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 پول؟  یب ایدر انتخابات: با پول  یروزیپ
 

 
 

« خدمت به مردم»و « حاکمیت لانون»جرگه در انتخابات امسال،   های محبوب کاندیدان ولسی برخی از شعار
شان در پارلمان آینده دارد و از سوی دیگر   ۀسو ریشه در یکی از وظایف عمد  است. تاکید آنان روی لانون از یک

باشد. ولی، مشکل در اعتماد است و  گان می  دهدهن  شکنی در جامعه پیام جذابی برای رأی  با توجه به میزان لانون
ها ظاهر شوند و در مورد به  نه شعارها. حتا اگر کاندیدان بهترین شعارها را بنویسند و سر دهند، در رسانه

گویند که چه تضمینی  شود. زیرا، مردم می صحبت کنند، باز هم مشکل اعتماد حل نمی« های خود برنامه»اصطالح 
 کنند. عمل  فتن به پارلمان به شعارهای خوددیدان پس از روجود دارد که کان

 

گان فعلی شعار حاکمیت لانون و خدمت به مردم   جا نیست. در انتخابات لبلی پارلمانی نماینده  بی اعتمادی مردم بی
مانی سوء ها از مصونیت پارل های مالی بدل شدند. آن های فاسد لدرت و زدوبند اما خود به مهره ،دادند را سر می

گان   های غیرلانونی را انجام دادند. چه تضمینی وجود دارد که نماینده استفاده کرده و در پوشش آن انواع فعالیت
 دور بعدی نیز به چنین افرادی بدل نگردند؟

 

دارند و کار با مردم را ن ۀاند، سابم میان مردم برنخاسته توانند افرادی با صفات نیک باشند اما از کاندیدانی هم می
طر، مردم به اند. از این خا المنفعه انجام نداده های سیاسی و اجتماعی عام تالشی برای شناسایی خود در لالب فعالیت

 شود. شان پاک نمی اند اعتماد نکرده و خاطرات گذشته از ذهن ها را از نزدیک ندیدهکسانی که هیچ گاه آن
با سوء استفاده از آرای مردم با ورود به پارلمان بخشی از   انگان این است که کاندید  دهنده ی نگرانی برخی رأ

اند که نباید بخشی از این روند فساد و  ها از روی اعتراض باور پیدا کرده مردان فاسد موجود گردند. آن همین دولت
ای داد تا پارلمان های تازه ر خیانت به منافع مردم شوند. البته، برخی دیگر باور دارند که باید به نسل جوان و چهره

دهند. گویا ما لرار  گان فعلی فاصله گرفته و شعار نسل نو و آغاز نو را سر می ها از نماینده افغانستان تغییر کند. آن
 رو باشیم. است که با یک پارلمان جدید روبه

 

یی ندارند ولی در های مطلوب به مردم هیچ ابا مداران از دادن وعده کاندیدان فعلی نباید فراموش کنند که سیاست
سیاسی  ۀها مردم نسبت به طبم ی از کشورعملی شدنش شک و تردید زیادی است. به همین خاطر، در بسیار

گین را   گان خشم  دهنده دهند و رأی سیاسی مسلط شعار می ۀها علیه طبم تنیست که پوپولیس دلیل اند. بی باور شده بی
خورد و انصافاً حك را باید به  باوری به چشم می در افغانستان هم این بیکنند.  مداران موجود بسیج می علیه سیاست

 مردم داد.
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شود. تعهد فردی جای تعهد نهادی و تطبیك  حاکمیت لانون تنها با تعهد یک نماینده و چند نماینده حل نمی ۀمسأل
ست که تعهد چند نماینده شبیه شکنی شده ا گیرد. کل روندهای سیاسی آغشته به فساد و لانون مستمر لانون را نمی

کند. چه  گیری انتخابات پیش رو را تهدید می همان چند گلی در درون مرداب است. همین حاال، تملب و فساد رأی
شوند؟ آنانی که زور و پول دارند؛ آنانی که متعلك به زورمندان و یا  کسانی با رأی تملبی به پارلمان وارد می

 کومت اند.های سیاسی نزدیک به ح جریان
 

های بایومتریک  شود. تدبیر استفاده از دستگاه گی برگزاری انتخابات شروع می موضوع حاکمیت لانون از چگونه
اند؛  های بایومتریک را افشا کرده ای خالهای دستگاه های رسانه نیز گرهی از این مشکل باز نکرده است. گزارش

 ند.گیر دادن را نمی  هایی که جلو چند بار رای دستگاه
 

شان در برابر  تفاوتی پولی مردم و یا بی ی کاندیدان از فمر و بی چنان، سیستم انتخاباتی در برابر پول و سوءاستفادههم
های استیکردار را  یافته تذکره مند به طور سازمان پذیر است. کاندیدان ثروت دهی، به شدت آسیب اهمیت رأی

 ه در روز انتخابات به آنان رأی بدهند.گیرند ک گان تعهد می دهنده خرند و از رأی می
 

ر ای د  دهنده  خورد که از رأی از یکی از کاندیدان به چشم می ای اجتماعی سندی )ضمانت خط پولی(ه در شبکه
در روز انتخابات پنج تذکره را آورده تا به نفع کاندید پول دهنده استعمال گردد.  بدل پول تعهد گرفته شده است که

جا است که در  راً پنجاه درصد پول پرداخت شده و بمیه پس از انتخابات داده خواهد شد. جالب ایندر این سند ظاه
 اش را تصدیك کند. این ضمانت خط از وکیل گذر در خواست شده است که موجودیت فرد در محله مسکونی

بات دست به تخلف هیچ نوع ترس از لانون و کمیسیون انتخا این ضمانت خط به چی معنا است؟ کاندیدانی بی
سازند. همین کاندید در پوستر خود شعار حاکمیت  دهی را فاسد می کنند و روند رأی زننِد، لوانین را نمض می می

 لانون را نیز داده است. چرا او این لدر مشتاق ورود به پارلمان است؟ پول و لدرت سیاسی.
 

ك لراردادهای عجیب و غریب دولتی و غیر دولتی و اند که از طری گان، جوانان ثروتمندی بخش دیگری از نماینده
خواهند وارد پارلمان شوند. این دسته نیز به دنبال  اند و حاال می البته توأم با فساد، صاحب ثروت هنگفتی شده

اند که با ورود به پارلمان کاری جز گسترش  گان رهبران سیاسی ها، آلازاده اند. در کنار آن مصونیت و نفوذ سیاسی
 ذ سیاسی و مالی پدر نخواهند کرد.نفو

 

یسیون لانون است. کم ۀکنند تفاوتی نهادهای تطبیك بی سازد چه ما را نسبت به شعار حاکمیت لانون بدبین می آن
ثبت نام را داده است که همین حاال در پولیس و سارنوالی افغانستان دوسیه دارند. وکیالن  ۀانتخابات به افرادی اجاز

 نخواهندوکالت نیز مورد بازپرسی لرار  ۀاند، پس از پایان دور ست داشتههای غیر لانونی د در فعالیت این دوره که
سارنوالی  سیگار گزارش داده است، احکام جلب گرفتاری و احضار افراد از سوی لوی ۀگرفت. آن طوری که ادار

 خودداری ورزیده است. و محاکم صادر شده است اما پولیس و ریاست امنیت تا حال از تطبیمش
 

نام و جوان، حتا اگر موفك به ورود به پارلمان شوند، تغییر کلی در پارلمان  خوش ۀدر این شرایط، شعار چند چهر
هایی خواهند بود که خالف جریان  آلیست آینده افغانستان به وجود نخواهد آمد. به نظر بسیاری، آنان گروهی از ایده

 آب شنا خواهند کرد.
 

توانند سیاستی آلوده به فساد افغانستان را در پارلمان تغییر دهند که بخشی از یک  گان جوان زمانی می مایندهاین ن
 ۀایی از مردم را به پشتوانه روهریزی گ حرکت سیاسی دموکراتیک شوند، با مردم کار نمایند و با صدالت و برنامه

بافی  یاست پارلمانی بدون همبستگی اجتماعی، حرافی، خیالیافته بسیج کنند. س خود بدل سازند و به صورت سازمان
 سرانجام و سرشکستگی عظیم اجتماعی و سیاسی در پایان راه است. و الداماتی بی

 
 پایان
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