ای از موعد معینه  بعدکه انتخابات یندگی از ولسالالالالی جرگه ندارد صالالالالالییت صمچو تصالالالالمصالالالالیم را به نما

 99مارچ و  99بین  از روزصا یبرطبر قانون اسالالاسالالی انتخابات باید دریکگزار گردد و اصالالرار داشالالت که رب اسالالاسالالی
به پایان ( 6022)اول جوزای  9002می  99 خکرزی بتاری یسالالت جمهورریا ۀدور دائر شالالالودل زیرا  9002اپریل 

میرسد. قانونی استد ل میکرد که اگر انتخابات بعد از آن تاریخ صورت گیردل درآنصورت رئیس جمهور باید استعفی 
  می رئیس جمهور مشروع نخواصد بود. 99بعد از به نظر او کرزی دصد تا وقتیکه انتخابات به پایان برسد. 

مندرج قانون اسالالالاسالالالی عملی نیسالالالت. وقت برای اینکار بسالالالیار  عینما صمه می دانسالالالتیم که تدویر انتخابات در زمان م 
مواد برای انتخابات طرح و تدارک نشده بودل رأی دصندگان و کاندید صا باید راجستر می شدند و تا آنوقت کوتاه اسالت. 

د در و ورقه صای رأیدصی و سائر موا تدابیر امنیتی به پیمان   زم اتخاذ نشده بود لمبارزات انتخاباتی باید براه می افتاد
کارمندان انتخابات به ده صا صزار باید رصنمائی و آموزش داده می شدند و صمچنان سالرتاسر کشور توزی  نگردیده بود. 

قانون اسالالالاسالالالی ایترام می شالالالدل باید  صرگاه به موعد معین پروگرام آموزشالالالی برای رأی دصندگان باید به پایان میرسالالالید.
وقتی نتیجه میدصد که تیت شالالالرایط جن   انتخابات .می گردید درآنصالالالورت صمه چیز صا در موعد بسالالالیار کوتاه عملی

در روز انتخابات خطراتی متوجه رأی دصندگان در بعمی از سایات  اگربیشترین سایات کشور قابل دسترسی باشند. 
 ن شان به پای صندور صای رأی خواصد شد.مان  رفت گرددل اینکارکشور 

او برای پنج سالالال انتخاب شالالده اسالالت. اولین انتخابات در  برطبر قانون اسالالاسالالی که در اول موق  رئیس جمهور آن بود
صورت گرفت و کرزی تا ماه دسامبر مراسم تیلی  را بجا نیاورد. به این اساس رئیس ( 6020)قوس  9004اکتوبر 

میباشد.   9002مشروعیت ریاست جمهوری او بسیار فراتر از تاریخ مورد توافر انتخابات  جمهور اصرار داشت که
اما قانونی در نظر خود جدی بود و صیچ نشالان  از تغییر نظر در او دیده نمی شد. نمایندگان جامع  بین المللی اشاره به 

یاسالالی بود. در آنوقت یک توافر سالالصالالورت گرفته  9004آنچه میکردند که در انتخابات گذشالالت  ریاسالالت جمهوری در 
از آنها  ماتر از آنچه در قانون اسالاسی تعیین شده بودل بعمل آید. د تا انتخابات در موعد بع بین رصبران افغان بعمل آمد

 میخواستیم تا به عین شیوه اکنون نیز توافر نمایند.

او از یمایت تعداد زیاد نمایندگان ولسالالالالالالی  من از قانونی خواصش کردم تا بگذارد از این تنگناه عبور شالالالالالالود؛ دراینیال
جرگه برخوردار بود. قانونی ادعا میکرد که رئیس جمهور برای سالالالالهای متمادی به شالالالورای ملی  و رصبران انتخابی 

آنها چندین بار  د. باله گفتال  قالانونی:نموآن عط  توجاله نکرد و بالدینوسالالالالالالالیلاله او در برابر خود گروپ مخالال  را ایجالاد 
من موافرم که رئیس جمهور باید رئیس جمهور صالالالالالالیبت نمایندل  کن رئیس جمهور به آنها موق  نداد. کوشالالالالالالیدند تا با 

روابط نزدیک را با شالورای ملی برقرار میکرد. ولی این نمیتوانسالت یک دلیل مرن  برای پرتاب کردن کشور در یک 
که  سط فصل جنگها باشد و بهتر خواصد بودو بیران قانون اسالاسالی و بی ثباتی سالیاسی باشد. بهار و تابستان آینده شاید

 تا آنوقت ما موفر به داشتن مؤسسات مشروع و فعال گردیم. البته د یل من تأثیر کم داشت و مبایثات ادامه یافت.

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړ له ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

رئیس سالالالتره  اامکانات را برای بیرون شالالالدن از بیران جسالالالتجو میکردیم. آی صمهصمکاران بین المللی خود  جم من با 
رئیس جمهور مشالالروعیت خود را تا تدویر انتخابات یفظ میکند   می میتوانسالالت اعالم نماید کهالم عظیعبدالسالالمیکمه 

 در معلوم می شالد که این امکان عملی نخواصد شدل زیرا دیدیم که عظیمی نمیخواصد در یک معمل  سیاسیل بخصوص
 یس  ادارۀ مؤقت و یا یکومت سرپرستارتباط با قانون اساسی نرش بازی کند. آیا رئیس جمهور میتوانست به ییر رئ

است میخواستند یعنی یک ری  او با صالییت میدود در مرام باقی بماند  این ترریبا  صمان چیزی بود که مخالفان سیاسی
برای سالاله ماه تابسالالتان. رئیس جمهور صمچو راه یل را قبول نمیکرد و نیز نگرانی جامع  بین المللی را جدی  مالالعی 

مبنی برآنکه مجددی رئیس مشالالالرانو جرگه را  به ییر رئیس جمهور وجود داشالالالت یک راه یل دیگر نمی گرفت. آیا  
از این کار ولو برای مدت کوتاه  مجددی سالالالالمند و مالالالعی که مؤقت برای صمین وقف  زمانی درنظر گرفت  این نظر 

نمیکرد. آیا ممکن بود که یک یالت امالالالالالالالطرار  تبالدر آیالدل قالابالل نگرانی بود و رئیس جمهور صرگز باله اینکالار موافرال
اعالم گرددل طوریکه قانون اسالالاسالالی اجازه میداد  بسالالیار ممالالیک معلوم می شالالد که به مرصالالد تدویر انتخابات آزاد و 

 میگردید. دموکراتیکل چنان قیود جدی ناشی از اعالم یالت امطرار وم 

شالالکل دائر خواصد کردل چیزیکه صیچیک ما اعم از افغانها رئیس جمهور تهدید میکرد که لویه جرگه را برای یل این م
به شالالالالالالالمول  امعال  بین المللی آنرا نمی خواسالالالالالالالتیم. زیرا ممکن بود که در لویه جرگه صرمومالالالالالالالوع مطرح شالالالالالالالودجالو 

از قبیل خروج قوای بین المللی و یا تعمیل جدی قوانین  لمی جستیم یمومالوعاتی که ما  در آن وقت از طرح آن دور
 یک یالت بسیار مرید قرار داشتیم. شرعی. ما در

 92)آگسالالت  90کمسالالیون مسالالترل انتخابات اعالم کرد که انتخابات بتاریخ ( 6025دلو  2) 9002 یجنور 92بتاریخ 
 توانسالالالتیممی ل زیرا درآنوقتمنصالالالفانه بودن شالالالفافیت و دائر خواصد شالالالد. تعیین تاریخ مبتنی بود بر کلیتل( 6022اسالالالد 

بیشترین رأی دصندگان فراصم سازیم. ولی تعیین این تاریخ یموردائر کنیم و زمینه را برای انتخابات را بطور درست 
رئیس جمهور فاقد  آگست 90می و  99. مخالفان سالیاسالی اصرار داشتند که بین ه بوداصمرمشالکل عدم توافر با بازصم 

اگر رئیس جمهور با پایان  وامح ساخت که زایمد مالیأ مسالعود معاون اول رئیس جمهور نی یتی. میباشالدشالروعیت م
 ل او از انتخابات یمایت نخواصد کرد.از مرام کنار نرود( 6022)اول جوزای می  99یافتن کارش در 

به شمول  برجسالتهند تا با رئیس جمهور و یک تعداد سالیاسالتمداران اطالع دادبمن ( 6025دلو 64)فبروری   0 بتاریخ
رسالالالالالید. چند روز بعد نو اما پیشالالالالالرفتی به مشالالالالالاصده  وزصالالالالالورت گرفتدر آنرالقات نمایم. مذاکرات م رصبران مخال 

انتخابات و پیشالالرفت امور آن مذاکره کردیم  باردیگر به دیدار رئیس جمهور رفتم و ما بازصم چند باردر بارۀ تغییروقت
ز او به رئیس جمهور گفتم که انتخابات به صیچ صالورت قبل از تابسالتان دائر شالده نمی تواند. او بخوبی میدانست و اما 

 اجرای آن آگاه سازد.مرا قبل از  صدو میخوادارد خطیرتاکتیکی را درنظر  ییک باز معلوم می شد که شنیوۀ گفتار

ازطر  رئیس جمهور ایالا ت متیالده امریکالا به ییر نماینده  Richard Holbrookق  ریچالارد صالالبروک دراین مو
مخصالالوص برای افغانسالالتان و پاکسالالتان مررر گردید. او قبال  برای چند روز به افغانسالالتان آمده بود و باصم مالقات کرده 

 بهینکار ا و اما رای تأمین امنیت انتخابات بودب زیادتر بودیم. واشنگتن مصرو  مبایثات تشدیدی در بارۀ اعزام قوای
ل از من خواستند با ایشان در قصر دیدار داشالتبا کرزی  صالبروکیک روز عصالر که . مالرورت داشالتوقت بیشالتر 

]مبنی بر  راه یل  ترامالالا میکرد تاکرزی مصالالرانه ازوقتی به آنجا رسالالیدمل صالبروک  ریاسالالت جمهوری مالقات کنم. 
رئیس جمهور  آگسالالالالت را برای انتخابات قبول کند  90بپذیرد. آیا او یامالالالالر بود که تاریخ را  بات[تعویر تاریخ انتخا

افزایش دصد و اما میخواسالالالالالت دربارۀ تاریخ انتخابات مطمئن شالالالالالود.  65000اوباما درنظر داشالالالالالت تا تعداد قوا را به 
 کرزی نه چندان به میلل ولی به صالبروک دربارۀ موموع اطمینان داد.

فبروری  92رفتم. درصمان روز یعنی  «ناروی»کشورم روز بعد من برای سالگرۀ روز تولد خود به کوصستانات چند 
قصالالالر ریاسالالالت جمهوری در کابل به من اطالع داد که رئیس جمهور یک فرمان صالالالادر کرده و به ( 6025یوت  2)

که موعد روز قبل از آن می یعنی 99در   ه قانون اساسیانتخابات را مطابر ب  کمسیون مسترل انتخابات صدایت داده تا
قانونی آن بسالر برسالدل دائر نماید. این فرمان بصالورت فوری یکنوع مغشالوشالیت را در مراکز مهم بین المللی به وجود 
آورد. در واشالالنگتن این نگرانی بیشالالتر بود تا ید نارایتی و عصالالبیت. کرزی قبال  به صالبروک وعده داده بود که تاریخ 

ارسالالال . ادارۀ اوباما در نظرداشالالت با نمانداسالالتوار می پذیرد و اما یا   پس از چند روز بر وعدۀ خودآگسالالت را  90
کار تشالالالویر شالالالالدم. از اینمن نیز در و آگسالالالت توصالالالالیه نماید 90رئیس جمهور کرزی را به پایداری به تاریخ  یک پیام

زمانیکه از جریانات در کابل مطل  شالدمل از صمکاران امریکائی خود خواسالتم تا بسالیار زیاد نگران نباشند. من با دفتر 
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اطمینان نمیکرد و نگران آن بود که رئیس جمهور کرزی بطور منظم در تماس بودم. اما صالبروک وامالالالالیا  ایسالالالالاس 
رار نماید. درکابل کرزی بازی را به شالالکل دیگر چرم میداد. اکنون او کسالالی مبادا رئیس جمهور به تاریخ اصالاللی اصالال

بود که به رعایت قانون اسالالاسالالی تأکید میکرد و مخالفان سالالیاسالالی خود را در موق  دفاعی قرار داده بود. صمه رصبران 
ابات ها برای تعویر انتخبرجست  مخالفان  با تمام معنی میدانستند که انتخابات زودرس برای آنها غیرعملی استل اما آن

در موق  رئیس جمهور سالالالالرپرسالالالالت از مشالالالالروعیت و صالالالالالییت کامل به این دلیل دل بسالالالالته بودند که رئیس جمهور 
برخوردار نبوده و به ییر یک کاندید مالالالالالالالعی  در مبارز ات انتخاباتی اشالالالالالالالتراک خواصد کرد و توانائی او در جهت 

صبران در بدل یمایت آنها صالالدمه خواصد دید. مخالفان میدانسالالتند که یکومت و دادن وعده به دیگر ردسالالتگاه اسالالتفاده از
کاندید صای  و اسالالالالالالتفاده خواصد کردل شالالالالالالخص رئیس جمهور خواصد بود سیگانه شالالالالالالخص که از مزیت انتخابات زودر

 مخالفان دراینصورت جهت راه اندازی مبارزات واقعی انتخاباتی با کمی وقت روبرو خواصند شد.

 اشالدم. بسیاری از رصبران سیاسی کشور در آنج ایمالارتی به کابل برگشالتمل به دفتر رئیس جمهور مارچ وق 4بعد از 
ته بودندل به شمول مجددی رئیس مشرانو جرگه و میرویس یاسینی معاون ولسی جرگه. صمچنان تعدادی از یمالور یاف

س کمسیون مسترل انتخابات اعمالای برجست  یکومت نیز صمراه با رئیس جمهور و رئیس ستره میکمه عظیمی و رئی
یالامالالالالالالالر بودنالد. رئیس جمهور وامالالالالالالالح سالالالالالالالاخالت که او یتی یک روز صم نمیخواصد بدون صماله داکترعزیزهللا لودین 

مشروعیت کامل درمرام باشدل به عبارت دیگرموموع رفتن به انتخابات زودرس صنوزصم مطرح بود. لودین در مورد 
مطرح  سالالؤال اینمی گفتم که دیگر میکرد. من اسالالتد لات صنوز صم تاریخ تعیین شالالده از طر  کمسالالیون مسالالترل انتخاب

انتخابات بطور عموم میخواصید نیسالالت که انتخابات در ماه می یا ماه آگسالالت صالالورت گیردل بلکه سالالؤال اینسالالت که اگر
 دراین ارتباط. وجود نداردبتواندل صیچ بدیل عملی غیر از ماه آگست  دائر شده

 . کامال  برطبر قانون اساسی نبود که آنهمبود گرفته  صورتقبال  یک تفاصم سالیاسی مومالوع  صمچوعظیمی گفت که در
در آنجا صیچ نظرجدی و صیچ اصالالالالراری مبنی براینکه انتخابات به تعویر افتدل دربرابر تشالالالالویش رئیس جمهور مطرح 

 یتی معاون رئیس جمهور )میأ( مسعود نیز تایدی نظر انعطا  پذیر پیدا کرده بود. لنشد

صالالیبت کردم. او قبل از آغاز مجلس رۀ ومالال  با رئیس کمسالالیون انتخابات  لودین در اوائل صالالبح صمان روز بامن در
در منوال  به صمین بیرز صم مدار اعتبار اسالالالت. وآگسالالالت صن 90آماده بود با نشالالالر یک اعالمیه تصالالالریح کند که تاریخ 

بین کرزی و لودین یک مناقشالالاله شالالالدید شالالالعله ورشالالالد. من ندانسالالالتم که آنها یکی به دیگر چه  دفعتا   روان بود که مجلس
به خارج شدن از اتار کردندل بدون آنکه به کدام نتیج  قطعی رسیده  عگفتندل ولی دیدم که دیگر اشالتراک کنندگان شرو

 نگذاری خود بدون تعیین یک تاریخما نمی توانستیم به پال ل زیرانگران اوماع شدم نیز . من دچار سردرگمی وباشالند
با این وزرای ناتودرنظر بود و من نمیخواسالالالالالالالتم که نیزیک مالقات وزرای ناتو درصمین چند روز  قطعی اداماله دصیم. 

من از اتار مجلس بیرون رفتم تا از منزل بهریال راج  به افغانستان و انتخابات صیبت کنند.  صمه دشواریها در کابل
یک گروپ ازشالالالالالخصالالالالالیت صای کلیدی دردفتر رئیس  شالالالالالتراک کنندگان را دوباره به مجلس برگردانم.ای ازپایان تعداد

آگسالالت  به  90جمهور تجم  کرده بودند. لودین میخواسالالت فورا  یک اعالمیه مبتنی برملیوظات یروقی در جهت تائید 
ر روقی با اعتبار برای تعویصیچ دلیل ی می گفت که عظیمیییر روز انتخابات صادر کندل ولی عظیمی ایتجاج کرد. 

که قانون اسالالاسالالی را تفسالالیر کند. صرگاه لودین  نیسالالتصالالالییت  واجد اینو لودین  ردآگسالالت وجود ندا 90انتخابات در 
اید به بگرفته شودل  تصمیم ولی اگر دنل درآنصالورت او رسالما  با آن مخالفت میککندمومالوع را برمبنای یروقی اعالم 

 از اصرار مزید منصر  شد و موافره نمود. . دراخیر لودینباشدل نه قانونی عملیو د یل اساس مالیظات 

آگست را تثبیت نمود. رصبران  و نمایندگان  90روز  و کمسیون انتخابات یک اعالمیه را به نشر سپرد چند ساعت بعد
ا تصمیم را مورد انتراد قرار دادندل اماین از این تصالمیم اسالتربال کردند. رصبران مخال  با ابراز تبصالره صا  بین المللی

 92وقتی به پایان رسالالالید که عظیمی بتاریخ مشالالکل ند روزبعد کرزی نیز تاریخ را قبول کرد. چبا آن مخالفت نکردند. 
اعالم کرد که رئیس جمهور میتواند با تمام صالالالالییت تا تدویر انتخابات بکار ادامه دصد. ما بدینوسالالالیله از رسالالالما  مارچ 

تاریخ تعیین گردید و معمل  مشروعیت رئیس جمهور طی  ؛قانون اساسی جلوگیری کردیم بیرانسیاسی و یک بیران
دانسالالتیم که چه اندازه وقت برای تدارک صمه کار صا  مدت سالاله ماه از  می تا آگسالالت نیز ومالالایت پیدا کرد و با خره 

 در اختیار داریم.

بال  آغاز کرده بود و آن یک موموع بسیار مغلر و اما  زمی بود کمسالیون مسترل انتخابات ثبت نام رأی دصندگان را ق
تا صمه رأی دصندگان را درعین زمان و تیت شالرایط موجود امنیتی ثبت نام کند. کشالور به چهار قسالمت ترسیم شده بود 
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و ثبالت نالام طی مرایلی تالالا ختم مالالاه فبروری صالالالالالالالورت گرفالت. آن عالالده رأی دصنالالدگالان کاله کالارت صالالای رأیالالدصی را در 
أیدصندگان به ربود  میدود انتخابات گذشالته بدسالت داشالتندل مالرورت به ثبت نام مجدد نداشتند. عملیه ثبت نام به کسانی

صیچکس نمیدانسالالت که چه تعداد رأی دصندگان کارت صای  .که کارت صای سالالابره را در دسالالت نداشالالتندجدید و کسالالانیکه 
کارت صای سابره را  نسبت به مردم شهرصا مردم در دصات ولی یدس زده می شالد که بیشتر لنگهداشالته بودند را سالابر

. بزودی معلوم شالالد که ارقام ثبت نام متعادل نیسالالت. مردم قادر نبودند تا در وقت معین نظر به مشالالکالت باخود داشالالتند
 فاصالله بین میل سالکونت و میل ثبت نام به مراکز ثبت نام یامر شوند. باید مراکز سیار تشکیل می شد و موعد ثبت

. اشالالالالخاص بسالالالالیار بار ثبت نام کردندو سالالالاله  نام تمدید می یافت. بهریال امکان بی نظمی صا زیاد بود. بعمالالالالی صا دو
سالالالالالالالالاله نیزبرای رأیالدصی ثبالت نالام کردند. در بعمالالالالالالالی و یات  تعداد خانم صا که ثبت نام کردندل بطور  62جوانتر از 

لطی غ نام شوندگان به مراتب بیشتر از کابل بود که وامیا  نامتناسب بسیار زیاد بود. درقندصار و ننگرصار تعداد ثبت 
 تایدی جدی تر بود.نسبت به آن دو و یت و اما در کابل کنترول عملیه ثبت نام  را نشان میداد

ز صمه مجبور بودند در آن رو ل زیراشوندمیکمسالیون انتخابات فکر میکرد که این صمه مشکالت در روز انتخابات یل 
در رن  مخصالالالوص غوطه دصند تا از رأیدصی دوباره جلوگیری شالالالود. ما میدانسالالالتیم که بی نظمی و  انگشالالالت خود را

یک تعداد ازبا آنهم ما  و کمسالالالالالالالیون انتخابات  لجلوگیری از آن برای ما مشالالالالالالالکل بود وترلب صالالالالالالالورت خواصد گرفت 
  )پایان فصل( .کرده بتوانیم تا موارد ترلب را کش  استفاده کردیممیکانیزم صا 

 مه دارد()ادا
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