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 29/11/2019                   بهرام صادقی
 

  مردم  یآرا
 د نزعوض بازشماری باطل سا هرا ب

 د؟برنده شویما شتا 
 

 13۷1از سال توسط زورمندان و تفنگداران جاوز بر حقوق دیگران و ت زورگوئی مردم افغانستان از

پرچم  ویک دورهٔ سیاه یعنی حاکمیت خلق  13۷1ه در سال کیاد دارم ه خاطرات تلخی دارند. بینسو دب

 شد.  ز آن آغازو دورهٔ سیاه تر اپایان یافت 

 ایسکلدر کابل روزی با بایران  شده در پاکستان وتقویت  وی تشکیل ها بعد از قدرت گیری توسط تنظیم

وقف نظار متیک پاتک شورای توسط ف سینما پامیر در حرکت بودم که طره گ بچهار راهی دهمزناز 

من  ود بهنشانه گرفته بمن به ش را فنگدر حالیکه تهای دراز چرکین شدم. یک جوان پکول پوش با مو

 ،ودممور دولت نبأممن  گفتمبگذارم. ام بایسکل قنجغهٔ و باالی  محتویات جیبم را برون آورم تا مان داد فر

 کنم.  حالل پیدا هستم اجازه بده که بروم روزی حق و دکاندار

ر ساده دخندید و گفت چق هقاز شنیدن حرف هایم قهپس با عصبانیت به من می نگریست که در ابتدا جوان 

 مر کرد: هستی و سپس ا

 . "کنیم ی باالیت فیر میـال گاه نکنی وت نبقن به عــرو. هوش کــب و ذار ــبایسکل ات را بگ"

 تشنگان این در برابرو مال خود جان ممکن نبود با دستان خالی از مجبور به فرمانبرداری بودم زیرا 

 دفاع کنم.  غنیمت

الی  13۷1های  یر من در سالظتفاوت زیادی با وضع افراد نروز ها  سیون انتخابات در اینیوضع کم

م تنظیرو اند که در آن زمان ه ب ندارد. این کمسیون هم با زورمندان مسلح یک تیم انتخاباتی رو 13۷۴

د اما حاال کردن راکت فیر میالی هم و با ط مختلف پایتخت پاتک ساخته بودند در نقاهای متشکلهٔ این تیم 

موکراسی نیم بند را نابود کرده و بعد از آن باالی یو دجمع شده اند تا همین نظم جبهه در یک مؤقتأ باهم 
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ساعد مخادم پاکستان طالبان برای مارش مجدد را و زمینه  ختهغنایم بجنگند و کابل را بار دیگر ویران سا

 . سازند

استماع و  هاز صد جلسش بیتیم تنظیمی ها با وصف و چون است سیون مستقل انتخابات هم غیر مسلح یکم

با  ومتحک یگردارد و از جانب د نگل  یک  گفتهٔ مردم ماه شان ب و خر   نندسیون قناعت نمی کیدالیل کم

می تنظیمسلح ر به استفاده از قوه برای دور ساختن اعتراضیون حاضسیون یوصف خواهش های مجدد کم

 ۀمرزوزندگی ر و فته اندگرقرار  لیفیکت هم کمسیون و هم مردم در حال بال، شود سیون نمییاز دفاتر کم

 گردد.  در والیات ذیربط اخالل میمردم 

عقرب( به صدای امریکا گفت که در  20نومبر ) 11دوشنبه کمیسیون روز ذبیح هللا سادات، سخنگوی 

"والیات تخار، پنجشیر و پروان ستاد انتخابات ثبات و همگرایی به کارمندان این کمیسیون اجازه تفتیش و 

 ."را نداده است ءآرا بازشماری

شتن های انتخاباتی با دا از تیممن ادعا نموده بودم که یکی  ،دیگرتحریری  بصرهٔ یک تطی چند هفته قبل 

اتی عکنفرانس مطبود. نباش خود می نبه صوب برنده شد ءسیون مصروف مهندسی آرایافرادی در داخل کم

 صحت این ادعا را به اثبات رساند. به اصطالح ثبات و همگرائی قوس تیم  ۶

خاطب آن هواخواهان احتمالی خودشان أ ممطبوعاتی که ظاهردر این کنفرانس عبدهللا عبدهللا معاون اول 

   " داشت: هارظ، ابودکمسیون  ضمن ارعاب و درود ب

صد  در 9عشاریه  ۵0ما کاندید متعلق به  آراء. باطل شود ما برنده می شویمتقلبی" "رأی  300000اگر

  ."شویم انتخابات میما برنده دور اول  و شود می ءاع آرمجمو

 انگیزهٔ این همه کنفرانس های مطبوعاتی و ممانعت از باز، صرف نظر از نادرست بودنشهمین محاسبه 

رأی که  300000همین ی از میان رأ  130سیون یاز دید کماست. زیرا هدف باز شماری  ءشماری آرا

 ی دهی به سروقت رأ بعد ازکمی  کهاست  ئیارأی ه ،مودهمشکوک اعالن نآن را  "درملوگ"کمپنی 

ر علت تأخی ج آن قبأل به امضای همه ناظرین رسیده ونتائ اوراقاند که آرای پاک  و شدهداخل فرکمسیون 

 بوده است.  مشکالت انترنت در کشوربه سرفرآن  رسیدن در

. بازشماری صورت می گیرد دهباقیمان هزار رأی 1۷0میان از رأی واقعی و رأی باطل برای تفکیک 

بدهللا اما تیم ع. و احترام به آرای مردم خاباتیاست در جهت تأمین عدالت انت کوچکی گام سیونیاین اقدام کم

صورت کتلوی ه رأی قبلی ب ۷00000 نهمچورا ی أ ر 300000این میدهد تا فرمان سیون یبه کمعبدهللا 

در  ید نمود کهتهدبات و همگرائی به اصطالح ث یمت. دشودور اول انتخابات  هبرنداین تیم تا سازد باطل 

راه انداخته شده توسط این تیم ه اعتراضات ب، قوس( 9) تا روز شنبه مذکور رایصورت عدم ابطال آ

را ات در انتخابعکوس م ۀشیوعبدهللا م داکتر عبدهللا بدین ترتیب تی . وارد فاز جدید و وسیع خواهد شد
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 میبدهللا عن نمی کند بلکه عبدهللا یرا تعی (عبدهللا عبدهللادید )کانیعنی آرای مردم سرنوشت  . کند دیکته می

 .ن کندیعیمردم را ت یسرنوشت آرادوستم و محقق متحدینش متکی بر ئی خواهد با زورگو

خواست تیم داکتر کمسیون  ئیسهٔ رخانم حوا علم نورستانی قوس  ۷ریخ أته بمانیتور طبق اطالع افغانستان 

 . باشند ع قانونبتااز همه کاندید ها خواست تا نموده و  رأی را رد 300000برای ابطال عبدهللا عبدهللا 

  می برد نه به اساس خواست کاندید ها".  پیشهای خود را به اساس قانون " کمسیون کار: نی گفتنورستا

ومت هم جرأت دور ساختن زورگویان منطقوی را از سیون به همین حرف خود عمل نماید و حکیامید کم

ومت قانونأ مکلف به تأمین خرچ دهد. چه حکه تخابات در هفت والیت زیر بحث بان اطراف دفاتر کمسیون

 باشد.  فاتر آن در سراسر افغانستان میدسیون و یامنیت کم

 هـ ش0۷/09/1398 )ختم(امکانات عملی برای پیشبرد وظایف خود را داشته باشد. کمسیون باید 
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