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 درس هايی از انتخابات گذشته 
  درانتخابات گذشته رياست افغانستان دوکتور مير محمد محفوظ ندايی رييس سر پرست حزب آزادگان

 و درسهايی از آن  مجيب مهرداد تجارب. جمهوری افغانستان به حيث نامزد مستقل شرکت کرده بود
   .شنودی با او بازگو می کند انتخابات را ضمن گفت و

  

آيا شما به حيث يک . نامزد انتخاباتی بوديد شما نيز ،انتخابات رياست جمهوری  گذشته در: آزادگان
 اين انتخابات شرکت کرده بوديد يا به عنوان نمايندهء کدام گروه ويا حزب سياسی؟ شخصيت مستقل در

 مخاصمت جدی درنظرداشت اينکه يک  يس حزب اتحاد ملی بودم، اما با دريهرچند من ر: داکترندايی
اين مخاصمت را شخصًا حين تدوين وبررسی قانون  برابر احزاب سياسی به مشاهده می رسيد و

فيصله شورای مرکزی حزب  بر بنا .انتخابات که درآن زمان عضويت کابينه را داشتم،احساس کردم
ست جمهوری مستقل درمبارزات انتخاباتی ريا اتحادملی، تصميم برآن شد تا منحيث يک کانديداتور

  .شرکت کنم

آيا امکان دارد ازشما بپرسيم درصورتی که می دانستيد آقای کرزی يگانه نامزد مورد  :آزادگان
 با چه پشتوانه در د، شما با کدام انگيزه ودر انتخابات رياست جمهوری بو حمايت جامعه بين المللی

  شرکت کرديد؟ اين انتخابات دشوار
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امزد مورد حمايت جامعهء بين آقای کرزی يگانه ن که دانستم مطلقًا میدرحالی که من  :داکترندايی
برای مردم  اين مبارزا ت انتخاباتی شرکت کردم تا يک سلسله حقايق را المللی است، برای آن در

من . پا گذاشتم اين انتخابات دموکراسی در  ف صريحنامزدی بودم که با اهدا من .افغانستان بيان کنم
  .ه مردم علنًا خاطرنشان کردم که اينها برای بهبودی ورفاه شما کارنخواهند کرددرهمان موقع ب

ن مبارزه شرکت کرده بوديد، لطفًا به صورت فشرده بگوييد که با چه مرام انتخاباتی دراي: آزادگان
  ه نوع دولتی می خواستيد؟يعنی چ

که درهمان زمان رسمًا اعالن  به پاسخ اين سوال شما من مطابق به مرام انتخاباتی ای: داکترندايی
اکنون نيزدراسناد رسمی انتخاباتی آن زمان موجود است، دولت مورد نظرخودرا چنين  کرده بودم و

اقوام يا گروهی  يکی از ولت نبايد ساختار دولتی وحکومتی را درانحصارد:"تعريف کرده بودم
 ....چنين مسأله ای مخالف است ساختاردولتی ونظام دموکراسی وانتخاباتی با صراحت با قراردهد،

قوم  قومی و ،های ملی های جدايی طلبانه ونابرابری مبارزه قاطع وبی امان عليه تفکرات وسياست
 ايجاد زمينه عملی تفاهم وهمگرايی ملی به منظوراستحکام وحدت برادرانه  وتعقيب سياست ...پرستانه

نا برابری ملی خيانت ملی بوده برضد  قه وتبليغ وترويج تفر...فرهنگی روشنگرانه های عملی وکار
دولت ملی با تامين رشد همه جانبه زيربناهای اجتماعی  ...آن تدابير به خصوص اتخاذ می گردد

، درنهايت دولت ملی را به )ملت واحد(واقتصادی وامحای بنيادی عقب ماندگی عمومی جامعه ما 
  ". ظهورمی رساند

  گذشته رياست جمهوری آزادانه ومنصفانه بود؟ نظر شما انتخابات آيا از: آزادگان

  . منصفانه بود نه آزاد و انتخابات رياست جمهوری گذشته نه شفاف و. به هيچ صورت :داکترندايی

 .چه مشکالت وموانع سبب عدم موفقيت رقبای انتخاباتی آقای کرزی درانتخابات گذشته شدند :آزادگان
  شديد؟شخص شما با چه مشکالت وموانع مواجه 

همين . درانتخابات گذشته کانديداتورها با مشکالت وموانع متعددی روبه رو شدند: داکترندايی
ستان طالب يک هيئت جهت بررسی امرموجب شد تا ما ازيونما يا دفترمعاونت ملل متحد برای افغان

هاگ هم يک قاضی محکمه انتخاباتی که دربين ايشان  سه نفرهيئت ناظر .تخلفات انتخاباتی شويم
ه يهمه نامزدهای انتخاباتی که شکايتی داشتند، با ارا. ، مامور بررسی شکايات شدندشرکت داشت

من شخصًا با حکمی که ازهاگ آمده بود، درخانهء خود . شکايات شان را به اين هيئت سپردند ،اسناد
ای سبک قاضی نامبرده بر .او به من اعتراف کرد که تخلفات صورت گرفته است. مالقات کردم

اما ازجانب ديگر چو ن قرار جامعه بين . ساختن مسووليت وجدانی اش اين نکته را به من ابرازکرد
به دليل آنکه نقش  المللی برآن بود که حتمًا آقای کرزی رئيس جمهورشود، هيئت نتيجه بررسی اش را

اين هيئت بين  يک کاپی داوری .مسکوت گذاشت ، اما يونما آن رابه يونما سپرد اجرايی نداشت 
برای  بررسی تخلفات انتخاباتی که دال برعدم منصفانه بودن اين انتخابات است، به زبان  المللی

  .موجود است  انگليسی درنزد من

درانتخابات رياست  ودمواکرت ای نامزدان ملینتخابات گذشته می توان درسهايی برآيا ازا :آزادگان
  ها اند؟ ها کدام داد؟ اگربلی، پس اين درسبيرون  ،که درپيش رو است ای جمهوری
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يکی ازخصوصيات اين  .کانديداتور وجود داشت 18درانتخابات گذشته قريب به  :داکترندايی
با آنکه تخلفات . بود های اساسی درمشی سياسی وانتظارات شان ازنتايج انتخابات کانديداتورها تفاوت

که بيشترين رای را برده بودند، مستند ترين شکايات  انتخاباتی بسيارآشکاروآفتابی بود وحتا شاکيانی
برخی هم اولين تجربه  .بودند تا شفافيت انتخاباترا ارائه کردند،الکن اغلب درصدد امتيازگرفتن 

کرزی  هرگاه ايشان می توانستند يک نامزد واحد را دربرابر .دموکراسی را دليل قرار داده بودند
  .دوم کشانده می شد ات به دورحمايت بکنند، بدون ترديد انتخاب

 درانتخابات رياست جمهوری که قراراست درماه اسد سال جاری برگزارشود، هرگاه نامزدانی که از
واحدی پشتيبانی کنند، نتايج بهتربه نفع  واهداف عملی سياسی نزديک اند، ازکانديداتورنگاه برنامه 

  .دموکراسی به دست می آيد

درانتخابات گذشته همه اختيارات دردست کمسيون انتخابات . سواد اند یاکثرکسانی که رای می دهند ب
 وقتی که يک رای دهنده بی. يس جمهور شدن کرزی بودند، قرارداشتيونما که هردو خواهان ري و

ول حوزه انتخاباتی آن خانه را که در ورقه رای به ؤسواد می خواست به کس ديگری رای بدهد، مس
 جاری بايد ترتيبی گرفته شود که رای دهندگان بی دور در. می کرد کرزی اختصاص داشت نشانی

رای  ندکوشش می کرد ومنسوبان امنيت دولتی  ليسوحتا پ گذشته دور در .سواد فريب نخورند
بنابراين از مداخله بيجای نيروهای امنيتی . ندندهندگانی را که به کرزی رای نمی دادند تخويف ک

  .ليس بايد جلوگيری شودووپ

برای جلوگيری ازتقلب بايد نمايندگان کانديداتورها درمحل رای دهی حضورداشته باشند، شمارش آرا 
وسايل نقليه برای  لی چون استفاده مشترک ازگاهی مساي. ردبايد درحضور ايشان صورت بگينيز 

  .انتقال رای دهندگان به محالت رای دهی نيزسهولت درکار رای دهندگان را افزايش می دهد

مليون 10.5اين درحالی است که  .مليون ورقه رای دهی چاپ شده بود 40انتخابات گذشته در
اين کارايجاب می نمود که بالفاصله . ررای دادندمليون نف 8.5نفرکارت رای دهی گرفته بودند و

سفانه متأ. اده قرارگيرندتفاوراق رای دهی اضافی شمارش ومهروالک می شدند تا مبادا مورد سوء اس
  .تقلب هم به وجود آمد .انتخابات گذشته چنين کاری صورت نگرفت در

می ساخت  های تقلبی که به سهولت زايل می شدند، تقلب ديگری بود که يک رای دهنده را قادر رنگ
، بايد به اين نکته واحتماالت مشابه آن توجه درانتخاباتی که درپيش رو است. هدچندين بار رای بد

  .صورت گيردزياد 

  .جناب داکتر صاحب از اينکه وقت تان را در اختيار ما گذاشتيد سپاس گزار و مشکوريم: انآزادگ

  .از شما هم تشکر: داکتر ندايی

  مجيب مهرداد: مصاحبه کننده


