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 ؟دیما برنده شوش د تانزرا به عوض بازشماری باطل سا  مردم أ آر
 
 

ینسو خاطرات دب  ۱۳۷۱مردم افغانستان اززورگوئی و تجاوز بر حقوق دیگران توسط زورمندان و تفنگداران از سال  
یک دورهٔ سیاه یعنی حاکمیت خلق وپرچم پایان یافت و دورهٔ سیاه تر از آن  ۱۳۷۱تلخی دارند. بیاد دارم که در سال 

ت شده در پاکستان وایران در کابل روزی با بایسکل از ی تشکیل وتقویا بعد از قدرت گیری توسط تنظیمه آغازشد.
چهار راهی دهمزنگ بطرف سینما پامیر در حرکت بودم که توسط یک پاتک شورای نظار متوقف شدم. یک جوان 
پکول پوش با مو های دراز چرکین در حالیکه تفنگ اش را به من نشانه گرفته بود به من فرمان داد تا محتویات جیبم 

مامور دولت نبودم دکاندارهستم اجازه بده که بروم روزی  بگذارم. گفتم من ام بایسکل قنجغهٔ  آورم و باالیرا برون 
از شنیدن حرف هایم قهقه خندید و گفت  پس حق وحالل پیداکنم. جوان که در ابتدا با عصبانیت به من می نگریست

ب ات نگاه نکنی والی باالیت فیر قعش کن به بایسکل ات را بگذار وبرو. هو" مر کرد:اچقدر ساده هستی و سپس 
در برابراین تشنگان  و مال خود جان ممکن نبود با دستان خالی از . مجبور به فرمانبرداری بودم زیرا"ممیکنی
   دفاع کنم. غنیمت

 ندارد. ۱۳۷۴الی  ۱۳۷۱یر من در سالهای ظنوضع کمسیون انتخابات در این روز ها تفاوت زیادی با وضع افراد 
در نقاط  تنظیم های متشکلهٔ این تیم این کمسیون هم با زورمندان مسلح یک تیم انتخاباتی روبرو اند که در آن زمان

جمع شده اند تا  جبهه مختلف پایتخت پاتک ساخته بودند و باالی هم راکت فیر میکردند اما حاال مؤقتأ باهم در یک
و  هختا عد از آن باالی غنایم بجنگند و کابل را بار دیگر ویران سهمین نظم و دموکراسی نیم بند را نابود کرده و ب

کمسیون مستقل انتخابات هم غیر مسلح است و   .دمساعد سازن خادم پاکستان زمینه را برای مارش مجدد طالبان
شان بگفتهٔ مردم  رد و خ ننتیم تنظیمی ها با وصف بیش از صد جلسه و استماع دالیل کمسیون قناعت نمی ک چون
حاضر به استفاده از قوه برای دور  با وصف خواهش های مجدد کمسیون حکومت رگیدارد و از جانب د گنل   یک ا م

رفته گ ، هم کمسیون و هم مردم در حال بالتکلیفی قراردتنظیمی از دفاتر کمسیون نمیشو مسلح ساختن اعتراضیون
 سادات، سخنگوی کمیسیون روز ذبیح هللا در والیات ذیربط اخالل میگردد. وزندگی روزمره مردم دان

عقرب( به صدای امریکا گفت که در "والیات تخار، پنجشیر و پروان ستاد انتخابات ثبات و   ۰۲)نومبر  ۱۱ دوشنبه
  ".تهمگرایی به کارمندان این کمیسیون اجازه تفتیش و بازشماری آرا را نداده اس

در دیگر من ادعا نموده بودم که یکی از تیمهای انتخاباتی با داشتن افرادی  تحریری بصرهٔ تیک  طی چند هفته قبل
به اصطالح  قوس تیم ۶خود میباشند. کنفرانس مطبوعاتی  ندداخل کمسیون مصروف مهندسی آرأ به صوب برنده ش 

صحت این ادعا را به اثبات رساند. معاون اول عبدهللا در این کنفرانس مطبوعاتی که ظاهرأ مخاطب  ثبات و همگرائی
 ۳۰۰۰۰۰اگر   ":داشتر، اظها دبو کمسیون بضمن ارعا رو د بود آن هواخواهان احتمالی خودشان

وما برنده  دمیشو أ ردرصد مجموع آ  ۹عشاریه   ۵۰متعلق به کاندید ما   آرأ  باطل شود ما برنده می شویم. "تقلبی" رأی
انگیزهٔ این همه کنفرانس های مطبوعاتی  ،شصرف نظر از نادرست بودن همین محاسبه ."مدور اول انتخابات میشوی

رأی  ۳۰۰۰۰۰همین  ی از میانأ ر ۱۳۰ از دید کمسیون ری آرأ است. زیرا هدف باز شماریو ممانعت از بازشما 
کمی بعد ازوقت رای دهی به  هک است یئا رأی ه ،هکمپنی درملوگ آن را مشکوک اعالن نمود که

یر علت تأخ واوراق نتایج آن قبأل به امضای همه ناظرین رسیده  آرای پاک اند که و هشد داخل سرفرکمسیون
هزار   ۱۷۰میان   از رأی واقعی و رأی باطل بوده است. برای تفکیکرمشکالت انترنت در کشوربه سرف آن نرسیدرد

است در جهت تأمین عدالت انتخاباتی و  یکوچک  مگا  ناین اقدام کمسیو .درأی باقیمانده بازشماری صورت می گیر
رأی قبلی  ۷۰۰۰۰۰ نوهمچ  را یأ ر ۳۰۰۰۰۰ این ن میدهد تا به کمسیون فرما  اما تیم عبدهللا احترام به آرای مردم.
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تهدید نمود که   بات و همگرائیثبه اصطالح   متی د.وش تا این تیم برنده دور اول انتخابات سازد صورت کتلوی باطلب
قوس(، اعتراضات براه انداخته شده توسط این تیم وارد فاز جدید  ۹) هتا روز شنبرمذکو در صورت عدم ابطال آرأ 

. یعنی آرای مردم درا دیکته میکن شیوه معکوس در انتخابات بدین ترتیب تیم داکتر عبدهللا  .دو وسیع خواهد ش 
دوستم و   متحدینش متکی بر را تعین نمی کند بلکه عبدهللا میخواهد با زورگوئی (داکتر عبدهللا)کاندید  سرنوشت

  .سرنوشت آرأ مردم را تعین کند محقق
خواست تیم داکتر عبدهللا برای  کمسیون ئیسهٔ ر قوس خانم حوا علم نورستانی ۷طبق اطالع افغانستان مانیتور بتاریخ 

کمسیون کار " نی گفت:ا بع قانون باشند. نورستا ت رأی را رد نموده و از همه کاندید ها خواست تا  ۳۰۰۰۰۰ابطال 
    یش می برد نه به اساس خواست کاندید ها".پ ای خود را به اساس قانونه

امید کمسیون به همین حرف خود عمل نماید و حکومت هم جرأت دور ساختن زورگویان منطقوی را از اطراف دفاتر 
و فاتر آن  کمسیون انتخابات در هفت والیت زیر بحث بخرچ دهد. چه حکومت قانونأ مکلف به تأمین امنیت کمسیون

   در سراسر افغانستان میباشد. کمسیون باید امکانات عملی برای پیشبرد وظایف خود را داشته باشد.
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