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و  داخله  سرپرست وزیران  کابل:  ۸صبح، 
نشست  یک  در  انتخابات  روز  پایان  در  دفاع 
یافتند و آخرین گزارش ها در  خبری حضور 
پیوند به چگونه گی تامین امنیت روز انتخابات 
گرفته  صورت  خشونت های  هم چنان  و 
توسط طالبان در این روز را با مردم در میان 

گذاشتند.
داخله  امور  وزارت  اندرابی، سرپرست  مسعود 
شنبه،  روز  خشونت های  نتیجه  در  که  گفت 
ششم میزان، دو سرباز پولیس کشته شدند و 
یک پولیس محلی و دو تن از نیروهای ارتش 
مامور  انتخابات  روز  امنیت  تامین  برای  که 

بودند، زخمی شدند.
هم چنان  داخله  امور  وزارت  سرپرست 
از  تن  انتخابات ۳۷  روز  جریان  در  که  گفت 
از  برخی  اما  زخمی شده اند.  نیز  غیرنظامیان 
رسانه ها از کشته شدن شماری از غیرنظامیان 
داده اند.  گزارش  انتخابات  روز  جریان  در  نیز 
گزارش های محلی می رسانند که تعداد تلفات 
غیرنظامیان و نیروهای امنیتی بیش تر از آن 
امنیتی  و  دفاعی  مقام های  که  است  چیزی 

کشور تایید می کنند. 
»دشمن  گفت:  اندرابی  مسعود  همه  این  با 
علیه  مشخصاً  کشور  سراسر  در  تحرک   ۶۸
انتخاباتی  برنامه های  رأی دهی،  سایت   ۷۵
این  بیش تر  داد.  انجام  مواصالتی  راه های  و 
حمالت توسط ماین های چسبکی و راکت ها 
روند  این  اخالل  باعث  عماًل  اما  است،  گرفته 

نشده است.«
سرپرست وزارت امور داخله در ادامه تصریح 
کرد که بیش ترین تحرکات »مخالفان مسلح 
کنرها،  لوگر،  تخار،  والیت های  در  دولت«، 
و  کندز  فاریاب،  جوزجان،  پکتیکا،  پکتیا، 
قندهار بوده است. او وجود تحرکات در دیگر 

اعالم  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  کابل:  ۸صبح، 
کرده است که نیروهای امنیت، در ۷۲ ساعت گذشته 
مراکز  بر  انفجاری  و  »تروریستی«  حمله  ده ها  از 

انتخاباتی در مرکز والیت ها جلوگیری کرده است.
که  است  داده  توضیح  اعالمیه ای  ریاست طی  این 
را  میزان  انتخابات ششم  عقده مندانه  طالبان  گروه 
تحریم کرده و برای شهروندان هشدار داده بودند تا 

در این پروسه ملی اشتراک نکنند.
ریاست امنیت ملی ضمن استقبال از اشتراک مردم 
در روند انتخابات گفته است که نیروهای دفاعی و 
یک  زمینه  توانستند  مشترک  مساعی  در  امنیتی 

انتخابات فراگیر را در فضای نسبتاً امن مهیا کنند.
این ریاست گفته است که  نیروهای عملیاتی ریاست 
عمومی امنیت ملی ۱۶ عملیات هدف مند را در مرکز 
و حومه های شهر کابل اجرا کرده اند و در نتیجه ۱۴ 
نفر گروه طالبان که برای برهم زدن انتخابات وارد 
شهر کابل شده بودند، شناسایی و بازداشت گردیدند.

نیروهای  هم چنان  امنیتی،  منابع  معلومات  طبق 
قطعات ویژه امنیت ملی ۱۳ عملیات هدف مند دیگر 
بلخ، هرات،  ننگرهار،  غزنی  لوگر،  در والیت های  را 
نتیجه  در  اجرا کرده اند که  و خوست  کنر، هلمند 
۳۴  نفر کشته، ۱۴ نفر دیگر زخمی و چهار تن نیز 

بازداشت شده اند.
روند انتخابات ریاست جمهوری ساعت هفت صبح 
روز شنبه، ششم میزان آغاز شد. این روند ساعت 
پنج شام روز شنبه پایان یافت و روند شمارش آرا 

شروع شده است.
گروه طالبان این انتخابات را هدف نظامی اش اعالم 
کرده بود. هر چند ریاست امنیت املی از جلوگیری 
ده ها حمله »تروریستی« خبر می دهد، اما در حمالت 

گروه طالبان در ۱۳ والیت، نُه نفر کشته شده اند.

والیت هایی را نیز تأیید کرد اما گفت که سطح 
تهدیدات در دیگر والیت ها کم تر بوده است.  

اسداهلل خالد، سرپرست وزیر وزارت دفاع ملی 
گسترده ی  تهدیدات  وجود  با  که  گفت  نیز 
کوچک  واقعه های  دولت«،  مسلح  »مخالفان 
اما  داده  رخ  والیت های  از  برخی  در  امنیتی 
نپیوسته  به وقوع  امنیتی  بزرگ  کدام رویداد 

است. 
گذشته،  انتخابات  با  مقایسه  در  که  گفت  او 
حمالت »دشمن« کم تر بود. به گفته ی آقای 
در  کشور  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  خالد،  
عملیات  راه اندازی  با  گذشته  روزهای  جریان 
مانع تحرکات بیش تر »مخالفان مسلح دولت« 

شدند. 

آغاز انتقال مواد حساس
با این حال مسعود اندرابی، سرپرست وزارت 
رأی دهی  روز  در  این که  مورد  در  داخله  امور 
بودند  بسته  هم  یا  و  باز  مراکز  از  تعداد  چه 
از مجموع چهار هزار و ۹۴۲  توضیح داد که 
مرکز که قباًل تعیین شده بود، در ۴۶۸ مرکز 
آن به دلیل مشکالت لوژیستکی و تهدیدات 

امنیتی انتخابات برگزار نشده است.
اندرابی گفت که برنامه های امنیتی به هدف 
تامین امنیت نامزدان و گردهم آیی های آن ها و 
هم چنان تامین امنیت روز انتخابات با موفقیت 
سوم  برنامه  امنیتی  نیروهای  و  شده  انجام 
انتقال مواد حساس  امنیتی شان را به منظور 

انتخاباتی به اجرا گذاشته اند. 
عماًل  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  که  گفت  او 
انتقال مواد حساس را آغاز کرده اند و مطابق 
به  ولسوالی ها  از  را  انتخاباتی  مواد  تقویم،  به 
انتخابات  کمیسیون  به  آن جا  از  و  والیت ها 

انتقال خواهند داد.

شش دلیل اصلی حضور کم رنگ 
مردم در انتخابات روز شنبه

هزاران رای دهنده از حق 
رای محروم شدند

دستگاه بایومتریک چه بر سر 
رای دهنده گان آورد؟

چالش فهرست رای دهنده گان 
سرتاسری بود

رای دادم و خوشحالم

محرومیت از حق رای؛

نهادهای ناظر: 

مشکالت بایومتریک و فهرست رای دهنده گان؛

صفحه ۵

صفحه ۶

صفحه ۶

گروه طالبان در هشدارهای پی هم گفته بود که مانع برگزاری انتخابات در ششم میزان خواهد شد. به رغم این هشدارها، بنیاد 
انتخابات شفاف افغانستان گفته است که ۹۸ درصد مراکز رأی دهی در انتخابات روز شنبه به روی مردم گشایش یافته بود. وزارت 
امور داخله نیز گفته است که از بین چهار هزار و ۹۴۲ مرکز که قباًل باز گزارش شده بود، تنها ۳۷ مرکز آن در این روز بسته بود.

انتخابات ریاست جمهوری به رغم ناامنی و ضعف های مدیریتی و لوژستیکی کمیسیون مستقل انتخابات باالخره 
اگر  و  می آید  انتخابات  از  کنونی  نظم جمهوری  مشروعیت  بود.  امری ضروری  انتخابات  برگزاری  برگزار شد. 
انتخاباتی برگزار نمی شد،  این مشروعیت به شدت صدمه می دید. در وضعیتی که بحث حل سیاسی جنگ مطرح 
است نیز به برگزاری انتخابات اهمیت مضاعف داده بود. شرکت بخشی از مردم افغانستان در این انتخابات نشان 

داد که افغانستان از تاریخ سیاسی خون بارش تا حدی فاصله گرفته است. 

حضور کم رنگ مردم در پای صندوق های رایف پیام های واضحی به دولت مردان و رهبران سیاسی داشت. آن ها به وضوح 
بیان کردند که دیگر حاضر نیستند دست مایه بازی های سیاسی سیاسیون قرار گیرند. مردم بی تردید به دموکراسی باور 

دارند، این باورمندی را مردم در چندین انتخابات قبلی به نمایش گذاشتند.

با وصف همه تهدیدها؛

سالم دوباره مردم 
به دموکراسی
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انتخابات و تحول در فرهنگ سیاسی
۴

صفحه ۵

دیروز انتخابات ریاست جمهوری کشور برگزار شد و مردم 
با شور و شوق به مراکز رای دهی رفته و از حق رای خود 
ریاست  نامزد  چهارده  گذشته  ماه  دو  در  کردند.  استفاده 

جمهوری به رقابت پرداختند و اکنون...

غربی  والیت   سه  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
تا  و  شد  برگزار  نسبی  خاموشی  در  افغانستان 
کم تر  انتخابات،  پروسه ی  ختم  دقایق  آخرین 
درز  رسانه ها  به  آن  روند  چگونه گی  از  خبری 
انتخابات  برگزاری  موعد  رسیدن  فرا  با  کرد. 
ریاست جمهوری، خطوط ارتباط تلفنی در غرب 
افغانستان کاماًل به مشکل خورد و کم تر خبری از 

والیت های بادغیس و فراه رسید.
 وضعیت در والیت غور نیز به همین شکل بود 
نگاه  از  هم  هرات  نزدیک  و  دور  ولسوالی های  و 
بهتری  تعریف  انتخاباتی  اطالعات  به  دسترسی 

نداشتند...

آشفته بازار انتخابات 
ریاست جمهوری در 
فراه، غور و بادغیس

۷



رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  8صبح، 
انتخابات  برگزاری  سخنانی  در  جمهور، 
گفت  تبریک  مردم  به  را  جمهوری  ریاست 
دموکراسی  مردم  اشتراک  که  کرد  تصریح  و 

نوپای را نهادمندتر کرده است.
آقای غنی در یک سخنرانی  که شام روز شنبه، 
ششم میزان از رادیوتلویزیون ملی به صورت 
زنده نشر شد، گفت که مردم با حضورشان در 
انتخابات تصویری از استقامت و مردم ساالری 
او  گذاشته  اند.  نمایش  به  جهانیان  به  را 
هم چنان گفت که مردم به صدای جمهوریت 
لبیک گفته و قانونی اساسی را پاس داشته اند.

امنیتی  نیروهای  از  سخنانش  در  غنی  آقای 
روز  را  میزان  ششم  و  کرد  قدردانی  نیز 
نیروهای امنیتی خواند و تأکید کرد که این 
نیروها پاسدار واقعی نظام و قانون اساسی اند.

محمداشرف که خود از نامزدان این انتخابات 
بود، از کمیسیون های انتخاباتی برای برگزاری 
جمهوری  ریاست  انتخابات  آماده گی  و 
و  حریفان  از  او  کرد.  قدردانی  میزان  ششم 
هوادارانش که در جریان کارزارهای انتخاباتی 
برای تقویت دموکراسی تالش کردند، نیز به 

نیکی یاد کرد.
رییس جمهور غنی خطاب به مردم گفت در 
نادرست،  رفتار  انتخابات  روز  در  که  صورتی 
باشد،  گرفته  صورت  تخلفات  و  قانون  نقض 

این  انتخابات  این  نامزدان  از  مردم  توقع 
از  این مورد را  است که شکایت های شان در 
کمیسیون  تا  ببرند  پیش   به  قانونی  مجرای 
سریع  و  به صورت جدی  انتخاباتی  شکایات 
به آن رسیده گی کند. او از کمیسیون مستقل 
شکایات انتخاباتی خواست تا همه شکایت ها 
کند.  رسیده گی  آن  به  و  بگیرد  جدی  را 
اشتراک  با  مردم  جمهور،  رییس  گفته  به 
مسوولیت شان  انتخابات  در  گسترده ی شان 
پیروزی  که  متباقی  امور  اما  کردند،  ادا  را 
انتخاباتی  کمیسیون های  به  است،  روند  این 
از این کمیسیون ها خواست  او  مرتبط است. 
تا  با امانت داری وظفیه ی شان را انجام دهند.

سیاسی  رهبران  به  گفت  غنی  محمداشرف 
برای حفظ جمهوریت  که  است  این  پیامش 
از گروه  او  بیایند.  افغانستان گردهم  ثبات  و 
تا جنگ را بس کنند و  نیز خواست  طالبان 
به خواست مردم افغانستان احترام بگذازند و 
به پروسه صلح که خواست مردم است، گردن 
گروه  که  کرد  تأکید  غنی  اشرف  بگذارند. 
آمده  پیش  تاریخی  فرصت  از  باید  طالبان 
استفاده کرده و بیش از این »ملت مظلوم« را 

درد و رنج ندهند.
روز شنبه، ششم  ریاست جمهوری  انتخابات 
تهدید  و  امنیتی  شدید  تدابیر  تحت  میزان، 

گروه طالبان برگزار شد.

غنی:
اشتراک مردم در انتخابات، دموکراسی نوپا را نهادمند کرد

۸صبح، کابل: مقام های وزارت مخابرات و 
در  آن ها  می گویند،  معلوماتی  تکنولوژی 
شبکه های  فعالیت  قطع  جلو  تا  تالش اند 
بگیرند.  کشور  سراسر  در  را  مخابراتی 
تکنولوژی  و  مخابرات  وزارت  رهبری 
معلوماتی، پیش از چاشت امروز برای فعال 
»نشست  مخابراتی  خدمات  نگه داشتن 
طوالنی ای را با اداره ی اترا« برگزار کردند.

نامزد  و  سرپرست  هاشمی،  محمدفهیم 
تکنولوژی  و  مخابرات  وزارت  وزیر 
داده  اطمینان  شهروندان  »به  معلوماتی، 
قطع  جلو  تا  دارد  تالش  وزارت  این  که 
هم چنان  و  مخابراتی  شبکه های  شدن 
هنگام  در  این که  تا  بگیرد  را  انترنت 
مخابراتی  ارتباطات  انتخابات  برگزاری 

قطع نگردد.«
که  گفته  خبرنامه ای  نشر  با  وزارت  این 
وقت  صبح  »از  وزارت  این  مقام های 

فعالیت  سایت وار  گونه ی  به  اکنون  تا 
والیت   ۳۴ در  را  مخابراتی  شبکه های 
فعالیت  که  گرفتند  بازنگری  به  کشور 
والیت ها  تمامی  در  مخابراتی  شبکه های 
به  کشور،  شمال شرق  والیت های  ویژه  به 

گونه ی عادی ادامه دارد.«
با  امروز  وزارت مخابرات گفته که طالبان 
بر  هراس افگنانه«  »حمله های  راه اندازی 
گوناگون  نقاط  در  مخابراتی،  سایت های 
کشور تالش کردند تا خدمات مخابراتی را 
قطع کنند. حتا این وزارت گفته است: »از 
اثر حمله های این گروه چندین سایت در 
شده  کشیده  آتش  به  مختلف  والیت های 

است.«
این وزارت گفته که افزون بر آن، این گروه 
از  انفجاری در شماری  از مواد  استفاده  با 
را  سالم  شرکت  نوری  فایبر  کشور،  نقاط 

نیز تخریب کرده اند.

وزارت مخابرات:
 جلو قطع فعالیت شبکه های مخابراتی گرفته می شود

آسیبشناسی
انتخاباتما

دیروز صد ها هزار شهروند افغانستان رفتند تا زعیم 
سیاسی خویش را انتخاب و یک روز مهم دیگری را 

ثبت تاریخ کشور نمایند. 
برای دردهای جامعه ی ما نسخه های فراوانی تجویز 
گردیده که به باور نویسنده، انتخابات و دموکراسی و 
سیستم حزبی یگانه راه رسیدن به استقرار سیاسی و 
عدالت اجتماعی و وحدت ملی در کشور ما به شمار 
می رود. پاد زهر تبعیض های گوناگون اجتماعی را نیز 

می توان در همین نسخه جست وجو کرد.
را جشن می گیریم،  انتخابات  برگزاری  در حالی که 
که  کنیم  یاد  موانعی  از  دیگر  بار  یک  است  الزم 
است.  بوده  روبه رو  آن ها  با  افغانستان  دموکراسی 
یکی از این موانع، وابسته بودن کشور به کمک های 
خارجی است، طوری که همه ما، در این دو دهه ی 
بین المللی  بازیگران  فیصله کننده  نقش  شاهد  اخیر، 

در تعیین نتایج انتخابات بوده ایم. 
مهم  عوامل  از  یکی  می توان  را  خارجی  کمک های 
زمام داری  تاریخ  که  آورد  شمار  به  نیز  دیکتاتوری 
دموکراتیک  حزب  و  خان  نادر  و  خان  عبدالرحمن 
می رود.  شمار  به  آن  بارز  نمونه های  از  طالبان  و 
نفع  به  حالت  هم  جهادی  تنظیم های  میان  در 
با  تنظیم ها  فعالیت  چرخ  زیرا  نبود،  دموکراسی 
کمک هایی  می چرخید؛  خارجی  کمک های  نیروی 
که از کانال رهبران می گذشت و دیگر هیچ عضوی 
به شمول معاونان آنان نمی دانستند این پول از کجا 

می آید و به کجا می رود. 
جمعی  روان  و  اندیشه  بر  حاکم  سیاسی  فرهنگ 
تحکیم  و  تحقق  مانع  که  است  دیگری  عامل  ما 
دلیلی  چه  آخر  می شود.  کشور  در  دموکراسی 
روشن تر از این می توان یافت که »سیاست« در زبان 
داشتن  و  بوده  و خشونت  سرزنش  مترادف  ما  رایج 
روان  هنوز  تا  که  است  رؤیایی  عادل«  »مستبد 
دیده  راستا  همین  در  می دهد.  نوازش  را  خیلی ها 
می شود دینی که آموزه های بلندی چون علم گرایی، 
عدالت  پسندی،  محاسبه،  قانون پسندی،  عمل گرایی، 
موج  آن  تعالیم  قلب  در  آن  امثال  و  خیانت زدایی 
خود کامه،  زمام داران  از  پشتی بانی  سطح  تا  می  زند، 

خون ریز و درنده تنزل داده می شود. 
ساختار های  روی  به  حزب  زیبای  ماسک  کشیدن 
به  »گله« ها  زمام  سپردن  و  قبیله ای  و  قومی 
دیواره  قماشی،  و  هر رنگ  از  سیاسی  »خان« های 
این  شهروندان  آزاد  اراده ی  فرا راه  که  است  دیگری 

کشور ایجاد گردیده است. 
مهره های  تمامی  گذشت،  که  سالی  هژده  این  در 
جفاهای  آن ها،  تمامی  آری،  ما،  انتخاباتی  مطرح 

نا بخشودنی در حق اراده ی ما مرتکب شده اند.
پرسشی که مطرح می شود، این است که چه کسی 
نگه  را  شهروندان  اراده ی  و  رأی  حرمت  بار  این 
خواهد داشت و چه کسی آن را با تقلب خواهد آلود 
و یا عطای آن را به لقای بیگانه گان خواهد بخشید؟ 

خدایا چنین مدار!
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سال یازدهم

و  امنیتی  جدی  تهدیدهای  رغم  به  جمهوری  ریاست  انتخابات 
انتظار می رفت،  تردید های سیاسی برگزار شد. همان طوری که 
هم  انتخاباتی  بی نظمی های  نبود.  باال  بسیار  مشارکت  میزان 
به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کاست.  مشارکت  میزان  از 
دستگاه های  تنظیم  برای  اخیر  ماه   های  در  که  تالش هایی  رغم 
داشت،  متخصصان  استخدام  و  کارمندان  آموزش  بایومتریک، 
فهرست  برساند.  حداقل  به  را  انتخاباتی  بی نظمی های  نتوانست 
رای دهنده گان مشکل جدی بود. بسیاری از رای دهنده گان دارای 
تصدیق ثبت نام، اسم شان را نه در فهرست رای دهند ه گان دستگاه 
بایومتریک یافتند و نه در فهرست کاغذی. آنان از حق  رای که یکی 
از جمله  حقوق بشری افراد است،  محروم شدند. شمار زیادی از 
شهروندان جمهوری که برای رای دهی به مراکز رای گیری مراجعه 
کردند،  با همین مشکل روبه رو شدند. کمیسیون مستقل انتخابات 
با بی کفایتی تمام با فهرست  رای دهنده گان برخورد کرد. قرار بود 
انتخابات  برگزاری  از  قبل  هفته  دو  انتخابات  کمیسیون مستقل 
ریاست جمهوری،  فهرست رای دهنده گان هر مرکز رای گیری را 
رای دهنده گان  تا همه ی  کند  نصب  مرکز  دیوار همان  در پشت 
به دالیلی که هنوز   اما  نام شان مطمین می شدند،  بودن  از ثبت 
روشن نیست، این کمیسیون فهرست رای دهنده گان را در پشت 

دیوار مراکز رای گیری نصب نکرد. 
از  بسیاری  بایومتریک در  بود که دستگاه های  این  مشکل دیگر 
محل های رای گیری کار نمی کرد و کارمندان کمیسیون مستقل 
انتخابات به دلیل آموزش ناکافی یا مشکالت دیگر،  با آن راحت کار 
نمی توانستند. واقعیت این است که کمیسیون مستقل انتخابات 
در استخدام 200هزار کارمند برای روز انتخابات هم در دقیقه ی 
نود عمل کرد و این تاخیر سبب شد که کارمندان انتخاباتی به 
کمیسیون  بیاید.  وجود  به  مشکالتی  و  نبینند  آموزش  درستی 
مستقل انتخابات باید پاسخ این بی نظمی ها را به صورت  روشن 
بگوید. کمیسیون مستقل انتخابات باید در مورد نبود نام بسیاری 
از شهروندان در فهرست رای دهنده گان با وجودی که تصدیق ثبت 
از  شماری  در  بایومتریک  دستگاه های  افتادن  کار  از  دارند،  نام 
محل ها و نابلدی کارمندان این کمیسیون در روز رای دهی، پاسخ 
روش و قانع کننده بدهد. شهروندان جمهوری که از جان شان مایه 
گذاشتند و به پای صندوق های رای رفتند، مستحق مدیریت بهتر 
انتخابات ریاست جمهوری بودند. میزان کم مشارکت در انتخابات 
طالبان،  دل سردی  تهدید های  کنار  در  هم  جمهوری،  ریاست 
و  انتخاباتی  بی نظمی های  نامزدان،   ناموفق  و  کارنامه ی  عمومی 

ضعف مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات نیز بود. 
از روز رای گیری عبور کرد. حال وقتش  افغانستان  با وجود آن، 
و  آرا  شمارش  مرحله ی  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  است 
انتقال مواد انتخاباتی را به دفتر مرکزی این کمیسیون آن طوری 
انتخابات گفته  است،  مدیریت کند. کمیسیون مستقل  که الزم 
بود که دستگاه های بایومتریک به محض این که به انترنت وصل 
شوند، اوراق نتایج را به دفتر مرکزی این کمیسیون می فرستند. 
نامزدان و جامعه ی  به  باید  این کار آغاز شود.  باید  امروز  از  سر 
مدنی اجازه داده شود که از روند ثبت اوراق نتایج در دفتر/سرور 
انتخابات نظارت کنند. نظارت دقیق  مرکزی کمیسیون مستقل 
سرور  در  نتایج  اوراق  اطالعات  ثبت  در  باید  حرفه ای  خیلی  و 
مرکزی انجام شود. در انتقال مواد انتخاباتی هم باید نهایت دقت 
که  انتخاباتی ای  مواد  مورد  در  واضح  پالیسی  و  بگیرد  صورت 
ضایع می شود،  وجود داشته باشد. انتقال مواد انتخاباتی انتخابات 
پارلمانی هم به آرامی انجام نشد. در آن زمان هم مواد انتخاباتی 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  ولی  شد،  ضایع  دهکده ها  از  برخی 
در آن زمان پالیسی واضحی برای برخورد با این مشکل نداشت. 
پالیسی چگونه گی برخورد با مواد ضایع شده ی انتخاباتی، باید این 
بار بسیار واضح باشد. ناظران باید از تمام مراحل شمارش آرا در 
با  محالت و دفتر مرکزی نظارت کنند. دو صد هزار ناظری که 
همه ی  در  می کنند،  باید  همکاری  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
مراحل حضور داشته باشند. کمیسیون شکایات انتخاباتی هم باید 
به شکایاتی که دریافت کرده است، رسیده گی کند. این کمیسیون 
باید دقیق در مورد شکایاتی که ثبت کرده است، معلومات بدهد و 

در حضور ناظران به آن ها ترتیب اثر دهد. 
هرنوع  از  که  دارند  وظیفه  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان 
فرصت  انتخاباتی  نهادهای  به  باید  آن ها  بپرهیزند.  پیش داوری 
بدهند که کار شان را انجام دهند. هیچ نامزدی نباید ادعای پیروزی 
یا رفتن انتخابات به دور دوم را بکند. همه باید به کمیسیون های 
انتخاباتی وقت بدهند تا کار شان را انجام دهند. هرنوع اظهار نظر 
دوم  دور  به  انتخابات  رفتن  مورد  در  کنونی  شرایط  در  نامزدان 
انتخابات  نامزدان  روند صدمه می زند.  به کل  پیروزی،  ادعای  یا 
مورد  باید هر سندی که در  آنان  و ستادهای  ریاست جمهوری 
بی نظمی های انتخاباتی در دست دارند را  به کمیسیون شکایات 
تخریش کننده  نظر  اظهار  هرنوع  از  نامزدان  بسپارند.  انتخاباتی 

بپرهیزند. 

کالم خالصه 

در حالی که برگزاری انتخابات را 
یک  است  الزم  می گیریم،  جشن 
بار دیگر از موانعی یاد کنیم که 
آن ها  با  افغانستان  دموکراسی 
از این  روبه رو بوده است. یکی 
به  کشور  بودن  وابسته  موانع، 
طوری  است،  خارجی  کمک های 
دهه ی  دو  این  در  ما،  همه  که 
فیصله کننده  نقش  شاهد  اخیر، 
تعیین  در  بین المللی  بازیگران 

نتایج انتخابات بوده ایم. 

انصاری



ریاست  انتخابات   
شنبه،  روز  جمهوری 
در  میزان،  ششم 
برگزار  سراسر کشور 
میزان  هنوز  شد. 
در  مردم  مشارکت 
مشخص  انتخابات  این 
که  می رساند  گزارش ها  اما  است.  نشده 
روز  انتخابات  در  مردم  مشارکت  سطح 
انتخابات ها در  به دیگر  گذشته در مقایسه 

کشور کم رنگ بوده است.
گفته  هم  پی  هشدارهای  در  طالبان  گروه 
ششم  در  انتخابات  برگزاری  مانع  که  بود 
هشدارها،  این  رغم  به  شد.  خواهد  میزان 
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفته است 
که ۹۸ درصد مراکز رأی دهی در انتخابات 
روز شنبه به روی مردم گشایش یافته بود. 
وزارت امور داخله نیز گفته است که از بین 
چهار هزار و ۹۴2 مرکز که قباًل باز گزارش 
روز  این  در  آن  مرکز   ۳۷ تنها  بود،  شده 

بسته بود.
گذشته  روز  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
کرد  اعالم  رأی دهی  روند  رسمی  پایان  در 
که شفاف ترین و منظم ترین انتخابات را در 
حوا  است.  کرده  برگزار  گذشته  سال   ۱۸
علم نورستانی، رییس این کمیسیون، گفت 
اما  بود  همراه  مشکالتی  با  انتخابات  که 
مشکالت  این  به  موقع  به  توانستند  آن ها 

رسیده گی کنند. 
»تیفا«  یا  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد 
اواسط روز گذشته اعالم کرد که ۹۸ درصد 
مراکز رأی دهی در ساعات بین هفت تا نه 
باز  مردم  روی  به  کشور  سراسر  در  صبح 
نیروهای  نهاد،  این  یافته های  طبق  بود. 
رأی دهی  مراکز  درصد   ۹۹.۵ در  امنیتی 
نهادهای  و  احزاب  نامزدان،  نماینده گان  و 
این  درصد   ۹۳ در  نیز  انتخابات  بر  ناظر 
مراکز حضور داشتند. تیفا افزوده است که 
مواد حساس و غیرحساس انتخاباتی در روز 
انتخابات در ۹۶.۶ درصد محالت رأی دهی 
مستقل  کمیسیون  است.  بوده  موجود 
انتخابات با اشاره به این یافته ها، خود را در 
برگزاری و مدیریت انتخابات موفق خوانده 

است.
البته در اوایل روز شنبه شکایات جدی 
از نبود نام مردم در فهرست های چاپی 
و دیجیتالی رأی دهنده گان گزارش شد 
که بعدتر کمیسیون مستقل انتخابات با 
برطرف  را  مشکل  این  فیصله ای  صدور 
کسانی  فیصله،  این  دنبال  به  کرد. 
برچسب  تابعیت شان  تذکره های  که 
حق  از  یافتند  اجازه  داشت،  انتخاباتی 
پیش  اما  شوند.  برخوردار  رأی شان 
آن که  دلیل  به  مردم  از  بخشی  آن  از 
و  چاپی  فهرست های  در  شان  نام های 
نبود،  موجود  رأی دهنده گان  دیجیتالی 
از حق رأی شان محروم شده بودند. تیفا 
گفته است که این مشکل در ۸۸ درصد 

محالت رأی دهی مشاهده شده است.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن 
به  صبح  هفت  رأس  را  رأی دهی  روند 
این  بود  قرار  کردند.  آغاز  رسمی  صورت 
تکمیل  ظهر  از  بعد  سه  ساعت  تا  روند 
در  مردم  ماندن  منتظر  دلیل  به  اما  شود، 
از ظهر  بعد  پنج  تا ساعت  مراکز  از  بعضی 

تمدید شد.
عبداهلل،  عبداهلل  و  غنی  محمداشرف 
از  و  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
جمهوری،  ریاست  انتخابات  نامزدان 
و  انتخابات  شفافیت  بر  رأی دهی  هنگام 
تأکید  انتخابات  این  از تقلب در  جلوگیری 
دیگر  نامزد  حکمتیار،  گلبدین  اما  کردند. 
انتخابات ریاست جمهوری، غنی و عبداهلل 
در  دولتی  امکانات  از  استفاده  سوء  به  را 
مهندسی  برای  تالش  و  کمپین ها  جریان 
محمد  هم چنان  کرد.  متهم  انتخابات  این 
مردم  اسالمی  وحدت  حزب  رهبر  محقق، 
عبداهلل،  عبداهلل  حامیان  از  و  افغانستان 
اعالم کرد که بیش ترین مشکل در جریان 
است  شده  مشاهده  مراکزی  در  رأی دهی 
با  بوده اند.  بیشتر  او  حزب  هواداران  که 
حزب  رهبر  خلیلی،  محمدکریم  حال،  این 
دسته  عضو  و  افغانستان  اسالمی  وحدت 
داد  هشدار  هم گرایی«  و  »ثبات  انتخاباتی 
انتخابات  این  در  تقلب  چنانچه  اگر  که 

بحران  یک  گرفتار  افغانستان  بیفتد،  اتفاق 
نافرجام خواهد شد.

بدهند  رأی  شده اند  موفق  که  شهروندانی 
خرسند  انتخابات  این  در  مشارکت شان  از 
فعاالن  و  جوانان  از  بسیاری  هستند. 
شدن  نهادینه  خاطر  به  که  گفته اند  مدنی 
در  »طالبان«  به  گفتن  نه  و  »دموکراسی« 

این انتخابات شرکت کرده اند. 
که  می گوید  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
و  فنی  مشکالت  با  گذشته  روز  انتخابات 
تا  کمیسیون  این  است.  بوده  همراه  تقلب 
ناوقت شب گذشته دست کم ۱ هزار و ۸۶۹ 
بیش تر  بود.  کرده  ثبت  را  شکایت  مورد 
واجد  افراد  نام  نبود  به  مربوط  این شکایات 
و  چاپی  فهرست های  در  رأی دهی  شرایط 

صدیجیتالی رأی دهنده گان بوده است.
هزار   ۷2 انتخابات  امنیت  تأمین  برای 
محالت  و  مراکز  در  نظامی  نیروی 
رأی دهی مستقر شده بودند. با این حال، 
کرده  اعالم  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
به  ده ها حمله گروه طالبان  از  است که 
جلوگیری  رأی دهی  محالت  و  مراکز 
شده است. به گفته این ریاست، چهارده 
طالب نیز در نتیجه شانزده عملیات تنها 
وزارت  شده اند.  بازداشت  کابل  شهر  از 
دولتی  نیروهای  که  می گوید  ملی  دفاع 
انتخابات  روز  امنیت  تأمین  جریان  در 
در  پای  از  را  طالبان  جنگ جوی   2۵0

آورده اند.
وزارت امور داخله می گوید که جنگ جویان 
طالبان در جریان روز گذشته ۶۸ مورد حمله 
را انجام دادند که باعث اخالل روند انتخابات 
نشده است. در نتیجه این حمالت دو سرباز 
پولیس کشته شده اند و ۳۷ غیرنظامی و دو 
برداشته اند.  زخم  نیز  پولیس  دیگر  سرباز 
سرپرست  اندرابی،  مسعود  معلومات  طبق 
که  حمالت  این  در  داخله،  امور  وزارت 
انجام  راکت  و  مقناطیسی  ماین  از  استفاده 
از  بعضی  و  رأی دهی  مرکز   ۷۵ است،  شده 
مسیرهای تدارکاتی هدف قرار گرفته است.

برای  شنبه  روز  انتخابات  از  نظارت  برای 
اعتبارنامه  بین المللی  و  ملی  نهاد   20۶

که  انتخابات  این  بود.  شده  توزیع  نظارت 
قرار بود در ۵ هزار و ۳۷۳ مرکز برگزار شود، 
مرکز   ۴۶۸ در  امنیتی،  تهدیدات  دلیل  به 

برگزار نشده است. 
شمار رأی دهنده گانی که برای این انتخابات 
میلیون   ۹ از  بیش  بودند،  شده  نام نویسی 
هنوز  است.  شده  اعالم  نفر  هزار   ۶00 و 
چه  مجموعه،  این  از  که  نیست  مشخص 
تعداد آن ها در انتخابات روز گذشته شرکت 

کرده اند.
نامزد  نفر  هژده  میزان  ششم  انتخابات  در 
نفر  پنج  انصراف  دلیل  به  اما  بودند  شده 
میدان  در  انتخابات  روز  در  سیزده  آن ها 
از  نظر می رسد  به  بودند.  مانده  باقی  رقابت 
حکومت  کنونی  رهبران  نامزدان،  میان  این 
وحدت ملی، گلبدین حکمتیار و رحمت اهلل 
به  را  رأی  بیشترین  انتخابات  این  در  نبیل 
مستقل  کمیسیون  باشند.  آورده  دست 
این  ابتدایی  نتایج  که  است  گفته  انتخابات 
در  انتخاباتی  تقویم  مطابق  را  انتخابات 
کمیسیون  این  می کند.  اعالم  میزان   2۷
اعالم  تا  است  خواسته  احزاب  و  نامزدان  از 
نهادهای  سوی  از  انتخابات  رسمی  نتایج 
انتخاباتی از هر گونه پیش بینی در این مورد 
مغشوش  عمومی  افکار  تا  کنند،  خودداری 

نشود.
به  را  انتخابات  برگزاری  امریکا،  سفارت 
این  افغانستان تبریک گفته است.  مردم 
رغم  به  افغان ها  که  است  گفته  سفارت 
انتخابات  موفقانه  تهدیدات  و  چالش ها 
امریکا  سفارت  گذاشتند.  سر  پشت  را 
هم چنان از احزاب سیاسی خواسته است 
به تعهدات شان پای بند بمانند و بگذارند 
مقامات  توسط  انتخابات  نتیجه  که 

کمیسیون مستقل انتخابات اعالم شود.
میلیون   ۱۴۹ میزان  ششم  انتخابات  بودجه 
دالر تعیین شده بود. از این میان ۹0 میلیون 
افغانستان  حکومت  خود  توسط  آن  دالر 
تأمین شده است. بخش دیگر از این بودجه 
از  افغانستان  همکار  کشورهای  سوی  از 
جمله امریکا، بریتانیا، جاپان و اتحادیه اروپا 

پرداخت شده است.

خلیل اسیر

با وصف همه تهديدها؛

سالمدوبارهمردمبهدموکراسي
عبداهلل  و  غنی  محمداشرف 
عبداهلل، رهبران حکومت وحدت 
انتخابات  نامزدان  از  و  ملی 
ریاست جمهوری، هنگام رأی دهی 
انتخابات و جلوگیری  بر شفافیت 
تأکید  انتخابات  این  در  تقلب  از 
حکمتیار،  گلبدین  اما  کردند. 
ریاست  انتخابات  دیگر  نامزد 
به  را  عبداهلل  و  غنی  جمهوری، 
دولتی  امکانات  از  استفاده  سوء 
در جریان کمپین ها و تالش برای 
مهندسی این انتخابات متهم کرد. 
هم چنان محمد محقق، رهبر حزب 
افغانستان  مردم  اسالمی  وحدت 
عبداهلل،  عبداهلل  حامیان  از  و 
مشکل  بیش ترین  که  کرد  اعالم 
مراکزی  در  رأی دهی  جریان  در 
مشاهده شده است که هواداران 
این  با  بوده اند.  بیشتر  او  حزب 
رهبر  خلیلی،  محمدکریم  حال، 
افغانستان  اسالمی  وحدت  حزب 
و  »ثبات  انتخاباتی  و عضو دسته 
اگر  که  داد  هشدار  هم گرایی« 
انتخابات  این  در  تقلب  چنانچه 
گرفتار  افغانستان  بیفتد،  اتفاق 

یک بحران نافرجام خواهد شد.
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جمهوری  ریاست  انتخابات 
ضعف های  و  ناامنی  رغم  به 
لوژستیکی  و  مدیریتی 
انتخابات  مستقل  کمیسیون 
برگزاری  شد.  برگزار  باالخره 
بود.  ضروری  امری  انتخابات 
جمهوری  نظم  مشروعیت 
برگزار  انتخاباتی  اگر  و  می آید  انتخابات  از  کنونی 
نمی شد،  این مشروعیت به شدت صدمه می دید. در 
وضعیتی که بحث حل سیاسی جنگ مطرح است نیز 
به برگزاری انتخابات اهمیت مضاعف داده بود. شرکت 
بخشی از مردم افغانستان در این انتخابات نشان داد 
تا حدی  تاریخ سیاسی خون بارش  از  افغانستان  که 
فاصله گرفته است. شماری مردم به رغم تهدید های 
طالب ها و تردید هایی که برخی از نیروهای سیاسی 
در مورد انتخابات ایجاد کرده بودند، رای دادند. اگر 
بی نظمی های مدیریتی و لوژستیکی نمی بود، میزان 
امنیتی  تهدید های  اگر  می رفت.  باالتر  مشارکت 
وجود نمی داشت بدون تردید که کمیت بیش تری از 
این وضعیت  رای می رفتند.  پای صندوق های  مردم 
نشان می دهد که دیگر غلبه ی نظامی، تسخیر یک 
جغرافیا و پیروزی در جنگ، مشروعیت سیاسی به 
بار نمی آوَرد. در گذشته مشروعیت سیاسی از راه زور 
و  را تسخیر می کردند  قلمروها  می آمد. سرلشکران، 
نفس این تسخیر و تسلط نظامی،  مشروعیت سیاسی 
به بار می آورد. مشروعیت سیاسی تسخیرکننده گان را 
روایت های فرهنگی و سیاسی مسلط بر این حوزه ی 

مشکالت تخنیکی نیز هربار از مشکالت جدی انتخابات بود. 
شماری از مردم در ابتدا احتماالً صبر کردند تا خبرهایی از 
افزایش  از  اما خبرهایی که  بهبود روند رای گیری بشنوند، 
مشکالت تخنیکی به ویژه مشکالت دستگاه های بایومتریک 
این  اسامی مردم در فهرست رای دهی منشتر شد.  نبود  و 
رای  صندوق های  پای  به  رفتن  از  را  زیادی  شمار  خبرها، 

منصرف ساخت.
2. واکنش آگاهانه؛ بی باوری به سیاسیون

مردم افغانستان هربار به امید بهتر شدن روند رای گیری به 
پای صندوق های رای رفتند؛ آن ها این بار ظاهراً ناامید شده 
بودند. مردم با حضور کم رنگ خود در انتخابات دیروز، اوج 
ناامیدی خود از رهبران سیاسی کشور را به نمایش گذاشتند.

پیام های  رایف  صندوق های  پای  در  مردم  کم رنگ  حضور 
آن ها  داشت.  سیاسی  رهبران  و  دولت مردان  به  واضحی 
دست مایه  نیستند  حاضر  دیگر  که  کردند  بیان  وضوح  به 
بازی های سیاسی سیاسیون قرار گیرند. مردم بی تردید به 
چندین  در  مردم  را  باورمندی  این  دارند،  باور  دموکراسی 

انتخابات قبلی به نمایش گذاشتند.
سیاسی،  رهبران  به  کم رنگ  حضور  این  با  نوعی  به  مردم 
دو  به  حالت  در خوش بینانه ترین  اگر حضور  گفتند.  »نه« 
میلیون نفر برسد، بازهم مشروعیت این انتخابات زیر سوال 
رفته است. در این انتخابات بیش از ۹.۵ میلیون نفر ثبت 

نام کرده بودند. 
برنامه های  نتوانستند  انتخاباتی  سیاسیون در کارزرارهای 
موثری را به جمعیت ۹.۵ میلیون نفری رای دهنده ارایه 
مثمر  برنامه های  ارایه  به  جای  کارزارها  بیش تر  دهند. 
شد.  خالصه  شخصی  حمالت  به  اقتصادی،  و  امنیتی 
جلب  را  مردم  نظر  انتخابات  این  در  نتوانستند  نامزدان 
کنند. این نشان می دهد که محبوبیت سیاسیون کشور نزد 

مردم به شدت کاهش یافته است.

هرچند تا اکنون میزان واقعی مشارکت در انتخابات روز 
گذشته مشخص نشده، اما حضور کم رنگ مردم در مراکز 

رای دهی در والیت های مختلف، به شدت کم رنگ بود.
اصلی  علت  کشور  سیاسیون  به  مردم  بی باوری  هرچند 
خوانده شده، اما بی تردید این تنها دلیل حضور کم رنگ 
مردم در انتخابات نیست. دالیل مختلف استقبال کم رنگ 

از انتخابات روز گذشته را می توان این گونه فهرست کرد:
انتخابات  چند  در  تخنیکی  مشکالت  و  تقلب   .1

گذشته
بی حرمتی به رای مردم در چند انتخابات گذشته، روی 
بود.  تاثیرگذار  دیروز  انتخابات  در  مردم  حضور  میزان 
مردم از انتخابات سال 200۴ تا انتخابات پارلمانی سال 
دوره  هر  آن ها  داشتند.  پررنگی  نسبتاً  گذشته، حضور 
صدها تهدید را به جان خریدند و به پای صندوق های 
در  انتخابات  نخستین  که   200۴ سال  از  رفتند.  رای 
بدون  انتخاباتی  هیچ  اکنون،  تا  شد  برگزار  افغانستان 
اما  است.  نشده  برگزار  کشور  در  بی تقلب  و  دردسر 
انتخابات  از  انتخابات پس  میان، جنجالی ترین  این  در 
پارلمانی  انتخابات  پیشین،  دوره  جمهوری  ریاست 
۱۳۹۷ و اعالم نتایج این انتخابات بود که تا شش ماه 
به طول انجامید. در آن انتخابات شماری از کسانی که 
رای گرفتند، به پارلمان راه پیدا نکردند و به جای آن 
کسان دیگری با حمایت های سیاسی و یا اقتصادی وارد 

پارلمان شدند.
نیز مردم  انتخابات ریاست جمهوری سال 20۱۴  نتیجه 
آن  برآیند  زد و بند،  ماه ها  از  پس  بود.  کرده  دل سرد  را 
انتخابات حکومتی بود با دو رهبر؛ رهبرانی که افغانستان 
زمان  در  دهند.  سوق  آن  درست  مسیر  به  نتوانستند  را 
هزار  تا ۶0   ۵0 ملی،  وحدت  حکومت  رهبران  ماموریت 

سرباز و هزاران شهروند کشته شدند.
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فکر  آنان  دارند،   را  تصور  همان  هنوز هم  افغانستان 
می کنند که نفس تسخیر یک قلمرو و شکست نیرویی 
بار  که دشمن تلقی می  شود، مشروعیت سیاسی به 

می آوَرد. 
انتخابات  و  دیروز  جمهوری  ریاست  انتخابات  ولی 
پارلمانی سال گذشته با مجموعی از رویدادهای دیگر 
با آن  افغانستان  نشان داد که فاصله ی ذهنی مردم 
تاریخ طوالنی و خون بار بسیار زیاد شده است. هیچ 
دیگر ممکن نیست که نیرویی بیاید،  سراسر کشور را 
تسخیر کند و بعد صاحب مشروعیت سیاسی گردد. 
تجربه نشان داده است که در این اواخر حتا تسخیر 
ناممکن  هم  گروه  یک  توسط  افغانستان  قلمرو  کل 
که  بیفتد،  گروهی  اتفاقی  چنین  هم،  اگر  است. 
تسخیر کرده و پیروزی نظامی به دست آورده است، 
 نمی تواند موفقیت نظامی را بدل به پیروزی سیاسی 
پیروزی  باید  نهایت  در  نظامی  پیروزی  هر  کند. 
بابر  که  جنگ هایی  در  بیاورد.  ارمغان  به  سیاسی 
برای جهان گشایی در قرن ۱۶ به راه می انداخت هم 
قاعده همین بود. او قلمرو وسیعی را از کابل تا دهلی 

فرهنگی توجیه می کرد. 
سیاسی  مشروعیت  دیار  این  تاریخی  گذشته ی  در 
و  میراثی  مشروعیت،  داشت.  هم  دیگر  جنبه ی 
بود. سلطنت،  حکومت کردن و سرلشکری  خاندانی 
حرفه ی خاندان ها و اشخاص بخصوص تلقی می شد 
و مردم دخالتی در سیاست نداشتند. با آن که مردم 
عام از اثر لشکرکشی های شهزاده گان آسیب می دیدند 
و کشته می شدند،  ولی هیچ نقش معنادار سیاسی در 
پادشاگردشی و روی کارآمدن یک پادشاه دیگر ایفا 
تاریخی حکومت  آنانی که در گذشته ی  نمی کردند. 
کردن و سیاست حرفه ی شان تلقی می شد،  به بسیار 
قدرت  منازعه ی  در  شهری  یک  در  اگر  ساده گی 
شکست می خوردند،  به جای دیگر می رفتند و شهر 
دیگر را تسخیر می کردند. ظهیرالدین بابر در شروع 
قرن ۱۶ از عموزاده گانش در سمرقند شکست خورد. او 
به بدخشان آمد در آن جا لشکر بسیج کرد و بعد کابل 
را که بر آن یک عموزاده ی دیگرش سلطنت می کرد،  
تسخیر کرد. مدتی بعد همین بابر دامنه ی سلطنتش 
را از کابل تا دهلی امروزی گسترش داد. حکومت او 
به لحاظ مشروعیت در همین قلمرو وسیع به مشکل 
برنخورد. نفس پیروزی نظامی و بقا، مشروعیت آور بود 
و سیاست هم حرفه ی خاندان های حاکم تلقی می شد. 
منازعه ی قدرت هم محدود به خاندان های حاکم بود. 
و  حقوقی  کنش گران  نه  و  داشت  وجود  حزبی  نه 
و موضوع  نهاد ها  فرد،  بحث   تا حقوق  سیاسی دیگر 
مشارکت عمومی را در سیاست گذاری ها مطرح کنند. 
بسیاری از نیروهای جنگی و نظامی مثل طالبان در 

آورد،  ملک  دست  به  نظامی  کرد،  پیروزی  تسخیر  نو 
ابراهیم لودی را در جنگ معروف پانی پت کشت ولی در 
نهایت با استفاده از روایت های مذهبی و فرهنگی حاکم 
مشروعیت  صاحب  بود،  کرده  تسخیر  که  قلمروی  بر 
سیاسی شد. مشروعیت او چنان پهنا و گستره یافت که 
وارثان او تا فرارسیدن عصر استعمار بر این خطه حاکم 
چنان  هند  در  بابر  مغول ها/وارثان  مشروعیت  بودند. 
مسلم و مسلط بود که حتا استعمار هم نتوانست آن را 

تا اواسط قرن ۱۹ زایل کند. 
پیچیده گی دنیای امروز و مناسبات قدرت در افغانستان 
نشان می دهد که هیچ گروهی حتا در صورت غلبه ی 
موفقیت  یک  به  را  پیروزی  آن  نمی تواند  هم  نظامی 
سیاسی بدل کند. اما به نظر می رسد که طالبان هنوز 
هم به فکر غلبه ی نظامی هستند و تصور می کنند که از 
طریق ایجاد تسلط نظامی و برقراری نوعی نظم و امنیت 
خواهند  سیاسی  مشروعیت  کسب  به  قادر  فزیکی، 
شد. اما چنین چیزی امکان ندارد. افغانستان فرهنگ 
سیاسی سنتی زیاد فاصله گرفته است و انتخابات دیروز 

یکی از نشانه های این تغییر است.

فردوس کاوش

وحید پیمان

عدم برگزاری انتخابات شوراهای والیتی در کنار انتخابات 
ریاست جمهوری بود. این نخستین باری بود که از سال 
بدون  جمهوری  ریاست  انتخابات  طرف  این  به   20۱۴

صندوق های انتخابات شوراهای والیتی، برگزار شد.
در دروه های قبلی، هزاران نامزد شورای والیتی، هواداران 
در  رای دهی  به  روستا به روستا  و  کوچه به کوچه  را  خود 
است  این  من  شخصی  باور  می کردند.  تشویق  انتخابات 
که هیچ  یک از موارد ذکر شده به اندازه این موضوع در 

انتخابات روز گذشته تاثیرگذار نبود.
نامزدان شوراهای والیتی مردم را بیش تر تشویق می کردند، 
خانواده ها و اقوام همین نامزدان نیز در افزایش حضور به 

پای صندوق های رای تاثیرگذار بودند. 
6. مشکل استکیرها

برای  بیومتریک  و  استیکرها  از  استفاده  چند  هر 
اما  شد،  برنامه ریزی  انتخابات،  در  تقلب  از  جلوگیری 
منفی  تاثیر  که  مواردی  جدی ترین  از  یکی  بی تردید 
گذاشت،  گذشته  روز  انتخابات  در  مردم  حضور  بر 
از  به دلیل مسافرت  نفر  بود. صدها هزار  همین مورد 
یک محل به محل دیگر، مسافرت از یک قریه به قریه 
یک  از  نهایت  در  و  دیگر  شهر  به  شهر  یک  از  دیگر، 
والیت به والیت دیگر، نتوانستند رای بدهند. چنان چه 
نگارنده این متن نیز به دلیل این که استیکر تذکره اش 
در هرات ثبت شده، نتوانست در کابل رای بدهد. این 
روند، هزاران نفر را از حق طبیعی آنان محروم ساخت.

مردم حق دارند در انتخابات شرکت کنند. انتخابات ریاست 
جمهوری، انتخابات محلی برای تعیین اعضای شوراهای 
ولسوالی یا والیتی و یا اعضای مجلس نماینده گان نیست، 
باید حق داشته  باشند  این کشور که  مردم در هر جای 
باشند تا رییس  جمهور خود را انتخاب کنند؛ اما استیکرها، 

جلو رای صدها هزار نفر را گرفت.

3. وعده های دروغین قبلی
در  گوناگونی  وعده های  کشور  سیاسیون  گذشته،  در 
وعده هایی  دادند؛  مردم  به  انتخاباتی  کارزارهای  جریان 
که تقریباً اکثریت مطلقش عملی نشد. رهبران حکومت 
نیز  انتخابات  همین  در  بی تردید  که  ملی  وحدت 
پیش تازان این روند هستند، وعده های زیادی به مردم 
داده بودند، اما به وعده ها عمل نکردند. پروژه تاپی، تامین 
با  مبارزه  خوب،  حکومت داری  اقتصادی،  رشد  امنیت، 
فساد، کاریابی و ده ها وعده دیگر از سوی آن ها داده شده 

بود، ولی هیچ یک از این وعده ها عملی نشد.
به  گذشته  از  بیش  را  مردم  نامزدان  بی برنامه گی 
بی باور  پرثمر  آینده ی  به  و  حکومت داری  به  انتخابات، 
ساخت. مسوولیت بخش بزرگی از حضور کم رنگ مردم 
در انتخابات، به دوش سیاست مدارانی است که در گذشته 
وعده هایی به مردم دادند اما به این وعده ها عمل نکردند. 

4. مشکالت امنیتی
انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار شد که در ۳۴ 
والیت افغانستان جنگ در جریان بود. طالبان نزدیک به 
نیمی از مناطق را زیر نفوذ خود داشتند. شهر های بزرگ 
با تهدیدهای امنیتی از جمله حمالت انتحاری روبه رو بود. 
انتخابات تهدید کردند. هرچند  از  را پیش  طالبان مردم 
خشونت ها نسبت به دور گذشته و انتخابات پارلمانی کم تر 
مردم  حضور  بر  نیز  طالبان  تهدید  بی تردید  به  اما  بود، 

تاثیرگذار بوده است.
است.  بوده  گسترده تر  ولسوالی ها،  سطح  در  تهدید  این 
مشارکت در سطح ولسوالی ها به پیمانه بی سابقه ای پایین 

گزارش شده است. 
5. عدم برگزاری هم زمان انتخابات شوراهای والیتی 

و ریاست جمهوری
یکی از مواردی که بر حضور مردم تاثیر منفی گذاشت، 

ششدلیلاصلی
حضورکمرنگمردم

درانتخاباتروزشنبه
مردم به نوعی با این حضور کم رنگ به رهبران سیاسی، 
به  حالت  در خوش بینانه ترین  اگر حضور  گفتند.  »نه« 
دو میلیون نفر برسد، بازهم مشروعیت این انتخابات 
 ۹.5 از  بیش  انتخابات  این  در  رفته است.  زیر سوال 

میلیون نفر ثبت نام کرده بودند. 

انتخاباتوتحول
درفرهنگسیاسی
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قیمت: 20 افغانی

سال یازدهم
تکیه  دیواری  بر  اندوه  از  پر 
دور  فاصله  از  است.  کرده 
با دنیایی از اندوه گام های 
می کند  نظاره  را  کسانی 
رأی  صندوق  پای  به  که 
که  برگه هایی  و  می روند 
دل خواه شان  نامزد  به  آن  در 
صندوق ها  در  را  داده اند  رأی 
می اندازند. با دیدن رنگ انگشت هر رأی دهنده ای، 
میزان غصه اش بیش تر می شود و رنگ صورتش تغییر 
دلیل  به  را  وی  رأی دهی  مرکز  کارمندان  می کند. 
از  نیست،  ثبت  دستگاه  در  استیکرش  نمبر  این که 
رأی دادن محروم کرده اند. همان جوانی که با وجود 
تهدیدهای امنیتی به پای صندوق رأی دهی به پای 
میز رأی دهی رفت، به پای صندوق نرسید و ناامید از 

آینده و اندوه گین به خانه بازگشت.
محمد زمر قرار بود در مسجد قبا از مراکز رأی دهی 
در  نظرش  مورد  نامزد  به  کابل  هشتم  ناحیه  در 
حوالی  او  دهد.  رأی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
نزدیکی  در  رأی دهی  مرکز  سمت  به  ۸صبح 
به  را  مدنی اش  حق  تا  می کند  مراجعه  محله شان 
استیکر  با درج شماره  اما  برد. کارمندان مرکز  کار 
او، برایش می گویند که دستگاه بایومتریک اسم وی 
به محض دیدن ام  نشان می دهد.  را »حذف شده« 
جیبش  از  را  تابعیتش  تذکره  و  خورد  تکان  جا  از 
کشید: »اینه سی کو بیدر مه در همی مرکز ثبت 
پارلمانی هم همی جه رأی  انتخابات  نام کدم و در 

مردم ره آزار میتین.« در میان ده ها رأی دهنده جوان، 
از دیگران  میان سال و پیرمرد، هدایت اهلل جوان بیش تر 
به محرومیت از دادن رأی اعتراض می کند. وی هم مانند 
زمر به دلیل حذف نمبر استیکرش از دستگاه بایومتریک 
او کارمندان مرکز را وادار  وضاحت می خواهد. سرانجام 
می کند تا برایش پاسخ بدهد. مسوول محل های مردانه 
برای وی استدالل می کند که نمبر استیکر تذکره او به 
فهرست  از  پارلمانی،  انتخابات  در  سوء  استفاده  دلیل 
دستگاه بایومتریک حذف شده است. حال آن که هدایت 

می گوید در انتخابات پارلمانی اشتراک نکرده است.
به  رأی دهنده  صدها  کابل،  شهر  هشتم  حوزه  در  تنها 
بایومتریک و  دلیل نبودن نمبر استیکرشان در دستگاه 
تغییر در محل رأی دهی، نتوانستند رأی بدهند. میزان 
ناامیدی در میان مردم به حدی افزایش یافت که شماری 
به محض شنیدن پاسخ منفی کارمندان مرکز انتخاباتی، 
کردند.  ترک  خانه های شان  به سمت  را  رأی دهی  مرکز 
اما  بایومتریک  دستگاه  در  استیکرها  نمبر  نبود  مشکل 
آب  رأی دهنده گان  فهرست  نصب  در  تعلل  از  بیش تر 
می خورد. در حالی که نهادهای ناظر و رسانه ها بارها از 

این کمیسیون  دبیرخانه  و  انتخابات  کمیسیون مستقل 
خواستند که فهرست رأی دهنده گان را چند روز پیش از 
برگزاری انتخابات نصب کنند تا رأی دهنده گان از بودن 
نام های شان در فهرست اطمینان یابند، اما این روند در 
شمار محدودی از مراکز آن هم تنها یک روز پیش از روز 

انتخابات اجرا شد. 
پیش تر از این، مسووالن کمیسیون انتخابات گفته بودند 
انتخابات ریاست جمهوری به  که فهرست رأی دهنده گان 
دلیل هم خوانی با فهرست انتخابات پارلمانی، نیاز به اصالح 
از  زیادی  تعداد  بود،  این مسووالن گفته  از  ندارد. یک تن 
کرده  نام  ثبت  پارلمانی  انتخابات  در  که  رأی دهنده گانی 
بودند، از بودن نام شان در فهرست رأی دهنده گان اطمینان 
نیز  داشته،  نیاز  اصالح  به  اگر  حتا  فهرست  این  و  دارند 
اصالح شده است. اکنون اما شماری از شهروندان از حق 
رأی در روز انتخابات ریاست جمهوری محروم شدند؛ همان 
شهروندانی که بیش تر آنان در انتخابات پارلمانی نیز شرکت 
کرده بودند. این که محرومیت شماری از شهروندان از حق 
رأی مشروعیت انتخابات تا چه اندازه زیر سوال خواهد رفت 

را زمان پاسخ خواهد داد.

دادم، اما برم می گن که نام تو در بایومتریک نیس.« 
از او خواستم که در مورد تذکره اش و مشکالتی که 
کرده  بغض  گلوی  با  دهد.  توضیح  داده  رخ  برایش 
گفت: »الال، به حد کافی قهر هستم، لطفاً سوال های 

جنجالی پرسان نکو.«
در  که  می گوید  او  می دهد.  توضیح  ادامه  در  زمر 
را  تذکره اش  پارلمانی،  انتخابات  پیکارهای  جریان 
استیکر  کابل  نو  کارته  نواحی  از  قبا«،  در »مسجد 
زده بود. وی حتا در انتخابات پارلمانی به نامزد مورد 
استیکرش  نمبر  همان  اما  داد،  رأی  نیز  عالقه اش 
ریاست  انتخابات  روز  در  بایومتریک  ماشین  را 
جمهوری در جمع حذف شده گان شمرد. کار او به 
جایی می کشد که کارمندان مشکل وی را به دوش 
برای وی که  دیگری می اندازند و حاشیه می روند. 
می خواست به عنوان جوان فعال جامعه در انتخابات 
بدترین  رأی  حق  از  شدن  محروم  کند،  شرکت 
ناامیدی ای که  بر  زمر عالوه  بود.  سرنوشت ممکن 
ذهن را او را آزار خواهد، باید با کنایه های دوستانش 
نیز کنار بیاید، کنایه هایی که امکان دارد او را وادار 
کند تا هیچ گاه دوباره برای دادن رأی پای صندوق 

رأی دهی نرود.
این تنها مشکل زمر نبود. کمی آن سوتر در مکتب 
از  زیادی  جمع  هشتم،  ناحیه  رحمان مینه  نسوان 
با  رأی  حق  از  محرومیت  دلیل  به  رأی دهنده گان 
کارمندان مرکز انتخاباتی کلنجار می روند. صداهایی 
به گوش می پیچد: »ای چه حال اس، بانین ما ره که 
رأی بتیم، اینی تذکره اینی هم استیکرش، چرا ناق 

محرومیت از حق رای؛

دستگاهبایومتریکچهبرسررای
دهندهگانآورد؟

حسیب بهش

زده شده و هم چنان در انتخابات پارلمانی سال گذشته 
رأی داده است، اما این بار در انتخابات ریاست جمهوری 
موفق به این کار نشده است. زیرا به سخنان او نامش در 
فهرست رأی دهنده گان درج نبوده، از این رو نتوانسته 
است که از حق رأی اش استفاده کند. محمد اشرف تنها 
کسی نیست که با چنین مشکل روبه رو شده است. در 
شماری از مراکز دیگر نیز صدها تن از رأی دهنده گان 
به دلیل نبود نام شان در فهرست نام رأی دهنده گان، از 

رأی دهی به نفع نامزد مورد نظرشان محروم شده اند.
فریبا یک تن دیگر از کسانی است که با چشم پوشی از 
تهدیدات بلند امنیتی به مرکز رأی دهی رأی آمده است. 
او که با شور و شوق در لیسه معرفت رسیده تا رأی بدهد، 
نیز می گوید که نامش در فهرست رأی دهنده گان یافت 
نشده است. فریبا می گوید که کارمندان کمیسیون برایش 
گفته است که در نبود نامش در فهرست رأی دهنده گان 
اجازه رأی دهی ندارد. وی می افزاید که مانند او چندین 
تن دیگر نیز با چنین مشکل روبه رو شده اند و مجبور 
شده اند که بدون رأی دهی به خانه های شان برگردند. او 
از کمیسیون انتقاد می کند و می گوید: »این جا آمدم ولی 
نامم در فهرست رأی دهنده گان نبود. شمار استیکر را که 
در دستگاه وارد می کند، نمی شناسد. خانم ها در چنین 
شرایطی با چه دشواری های پشت صندوق رأی می آین 
ولی به خاطر نبود نام شان در فهرست رأی دهنده گان، 

بدون دادن رأی به خانه های شان برگشته اند.«

کم کاری دستگاه بایومتریک در روز رأی دهی
افزایش  از  پس  انتخابات  مستقل  کمیسیون  چند  هر 
در  رأی دهنده گان  نام های   نبودن  بر  مبنی  شکایت ها 

فهرست رأی دهنده گان و دستگاه انگشت نگاری فیصله 
برچسب  تابعیت شان  تذکره  که  رأی دهنده گان  تا  کرد 
انتخاباتی خورده است و نام های شان در فهرست چاپی 
کمیسیون  این  هم چنان  دهند.  رأی  می توانند  نیست، 
فیصله کرده بود تا برای برخورداری این شمار افراد از 
حق رأی شان، باید در محل مربوطه از روش رأی دهی 
در  شده  توظیف  نظامیان  و  رأی دهی  مراکز  کارمندان 
همان مرکز استفاده شود و هم چنان در ژورنال نیز ثبت 

شود.
با این همه، این روند نیز در شماری از مراکز ناموفق بود 
و رأی دهنده گان نتوانستند که رأی شان را در صندوق 
بریزند. شماری از کسانی  که نام های شان نه در فهرست 
چاپی و نه هم در فهرست دیجیتالی بود، می گویند، با 
وجودی  که کمیسیون فیصله کرد تا از روش رأی دهی 
کارمندان استفاده شود، اما به دلیل کم کاری دستگاه های 
استفاده  روش  این  از  که  نشده اند  موفق  انگشت نگاری 

کنند.
محمدنسیم یک تن از کسانی  است که نامش در فهرست 
موجود  انگشت نگاری  در دستگاه  و هم  رأی دهنده گان 
نبوده است. او می گوید: »اگر چند کمیسیون گفته بود 
که از روش رأی دهی کارمندان موظف در این مرکز رأی 
رأی  تا  فرستاده  از کمیسیون  که  را  ولی کودی  بدیم، 
دهیم، دستگاه های انگشت نگاری نمی شناسد و حاال هیچ 

گزینه دیگری نداریم تا رأی بدهیم.«
از  از مراکز دیگر نیز شماری  این در شماری  بر  افزون 
مکتب  بودند.  افتاده  کار  از  انگشت نگاری  دستگاه های 
غرب  در  رأی دهی  مراکز  از  یکی  کاتب،  فیض محمد 
دادن  برای  که  رأی دهنده گان  از  شماری  است.  کابل 

رأی در این مرکز آمده بودند، می گویند به رغم این  که 
اما  است،  بوده  رأی دهنده گان  فهرست  در  نام های شان 
به  موفق  انگشت نگاری  افتادن دستگاه  کار  از  دلیل  به 

رأی دهی نشده اند.
نعمت اهلل آخندزاده یک تن از رأی دهنده گان است که 
استعمال  برای  کاتب  فیض محمد  رأی دهی  مرکز  در 
فهرست  در  نامش  که  می گوید  او  ست.  آمده  رأی اش 
رأی دهنده گان نیست، اما به دلیل کار نکردن سیستم، 
در  »نامم  او:  گفته  به  است.  شده  محروم  رأی دهی  از 
فهرست هست اما وقتی در دستگاه جست وجو می کند 
مشخصاتم را یافت نمی کند.« با این حال او از کمیسیون 
انتقاد کرد که این دستگاه ها را بدون چک به این مرکز 
فرستاده است. آخندزاده در ادامه گفت که این کم کاری 
اکثریت  تا  است  شده  سبب  انگشت نگاری  دستگاه ها 

رأی دهنده گان بدون رأی دهی به خانه برگردند.
این در حالی است که پیش از این کمیسیون مستقل 
انتخابات از کارکرد این دستگاه ها اطمینان داده بود. این 
کمیسیون گفته بود که این دستگاه ها در حضور ناظران 
ملی و بین المللی چک شده است و کدام مشکل در آن 
یافت نشده است. هم چنان این کمیسیون گفته بود، در 
صورتی که این دستگاه ها از کار بیفتد این کمیسیون 
در  رأی دهی  مراکز  تمامی  در  را  احتیاطی  دستگاه ها 
را  آن  رأی دهنده گان  این  است؛ چیزی که  نظر گرفته 

رد کردند. 
واکنش ها

از  سیاسی  چهره های  از  شماری  حال  همین  در 
انتقاد می کنند. شماری  نابسامانی ها در روز رأی گیری 
از چهره های سیاسی از نرسیدن فهرست رأی دهنده گان 
انتقاد  شدت  به  انگشت نگاری  دستگاه های  کم کاری  و 

کردند.
محمد محقق عضو دسته انتخاباتی »ثبات و هم گرایی« 
نام  فهرست  نرسیدن  از  عبداهلل  عبداهلل  رهبری  به 
رأی دهنده گان و هم چنان تاخیر از آغاز روند رأی دهی 
کمیسیون  از  شدت  به  والیت  از  شماری  و  کابل  در 

مستقل انتخابات انتقاد کرد.
انتخاب ریاست جمهوری دیروز زیر سایه شدید تهدیدات 

امنیتی برگزار شد.
ریاست  کرسی  احراز  برای  تن   ۱۸ انتخابات  این  در 
نامزد،  چهار  میان  این  از  بودند،  کرده  نامزد  جمهوری 
به نفع آقای غنی کناره گیری کردند. بیش از نُه میلیون 
تن واجد شرایط انتخابات ریاست جمهوری اعالن شده 
چی  میان،  این  از  که  نیست  روشن  هنوز  اما  بودند، 

تعدادی در انتخابات شرکت کرده اند.

جمهوری  ریاست  انتخابات 
گروه  تهدیدات  علی رغم 
طالبان، در فضای نسبتاً امن 
کشور  والیت های  تمامی  در 
با  اما  روند  این  شد.  برگزار 
مشکالت مختلفی چون کم کاری 
باز  دیر  انگشت نگاری،  دستگاه 
نام   نبود  رأی دهی،  مراکز  شدن 
شماری از رأی دهنده گان در فهرست رأی دهنده گان و 
دستگاه انگشت نگاری همراه بود. شماری از شهروندان در 
واکنش به این نابسامانی ها می گویند که این کمیسیون 
در قبال »حق رأی« آن ها کم توجهی کرده و این باعث 

شده است که آن ها از حق رأی شان محروم شوند.
از  شماری  ۸صبح،  گزارش گران  معلومات  اساس  بر 
با  کشور  والیت های  از  و شماری  کابل  شهر  در  مراکز 
مشکالت جدی در دستگاه های انگشت نگاری و فهرست 
همایون  مکتب  است.  بوده  مواجه  رأی دهنده گان  نام 
مسجد  عترت،  و  قرآن  مسجد  معرفت،  مکتب  شهید، 
اتفاق، مسجد مالک اشتر، مسجد قمر بنی هاشم، مکتب 
فیض محمد کاتب، لیسه سیدالشهدا و شماری دیگری 
از مراکز رأی دهی در غرب کابل و هم چنان مکتب قلعه 
حشمت خان در ناحیه ششم و مسجد سرگردنه در باال 
حصار کابل از جمله مراکزی بودند که رأی دهنده گان 
چون  چالش هایی  با  مراکز،  این  در  رأی دهی  روز  در 
و کم کاری دستگاه  رأی دهنده گان  فهرست  در  مشکل 

انگشت نگاری روبه رو بودند.
شماری از رأی دهنده گان در این مراکز، از کم کاری 
آن ها  می کنند.  انتقاد  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
می گویند، با وجودی  که در تذکره های شان از سوی 
این کمیسیون برچسب زده شده است و هم چنان در 
انتخابات پارلمانی سال گذشته رأی داده اند، اما این 
بار در انتخابات ریاست جمهوری به دلیل ثبت نبودن 
هم چنان  و  رأی دهنده گان  فهرست  در  نام های شان 
و  شده اند  محروم  رأی  حق  از  بایومتریک  دستگاه 

نتوانستند که به کاندید مورد نظرشان رأی بدهند.
محمداشرف یک تن از رأی دهنده گان است که در مسجد 
قرآن و عترت در غرب کابل به پشت صندوق های رأی 
آمده است تا رأی اش را به نفع کاندید مورد نظرش بدهد. 
رأی دهنده گان  فهرست  در  نامش  نبود  دلیل  به  اما  او 
انتقاد  با  اشرف  محمد  است.  نشده  رأی دهی  به  موفق 
از کمیسیون مستقل انتخابات می گوید، با وجودی  که 
در مسجد قرآن و عترت تذکره اش برچسب )استیکر( 

عبداالحمد حسینی

مشکالت بايومتريک و فهرست رای  دهنده گان؛

هزارانرأیدهندهازحقرأیمحرومشدند



نهادهای ناظر بر روند انتخابات »بی نظمی در فهرست رأی دهنده گان« را از بزرگ ترین چالش های روز 
انتخابات عنوان می کنند و می گویند، این بی نظمی در همه ی مراکز رأی دهی وجود داشت. به سخن 
آنان، نام و مشخصات آن عده از رأی دهنده گانی که در دستگاه های انگشت نگاری به گونه دیجیتالی 

ثبت شده است با فهرست چاپی رأی دهنده گان و در مواردی با مشخصات شناس نامه رأی دهنده گان 
هم خوانی نداشت. 
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انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای 
فهرست  در  »بی نظمی 
از  را  رأی دهنده گان« 
روز  چالش های  بزرگ ترین 
و  می کنند  عنوان  انتخابات 
در  بی نظمی  این  می گویند، 
وجود  رأی دهی  مراکز  همه ی 
و  نام  آنان،  سخن  به  داشت. 
مشخصات آن عده از رأی دهنده گانی که در دستگاه های 
با  است  شده  ثبت  دیجیتالی  گونه  به  انگشت نگاری 
فهرست چاپی رأی دهنده گان و در مواردی با مشخصات 

شناس نامه رأی دهنده گان هم خوانی نداشت. 
انتخابات  بنیاد  ارزیابی  و  نظارت  مسوول  راسخ،  شمس 
آزاد و عادالنه افغانستان )فیفا( روز شنبه، ششم میزان 
مشخصات  و  نام  گفت،  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در 
شمار زیادی از رأی دهنده گان با وجود داشتن استیکر، 
بود  نشده  ثبت  رأی دهنده گان  دیجیتالی  فهرست  در 
ریاست  انتخابات  در  رأی دهی  حق  از  رو  همین  از  و 
جمهوری محروم شدند. هم چنان در خبرنامه مشترک 
جامعه  مجتمع  زنان،  برای  بشر  حقوق  آموزش  مرکز 
برای  بازتوانی  و  بایسکل رانی  مؤسسه  و  )مجما(  مدنی 
فهرست  »چالش های  است:  آمده  )ابرار(  افغان  معلوالن 
یافتن  در  مردم  و  بوده  باقی  کماکان  رأی دهنده گان 
اما روشن  تا کنون  اسم شان دچار سردرگمی شده اند.« 
در  بی نظمی  دلیل  به  رأی دهنده گان  تعداد  چه  نیست 

فهرست رأی دهنده گان از حق رأی دهی محروم شده اند.
در  بی نظمی  درحالی  انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای 
چالش های  بزرگ ترین  از  را  رأی دهنده گان  فهرست 
مستقل  کمیسیون  که  می کنند  عنوان  انتخابات  روز 
فهرست  پیشین،  دوره های  انتخابات  هم مانند  انتخابات 
رأی دهنده گان را در زمان معین آن در مراکز رأی دهی 
نصب نکرده است. برخی از نامزدان ریاست جمهوری و 
نهادهای ناظر بر روند انتخابات از این پیش بارها تأکید 
انتخابات  قانون  طبق  باید  فهرست  این  که  کرده اند 
تا  انتخابات در مراکز رأی دهی نصب شود  از روز  پیش 
رأی دهنده گان از موجودیت و درستی نام و مشخصات شان 
در مراکز مربوطه مطمین شوند. هر چند ماده ۷۲ قانون 
رأی دهی  مراکز  در  فهرست  این  نصب  بر  نیز  انتخابات 
پیش از روز انتخابات تاکید کرده است، اما مشخص نکرده 
است که این فهرست چند روز پیش از برگزاری انتخابات 
در مراکز نصب شود. نهادهای ناظر بر روند انتخابات اما 
به عنوان نهادهای مجرب انتخاباتی از این پیش پیشنهاد 
کرده بودند که فهرست رأی دهنده گان باید دست کم دو 
هفته پیش از روز انتخابات در مراکز نصب شود. مسووالن 
فهرست  به  بیش تر  اما  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

دیجیتالی متکی بودند نسبت به فهرست چاپی. 
خیبر سعیدی، رییس عملیاتی این کمیسیون در بیست 
و سوم سنبله در صحبت با روزنامه ۸صبح گفته است: 

»فهرست رأی دهنده گان همراه با مواد حساس انتخاباتی 
به  مواد  این  از رسیدن  فرستاده شده و پس  به والیات 
رأی دهی  مراکز  در  رأی دهنده گان  فهرست  ولسوالی ها، 
مربوطه نصب خواهند شد.« این در حالی است که روند 
انتقال مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی از دفترهای 
والیتی کمیسیون مستقل انتخابت به مراکز رأی دهی تا 
پنجم میزان ادامه یافت. با آن که سخنگویان کمیسیون 
فهرست  که  بودند  داده  اطمینان  انتخابات  مستقل 
رأی دهنده گان به گونه دیجیتالی در سایت رسمی این 

کمیسیون و دستگاه های انگشت نگاری ثبت شده است 
و در روز رأی دهی هیچ سردرگمی برای رأی دهنده گان 
به میان نخواهد آمد، اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات، 
نشر فهرست دیجیتالی رأی دهنده گان را به دلیل دست 
نداشتن همه رأی دهنده گان به خدمات انترنتی، بسنده 
ندانسته و تاکید داشتند که فهرست رأی دهنده گان باید 
به گونه چاپی هرچه زودتر در مراکز رأی دهی نصب شود. 
ناظر نشان می دهد  نهادهای  یافته های  در همین حال، 
روز  از  پیش  روز  یک  تنها  رأی دهنده گان  فهرست  که 

رأی دهی در مراکز نصب شده است و تأخیر در نصب این 
فهرست سبب سردرگمی و محروم شدن شماری زیاد از 

رأی دهنده گان شده است. 
سطح  میان  الزم  هم آهنگی  نبود  همه،  این  کنار  در 
و  والیتی  دفاتر  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رهبری 
مسووالن مرکزی این کمیسیون از چالش عمده دیگری 
از  شماری  شدن  محروم  سبب  که  است  شده  خوانده 
بر  افزون  است.  شده  رأی دهی  حق  از  رأی دهنده گان 
افغانستان  انتخابات شفاف  بنیاد  یافته های نظارتی  این، 
)تیفا( نشان می دهد که در هشت والیت کشور، چارج 
دستگاه های انگشت نگاری به پایان رسیده، در ۷۳ محل 
رأی دهی این دستگاه ها تا ساعت ۱۲ ظهر فعال بوده و در 
۲۴ درصد محالت رأی دهی، کارمندان موقت کمیسیون 
مستقل انتخابات با استفاده از دستگاه های انگشت نگاری 

آشنایی نداشته اند. 
که  می دهد  نشان  نهاد  این  نظارتی  گزارش  هم چنان 
فهرست رأی دهنده گان برخی از والیت ها به مراکز دیگر 
فرستاده شده است و در شماری از والیت ها به شمول 
والیت غزنی به اندازه نیاز برگه رأی دهی فرستاده نشده 
است. با این همه، مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات 
این دور انتخابات ریاست جمهوری را در ۱۸ سال گذشته 
انتخابات می خوانند. حوا  »شفاف ترین« و »موفق ترین« 
در  گذشته  روز  کمیسیون،  این  رییس  نورستانی،  علم 
نارسایی های  وجود  با  است،  گفته  رأی دهی  روند  پایان 
تا  است  کوشیده  انتخابات  مستقل  کمیسیون  موجود، 
سازد.  برطرف  ممکن  حد  تا  را  آمده  پیش  چالش های 
به  نسبت  رأی دهنده گان  اشتراک  میزان  هم،  سویی  از 
کم رنگ  جمهوری  ریاست  پیشین  دوره های  انتخابات 

خوانده شده است.
کمیسیون  آمارهای  اساس  بر  که  است  حالی  در  این 
مستقل انتخابات بیش از نُه ونیم میلیون نفر برای شرکت 
در انتخابات ریاست جمهوری شرکت ثبت نام کرده اند. 
میلیون  هشت  از  بیش  کمیسیون،  این  آمار  اساس  بر 
آنان برای شرکت در انتخابات پارلمانی ۲۷ میزان سال 
کمیسیون  حال،  این  با  بودند.  کرده  نام نویسی  گذشته 
مستقل انتخابات ۱۱میلیون و ۲۰۰ هزار برگه رأی دهی 
چاپ کرده است. با وجود انتقادها از چاپ حدود یک ونیم 
جمهوری،  ریاست  انتخابات  برای  اضافی  برگه  میلیون 
این  چاپ  دلیل  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن 
کرده اند.  عنوان  احتیاطی  تدابیر  را  اضافی  برگه های 
هم چنان حدود نزدیک به ۴۰ هزار دستگاه انگشت نگاری 
از یک شرکت آلمانی به نام »درمالوگ« خریداری شده 

است. 
بر اساس تقویم انتخابات قرار است نتایج ابتدایی انتخابات 
اعالم شود.  میزان  هفتم  و  بیست  در  ریاست جمهوری 
روند  در  شفافیت  خواهان  ناظر  نهادهای  وضع،  این  با 
ریاست  انتخابات  ابتدایی  نتایج  اعالم  و  آرا  شمارش 

جمهوری هستند.

چالش فهرست رأی دهنده گان 
سرتاسری بود

نهادهای ناظر: 

فهیم امین

ریاست  انتخابات  دیروز 
جمهوری کشور برگزار شد و 
مردم با شور و شوق به مراکز 
رای  از حق  و  رفته  رای دهی 
خود استفاده کردند. در دو ماه 
گذشته چهارده نامزد ریاست 
جمهوری به رقابت پرداختند 
از  یکی  مردم  رای  با  اکنون  و 
آینده  سال  پنج  برای  آن ها 
به  انتخابات  یا هم  را در دست خواهد گرفت،  حکومت 
دور دوم می رود و مطابق قانون اساسی بین دو کاندیدای 

پیش تاز برگزار می شود. 
امسال من نیز به سن قانونی خود رسیدم و برای اولین بار 
به پای صندوق رای دهی رفتم و برای تقویت دموکراسی، 
نه گفتن به تفکر و تحجر طالبانی و ایجاد تغییر مثبت 
رای دهی  مرکز  به  که  زمانی  دادم.  رای  افغانستان،  در 
رفتم، هیجان زیادی داشتم و به فکر روز های عید و نوروز 
نوروز شوق  و  عید  در  بیش تر  نوجوانان  معموالً  افتیدم. 
و عالقه دارند، دیروز نیز من برای سهیم بودن خود در 
ایجاد تغییر مثبت در کشور حس و حال خاص هم چون 

روز های عید داشتم.
نادریه حضور پر رنگ مردم  لیسه ی   در مراکز رای  دهی 
تقویت  برای  آنان  خواست  نمایان گر  زنان،  بیش تر  و 
از دست  از سرنوشت گنگ کنونی  دموکراسی و رهایی 
طالبان بود. اگر چه جنگ و ناامنی در کشور سبب شده تا 
در بعضی از مناطق مردم از حق رای محروم بمانند، اما با 
آن هم زن و مرد، پیر و جوان دیروز به پای صندوق های 
من  گرفتند.  سهم  سرنوشت شان  تغییر  در  و  رفته  رای 
شاهد آمدن پیر زنی بودم که از دو پا فلج بود، اما آمده بود 
تا به طالب و فکر طالب پروری نه بگوید. از او سوال کردم 
که چرا می خواهد رای بدهد. او حکایت تلخی از جنگ 
را در حمله ی  بیست و هشت ساله ی خود  و پسر  داشت 
طالبان در شهر پلخمری از دست داده بود، اما او برای 

آینده ی کشور هم چنان امیدوار بود.
و  حساس  خیلی  کنونی  انتخابات  در  زنان  نقش 
به روی  سرنوشت ساز است. حضور آن ها سلی محکمی 
آن عده از افراط گرایانی است که مخالف حضور زنان در 
عرصه های مهم کشور و مخصوصاً تصمیم گیری  های مهم، 
هستند. ما شاهد حضور افراط گرایان در میان کاندیدا های 
انتخابات ریاست جمهوری هستیم؛ آن هایی که مانند دو 

مردان، زنان و دختران شان را مجبور می کنند تا به شخص 
مورد نظر آن ها رای بدهند.

صندوق های  پای  به  رفتن  و  انتخابات  پروسه  از  دفاع 
نظام  پیروزی  و  دشمن  شکست  معنای  به  رای دهی، 

رای دادم و خوشحالم

دهه قبل، به زنان از دید افراطی دیروز می نگرند. در قانون 
اساسی افغانستان، حق زنان در انتخاب کردن و انتخاب 
شدن تسجیل شده است، با آن هم در بیش تر مناطق و 
حتا شهر ها، رای از زنان است و انتخاب از مردان. بیش تر 

حفظ  برای  سپری  شهروند،  هر  رای  و  است  جمهوری 
دست آورد های هژده سال اخیر در افغانستان است. نظامی 
که بنا بر رای مردم ایستاده، با تفنگ طالب و گروه های 
آنارشیزم افراطی از پا نخواهد افتاد. نه گفتن به تفکر و 
خواست های طالبان، نقش مهمی در تقویت دموکراسی و 
پا بر جا ماندن نظام جمهوری و دموکراسی دارد. خط سرخ 
مردم و حکومت ، دست آورد های عظیم هژده سال اخیر و 
حکومت آزاد است که با آمدن طالبان در معرض نابودی 
قرار خواهد گرفت. اشتراک نکردن در انتخابات، به معنای 
بله گفتن به خواست های نامشروع طالبان است. به عنوان 
شهروندان این کشور همه مسوولیت داریم تا آینده کشور 
افراط گرایان  برابر  در  از حقوق خود  و  روشن ساخته  را 
و گروه های مغرض دفاع کنیم. تقویت دموکراسی، روی 
نقش زنان در عرصه های مهم و مختلف کشور تاثیر به 
یک  ایجاد  طالبان  خواست  اما  داشت،  خواهد   سزایی 
حکومت افراطی است که در آن زنان هیچ نقشی نخواهند 

داشت.
کمیسیون مستقل انتخابات موظف است تا از آرای پاک 
و  عدالت  جای  زر  و  زور  نگذارد  و  کرده  حفاظت  مردم 
آزادی را بگیرد. خواست مردم از کمیسیون های انتخاباتی 
و  تالش  شهروندان،  آرای  از  پاسداری  در  که  است  این 
نظارت بیش تر داشته باشند. گر چه در انتخابات دوره های 
گذشته مشکالت زیادی هم چون تقلب و تهدید ها در برابر 
این پروسه وجود داشت، اما امید ها بر این بسیار است که 
انتخابات شفاف و عادالنه برگزار شده و سالمت رای مردم 

به اثبات برسد.

هانیه ملک
فارغ التحصیل 
صنف دوازده

نیز به سن قانونی خود رسیدم و  امسال من 
به پای صندوق رای دهی رفتم  اولین بار  برای 
و برای تقویت دموکراسی، نه گفتن به تفکر و 
تحجر طالبانی و ایجاد تغییر مثبت در افغانستان، 
رای دادم. زمانی که به مرکز رای دهی رفتم، 
عید  روز های  فکر  به  و  داشتم  زیادی  هیجان 
در  بیش تر  نوجوانان  معموالً  افتیدم.  نوروز  و 
نیز  دارند، دیروز  و عالقه  نوروز شوق  و  عید 
من برای سهیم بودن خود در ایجاد تغییر مثبت 
روز های  حال خاص هم چون  و  در کشور حس 

عید داشتم.



حضور کم رنگ مردم و مشکالت فنی؛

چاشنی چهارمین انتخابات 
ریاست جمهوری در هرات 

آشفته بازار انتخابات ریاست 
جمهوری در فراه، غور و بادغیس

ریاست   انتخابات  دور  چهارمین 
)روز  صبح  هفت   ساعت  جمهوری 
نخستین  در  شد.  آغاز  شنبه( 
ساعات بازگشایی مراکز رأی دهی، 
مانند  مردم  می رفت  انتظار 
انتخابات های گذشته صف ببندند، 
اما استقبال مردم کم تر از چیزی بود 

که پیش بینی می شد.
پشت دیوار لیسه ی گوهرشاد، یکی از 
مراکز انتخاباتی در مرکز شهر هرات، چند نفر پیش از آغاز روند 
رأی دهی صف کشیده بودند و با آغاز رأی دهی این صف کوچک 

از بین رفت. 
نهادهای ناظر بر انتخابات نیز از حضور اندک مردم در روند انتخابات 
مدنی  جامعه ی  مجتمع  عمید، عضو  می کنند. جواد  نگرانی  ابراز 
افغانستان )مجما( در هرات می گوید که گزارش ۴۰۵ مشاهد این 
نهاد از مراکز رأی دهی هرات، نشان گر حضور کم رنگ مردم است. 

انتخابات  در  مردم  کم رنگ  حضور  نیز  اجتماعی  شبکه های  در 
در  رأی دهندهگان  نبود  از  عکس هایی  و  گرفت  قرار  توجه  مورد 
بازی  با »لودو«،  نامزدان  نماینده گان  مراکز رأی دهی و سرگرمی 
پرطرف دار دیجیتالی در موبایل، در فضای مجازی میان کاربران 

دست به دست شد. 
کمیسیون  ناکامی  که  دارند  تاکید  هرات  در  مدنی  کنش گران 
مجلس  و  ریاست  جمهوری  انتخابات  برگزاری  در  انتخابات 
روند  این  به  نسبت  مردم  بی باوری  و  ناامیدی  نماینده گان سبب 

شده و از همین  رو آنان در انتخابات سهم نگرفتند. 
مجلس  انتخابات  مثل  بایومتریک  دستگاه های  در  مشکالتی 
نماینده گان وجود داشت و نام برخی رأی دهنده گان در فهرست 
و دستگاه های بایومتریک نبود. افزون بر این، مشکالت امنیتی هم 

روند انتخابات را در برخی ولسوالی ها مختل کرد.
با این وجود ساعت پنج عصر )روز شنبه( با پایان روند رأی دهی، 

کار شمارش آرا در هرات آغاز شد.

حضور کم رنگ مردم 
صبح )روز شنبه( برای پوشش خبری انتخابات به لیسه ی گوهرشاد 
هرات رفتم؛ جایی که قرار بود والی هرات روند انتخابات را به  گونه 

رسمی آغاز کند. 
عبدالقیوم رحیمی، والی هرات، پس از انداختن رأی اش به صندوق، 
از مردم خواست که با وجود تالش مخالفان برای اخالل انتخابات، 

به  گونه ی گسترده در این روند سهم بگیرند.
در  که  چیزی  با  رأی دهی  مرکز  این  در  رأی دهنده گان  حضور 
دوره های قبلی انتخابات دیده شده بود، قابل مقایسه نبود. همین 
طوالنی  نماینده گان صف های  مجلس  انتخابات  در  گذشته  سال 
مردم پشت دیوارهای مراکز رأی دهی به  چشم می خورد، اما در این 

دور از انتخابات حضور مردم چنان که باید، نبود. 
از مراکز رأی دهی مرکز شهر  به یکی دیگر  لیسه ی گوهرشاد  از 
هرات رفتم. در مرکز رأی دهی لیسه ی سلطان غیاث الدین غوری 
که زمان ثبت  نام رأی دهنده گان شمار زیادی از مردم در آن ثبت 

نام کرده بودند، خبری از صف های طوالنی نبود. 
پس از لیسه ی سلطان، به مراکز رأی دهی اسپین ادی، خواجه محمد 
تاکی، جامی، انقالب اسالمی و مهری هروی سر زدم. وضعیت آن ها 
مانند دیگر مراکز بود. اتاق های خالی، حضور اندک رأی دهنده گان و 

کارمندان کمیسیون انتخابات که باهم سرگرم قصه بودند. 
نماینده گان  برخی  اسالمی،  انقالب  لیسه ی  رأی دهی  مرکز  در 
نامزدان دور هم جمع شده و سرگرم بازی پرطرف دار »لودو« در 

مبایل های شان بودند. 
ریاست  انتخابات  از  عکسی  مقایسه ی  هروی،  مهری  لیسه ی  در 
 جمهوری سال ۲۰۱۴ میالدی با عکسی از انتخابات ششم میزان 
عمق فاجعه ی حضور کم رنگ مردم را نشان می داد. در عکس سال 
۲۰۱۴ مردم برای اشتراک در انتخابات صف بسته بودند، اما در 

عکس جدید صحن مرکز رأی دهی خالی بود. 

نگرانی  فعاالن مدنی از حضور اندک مردم 
چشم دید مردم از دوره های قبلی انتخابات، استقبال پرشور و حضور 
گسترده ی مردم در این روند ملی بود، اما در انتخابات ششم میزان 

به باور بسیاری ها حضور رأی دهنده گان خیلی کم  بود. 
در مرکز رأی دهی خواجه محمد تاکی، مرد کهن سالی را دیدم که با 
دشواری فراوان برای اشتراک در انتخابات حضور یافته بود. حاجی 
محمدگل، از انتخابات سال ۲۰۰۹ خاطره ای را برایم قصه کرد که 
به  دلیل شمار زیاد رأی دهنده گان مجبور شده بود زمان زیادی را 
در صف رأی دهی بایستد، اما در این دور انتخابات بدون صف رای 
خود را به صندوق انداخته بود. در یکی دیگر از مراکز رأی دهی مرد 
جوانی گفت از دید او نسبت به انتخابات مجلس نماینده گان ۱۰ 

درصد مردم در انتخابات ریاست  جمهوری اشتراک کرده اند. 
نگران  هرات  در  انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای  و  مدنی  فعاالن 

استقبال کم رنگ مردم از روند انتخابات هستند. 
جواد عمید، عضو دفتر مجتمع جامعه ی مدنی افغانستان )مجما( در 
گفت وگو با روزنامه ی ۸صبح می گوید گزارش ۴۰۵ مشاهد این نهاد 
از مراکز انتخاباتی گوناگون در شهر و ولسوالی های هرات از حضور 
نگران کننده  مسأله  این  و  دارد  انتخابات حکایت  در  مردم  اندک 
است. به  گفته ی آقای عمید، مشکالت انتخابات پارلمانی سال قبل 
انتخابات  انتخاباتی سال ۲۰۱۴ مردم را نسبت به روند  و بحران 

انتخابات ریاست جمهوری در سه والیت  
نسبی  خاموشی  در  افغانستان  غربی 
برگزار شد و تا آخرین دقایق ختم 
از  انتخابات، کم تر خبری  پروسه ی 
چگونه گی روند آن به رسانه ها درز 
برگزاری  موعد  رسیدن  فرا  با  کرد. 
خطوط  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
افغانستان  غرب  در  تلفنی  ارتباط 
کاماًل به مشکل خورد و کم تر خبری 

از والیت های بادغیس و فراه رسید.
 وضعیت در والیت غور نیز به همین شکل بود و ولسوالی های دور 
و نزدیک هرات هم از نگاه دسترسی به اطالعات انتخاباتی تعریف 

بهتری نداشت.

در غور و فراه طالبان با حمالت پراکنده و انداخت هاوان بر مراکز 
داشتند  انتخابات  در  مردم  ممانعت  در  سعی  رأی دهی  مختلف 
از این والیت ها گزارش رسید که سوای تهدیدهای  اما هم زمان 
امنیتی، به دلیل تجربه  ی مردم از انتخابات های گذشته، کارمندان 
دست  روی  دست  رأی دهی  مراکز  بیش ترین  در  رأی دهی  روز 

گذاشته و منتظر رأی دهنده بودند. 
با آن که خطوط ارتباطی با والیت های غربی افغانستان مختل شده 
است، اما برخی شواهد نشان می دهد که به جز برخی اشتباهات 
دستگاه های  برخی  نکردن  کار  و  رأی دهنده گان  فهرست  در 
پارلمانی گذشته،  انتخابات  به  بایومتریک، مشکالت فنی نسبت 

این بار کم تر گزارش شده است. 

حمالت طالبان و واکنش دولت
انتخابات در والیت غور زیر سایه ی تهدیدهای بلند امنیتی انجام 
یافت. منابع محلی در این والیت به روزنامه ی ۸صبح می گویند که 
طالبان با تجمع در بخشی از ولسوالی »دولت یار« قصد حمالت 
گسترده بر برخی از مراکز رأی دهی را داشتند اما طرح شان قبل 

از اجرا، نقش بر آب شد. 
۸صبح  روزنامه ی  به  غور،  والی  سخنگوی  خطیبی،  عبدالحی 
بر مراکز  به حمله  از آن که دست  می گوید که ده ها طالب قبل 
انتخاباتی در ولسوالی دولت یار بزنند، با حمله ی نیروهای هوایی 
از پای در آمدند. میزان دقیق تلفات طالبان در این حمله هنوز 
مشخص نیست، اما آقای خطیبی می افزاید که تحرکات طالبان 

تنها به ولسوالی دولت یار محدود نبود. 

دو  در  گروه  این  که جنگ جویان  می افزاید  غور  والی  سخنگوی 
ولسوالی »تیوره« و »تولک« هم با پرتاب هاوان و شلیک سالح های 
دوربرد قصد اخالل امنیت در مراکز رأی دهی داشتند اما با مقاومت 

نیروهای امنیتی روبه رو شدند.
با این حال کم رنگ بودن شرکت مردم به پای صندوق های رای 
اتفاق افتاده است. بنا  از حقایق دیگری است که در این والیت 
امنیتی  باالی تهدید  تنها میزان  بر گزارش شورای والیتی غور، 
تجربه  بلکه  بود،  نشده  رأی دهی  صفوف  در  مردم  حضور  مانع 
پای  به  برای حضور  تعلل مردم  انتخابات های گذشته هم در  از 

صندوق های رأی دهی بی تأثیر نبوده است. 
رسانه ها  به  غور  والیتی  شورای  اعضای  از  عطشان،  عبدالرحمن 
گفته که دلیل حضور کمرنگ مردم به پای صندوق های رای ناشی 

تجربه های بد از انتخابات های گذشته بوده است. 
در همین حال عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به روزنامه ی 
۸صبح می گوید که انتخابات در مرکز شهر فیروزکوه رأس ساعت 
مرکز  از مجموع ۱۱۶  ناامنی ها  برخی  بر  بنا  اما  آغاز شد   ۷:۳۰

رأی دهی، سه مرکز رأی دهی در این والیت بسته شد.
خواستیم نظر فضل اهلل جاللی، رییس والیتی کمیسیون مستقل 
انتخاباتی والیت غور را هم در این زمینه با خود داشته باشیم اما 

با تالش فراوان موفق به گفت وگو با وی نشدیم. 

بی باور کرده و از همین  رو شمار اندکی از مردم در انتخابات سهم 
گرفتند. جواد عمید، تاکید می کند که براساس گزارش مشاهدان 
دفتر »مجما« از مراکز مختلف انتخاباتی، به  جز چند مرکز محدود 
در بیش تر مراکز حضور مردم چنان کم رنگ بوده که هر چند دقیقه 

یک رای دهنده به مراکز انتخاباتی حاضر می شد. 
روند  به  نسبت  مردم  بی باوری  کنار  در  مدنی  کنش گران  به  باور 
نقش  مردم  اشتراک  میزان  در  نیز  طالبان  تهدید های  انتخابات، 
بیم وقوع رویدادهای هراس افگنانه در مراکز  از  بسیاری   و  داشته 

انتخاباتی حاضر نشدند. 

مشکالت فنی و نا امنی ها در انتخابات 
دستگاه های  و  الکترونیکی  ابزارهای  در  فنی  مشکالت  بروز 
به  همراه  را  زیادی  انتقادهای  پارلمانی،  انتخابات  در  بایومتریک 
دستگاه های  برخی  انتخابات  برگزاری  روز  در  چنان که  داشت. 
بایومتریک با گذشت ساعت ها از آغاز روند رأی دهی فعال نشد و 
برخی کارمندان کمیسیون حتا طرز به کار گرفتن از این دستگاه ها 

بلد نبودند. 
پیدا کردن نام رأی دهنده گان در فهرست رأی دهنده گان نیز یکی 
دیگر از چالش های بسیار جدی در انتخابات پارلمانی سال گذشته 

بود. 
مستقل  کمیسیون  مرکزی  مقام های  اطمینان  وجود  با  امسال 
انتخابات و دفتر والیتی این کمیسیون در هرات مبنی بر برطرف 
نشدن  پیدا  از  رأی دهنده گان  برخی  بازهم  فنی،  کردن مشکالت 

نام  شان در فهرست رأی دهنده گان شکایت داشتند. 
موردی که در چندین مرکز رأی دهی گوناگون در هرات تکرار شد، 
این بود که برخی افراد با آن که در یک مرکز رأی دهی در انتخابات 
سال گذشته اشتراک کرده و رای  داده بودند، اما این بار در همان 
مرکز نام شان در فهرست کاغذی و دستگاه بایومتریک پیدا نمی شد 

و از حق رای شان محروم شدند. 
خرابی  بایومتریک،  دستگاه های  نداشتن  چارج  از  شکایت هایی 
وجود  نیز  فنی  مشکالت  دیگر  و  انتخابات  مخصوص  پرینترهای 
رأی دهی،  مراکز  در  مردم  اندک  اشتراک  به  دلیل  اما  داشت، 

مشکالت فنی مانند انتخابات سال قبل زیاد محسوس نبود. 
مخالفان  حمالت  و  امنیتی  تهدیدهای  فنی،  مشکالت  کنار  در 

تفنگ دار حکومت نیز روند انتخابات را در هرات مختل کرد. 
برخی منابع موثق امنیتی که از ذکر نام شان خودداری می کنند، در 
گفت وگو با رسانه ها تایید کرده اند که سه سرباز ارتش در حمله ی 
مخالفان در ولسوالی نا امن شیندند کشته شده و چهار تن دیگر 

زخم برداشته اند. 
در ولسوالی کهسان والیت هرات نیز شش نیروی سرحدی ارتش 
جان باختند. به  همین ترتیب در ولسوالی گلران این الیت، یک 
سرباز پولیس کشته شد. ولسوالی های اوبه و چشت هرات نیز شاهد 

حمالت طالبان بر مراکز انتخاباتی بودند.
در  امنیتی  نیروهای  تلفات  امنیتی، مجموع  منابع  آمار  اساس  بر 
افراد غیرنظامی  به  انتخابات ۱۰ کشته و چهار زخمی بود و  روز 
آسیبی نرسیده است، اما مقام های محلی هرات این آمار را تایید 

یا رد نمی کنند.

قطع شدن برق و اخالل برخی شبکه های مخابراتی 
چند ساعت مانده به آغاز روند رأی دهی در هرات، فعالیت برخی 
شبکه های مخابراتی مختل شد و جریان برق وارداتی ترکمنستان 

به این والیت قطع گردید. 
داوود صدیق زاد، رییس دفتر والیتی کمیسیون مستقل انتخابات 
در هرات، در جریان کنفرانسی خبری تایید کرد که به  دلیل قطع 
شدن برخی شبکه های مخابراتی، از برگزاری انتخابات و آغاز روند 
رأی دهی در شماری از مراکز رأی دهی مناطق دوردست ولسوالی ها 

خبری در دست نیست. 
شدن  قطع  نماینده گان،  مجلس  در  مردم  نماینده گان  برخی 
هم زمان جریان برق و اختالل شبکه های مخابراتی را با انتخابات 
نماینده گان،  مجلس  عضو  کبرزانی،  سید عظیم  می دانند.  مرتبط 
با روزنامه ی ۸صبح می گوید که از دید او طالبان با  در گفت وگو 
قطع جریان برق و مختل کردن شبکه های مخابراتی، خواسته اند 

انتخابات را به چالش بکشند. 
ریاست حوزه ای هرات برشنا در اطالعیه ای چند ساعت پس از قطع 
شدن برق ترکمنستان گفت که یکی از پایه های برق در منطقه ی 
»چهل دختر« در شهرک مرزی تورغندی از سوی طالبان تخریب 
شده و کارمندان شرکت برق به منطقه فرستاده شده اند و تالش 

دارند جریان برق را دوباره وصل کنند. 
با این حال مقام ها در دفتر والیتی کمیسیون مستقل رسیده گی 
این  ناظمان  برخی  که  می گویند  هرات  در  انتخاباتی  شکایات   به 
نهاد به دلیل ناامنی نتوانسته اند برای نظارت از روند انتخابات به 
ولسوالی ها سفر کنند. فاطمه باقری، رییس دفتر والیتی کمیسیون 
تاکید می کند  انتخاباتی در هرات  به شکایات  مستقل رسیده گی 
که نماینده گان این نهاد نتوانسته اند به ولسوالی های اوبه، فارسی و 

چشت حضور پیدا کنند. 
با همه ی این ها در پایان روند رأی دهی و آغاز شمارش نخستین آرا 
داوود صدیق زاد، رییس دفتر والیتی کمیسیون مستقل انتخابات در 
هرات، به روزنامه ی ۸صبح گفت که ۲۴۴ مرکز انتخاباتی در این 
والیت باز بود و به  دلیل نداشتن ارتباط با ولسوالی ها، شمار دقیق 
مراکز مسدود مشخص نیست. با این حال پس از پایان انتخابات، 

حاال مردم افغانستان منتظر اعالم نتیجه ی آن هستند.

فراه 
با آن که خطوط ارتباط تلفنی در این والیت قطع بود اما برخی 
این  دوم  ناحیه ی  بر  موشک  دو  دست کم  که  دادند  خبر  منابع 
والیت هنگام رأی دهی برخورد کرده است. افزون بر این حوالی 
ساعت ۱۲:۰۰ ظهر دیروز از این والیت خبر رسید که چند شلیک 
ریگی  و  پل  باغ  مناطق چهارباغ،  در  رأی دهی  مراکز  بر  پراکنده 

نزدیک به شهر فراه رخ داد اما از تلفات آن گزارشی نشر نشد. 
خوانده  کم رنگ  رأی دهی  برای  مردم  هم حضور  فراه  والیت  در 

شده است. 
بریالی غفاری، ناظر انتخاباتی در والیت فراه از دفتر جامعه ی مدنی 
افغانستان »مجما« به روزنامه ی ۸صبح می گوید که تعداد مراکز 
رقمی ۳۸  دو  عدد  به  انتخابات  روز  در  والیت  این  در  رأی دهی 
خالصه شده بود. وی می افزاید که قرار بود انتخابات حداقل در ۴۵ 
مرکز برگزار شود، اما تهدیدهای بلند امنیتی در ولسوالی ها و برخی 
نقاط نزدیک به شهر سبب بسته بودن هفت مرکز رأی دهی در روز 
انتخابات ریاست جمهوری شد. همین قضیه سبب شده است که 

آقای غفاری به شفافیت و سالمت انتخابات شک داشته باشد. 
پیش از این منیر پارسا، رییس دفتر والیتی کمیسیون مستقل انتخابات 
در فراه گفته بود که از بین بیش از ۲۰۰ مرکز رأی دهی در این والیت، 

۱۶۱ مرکز آن به دلیل تهدیدهای بلند امنیتی مسدود است.
قبال آقای پارسا هم چنان گفته بود که میزان بلند تهدید امنیتی در 
ولسوالی های پرچمن، جوین، اناردره، باالبلوک، و پشت رود، مانع 

برگزاری انتخابات در آن مناطق است.
در همین حال عبدالستار حسینی، نماینده ی مردم فراه در مجلس 
به روزنامه ی ۸صبح می گوید که در روز انتخابات ریاست جمهوری، 
ولسوالی های خاک  در  مردم  رأی دهی،  مراکز  بودن  بسته  بر  بنا 
سفید، گلستان و بکوا به دلیل تهدیدهای امنیتی نتوانستند به پای 

صندوق های رای بروند.
والیتی  دفتر  رییس  پارسا،  آقای  با  مورد  همین  در  تا  خواستیم 
اما  باشیم،  داشته  فراه گفت وگو  در  انتخابات  کمیسیون مستقل 

به دلیل قطع بودن شبکه  های مخابراتی، این امکان فراهم نشد. 

خاموشی در بادغیس
از والیت بادغیس که این روزها محل حضور گسترده طالبان بوده 
است، کم ترین خبر انتخاباتی ممکن به رسانه ها رسیده است. از 
این والیت هم  در  تلفنی  ارتباط  این طرف خطوط  به  یک هفته 

مختل شده است. 
با این وصف اما نبی اهلل بینش، خبرنگار محلی بادغیس به نقل از 
منابع محلی این والیت به روزنامه ی ۸صبح گفته که آتش جنگ 
بینش  آقای  است.  بوده  شعله ور  مقر  و  قادس  ولسوالی های  در 
هم چنان گفته که در ولسوالی آب کمری یک مرکز رأی دهی شاهد 
انتخابات سر ساعت معین  اما در مرکز شهر،  بوده  پرتاب هاوان 

آغاز شده است. 
 هم چنان یک منبع از کمیسیون مستقل انتخابات به روزنامه ی 
۸صبح خبر داد که در پی درگیری دو سرباز نیروهای پولیس ملی 
با هم، یکی از آنان جان باخته است. درگیری این دو سرباز مقابل 

دروازه ی کمیسیون مستقل انتخابات بادغیس رخ داده است. 
از  بیش تری  جزییات  نتوانستیم  اما  فراوان  تالش های  رغم  به 
چگونه گی برگزاری انتخابات و چالش های مردم در روز رأی دهی 

در این والیت داشته باشیم.
تلفنی،  ارتباط  بودن خطوط  بر مشکل قطع  اما در هرات عالوه 
جریان برق این والیت هم حوالی ساعت ۴:۳۰ بامداد روز شنبه 
ششم میزان یعنی فقط چند ساعت مانده به شروع انتخابات قطع 
شد. ریاست برق هرات پس از حداقل شش ساعت تأخیر علت را 
در واژگونی یک پایه  برق وارداتی ترکمنستان عنوان کرد؛ اتفاقی 
که به گفته ی ریاست برشنا، کار طالبان بوده است. اما برخی از 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از جمله فرامرز تمنا دلیل قطع 
شدن جریان برق و خطوط ارتباط تلفنی را مهندسی شده دانست 

و آن را طرحی برای تقلب خواند.
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اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که برنامه 
حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد 
تهیه و خریداری ۱۱۰,۰۰۰,۰۰ کیلو گرام خوراکه حیوانی  )Concentrate feeds( مورد ضرورت پروژه 
برای والیات کابل، پروان و لوگر را با شرکت محترم برادران رومل عادل لیمتد دارای جواز نمبر )۱۹۹۸۶( 
آدرس- شاه شهید ناحیه ۸، کابل افغانستان به قیمت مجموعی )۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰( دو میلیون ششصدو چهل 

هزار افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ 
نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست برنامه حمایت از برنامه ملی دارای 
اولویت دوم SNaPP2، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق 

احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد 

منعقد نخواهد شد.
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دیروز ششم میزان ۱۳۹۸ با وجود تهدیدهای 
امنیتی، فضای پیچیده در ابهام و سرانجام 
رأی  صندوق های  پای  مردم  نامعلوم، 
شتافتند تا با اشتراک شان در انتخابات 
ریاست جمهوری به چند هدف هم زمان 

دست یابند.
حقوق  از  یکی  تمثیل  برای  مردم  نخست، 
در  سیاسی  مشارک  حق  اساسی شان، 
رأی  حق  یعنی  سرنوشت شان،  تعیین 
مراکز  به  خطرات،  تمام  پذیرفتن  با  و  کرده  ترک  را  خانه های شان 
مردم  برای  کنند.  حفاظت  حق شان  این  از  تا  شتافتند  رأی دهی 
افغانستان که همواره در امور سرنوشت ساز مملکت در حاشیه قرار 
داده شده اند و به خواست ها و نیازهای شان اندکی توجه گردیده، جز 
اقدام،  این  با  نداشت.  وجود  بدیلی  گزینه ی  انتخابات،  در  مشارکت 
آن ها به سیاسیون کشور و جهانیان نشان دادند که نمی خواهند به 

گذشته برگردند.
دوم، مردم با اشتراک شان در انتخابات، بر باور شان به نظام جمهوری و 
مردم ساالر تأکید مجدد کردند. هر چند انتخابات های گذشته، اعتماد 
مردم به این روند سرنوشت ساز را خدشه دار ساخته است، اما مردم 
درک کرده اند که با تمام کاستی ها و چالش های عمدتاً برخاسته از 
مدیریت ناسالم این روند، هنوز برای تعیین سرنوشت شان گزینه ی 

بهتری وجود ندارد.
جمع  از  چه  انتخابات،  روند  با  متخاصم  و  تمامیت خواه  گروه های 
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رأی برای استحکام نظام جمهوریت و مردم ساالری
نظام  همین  چتر  زیر  در  یا  و  باشند  طالبان  مانند  مسلح  مخالفان 
مردم  ناامیدی  با  توأم  نادل خوشی های  از  استفاده  با  ببرند،  سر  به 
تالش می ورزند این روند را به ناکامی بکشانند تا باشد که به اهداف 

تمامیت خواهانه ی شان دست یابند.
افغانستان،  جوان  و  پیر  مرد،  و  زن  انتخابات،  در  اشتراک  با  سوم، 
انتقال  گردیده اند.  دولتی  نهاد های  تقویت  و  ثبات  تداوم  خواهان 
مسالمت آمیز قدرت برای مردم افغانستان هرچند توأم با مشکالت و 
تخّطی های انتخاباتی باشد، به مراتب بهتر از جنگ، هرج ومرج، اخالل 
نظام و در نهایت از هم پاشیدن بافت جامعه است. بناً تمام سیاسیون، 
به ویژه کاندیداهایی که به رقابت پرداخته اند باید به این خواست مردم 

توجه جدی کنند.

اهمیت انتخابات و پذیرفتن نتیجه ی آن
از  جلوگیری  هم چنان  و  انتخابات  در  عدالت  و  شفافیت  تأمین 
مستقل  کمیسیون های  اساسی  مسوولیت  تقلب،  و  خالف ورزی ها 
افغانستان  مردم  برای  می باشد.  انتخاباتی  شکایت های  و  انتخابات 
بسیار حیاتی است که این دو کمیسیون وظایف شان را با امانت داری 
و صداقت  کامل و با حفظ بی طرفی انجام دهند. اما در عین حال، 
مسوولیت مشابه متوجه کاندیدا هایی است که در انتخابات به رقابت 
را  نظام  ازهم پاشیدن  جلو  شرایطی  هر  در  آن ها  باید  پرداخته اند. 

بگیرند، حتا اگر به قیمت کنار رفتن و پذیرفتن پیروزی یک شخص 
دیگر هم تمام شود، باید به قاعده ی بازی احترام بگذارند.

کاندیداها باید به یاد داشته باشند که مردم فقط به خاطر آن ها پای 
صندوق های رأی نرفته اند. اگر از جمع این کاندیدا ها، یکی یا چند 
تن از آن ها در انتخابات شرکت هم نمی کردند، مردم بازهم به مراکز 
رأی دهی رفته و از حق شان استفاده می کردند. کاندیدا ها باید به خاطر 
داشته باشند که آن ها یکی از عوامل اشتراک مردم در انتخابات اند، 

نه یگانه عامل آن.
مانند  در کشور های  انتخاباتی،  قوانین  رعایت  و عدم  خالف ورزی ها 
افغانستان، با تأسف که اجتناب نا پذیر است. با توجه به وضعیت امنیتی 
و فضای بی اعتمادی میان اقوام، که آن هم ثمر کنش های سیاسیون 
طی سالیان متمادی می باشد، به دور از تصور است که یک انتخابات 

کاماًل شفاف و عادالنه داشته باشیم.
اما آن چه اعتماد مردم به این روند را احیا و پروسه انتخابات را نهادینه 
می تواند بسازد، تمکین نامزدان به نتایج انتخابات و ادامه ی کارزار های 
نتیجه  قراردادن حکومتی است که در  برای حساب ده  سیاسی شان 
انتخابات تشکیل می شود. نامزدانی که در نتیجه انتخابات به قدرت 

نمی رسند باید بدانند که سفر آن ها به پایان نرسیده است.
انتخابات یک روند مردمی است و باید به تصمیم مردم احترام گذاشته 
شود. انتخابات یک بازی بُرد-باخت نیست که کاندیدا ها در صورت 

پیروزی نتایج اعالم شده را بپذیرند، اما اگر پیروز نشدند، آن را به 
چالش کشیده و کلیت این پروسه را به چالش بگیرند.

جلوگیری از بحران
این مسوولیت کاندیدا ها است که در کنار تشویق مردم برای اشتراک 
در انتخابات، آن ها را به خویشتن داری نیز دعوت کنند. فرق میان 
مبارزان سیاسی و تروریستان و گروه های مخالف مسلح که مشروعیت 
نظام کنونی را به میل ارباب های خارجی شان با بمب و راکت به چالش 

کشیده اند باید وجود داشته باشد.
بی صبرانه  منطقه  و  جهان  قدرت های  از  بعضی  که  شرایطی  در 
و  حکمت  با  باید  افغان ها  افغانستان اند،  در  بحران  یک  انتظار  در 
هوشمندی، کشورشان را به سوی ثبات، استحکام نهادهای دولتی، 
اتحاد و ترقی سوق دهند. هرج ومرج و بی ثباتی به سود هیچ کسی جز 
آنانی که بدخواه افغان ها و طرف دار یک افغانستان بی ثبات، وابسته 
و فقیر اند نیست. این وظیفه ی هر فرد افغان است که به جهانیان 
نشان دهد که ما توان مدیریت و حل مشکالت کشور خود را داریم و 

می توانیم به سوی ثبات و ترقی گام برداریم.
انتخابات ششم میزان هیچ بازنده ای نخواهد داشت. رقابت کاندیداها 
و اشتراک مردم گواه بر آن است که همه ی ما مردم ساالری و نهادینه 
ترجیح  افراط گرایی  و  تمامیت خواهی  بر  را  ثبات  و  دولت  ساختن 
می دهیم. بنا بر این، نباید قربانی های بی مثال مردم و نیروهای امنیتی 
و دفاعی خویش را نادیده بگیریم و برای رسیدن به قدرت هیزم در 
آتش دشمن اندازیم که آن آتش فقط خود افغان ها را خواهد سوزانید.
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