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 برنامه ریزی 
 کاری در انتخابات پیشروجعل جهت 

 

اال به منظور تقلب کاری و فساد نیافته، از همین ح هموکراسی و صداقت انتخاباتی هنوز راکه فرهنگ د در کشور ما

ر د وسیعو کاری و فساد واضح جعل به ها بر زده شده و  پاچهت ولسی جرگه و ریاست جمهوری گسترده در انتخابا

 .اتباع افغانستان شروع نموده اند های ترتیب اسناد هویت مدنی )تذکره(

عالقه دارند، کشوری که بیش از شصت فیصد مردم آن در فقر ما کسانی که به امور مملکت پسمانده، فقیر و نا امن 

و فساد قلب تبازی های پر از ند و در تعیین سرنوشت شان فیصد مردمش بیسوادبیش از هفتاد  ،کامل زندگی می نمایند

 د ورنباید کمیسیون انتخابات تقلب کار و فاسد داشته باش قبول می نمایند که در کشور شان گسترده صورت می گیرد،

ی مره تلقامر ساده و روز دروغگویی جعل کاری و ،فسادکشوری که در تمامی سطوح دولتی آن نه در دستگاه دولتی 

 کمیسیون انتخابات صادق و شایسته جای پای نخواهد داشت. گردد، می

من که تا حدی از جعل کاری های انتخاباتی در بعضی از کشور های جهان خاصتاً افریقا از طریق 

ن ارسانه های گروهی مطلع هستم، در هیچ کشور جهان به اندازۀ کشور ما در شروع ثبت نام اتباع ش

به منظور رأی دادن در موقع انتخابات، چنین برنامه ریزی واضح در جهت تقلب کاری و فساد 

انتخاباتی صورت نمی گیرد. کسانی که این نوع تقلب کاری را در شروع پروسۀ انتخابات آغاز کردند 

 ثابت نمودند که در جعل کاری انتخابات و فساد استاد هستند.  

ی دادن را حاصل نموده اند، از چندی در مراکز شهر أحق رو ها را که سن  افغان ثبت نامکمیسیون انتخابات برنامۀ 

های عمده صورت گرفته است،  های بزرگ افغانستان شروع نموده است. این کمیسیون که در ترکیب آن تقلب کاری

ر در اوراق مربوط دبعد از چند روز متوجه شد که مردم افغانستان، طوری که پیش بینی میگردید، به ثبت نام شان 

ضی که من به بع ستبه پروسۀ انتخاباتی خیلی زیاد ابی عالقه بودن مردم  دلیل عمدۀقه ندارند. نواحی ثبت نام، عال

 :شاره می نمایمآنها ا

جامعۀ  لقبوکه در حد اقل مورد  قانونی ،موکراتیک، واضح و موافق به شرایط افغانستانن قانون انتخابات داشتند -1

 .ه باشدنگرفت و تصویب آن تقلب کاری سیاسی صورتترتیب  پروسۀ قرار گرفته باشد و دردر افغانستان مدنی 
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 نادرست و مظاهر سیاسی.های  اعضای کمیسیون انتخابات با روش تعداد انتصاب نمودن -2

 های جدی و واضح در انتخابات گذشته. تقلب کاری -3

 دروغگویی های وعده های انتخاباتی گذشته -۴ 

  .فساد گسترده در همه امور در تمامی دستگاه حکومتی و شورای ملی افغانستان -۵

چندانی در ثبت نام شان ندارند. عالقۀ با روش فعلی بعد از مدت کوتاهی، کمیسیون انتخابات متوجه شد که مردم 

میسیون انتخابات که هویت افراد و حقانیت این پروسه کهای تخنیکی درست و محفوظ در  مردم از عدم روش ،عالوه

 .را تضمین نماید، از طریق رسانه های گروهی مطلع شدند

عدم عالقه مندی مردم در پروسه انتخابات اعضای ولسی جرگه و تشویش جدی عالی ترین دستگاه 

حکومت و کمیسیون مبنی بر این امر که در انتخابات ریاست حمهوری سال بعد، سهمگیری مردم در 

انتخابات نهایت کمتر و ضعیف ترخواهد بود، رئیس و تعداد اعضای کمیسیون انتخابات با موافقت 

مل ریاست جمهوری و مشاورینش، به اقدامات جدی جعل کاری، بی سابقه در افغانستان و در کا

جهان، که من آنرا فساد انتخاباتی نام می مانم، شروع نمودند. این جعل کاری و فساد تخنیکی که 

( )کاپی عبارت است از چسپاندن چسپک )ستکر( در یک یا چندین نقلهرکس قادر به کشف آن نخواهد شد، 

 ، که جنجال و شرمساری بزرگی را در سطح ملی بوجود آورد.توسط کمیسیون انتخابات تذکره های مردم افغانستان

چند  و آنرا به یک شخص می تواند به چندین محل ثبت نام مراجعه نماید و به چند کاپی تذکره خود چسپک بچسپاند

  .کاندید بفروشد. فروش کاپی تذکره ها دارای چسپک همین حاال در کابل شروع شده است

نجال و ج از طرف رسانه های گروهی و تعداد کثیر فرهنگیان تقبیح شد کمیسیون انتخابات درستن نوع عمل ناای

ولسی جرگه در این مورد تبصرۀ منفی قابل مالحظه نکرد بزرگی را در سطح ملی بوجود آورد. دلچسپ است که 

  .بهره می برندتعداد کثیر آنها  است و از همین عمل جعل کاریچونکه برنامۀ جعل کاری خود شان در میان 

بعد از رسوایی های مطبوعاتی از طریق رسانه های شخصی مبنی بر اینکه در این کار جعلی مشورت و یا تصمیم 

از  (ستکر)یندگان مطبوعاتی ریاست جمهوری اعالن نمودند که تصمیم نصب ز شریک بوده، گورئیس جمهور نی

رئیس جمهور پیشنهاد کمیسیون را منظور نموده است. اعالن این مطلب از گرفته شده و  طرف کمیسیون انتخابات

تباع های ا رئیس جمهور بر نصب ستکر در کاپی تذکره پذیرفتنطرف گویندگان مطبوعاتی ریاست جمهوری بر 

  ی دادن، دو مشکل جدی تری را عاید کرد:أافغانستان به منظور ر

که از طرف رئیس کمیسیون و  با این عمل کمیسیون اینکه چهار عضو کمیسیون انتخابات اعالن نمودند که ،یکی

نها در اقدام بی سابقه در کشور ما، در آو یکی از تعدادی از اعضای آن اتخاذ گردیده، موافقت نداشتند و ندارند 

نمود که مورد شادباشی  یش انتخابات، از وظیفۀ خود استعفمخالفت با این روش نامعقول و جعل کاری واضح در رو

  های آزاد قرار گرفت.جامعۀ مدنی و رسانه و ستایش 
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این کار رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون انتخابات فعلی رسوایی های چند سال قبل را در هنگام انتخابات ریاست 

 .یاد می آورد که هزار ها کارت تقلبی را طبع و توزیع نمودند تا شکم گوسفند ها را پر نماینده جمهوری ب

و غیر ملی کمیسیون انتخابات را تقبیح می نمایم، بلکه به صفت افغان و  ، جعل کاریمن نه تنها این عمل نادرست

تبعۀ افغانستان نهایت متأثرم که افغانها چرا نمی توانند یک پروسۀ ملی را در قرن بیست یک به درستی به پایان 

ت تخار در دسچرا مردم بیچاره، فقیر، گرسنه، بی سواد اما با شرف، با شخصیت و صاحب تأریخ با اف ؟برسانند

راه بیرون رفت از این  .محبوس ماده اند گروهی که رحم بر مردم شریف افغانستان ندارد، در حبس سیاسی فاسد

دروغگویی ها بصورت قطع در دست مردم شریف افغانستان است که باید در  حالت فقر، گرسنگی و فساد سیاسی و

 .ی صورت گیردتصمیم ملی و مردم ،آور دخالصی از این حالت فجیع و در

 

 پایان
 
 
 
 
 
 
 


