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 «تداوم» و« تحول»تیم  کار تخنیکی در یها نارسایی
 

چه   باید هر داریم قرارانتخابات  تجربۀو  دیموکراسیمراحل اولیۀ  درهنوز کنیم  که ما زندگی می جامعه ای در
برای ضایع  نظر داشته و مدکارا  ی" دادن طورأدرک مردم را از "ر ی اجتماعی سیاسی جامعه وها ساختاربیشتر 

احساس مسؤولیت نمی  قضایا برابر های مختلف که هنوز در های نهاد عمل کرد نشدن آن محاسبه دقیق داشته باشیم،
مدیریت  یکه انتخاباتی ب کارزاردهی  سازمانزین رو ا ،نمائیمدهند توجه  می ه ضوابط ترجیحا بکنند بیشتر روابط ر

های شبکه های استخباراتی  یتفعالزمینه تجربه الزم داشته باشد وهم از  خاص که از طرف افراد مسلکی که در
ت مدیری ،آن را بداند راه مبارزۀ و تشخیصاعمال خالف را گرفته بتواند نقاط ضعف را  آگاهی داشته باشد تا جلو

یم ت ناظرینمراکز  بسیاری از حالیکه در تقلب را بگیرد در که جلو ندتوا دهی میی" أمراکز "ر بر ناظرینکردن 
گفتن این سخن که  این رو ی دهی ازاز شروع رأ یا سه ساعت بعد دو دکه آمدن آنهائی وبودند تداوم موجود ن تحول و

ی دهی أشروع ر کردن صندوق ها قبل از تواند یکی از دلیل آن پر ی دهی در فالن مرکز تمام شده بود میأر وراقا
صندوق وجود دارد  چه تعداد ی دهی وأچه تعداد اوراق ر این مرکز همه بدانند که در باید قبل از ناظرین وده باشد،ب

، فق نشدنددور اول به آن مؤ که در امر حتمی است ناظرینی دهی برای أکنترول نمودن صندوق ها قبل از شروع ر
 کار در بزرگ کرده بودند که این عمل خالیتماد های انتخاباتی اع به کمیسیوناین مورد  تداوم بیشتر در ل وتیم تحو

 هر مرکز الزمی است در ناظرینکمک به  غیر رسمی طور چند نفر رسمی و ناظر نفر موجودیت دو ،این تیم بود
هم شیوه های  ویش دوره های پ داشتن تجربیات از باهمگرایی  که تیم اصالحات و حالی در اول نبود، دور که در

 رد از انواع تقلب ها استفاده کردندمو همگرایی رکالم کرده بود در اصالحات و تقلب را که فضل احمد معنوی به تیم
 شماریم:می  بر که ذیالً آنرا

 - ی دهیی دهی خارج از مراکز رأردن صندوق های رأک پر. 
  - یجهت رسیدن به مراکز رأی دهی صفوف رأ ایجاد موانع در. 
 - ارکنان کمیسیون هاوقت ک ضیاءهای زبانی جهت  دهی جنگ سازمان ایجاد بی نظمی و. 
 - دن ثبوت برای متهم کردن تیم حریفکر مان دهی شده جهت پیدازسامصاحبه های ساختگی  دهی و سازمان. 
 - زی همزمان در اشرف غنی احمد بخصوص داکترها ناگون جهت بدنام کردن شخصیت شایعات گو پخش 

 ند. بودی دهندگان صف کشیده که رأ یعنی جائیی دهی همان محل رأ
 -  ی انداختن.هنگاهی رأ همزمان در همگرایی وکمپاین کردن به نفع تیم اصالحات 
 - را رنگ کرده کارت شورای والیتی را انداخته وکارت ریاست  راکه صرف انگشت آنهاها خانم نبازی داد

 اصالً ندیده اند.
 - بودند. ی دهی مصروف کارمحالت رأ استخدام کارکنان کمیسیون انتخابات که در 
 - یت مستقیم مسؤولین دولتیحما مداخله و. 
 - در ذات خود دست  ،داشتنددست تقلب  اجرای مجازات به افراد دولتی که در کین دولت درابی تفاوتی ار

 دهد. تقلب به نفع این تیم را نشان می داشتن در
 ازتوان  جا نمی این البته که درتداوم را به حد اقل رسانیدن  عوامل دست به دست هم داده آرای تیم تحول واین همه 

 رکزم صد هفت شد بسته بودند و صاحب می بیشتر ءآن آرا که تیم تحول و تداوم در مسدود بودن بسیاری از مراکز
این خصوص از بی تفاوتی  تداوم در تحول و ، الزم است این بار تیمی دهی بسته شدنددر آخرین لحظات قبل از رأ

 رد.بگذا ءعرصۀ اجرا عملی در این خصوص طور الزم را در تدابیراستفاده نکرده 
ین عالم با سواد ب صلح بین بی سواد و به یک امر متقاعد میسازد که بین جنگ و نظرداشت آنچه گفته آمدیم مارا در با

وبه جهان ر که هم در بحرانيمنافع ملی افغانستان در چین حالت  یکی را برگزینم این کار مورمأ یر وو عامی بین مد
وان که تیگانه کسی ،تواند باشد نمی فردهر  از این بحران کار تحاشي ،منطقه افغانستان و اوج گیری است وهم در

چنین مدیریت را دارد همانا داکتر اشرف غنی است انتخاب این شخص میتواند بحران سیاسی اقتصادی و نظامی 
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 تقالجامعه انتکنوکرات  روشنفکر و ساالران به قشر ها و جنگ یآنرا از مافیای افغانستان را درست مدیریت کند و
 ،عقولم استفاده نا آقای کرزی و یمدیریت ناکارا آن این سیزده سال گذشته و درغیر ،چنین حکم میکند سلیمعقل  ؛دهد

 کار صرف به یک مدیرباشد، تحقق اینگان برای آیند های خارجی درس خوب بایداز کمکشده نارهبری  غیر پالنی و
 بس. دانش ضرورت دارد و علم و عاقل قاطع آراسته با کارا

  
 پایان
 

 رد« تالش مرحم گذاری مرگ در پیام آور» به این عنوان بود شده بود که در واشنگتن پوست نشر مقاله ای -1
 بود...مرگ مسمی  عبدهللا عبدهللا به پیام آورین مقاله گفته شده بود که زمانی ا

 
2- https://www.facebook.com/photo.php?v=10152211131222221&set=vb.20236222

2&type=2&theater 
1- http://da.azadiradio.org/content/article/25162150.htm 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152233163784773
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152233163784773
http://da.azadiradio.org/content/article/25397150.htm

