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 جمهوری؟ ریاست دوم دور انتخابات چگونه
 

 جمهوری ش هـ1۱۳۱ سال والیتی های شورا و جمهوری ریاست انتخابات در دارند اطالع ما هموطنان که طوری
 که است گرفته صورت گستردۀ های تخطی و تقلب دهی رأی های حوزه و مرکز  ها ده در افغانستان اسالمی
 ویدیوهای با مستند شواهد و اسناد که داشته فعال سهم آن در محل زورمندان باهمکاری دولتی ادارت مسؤولین
 .دارد قرار آنها رس دست در و ورزیده مواصلت انتخابات مستقل کمیسیون آدرس به آنها تصویری

 
 ها صندوق دهی رأی مراکز از بعضی در هرات و شریف مزار قندهار، پروان، والیات در مثال و نمونه طور به

 شکل به شفاف غیر دهی رأی اوراق و گردیده پوری خانه مشخص کاندید یک نفع به کاران تقلب توسط سرانه خود
 .است شده ریخته رأی ها صندوق به معامله هم یا
 
 عده اسالمی جمهوری ش هـ 1۱۳۱ سال جمهوری ریاست  دوم دور در شفاف انتخابات منظور به اساس این به

 دولتی وظایف و رسیده شان اعمال جزای به باید اند ساخته آماده دهی رأی مراکز در را تقلب زمینۀ مردانیکه دولت
 .شود دراورده تعویق به شان

 در که والیات در ولې برد نام امنی نا میتوان را دلیلش باشد گرفته صورت ها تختی گونه این  امن نا مناطق اگردر
 .پذیر نا انکار است حقایق آن در زورمندان و مردان دولت دخالت میگویند، ثبات و امن از ان
   

 تقلب از جلوگیری برای مشخص تدابیر باید است رفته دوم دور به انتخابات که کنونی شرایط داشت نظر در با بناء  
 .شود گرفته دست روی

 
 صندوق در رأی انداختن به مؤفق انتظار ها ساعت از بعد و اند رفته رأی های صندوق پای به کسانیکه با ما مردم

 .افغانستان مردم خوردۀ قسم دشمنان برای آهنین است جوابی و بوده ما مردم مسؤولیت احساس
 

 به و کشیدن صف انتخاباتی های حوزه در میهن و خاک دشمنان متواتر های تهدید داشت نظر در با افغانستان مردم
 مسؤولیت و رسالت ادای برعالوۀ تا گرفتند سهم شان کشور تأریخی بزرگ امر درین و رفته رأی های صدوق پای

 کشانیده خون و خاک به را ما مردم سمت و زبان قوم، نام به هم هنور متأسفانه و است آغشته خطه این مردم چپاول
 5 نمایند می و نموده معنوی و مادی امتیازات کسب طریق بدین و
 

  میدانند کشورما احساس با و اگاه قشار زیرا خورد خواهند نه را آنها فریب دیگر کشور احساس به مردم خوشبختانه
 و ترقی بسوی داده، نجات بدبختی از را شان  کشورهای توانسته نه شان مردم همبستگی بدون کشوری هیچ که

 .دهند سوق تعالی
 
 قبلی و اول دور تجارب از داشت نظر بادر کشور در اجتماعی عدالت و واقعی دیموکراسی تأمین بمنظور بنا

 .میدارم معطوف را امور مسولین توجه ذیل اساسی مسایل به انتخابات
 
 آنعده  شفاف انتخابات  وتحقق مردم حاکمیت و دیموکراسی درست ساختن نهادینه و گذاری تهداب بمنظور -1

 مشخص کاندید یک نفع به و داشته دست وسیع های تقلب در که  اتنخابات کمیسون ومسؤولین دولتی کارمندان
 شود درآورده تعلیق به شان دولتی وظایف اقل حد هم یا و عزل شان وظایف از مینمایند ویا نموده پا زیر را  قوانین

 درین عدالت تأمین ء برعالوه عمل این. برسند شان اعمال جزای به قانون مطابق جرمی کرد عمل با متخلفین و
 . بود خواهد مناسب سازی زمینه شفاف انتخابات برای نیز آینده در مرحله
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 جعل برای زمینه خود که امن نا مراکز در. گیرد می صورت دهی رأی آن در که مراکزی مطمئن امنیت تأمین - 2

 5شود جلوگیری دهی رأی مراکز ایجاد  از است تذویر
 و مرکز دهی رأی های حوزه در مردم و کشور واالی های ارمان به متعهد و احساس با مسؤولین تقرر و تعیین -۱

 .ضروری است امری کشور والیت
 
 و  ساحه امنیت تأمین منظور به ملی امنیت و ملی پولیس اردو، مشترک های ارگان امنیتي های نیرو ایجاد -2

 مختل را ساحه امنیت هم یا و  بدنام را انتخابات پروسۀ خواهند می عمدا   که اشخاصی عده آن عمال از جلوگیری
  5نمایند می سازی زمینه تقلب برای و ساخته

 
 کمیسیون مسؤولین و جمهوری ریاست نامزدان نمایندگان محظر در آرا نتایج دهی رأی پروسۀ ختم از بعد -0 

 در  آن نقل یک موقع به مسؤولین امضای و مهر با گردیده پروتوکول درج جانبین قناعت از بعد و شمار انتخابات
 های العمل طرز یعنی. نمایند ارسال انتخابات مستقل کمیسون مرکز به را آن دیگر نقل و مربوط دهي رأی مراکز
 5شود رعایت پیگیر صورت به راستا درین موجود

 
 های ارگان کمک به و مسؤول های ارگان توسط و  مطمئن شکل به دهی رأی های حوزه از رأی های صندوق -6

 5گردد ارسال مرکز به امنیتی
 
 رابا مردم و نموده اقدام صادقانه باطل از درست رأی سازی پاک در ومدارک شواهد مطابق شکایات کمیسون -7 

 5سازند باخبر موقع به  میدیا طریق از داشته دست مدارک و اسناد
 
 فشار هرگونه به را کمیسون این کارمندان کسانیکه و شوند حمایت تهدیدها گونه هر از باید کمیسون کارمندان  -8 
  5شوند مجازات قانون مطابق و دستگیر سازند می مواجه تهدید و
 
 این مردم بخاطر  وعدالت امن ، برادری ، صلح امر در هموطن یک منحیث مشخص ټیم طرفداران و ټیم -۳

 تشویش موجب که تهدیدات هرګونه از داشته نظر در را متقابل احترام شان های وصحبت تبلیغات در سرزمین
 به و دستګیر را اشخاص چنین کشور وامنیتی عدلی ادارات ان غیر در نمایند نظر صرف گردد می عامه اذهان
 5برسانند شان اعمال جزای

 
 همان به باشند داشته گیری موضع وطندوستی روحیه با و متواضع مشخص های تیم نمایندگان که اندازه هر به -15

 .گرفت خواهند قرار مردم پذیرش و حمایه مورد اندازه
 

  است امری پروسه این در کشور احساس با و نفوذ با اشخاص و دین علمای زنان، جوانان، اقشار فعال سهم -11
 .احساس با و پرستانه وطن

 
 فضای در اول دور نواقص و ها کمبودی از مثبت تجارب کسب و داشت نظر در با دوم دور انتخابات اینکه امید به

 اصلی گیرندۀ تصمیم ملت که شود گذاشته احترام چنان  مردم آرای به و گرفته صورت سرتاسری و شفاف امن،
 التوفیق هللا ومن  5گردد خویش سرنوشت

 


