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  3131انتخابات ریاست جمهوری تقلبات  شکست ها و, چالشها, امیدها

میباشد که  منطقه وجهانافغانستان طوالنی ترین جنگ درسطح درچهاردهه جنگ نیابتی 

 درکشور بیشترکه تا امروز با شدت  شده است ادامنگیر مردم و کشورمدرعصر حاضر 

ودست  تصور ازدورهم  جنگپایان  وکه هرروز مردم ما قربانی میدهند  ما ادامه دارد

ناتو و بیش از چهل , ایساف, امریکا قوت های نظامیمد ا مد با وصف ا    . شده است رسی

 ,دموکراسی تو تقوی قاچاق مواد مخدروکشت  ,یزمکه بخاطر محو ترور کشور جهان

جانب مردم ازند به افغانستان ا مد 1003سال  ختم در افغانستان و اعمارمجددسازی باز

مردم فکر میکردند که ا فتاب صلح افغانستان طلوع  .بحیث فرشته های صلح بدرقه شدند

وری ها وجود داشت که ابرهای هنوز خوشبینی ها و خوش با. کرده دیگر غروب نمیکند

فضا و ا سمان کشور ما را  فساد و مواد مخدر, ریزم و ضد تروریزمتروی زا طوفان سیاه

پوشانید وفضای صاف و گرم کشور مارا بار دیگر تاریک و سرد با ابر های تیره 

مردم  سرنوشت و طریقه های دیگری سازمان داده شدجنگها در افغانستان به . ساخت

مردم بر تلفات و خسارات را, اما بدست مالیک عذاب افتید که بیشترین قربانی هوکشور

بین المللی کمک های ملیارد دالری اما . تحمیل کردند و میکنندعادی و مظلوم افغانستان 

و  ربودندبا بازیگران منطقوی و جهانی  سازشرا بازیگران داخلی در  منافع ملی ماو 

ور ما امروز کش .ها کردنداض روانی ررو ام رو امراض تباه کنقمردم مظلوم مارا درف

نظامی و امنیتی بسر میبرد که عامل اصلی ا ن اشتباهات , اقتصادی, خالی سیاسییک در 

اعتنایی و بی مند منطقوی وجهانی تان و بازیگران قدرتدولت مردان افغانسو عدم صداقت 

انتخابات ریاست جمهوری درحالی برگزار میشود که جنگ ترورستی در  .میباشدمردم 

منطقوی و شبکات استخبارات جهنمی ,قومیمعلوم الحال های هره مافغانستان به حمایت 

کاندیدان و رای دهندگان انتخابات را تهدید  امنیتبا شدت تمام جریان دارد وجهانی 

قومی و اختالفات  ائتالفهادرشان را  یپیروز کاندیدان ریاست جمهوری هم امید و. میکند

ا یدیولوژی ,افکار, ذهنیتبا م کشور مارا بحرانهای پیچیده و خون ا شاکه  اندکرده بسته 

وحدت و ا خر کار در حل کنند و نمیتوانندتبلیغاتی برق  پرزرق و و شعار هایهای قومی 

  .راهم  متضرر میسازند ما جبهه متحد ملی 

 و خوش باوری ها قومی روی همین امید ها ی  کاندید ریاست جمهوری با ائتالفها 33

راب پیروزی به                                  .مبارزات انتخاباتی گام نهاده اند صحنهدر س 

  

                                                        باتاانتخقومی در ائتالفهای شکست

را  مردما راء در این امر نهفته است که ریاست جمهوری  انکاندید شکستبزرگ ترین 

یچکدام در دوراول انتخابات بدون تقلب بزرگ و یا قسمت تقسیم میکنند که ه 33به 



در صد موفق نمیشود در نتیجه انتخابات به دور دوم  00به اخذ ا رأ بیشتر از  معجزه

کاندید در دور اول انتخابات جبرن شکست میخورند و ازاشتراک در  3 . کشانیده میشود

, ی وندامت خود شانپشیمان, دور دوم انتخابات محروم و حذف میشوند که موجب شکست

تضعیف وحدت ملی و مانع ایجاد جبهه متحد ملی  و دولت با پایه های وسیع میشود که از 

دو کاندید ریاست . نیاز اساسی و اولی کشور ما در شرایط ا سیب پذیر کنونی میباشد

فیصد اما بیشتر از دیگر کاندیدان  را بدست ا ورده اند در  00جمهوری که ا راء کمتر از 

کاندید پیروزمند  .ور دوم انتخابات شانس اشتراک میابند که یکی شان شکست میخوردد

درنتیجه پایه .  دوم مردم به قدرت میرسد دست ا راءدور دوم با  کمترین ا راء اجباری و

های دولت اش ضعیف و پشتوانه کمتر مردم را با خود داشته میباشد که به تنهایی هیچ 

دست اش ساخته نمیشود از  صلح و ثبات در افغانستان, ملی کاری مؤثری در جهت منافع

شرایط افغانستان عادی نیست که با انتخابات  .میشود دچارا قای کرزی و به سرنوشت 

شرایط خاص و . عادی وتک فردی بحرانهای پیچیده افغانستان حل و فصل شده بتواند

و بهه متحد ملی سراسری ج درمحوربحران زای کشور ما ایجاب می نماید که انتخابات  

. شکل بگیردایجاد دولت با پایه های وسیع باید   

.    کاندید ریا ست جمهوری که شکست شان حتمی است دو گزینه وجود دارد 3برای 

ی بخاطر منافع شخصی بصورت انفراددیگر کاندید  هر کاندید منفرد با یک –یک 

.دمخاطره میباشله میکند که باز هم پیروزی اش درمعام  

و برایش همه باهم یکجا متحد میشوند و از بین شان یک کاندید شایسته را انتخاب   -دو 

          .و جبهه متحد هم به پیروزی میرسد هند که به به پیروزی برسدمیدرای 

را در انحصار خود  مارهبری کشورتک قومی  تحاکمی ,افغانستانطول تاریخ در 

دولتی به تناسب اکثریت و اقلیت قومی تقسیم  چوکی هایدر بیش از شش دهه . داشت

 مروج گردید وائتالف اقوامما سال اخیردموکراسی قومی در جامعه  31در  .میشد

بازهم چوکی ها به اقوام تقسیم ملی قلمداد کردند و ظهور کرد و ا نرا دموکراسیدرسیاست 

 .حرکت نمایند و رفاه اجتماعیوحدت ملی  ,چکدام نتوانستند درجهت منافع ملیهی .شد

که و گرفته است شکل میگرفت ایتالفهای قومی صرفن بخاطر کسب و تقسیم قدرت 

اگر احزاب . را نداشت و ندارد ترقی و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی, انگیزه اصالحات

ات جریانبا شده باشد شود و یا  پایه گذاریو سمتی  روی برنامه های قومیهم سیاسی 

       .دنرندااوتی تف هیچقومی  ییعقب گرا

اما در افغانستان  .نظام قوم گرایی درجهان فرسوده شده ودر زباله دان تاریخ دفن شده

 اند گره زده  یو مذهب یدین یبنیاد گرای عقب گرا وتخیالت  افکارونظام قوم گرایی را با

مردم را کرده و  القاءداده شده است که در اذهان مردم ا نرا  و به قوم گرایی باورجاودانی

دموکراسی  به ا ن باور مند ساخته اند تا در فکر تغیر و تحول به نظام و سیستم پیشرو



ومقام ریاست جمهوری حاکمیت مطلق کشور تا  .تحد ملی نشوندمو ایجاد جبهه حزبی 

   .همچنان  باقی بماندقومگرا ها  و انحصار دستدر

ن احزاب سیاسی رزی در قانودولت ائتالف قومی ا قای ک بی هدف و بی جهت نبود که 

 سطحکه در داده شدهای سیاسی فعالیت و جواز قانونی حزب سیاسی  310افغانستان به 

پولهای سبسایدی به با پرداخت  احزاب  ورشدبه بهانه حمایت  .جهان بی سابقه میباشد

و بین احزاب سیاسی را سازمانی و مرامی پراکندگی  ,تشتت وعینمص رهبران احزاب

تعداد احزاب  تامشاورین خارجی هم گوشهای شانرا کر انداختند  .ندنهادینه ساختا مجامعه 

در نتیجه یک بی باوری مطلق  .کشورهای خود شان مشوره میدادند تناسب احزابرا به 

شدند و  تقسیم ها و فرقه برنامه ,مرامنامه ,هدف 310بوجود ا مد و احزاب به  بین احزاب

شان را نسبت به منافع ملی وقومی افغان ها منافع شخصی  به جهانیان پیغام دادند که

خارجیها هم که بخاطر منافع بزرگ شان به افغانستان ا مده اند از این . میدهندجیح تر

, رد کمکهای ملیارد دالری بین المللی را بدون حسابدهیکارب  . وضع استفاده ها کردند

چور و چپاول معادن , خوریرشوت , فساد اداری و مالی, کشت و قاچاق مواد مخدر

اگر دو الی پنج حزب در قانون . گران بها و قابل زود استخراج افغانستان را ا زاد گذاشتند

فعالیت های سیاسی و حزبی شان  بودند مردم ناگزیر اساسی افغانستان محدود ساخته میشد

در جامعه  نیرومند سیاسیمتحد  جبههو پنج حزب سازمان میدادند و یا  دو را در محدوده

نتقال از ا. عملی در سیاست جلو گیری میشدمرامی و, نظریاختالفات از .بوجود میامد

با  .حزبی با درایت وعقالنیت انجام میشدملی و دموکراسی نظام قوم گرایی به نظام

ائتالف احزاب سیاسی جبهه متحد ملی بوجود میامد و زمینه دولت با پایه های وسیع 

که  داده شده است یو مذهب یدین رنگ و بویقوم گرایی به زیاد که با تأسف  .فراهم میشد

عدالت دست و پای مردم را انچنان بسته کرده که هیچکس نمیتواند درجهت , چشم, گوش

ترقی و پیشرفت جامعه و , نوا وری, وحدت ملی,تساوی حقوق اتباع کشور, اجتماعی

ی و ترور شخصیت های ملی برای سرکوب جنبشهای مل  .کشوربیاندیشد و قدم بگذارد

و  جوانان معصوم نومغز شویی و تربیه کرده اند که اطفال وترورستان قسی القلب را 

 میفرستندکرده وبه کشتار مردم افغانستان با بم های انتحاری تجهیز را فریب خوردگان 

 .استارتقاء کرده اوج خود  به افغانستان ناخوانده به انمهمانکه این جریان بعد ازا مدن 

و دولت رئیس جمهوراز چالش های بزرگ ما ردر کشوو ثبات  یت امن ,صلح بنابران

. امده نمیتواند بدست جنگ افروزان ازو زاری  ضرع ت به  که ا ینده افغانستان میباشد

متحد سیاسی جبهه پیروزی درجنگ و یا درایجاد قدرت نظامی و صلح با  بلکه

وحمایت اکثریت مردم از دولت ملی درعرصه  با پایه های وسیع دولتو یملوسراسری 

 فاسد که با تقلب به قدرت  دولت های .تحقق پیدا میکندبا درایت سیاسی   سیاست ملی



ع نفکه هیچ کاری مفیدی را به  دنجنگ میباش صلح ومیرسند فاقد این دو اصل پیروزی در

                .مردم و کشور خود انجام داده نمیتوانندثبات و حاکمیت , صلح

رد عودت واسکان مجددچالش دیگری که در مقابل کاندیدان ریاست جمهوری قراردا   

ا ن شحال در باره بتااز ایران و پاکستان و سایر کشور ها میباشد که  نمهاجرین افغا

شود که درعودت  خواستهملل متحد و جامعه جهانی از باید  .خاموشی اختیار شده است

پاکستان تازمانیکه مهاجرین افغان در .افغانستان را کمک نمایند ,واسکان مجدد مهاجرین

 د که ندر گروگان شبکات استخباراتی شان قرار داشته میباش ,و ایران اقامت داشته باشند

. سربازگیری طالبان و ترورستان از ایشان استفاده میشوددربالقوه ذخیره وبحیث نیروی 

این دو  ها و فشار های سیاستغانستان دنباله رودولت افو  جنگ همچنان ادامه پیدا میکند

خواهد کرد که  کرنشدوهمسایه افغانستان عاجزانه  کشور باقی خواهد ماند ودر برابراین

.ش به میراث میماندا فخلکرزی به از ا قای   

 

اش به  ای کرزی به خلفامنیتی از چالش های دیگریست که ا قموافقت نامه امضاء 

بخصوص در بخش جود دارد وو قانونی ا ن خالی بزرگ حقوقی که درگذارد میراث می

ورود وخروج و انتقاالت ترافیک , هوایی وبحری, امتیازات نامحدود ترافیک زمینی

محموله حق نظارت و تفتیش افغانستان باالی  عدم صالحیت وومتذکره و معافیت مالیاتی 

 میکندده امریکا را احتواهای استخدام شترافیک متذکره که  قوای نظامی و شرکت های 

ترافیک ومحموله های ا نرا در داخل امریکا  نظامیانو منظوری  اجازهبدون  افغانها که 

ملی مردم هراس دارند که افغانستان حاکمیت  . افغانستان تفتیش ونظارت کرده نمیتواند

 تاز دس و ترافیک غیرقانونی معادن خود استخراج ,خدرمواد مترافیک خود را باالی 

 لمراحل قانونی خود را طی نکرده قابامنیتی متن موافقت نامه  تا هنوز. خواهد داد

باید رئیس جمهور جدید افغانستان یک کمسیون باز . تعدیل میباشد اصالح و ,بازنگری

سیاست مداران افغانستان  واقتصاد دانان , حقوق و قانون دانان, رسی را از دانشمندان

افع مشترک افغانستان و امریکا تدقیق نقتنامه امنیتی را از زاویه متشکیل نماید تا متن مواف

متوازن موافقتنامه امنیتی متن انستان و امریکا را درافغ مشترک و مطالعه نمایند و منافع

امریکا ستی افغانستان ودوسیخ بسوزد و نه کباب وکه نه  و بعدن ا نرا امضاء نماید بسازند

به نارضایتی مردم  شرایط تحمیلی ودردرغیرا ن  .ی بماندهم با اعتماد و پایه دار باق

گری افغانستان را فرا خواهد گرفت جنگ نیابتی انقالب و جهاد به شکل دیاحتمال قوی 

       .کشوریکه در افغانستان حضور دارند میباشد 00و  امریکا, که نه به نفع افغانستان

                                     

صدور و توزیع کارت هویت هری که از دولت اقای کرزی بمیراث  ماندچالش دیگ  

مخالفت های شدیدی جریان , ویا تذکره نفوس میباشد که باالی ذکر نام افغان و نام اقوام   

.ردلمت ا میز ا ن دو گزینه وجود دابرای حل مسا .دارد که تا بحال حل نشده است  



اقوام  ,افغان در کارت هویت و یا تذکره نفوس مجدد کلمه و نوشتن انتخاببا   گزینه اول

با یک ملت  .دنمیشو قانون مندو تسجیل واحد رسمن یک ملت  مختلف افغانستان بحیث

قومی ها و اختالفات امتیازات طلبی  ,قوم گراییباید بستر  نفوس در تذ کره شدن افغانها

 ور از حقوق مساوی وهمه افراد کششود تا از بین برداشته در چوکات اکثریت و اقلیت 

و  برا ورده شودما رضایت همه افراد ملت قناعت و  وعدالت اجتماعی بر خوردارشوند 

قدرت واحد ملت واحد توسط همه اتباع کشور پذیرفته شود و با ه حیث یک بجامعه ما 

عمل شوند و مشترکن با دولت همد ست  جنگ افروزان و دشمنان افغانستان ملی در برابر

  .  نمایند

ته شود تا سرجمع نفوس اتباع دوم اینست که در پهلوی کلمه افغان نام قوم هم نوش گزینه

معلوم شود که از نیاز اساسی نیز بصورت جداگانه ما کشوروهم نفوس اقوام کشور

احصایه نفوس کشور و اقوام کشور ما معلوم و تثبیت  ,با این تدابیر. ما میباشدکشور

. از سرشماری نفوس طفره رفتندگذشته افغانستان می ائتالف قودولت های  .میگردد

با سرشماری نفوس رازاکثریت و اقلیت  که استازا ن  حاکیو گمان زنی ها  یاتحدث

.کردتغیرمیهم و جامعه سیاست اقوام درات امتیازونقش  ,شدمیاقوام به مردم ا شکار  

 310انده تعدد چالش دیگری که ایجاد یک دولت متحد ملی را در افغانستان صدمه رس

و تعداد احزاب در قانون جدید به دو باید قانون احزاب تعدیل شود . حزب سیاسی میباشد

تا احزاب بتوانند نقش شان را در سیاست و  و محدود ساخته شود الی پنج حزب کاهش 

و از انشعابات احزاب هم  رهبری دولت افغانستان با درایت و عقالنیت ایفاء نمایند

باید تعهدات  ,خاموش مانده اندیاست جمهوری راینباره کاندیدان د ر. بتواندجلوگیری شده 

.شان را در این باره به مردم اعالم نمایند  

چالش دیگری که از ا قای کرزی به میراث مانده عدم اعمار زیر بناهای اقتصادی و برق 

که ازمنابع  نتوانستنخواست ویا  ا قای کرزی سال دولت فاسد 31وارداتی میباشد که در 

لیتیم خود برای ایجاد دستگاهای تولید برق استفاده  نبادی و ا فتابی و معاد, حرارتی, ا بی

, با پالنهای دسیسه ا میز. سازمان میدادافغانستان نماید و تولیدات برق را در داخل 

که همسایه های  ندمستهلک و بدون برق داخلی حفظ کرد را بحیث کشورافغانستان 

. و قدرت های جهانی در تجارت با افغانستان ساالنه ملیارد ها دالر منفعت دارند افغانستان

باید سیاست بازار ا زاد کمی . هرگز نمیخواهند که افغانستان به پای خود ایستاده شود

ت در رقا بت به بازار ا زاد باید سیاسبرای حمایت از صنایع نو پای داخلی  .تعدیل شود

 درغیرا ن صنایع و تولیدات داخلی افغانستان .حمایوی نیزضمیمه بازار ا زاد ساخته شود

در رقابت به تولیدات خارجی به شکست مواجه خواهد شد و افغانستان بحیث کشور 

تمام  یبرای سرمایه گذاران داخلی و خارجباید . برا ی همیش باقی خواهد ماند مستهلک

, از لحاظ کمیتخاطرات شرکت چینی سازی شاکرکه . شودتسهیالت الزم فراهم ساخته 



پالیسی سازان , کیفیت و قیمت با تولیدات چینی جاپان رقابت میکرد با دادن رشوت

وزارت تجارت وقت  اجازه دادند که شرکت جاپانی قیمت های فروش چینی خود را از 

ی نگذشته بود که دیر. قیمت تمام شد شرکت شاکر پایین بیا ورد و شرکت شاکرسقوط کرد

شرکت جاپانی قیمت های فروش خود را دوباره بلند برد و خسارات خود را به قیمت ور 

مصئونیت سرمایگذاری ها قانونمند باید . شکسته شدن چینی سازی شاکر جبرا ن کرد

, سرمایه گذاری نمایند تا زمینه کار برای مردم گذاران با اطمینان خاطر ه شود که سرمای

در  که تظاهرات و مارشهای بیکاران, اضاتاعترتا از فراهم شودتعلیم یافتگان جوانان و 

و قدرت باید دولت مردان ا ینده افغانستان   .جلوگیری شده بتواندپیش بینی میشود ا ینده 

لشکر وخیل تعلیم .  "که به تنگ ا مد به جنگ ا ید" متوجه این مقوله شوند های خارجی 

ها هزار دیگر به  دهاز دولت وظیفه و کارمیخواهند که هرسال  یافتگان بیکار افغانستان

لشکر بیکاران افزوده میشود و بحیث سیالب خروشان به حرکت می افتد و همه بند های 

و ازدولت ضد ملی و تیم فاسد حساب  خواهند کرد را از بیخ و بن ویرانریگی و موقتی 

.خواهند گرفت  

 

.تقلبات در انتخابات  

و مذهبی  ,ائتالفهای قومیرشوت و اختالس بخصوص در, به فسادا لوده در نظامهای  

مداخله و , بخاطر کسب و تقسیم قدرتمافیای زمین  مافیای موادمخدر ونفوذ گروپهای 

ادامه , افغانستانو انتخابات امورداخلی سیع استخبارات منطقوی و جهانی دردسایس و

 وجنگهای نیابتی وخونین ترورستی و امنیتی و  سیاسی, اوضاع نا بسامان اقتصادی

امنیت باشندگان کابل و والیا ت افغانستان و پروسه  ترورستی و انتحاریحمالت 

جلوگیری از تقلبات انتخاباتی درچنین اوضاع وحاالت  .انتخابات شفاف را تهدید میکند

تصمیم قاطع اراده و  .پنداشتبا ا نهم نباید ا نرا امکان نا پذیر . نیستهم کارساده وا سان 

 و در مجموع مردم جامعه  یقشورا گاه و قوه چهارم و مسئولیت پذیر, زنان, جوانان

زیرا ا راء مردم سرنوشت  ات انتخاباتی را بگیرندجلو تقلبمیتوانند اگر بخواهند افغانستان 

 شان و معاونان ریاست جمهوریکاندیدان ازترکیب وائتالف  .انتخابات را تعین میکند

درانتخابات کنونی ارجحیت داده شده  فاسد دولتو تیم  که به نقش قومیت ود معلوم میش

. در تناقض قرارداردما و منافع ملی  است که با اصول و معیارهای دموکراسی واقعی 

خواهد به اریکه قدرت ا راء کمتر مردم  ابو یا تقلب کار در نتیجه یک دولت قوم گرا 

چنین دولتی نمیتواند ازحاکمیت  .میباشدستان درتضاد ف ومنافع ملی افغاند که با اهدایرس

و  نظارت و حراست نماید ,ها دالری افغانستان دفاع تریلیونمعادن  مصئونیتملی و

.برنامه های ملی کشوررادرعمل پیاده نماید  



ویا  سهبین  جمهوری ریاست ومنافع ملی افغانستان حکم مینماید که تعداد کاندیدان اهداف 

 و ا راء  به پشتوانه تا رئیس جمهورجدید افغانستان میشد که نشد محدودباید کاندید  پنج

به پیروزی میرسید و به د ر دور اول انتخابات اکثریت مردم افغانستان و قوت بزرگتر 

 سرانجام متحد و یک پارچه شده اند ویان این پیغام داده میشد که مردم افغانستان جهان

با تروریزم ومداخالت خارجی ها  ز موضع قدرت ر جدید افغانستان ارئیس جمهو

وا راء کمتر حال رئیس جمهور جدید افغانستان از موضع ضعف  .ددیرگیخوردارمبر

باید تعداد کاندیدان ریاست جمهوری به  .میباشدمواجه  کشور شکننده یبا بحرانهامردم 

     .ور ما میباشدندید محدود و قانونمند ساخته شود که به منافع ملی کشسه  الی پنج کا

سوی  بهوحرکت کاندید ریاست جمهوری و حامیان شان 33 خوش باوری و  خود ستایی 

کاندید ریاست  3این واقعیت تلخ را نادیده انگاشته اند که درهرحالت  ,پیروزی رابس  

شکست  در دوراول انتخابات طورمعمولبرای دهندگان شان  و حامیان با , جمهوری

تالشها و وقت شان بیجا ضایع گردیده که جز پشیمانی , صارف که پول م .میخورند

. به وحدت ملی هم شدیدن صدمه میرسانند  .نداشته میباشندندامت دست ا ورد دیگری و

از انتخابات ریاست جمهوری  در اشتراک شان راادامه اگر کاندیدان ریاست جمهوری 

به این  نیت بازرسی نمایندتاریخی با درایت وعقالشخصی ومسئولیت , زاویه منافع ملی

 و قویتر میتوانند یک جبهه  متحدنرفته  نتیجه میرسند که هنوز وقت و فرصت از دست 

قبل ازا غاز  به نفع یک کاندید شایستهکه شکست شان حتمیست  یکاندید 3جمله  ازرا 

و  تشکیل نمایند  و یک کاندید را به پیروزی برسانند و دولت جبهه متحد رای دهی 

مبرم و  ,اساسی, تشکیل نمایند که از نیاز اولی با پایه های وسیع  بری جمعی راره

خود شان هم در  که حساس تاریخی میباشدخاص و راهبردی کشور ما دراین مرحله

با چنین تصمیم و فیصله شان قضایا و بحرانهای پیچیده و . میشوندرهبری جمعی شامل 

ایت بیشتر مردم و رهبری جمعی مقابله و دسایس دشمنان افغانستان را با قوت و حم

مجادله کرده میتوانند که حتمن پیروز میشوند و نام نیک وعمل نیک شان در تاریخ 

بدیل دیگری درانتخابات جاری . افغانستان با حروف برجسته وزرین نگاشته خواهد شد

       .نداردرهبری جمعی وجود  و با پایه های وسیع برای ایجاد دولت فراگیر 

, دم دوستیمر, صداقت, کفایت, شهامت, دانش کاندید شایسته چنین تعریف میشود که از

و حساب دهی به مردم سوابق نیک کاری  سیاسی وو خون سردی درایت , وطندوستی

 به فسادش ان ادست. و منافع ملی وفادار ومتعهد باشد مردم وحدت, به اهدافبرخوردار و 

.شدا لوده نباو خون مردم و خیانت   

, قومیروی انگیزه های  دمتعدریاست جمهوری کاندیدان به رای شان را مردم نباید  

ا راء شان را به یک کاندید بلکه  .نمایندتقسیم ملی  ضد وحدت های ا یدیولوژیو سمتی 



 که شودمیو شایسته تر تشخیص  برتر, که نسبت به دیگران بهتربدهند جمهوری ریاست 

ریاست کاندید شایسته  درانتخاب .ی را هم  داشته باشدیک زعیم ملو اهلیت خصلت 

برای وحدت و ائتالف مشترکن و  و توافق برسند به تفاهممردم باید همه جمهوری 

سر . به پیروزی برسدء ا زاد مردم ابا ار تا نمایند ومبارزهکارکاندیدان ریاست جمهوری 

اب مینمایند  باید رای شان را انجام این مردم است که با ا راء شان رئیس جمهور را انتخ

رای دادن و یا ازدیگران دنباله روی کردن  کورکورانه .کاندیدان بدهند ازبا شناخت کامل 

  ..که تیشه را به پای خود میزنند اشتباه است 

بدست ا ورده  هدف راچندتان د ر وحدت و اتحاد !  پذیرو شکست  عالی قدرکاندیدان 

دوم اینکه اساسی ترین وجایب و . ها جلوگیری مینما ئید نکه ازتقلبیکی ای. دمیتوانی

خود دراین مقطع حساس ایمانی و وجدانی تان را در برابر مردم ووطن , وظایف ملی

افرازی که مایه سر شکست تان به پیروزی تبدیل میشودسوم اینکه . یدمینمایتاریخی اداء 

 با رهبری جمعی را خواهیک رئیس جمهور وحدت چهارم اینکه  .تان در جامعه میشود

. به مردم حسابده میباشد خود شما هم درا ن شامل خواهید بود که کهبه قدرت میرسانید 

و در داخل و خارج کشور از اعتبار ملی و بین  دیو دولت را پ ر میساز ملت خالء بین 

طلبان داخلی و دسایس تجزیه  شوم و پنجم  اینکه پالنهای .دیالمللی برخوردار میگرد

مواد , ششم اینکه علیه فساد .دیفغانستان را یک ملت واحد میسازرا خنثی و اخارجی 

و سرقت معادن افغانستان و تروریزم به حمایت و پشتوانه مردم با قاطعیت مبارزه  مخدر

.و پ ر امید در کشور ما ا غاز میشود نویندر نتیجه یک فصل  .دیمینمایو عمل   

                                                                         .اتجلوگیری از تقلب 

ری و نمایندگان کاندیدان ریاست جمهو, و نظارت متحد ناظرینتفاهم وهمکاری صادقانه   

.دنبات میتواند شفافیت انتخابات را تضمین نمایکارمندان کمسیون مستقل انتخا  

این همه به و رای دهندگان ظران انتخابات نا ,کارمندانباید  جریان کمپاین انتخاباتی در

معتقد ساخته شوند که این دور انتخابات ریاست جمهوری برای ا گاه وامر بزرگ ملی 

بی  ,نوع تعللهر .و سرنوشت ساز برخوردار میباشد ویژهمردم و کشورما ازاهمیت 

شدیدن ما منافع ملی  و شفافیت انتخاباتبه در شرایط کنونی توقعات بی عمل و اعتنایی 

ریاست جمهوری فاسد و تقلب کاررا قوی تر شانس پیروزی کاندید  ,میرساند مهصد

اعتمادی بیشتر و بحران عمیق تر وخونین تر سوق و  بیجامعه مارا به  درنتیجه. میسازد

باید مردم رای شان را با مسئولیت به کاندید شایسته جبهه متحد بدهند و . رگیر میسازدد

. نمایند جلوگیری اتازتقلب  



با در موارد و زمینه های تخلفات و تقلبات درانتخابات ریاست جمهوری همزمان 

 برای کنترول تشخیص گردد کهبازرسی وباید نظرداشت تجارب انتخابات گذشته 

.ونظارت ا ن تدابیر الزم اداری از قبل باید گرفته شود  

                                               .ا تی پیش بینی میشود تقلبات انتخاباتی درموارد

از جانب کمسیون قابل اعتماد رای دهی فرمایش داده شده و وارده ق یداتعداد صن –الف 

وق کارت دصنمعمولن تقلب کاران یک یا چندین  .نرسیده باشد تطبیق شود که به سرقت 

.خریداری و یا به سرقت میبرنددر مسیر راه های رای دهی را   

رای دهی ثبت نام  سایتدر چندین و جمعی ص و گروپ ها بصورت انفرادی اشخا - ب 

اضافی رای دهی های اینکه چطور کارتدر یک سایت انگشت شان رنگ میشود . مینمایند

                        .      بدست میاورند باید موضوع جستجو شودرا از دیگر سایت ها 

کاندید   صندوق رای دهیبدست میاورند در  هی اضافی که با تقلبکارتهای رای د - ج  

.انداخته میشودمختلف  سایت های در  د نظر شانرریاست جمهوری مو  

 هزارصد ها که تعداد شان ازبی نان و بی سرپناه را  ان کارتهای رای دهی مردم – د

.دهی میاندازند و به نفع یک کاندید در صندوق رای به پول میخرند میکند تجاوزنفر   

کارتهای  کردن این احتمال هم نباید نادیده گرفته شود که در جریان تفکیک و حساب – ه

                   .میشوددزدیده  پیشتازکارت کاندید رقیب  ,کاندیدان ریاست جمهوری

مستقل ت نام رای دهندگان در سراسر افغانستان از جانب کمسیون ثب سایت هایتعداد 

مردم ا نجا میروند با ارائه تذکره هویت شان درا ن . میشود تثبیت تعین و انتخابات قبلن

در ختم . میشودنام ثبت  نیز درج فهرست نمبر تذکره هویت شان .ثبت نام مینمایند هاسایت

که چه تعداد برویت لست معلوم میشود تعداد مجموعی رای دهندگان , ثبت نامهامیعاد 

ناظران و نمایندگان کاندیدان ریاست  ,انبلست ثبت نامها ازج اق ور ا .ثبت نام کرده اند

و نشانی تصدیق  ,امضاءبا ذکر نام شان و کارمندان مسئول انتخابات در سایت جمهوری 

.و به مراجع مربوط تسلیم داده میشود .میشود  

نمایندگان , کارتهای رای دهی در حضور ناظرانتعداد صنادیق در روز ا غاز رای دهی 

تعداد کارت باز و سایت مربوطه  و کار مندان مسئول انتخابات کاندیدان ریاست جمهوری

کارت رای دهی به کسانی داده شود که قبلن دراین سایت رای دهی ثبت . شودها حساب 

حین و درکارت رای دهی  شماره ثبت نام رای دهنده نیز ثبت گردد تا . نام کرده باشد

به هیچ . تفیک شده بتواندبین کارتهای اصلی و تقلبی  ی رای دهی حساب کارت ها

.شخصی دیگری که ثبت نام نکرده باشد کارت رای دهی داده نشود  



راپور مکمل جریان انتخابات به شرح ا تی به همکاری یک نماینده  در ختم رای دهی

در  تاانتخابمستقل اداره ینده نمایک نماینده کاندیدان ریاست جمهوری و یک , ناظرین

  .شودو نشانی اء امض ,تصدیق, ترتیب  سایت

.شرح راپور از این قرار خواهد بود  

)   ولسوالی)             ( راپو ر و گذارش جریان انتخابات ریاست جمهوری در سایت  

)                   (والیت(               

 صندوق . . . . () مجموع صندوقهای کارت رای دهی که به این سایت تسلیم داده شده 

رای  کارت . . . . . () صندوق  باز شده که حاوی . . . . ( )   از انجمله میباشد که 

 . . . . . . ()ازجمله  سر بسته مسترد میشود صندوق  باز نشده . . .  (. ) میباشد دهی 

 کارت رای دهی اضافه مانده است() . . . . .  استفاده شده. . . . . ( ) رای دهی  کارت

     تعداد مجموعی رای(      نفر)             هانام ثبت  موعیتعداد مج.میشود دمستر که

با این تدابیر جلو. میباشد( نفر)            تعداد غیرحاضرها ( نفر)            دهندگان   

.تقلبات تا حدودی گرفته میشود  

به نماینده هر کاندید ریاست هر سایت یک نقل راپور و گذارش جریان انتخابات  

ادارات کمسیون مستقل انتخابات و کمسیون نظارت انتخابات  و ماینده ناظرانن, جمهوری

یک نقل ا ن ضمیمه صندوقهای سربسته ده میشود والیات و مرکز تسلیم دا, در ولسوالیها

کنترول  برویت ا ن  کهکارتهای رای دهی بمراجع مربوطه ارسال و تسلیم داده میشود 

, ای دهی اضافی در صندوق انداخته شده و یا نشدهچه تعداد کارتهای رشده میتواند که 

نیز برویت ا ن به شکایات کاندیدان شکست خورده و  .حجم تقلبات چه اندازه میباشد

  .پرداخته میشود

 

. ریاست جمهوری را تعین مینمایند م است که سرنوشت انتخابات وسر انجام این مرد

ص نمایند و کاندید شایسته را تشخی مردم باید در تمام محالت رای دهی بین خود مشوره

مذهبی وسمتی را , نژادی, تبلیغات قومیروابط وفریب . نمایند و برایش رای بدهند

مردم باید به منافع ملت خود رای بدهند نه  .جلوگیری نمایندتکرار اشتباهات  نخورند و از

نهفته اقوام هم  منافع ملت منافعمردم باید به این امر متوجه شوند که در .به منافع قوم

.شده نمیتواندملت تضمین دیگر اقوام و منافع قوم منافع اما در است   

خود ازمردم  به قدرت نمیرسدمردم و منافع ملی اگر رئیس جمهور و دولت ا ینده به مراد 

                          .بعهده بگیرند بپزیرند ومردم باید مسئولیت ا راء شان را .گله نمایند

 



, نژادی, دیگر فریب تبلیغات قومیمردم ما از اشتباهات گذشته ا موخته باشند است  امید

دوق نمنافع ملی در ص و خداوند ا راء شان را  به رضای و سمتی و مذهبی را نخورند

د دولت با پایه های و ایجاوحدت , موجب اتحادتا  کاندید شایسته جبهه متحد بیاندازند 
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