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 افغانستاندر  یموکراسیانتخابات و دبست  بن
  

   مکرر در انتخابات افغانستان در چه نهفته است ؟ ی ستیعلل بن بست و اعتراضات انارش
 

جنبه  یبحث دشوار اند که دارا ک یآن کامأل  یکنوندرافغانستان و بخصوص بن بست  یموکراسیبحث انتخابات و د
  ذشته ګ علل و عوامل موجود و  یبه بررس ازیباشد، روشن شدن تمام جهات آن  ن یم کیو پرات یوریت عیوس یها 

       .آنرا دارند
 یو علل بحران کنون یموکراسیانتخابات و د ۀجهات عمد یکوچک تالش خواهم نمود تا با برخ  اداشتی نیدر ا من

   .رمیدر افغانستان مختصرآ تماس بگ
مگر انتخابات  شود،یدر هر کشور الزم پنداشته م یموکراسید لیتمث یاصل درست است که روش انتخابات برا نیا

پروسه  لی.  اشکال تعمندیبه تن نما کسانیدر همه جا  یکه آن را هر کس ستیلباس از قبل آماده ن یموکراسیو د
خاص انتخابات  طیدارد، شرا زیخاص خود را ن طیعام  و شرا  نیدر هر کشور از خود قوان یموکراسیبات و دانتخا 
   .تواند یشده نم یوعمل قیتطب کسانیدر همه جا بصورت   یموکراسیو د

 یکشور الزم م کیعام و خاص آن در  نیمولفه ها، قواعد و قوان یموکراسیعملکرد پروسه انتخابات و د یبرا 
خاص و عام آن درعمل  نیآماده نباشد و قوان یموکراسیعملکرد انتخابات و د یکشور بستر برا ک یدر  اهګهر ۰باشد

نه بوده و   یموکراسینه شود، در صورت عملکرد انتخابات ناقص بدون درنظر داشت قواعد آن  د قیدرست تطب
  .انجامد یهرج و مرج در کشور م یبه انارش  ریناگز

مطلق بوده که در   ینمونه بارز از اناش ۀدو ده  یدر افغانستان در ط یموکراسیانتخابات و د ریاخ  یبن بست  کنون 
که  در  ستین یبوجود آماده است. تصادف یموکراسیخالف اصول انتخابات و د یبه کاربرد نسخه ها  یتخط جهینت

در  یموکراسیو در مجموع پروسه انتخابات و د افتهیبار عملکرد انتخابات با هرج ومرج خاتمه  نیافغانستان چند
  .خود را از دست  داده است یافغانستان در نزد اتباع کشور اعتبار قانون

دولت که محصول   یشرویدر پ یموکراسیدر عملکرد انتخابات  خالف اصول د یقانون ریغ یاز معبرها  عبور
قاطع مردم   تیاگثر یآورند که  برا یبوجود م یموکراسید قیرا با خود در تطب  یانتخابات ناقص باشد موانعات جد

 ری.  در افغانستان در تدودینمائ یمشاهده م راآورند که شما عمأل آن  یم زبباریرا ن ریجامعه خسارات جبران ناپذ
بصورت درست   یموکراسیانتخابات  و د نیمولفه ها و قوان  یجمهور استیرو   یدور انتخابات پارالمان نیچند

   .است دهیمکرر انجام  یآن به بن بست و انارش جیاست که نتا  دهینگرد یخاص در کشورعمل طیمطابق شرا
خاص در افغانستان است که   طیمسله انتخابات با شرا کیوریعدم مطابقت ت یبکار برد جنبه ها  یاوأل مشکل اساس 

   .دارد انیدر کشور جر انګانیګب یلیچهار دهه  جنگ تحم یدر ط
 یکه در آن عمأل ساختارها   یدار  هیسرما   ۀشرفتیدر جوامع پ  یموکراسیانتخابات و د  یو طرزالعمل ها   یوریت  قیتطب

پروسه  کیانتخابات   یدار هیسرما  ۀشرفتی. در جوامع پگرددیم یاست عمل دهیجامعه اکمال گرد یاسیو س یطبقات
که  یدار هیسرما   شرفتهیپ یشوند. در کشور ها  یم یو قواعد عام و خاص آن عمل نیشده است و با قوان میقبأل تنظ

 میطرف مستقل انتخابات تنظ یب ونیحاصله که توسط کمس جینتا  گردد،یم قیو قواعد آن تطب نیانتخابات مطابق قوان
   .دارد زیخود را ن یگردد  و اعتبار قانون یو مردم واقع م دانیشود مورد قبول کاند یم

جهان  یاسیس - یکم رشد اقتصاد یدر کشور ها   یدار هیجوامع سرما  شرفتهیو طرزالعمل انتخابات پ یوریت قیتطب
کردن  ینه شده است،  کاپ لیجامعه  تکم یاسیو س یمانند افغانستان که تا هنوز هم پروسه ساختار طبقات اجتماع

 یها  یدشوار یاسیس-یکشور کم رشد اقتصاد در یدار هیسرما  شرفتهیمدرن جوامع پ یموکراسیروش انتخابات و د
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کم رشد مثل افغانستان   یو عملکرد پروسه انتخابات در کشور ها    یموکراسید  لیآورند.  تعم   یرا با خود به وجود م
   .تواندیشده نم قیقالب وار تطب کسانی شرفتهیمانند کشور پ

 یاند، دولتها برا لیدر آن ناتکم شرفتهیو مولفه پ نیبآنکه قوان یاسیس - یکم رشد اقتصاد یاز کشورها  یعده ا در
جامعه از روش  یخاص عنعنو طیبند با درنظر داشت شرا مین یموکراسید کیاز  لیو تمث یحکومت دار شبردیپ

کشور ها عملکرد  نیدر چن ند،ینما  یاست استفاده م دهیکه در عمل تجربه گرد ینعنوانتخابات و قواعد خاص ع یها 
   .کنندیم ادهیخود را دارند و ان را در عمل پ یخاص عنعنو نیها قواعد و قوان اریمع یموکراسیانتخابات و د
 یعنعنو  یموکراسید  یها   هیسنگ پا   یتالش برا  یدر دوره امان  یالدیم  1921بعد از کسب استقالل سال    درافغانستان

" سرکوب  ی"اسالم یمذهب ونیتوسط افراط سها یانگل کیبه تحر یامان یگذاشته شده بود که متاسفانه جنبش مترق
   .دیگرد
افغانستان با وجود مشکالت که در کشورموجود بود، شاه مدبر   دیمرحوم محمد ظاهر شاه فق یوقت زمامدار در

با  یدوره پارالمان زهی( س13) ریبا تدو یخاص جامعه افغان طیرا مطابق شرا یات عنعنوافغانستان پروسه  انتخاب
پروسه انتخابات و  1352سرطان  26 یتا نمود  که با کود قیدر کشور تطب یموکراسیمتعدل د یفضا  تیموجود

دولت که  تالش  ربا ی( چهل وشش سال اخ 46) یزمان شاه  در کشور متوقف شد. در ط یموکراسید یروش عنعنو
        .ندینما   قیرا در انتخابات تطب  یخاص عنعنو  طیو شرا  ارها یزور و کودتا بوجود آمده اند نتوانستد مع  یاز مجرا
با تداوم جنگ  یجامعه در افغانستان دراوضاع و احوال کنون یاسیو س یبودن ساختار طبقات لینظر از ناتکم صرف

 شرفتهیپ یانتخابات کشور ها  شرفتهیپ یانتخابات سالم  با روشها  جیدر کشور توقع بردن نتا  یجار یزیو خونر
و حضور  کیومتریبا  یدست وتریانتخابات در افغانسان با کمپ شرفتهیپ یباشد.           روشها  ینم یعمل یداریسرما 
  سواد یدر کشور ب  یده  یرا  طیه واجد شرااتباع ک  تیشود. در افغانستان هنور هم اگثر  یخالصه نم  یالملل  نیب  نیناظر

انتخابات را با خود  جینتا  یفیک یاریانتخاب سالم  مع نییو تع  یموکراسیدر پروسه د سوادیهستند که شرکت افراد ب
    .داردن

 زانیدر افغانستان م یجمهور استیو ر یچهار دوره انتخابات پارالمان یخاص در ط طیدر نظر داشت شرا بدون
محالت  نیدهندگان  در امن تر یاند که حد اقل را افتهیآن کاهش  زیهر بار بحد ناچ  یده طیشرا نیمشارکت  واجد

نکرده   لیالزم راتکم  یفیو ک  یکم  یارها یمع  تخاباتان  جیانتخابات سهم نه گرفته اند و نتا   یریدر پروسه رائ گ  یشهر
خاص و تداوم  طیو ناقص انتخابات با در نظر نه گرفتن شرا یرقانونیغ یها  وهیش نیچن شبردیاند. درافغانستان پ

انتخابات   ریمطابقت ندارند،  مردم افغانستان از تدو  یارینوع با اعتبار مع  چیجنگ در کشور دشوار بوده و انتخابات ه
 دهیادمکش به وجود آورده اند  دلسرد گرد یتقلب و هرج و مرج که زورمندان و باند ها  یدر فضا  یموکراسیو د

شوند   یهم م روزیرائ دهندگان و تقلب درانتخابات پ زیناچ  تیکه براساس محصول اشتراک اقل یاست.  دولت ها 
    .باشدیمردم  کشورمحروم م تیاگثر یبانیندارد و از اعتبار و پشت تیمشروع

 یالدیم 1992 لیمطابق اپر یشمس 1371و پاکستان در بهار  رانی" ساخت ای"جهاد یها  میر آمدن تنظکا یبا رو
" و ی"جهاد یها  میو تنظ میمستق تگرانیکه عمدتأ از حما  یغرب یدار هیسرما  شرفتهیپ یدر افغانستان کشورها 

نظام، تالش به خرچ دادند  ریتغ یسابق برا یوشور ریدر افغانستان بودند دررقابت با اتحاد جماه یجنگ تکارانیجنا 
 یاسیو س یبدون درنظر داشت عدم اکمال ساختارطبقات شرفتهیپ یداریجامعه سرما  انهیراستکرا یها  یوریکه از ت

   . کنند جادیشانرا در افغانستان ا یالیخ  یدار هیدولت سرما  کیتا  ندیاستفاده نما یجامعه افغان
 یها   شهیندارند  واند  ینوع مدل تجربو  چیرا که ه  یغرب  یدار  هیسرما   شرفتهیپ  یرها کشو  نیو قوان  یکاپ  یروش ها  

   .حجر را درافغانستان مخلوط ساختند ۀدور یقوم یو تفرقه ها  یمذهب یافراط انیراستگرا
 یطبقات  لیساختار نا تکم  زیدر افغانستان ن  یجنگ  تکارانی" و سران جنای"جهاد  یها   میرهبران تنظ  ندنیبه قدرت رس  با 

زدند و در عمل  یطبقات محروم جامعه پشت پا  یاتیح  یازها یچپاول گران به ن نیگرفتند، ا دهیرا ناد یجامعه افغان
آنان  یجنگ تکارانی" و سران جنا ی"جهاد  یها   می. رهبران تنظدمثمر را انجام ندادن  یکار  چیمحرومان جامعه ه  یبرا

 یاسیس  –  یاجتماع  ختهیلجام کس  زمیو انتخابات انارش  یموکراسید  نیمکرر از قوان  یها   یتخط  جهیدر افغانستان در نت
   ه" بدون دغدغی"جهاد یراه توانستند غارتگران حرفو نیکردند تا از ا  لیدر کشور تعم یموکراسیرا در عوض د

   .چپاول و غارت را در افغانستان آزادانه انجام دهند
 یکه برا یبرا یجامعه جهان یو اموال مردم کشور و غصب کمک ها  یمل یها  و داراها  هیغارت سرما  جهینت در

از   دیقشر جد ک یگرفتند  و   متیبه غن یجنگ تکارانی" و جنا یمردم مظلوم افغانستان بودد،  توسط رهبران "جهاد
 یجنائ  یها   یۀبا سرما    دیجد  دارانیقشر سرما   نی. ادهنگفت چپاول را بوجود آوردن  یها   یۀبا سرما    یجنائ  دارانیسرما 

مراحل  یبدون ط یخارج ینظام یقوا یو ساختمان یتیامن یو تمام قرارداد ها  دندیگرد دانیشان در عمل وارد م
عامه را غصب نمودند و چه دل شان خواستند اعمار  یها   تیمردم و ملک  یها   نیزم بیها جر  ونیلیبدست آوردند. م

     .نمودند
درکشور  یو قانون یو متوازن اقتصاد مل یعیمانع رشد طب کطرفیآنان از  یجنگ تکارانیجنا  یجنائ یها  یۀسرما 
    .است دهیگرد
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" و یقوماندانان "جهاد  ،یجنگ ارانتکیکه در دسترس جنا  یسرسام آور جنائ یها  هیتراکم سرما  گریاز جانب د 

 یقوم  یو تفرقه ها   یهمرا با تعصبات مذهب  یزیتداوم جنگ و خونر  یبرا  ی"  قرار دارند پشتوانه قویرهبران "جهاد
در افغانستان است.            یاز مشکالت اساس یکی ثیبح  رندب یدر افغانستان بکار م یموکراسیکه با سؤ استفاده از نام د

  ی اسیناسالم  س یرقابت ها  یاساس یها  هیدر انتخابات سنگ پا  یجنائ یها  هیسرما  گرانیافغانستان بازاکنون در 
 لیگذاشته اند و بخش عمده اخالل گران نظم عامه را در کشور تشک  یموکراسید  یرا بجا  یستیوعملکرد انارش

          .دهندیم
را از ترس و وحشت   مونینام ی"  شان ائتالف ها ی" و رهبران "جهادیقوماندانان "جهاد  ،یجنگ تکارانیجنا  نیا

 دندیشان، تالش ورز داریگرا در افغانستان داشتند بوجود آوردند،  با وجود ناپا  یچپ و مل یها  شهیاند  وعیکه ازش
 تیعضو یچپ وابستگ انانیچپ  که در گذشته با جر یتعداد ازعناصر فرصت طلب فروخته شده ا کیتا بدستان 

  .کشور حمل کردند یرا بر ضد منافع مل انیراستگرا رقیب زیداشتند،  ن  یو جرم یحزب
اثر از نورالحق  گریافغانستان د یپارالمان یبعد یاز هردو طرف کوتاه بود،  در دوره ها  یشینما  یباز نیا عمر
در اردو  یشهنواز تن یها  ستیسفارت آصف دالور و تانک یرنجبر،  چوک ریکب ، یمحمد گالبزو دی، س یعلوم

   .افغانستان نبود
را  یخارج یومال ینظام تیکه  حما یجنگ تکارانیبا جنا  یو تفرقه افگنان قوم یمذهب ی" افراطی"جهاد یها  میتنظ

ساختار   یااحزاب چپ که دار اناتیفرصت طلب چپ، جر نیتعداد از منحرف کیدر افغانستان باخود داشتند توسط 
برخوردار بودند پارچه پارچه  یاسیرا در افغانستان داشتند و تا حد هم از روش فرهنگ مبارزه س یحزب یاسیس

  .نمودند
"   ی"جهاد یها  میبند و بار تنظ یب زمیهمرا انارش گانگانیب یلیعدم اعتماد، مسلط بودن جنگ تحم یفضا  نیدر چن  
  ی را در کشور ط یاسیرا با فرهنگ س یاسیو س یحزب یو وطن پرست نتواستند اساس ساختارها  یمل یروها ین
   .ندینما ا یناتو اح ی( هژده سال حضور نظام18)
در افغانستان که حضور فعال دارند،    یو نظام  یبا اشتراک هزاران مشاور ملک  کا یناتو و امر  ینظام  یقوا  تیموجو  با 

شان در افغانستان هم در  یجنگ تکارانیبا جنا  یو تفرقه افگنان قوم یمذهب ی" افراطی"جهاد یها  میتنظ ندگانینما 
    .کنندیم  ینقش باز  یهند  ی" مانند دبل رول فلمها ونیسیبنام "اپوز  یو هم در نقش حلقات جعل  یدولت   انینقش حکمروا

و انتخابات در تضاد کامل قرار   یغرب  یموکراسیبا د   شیخو  تیبآنکه در ماه  یو تفرقه اندازن قوم  یمذهب  ونیافراط
و  یچپاول گر ازیحفظ قدرت نامشروع، امت ازات،یقدرت به خاطر کسب امت وانهید  تکارانیجنا  نیدارند،  مگر ا

  ی مرتکب  شده اند  به کمک کشور ها  افغانستان یکه آنان درجنگ داخل یضد بشر اتیمحاکم جنا  ریترس از تدو
شان  با انتخابات و  کیولوژیدیاختالفات ا  نکهیباجود ا  یو تفرقه اندازن قوم یمذهب ونیافراط دارند.  اجیاحت یغرب

را با  یانتخابات یشعار ها  یغرب یکشورها  بیو فر ازاتیاخذ امت یبرا ریمطابقت ندارد،  ناگز یغرب یموکراسید
   .ندینما  یافغانستان نصب م یو کوچه ها  وارها یبر در و د شیخو یعکس ها 

 ازاتی"  فاسد شان بخاطر بدست آوردن امتی" و رهبران "جهادیقوماندانان "جهاد  ،یجنگ تکاریحلقات جنا  نیا
دارد  یو قوم یتعصبات مذهب تیدر کشورکه کامأل ماه  ینامقدس را بر ضد منافع مل ینامشروع شان ائتالف ها 

 یاسیساختار احزاب س جادی" از ای"جهاد هبران" و ریقوماندانان "جهاد  ،ینگج  تکارانی.  حلقات جنادهندیادامه م
" و یقوماندانان "جهاد  ،یجنگ تکارانیجنا  نیهراس دارند. ا ندیکشور خدمت نما  یمنافع مل نیتأم یکه برا یو مل

افغانستان ثبت نام کرده اند، مگر   هیدر وزارت عدل  یاسی" آن احزاب نام نهاد خود را به نام احزاب سیرهبران "جهاد
 نیدر کشور شده اند، اکنون ا یضد انسان تیشان در گذشته مرتکب هزاران جنا  یجنائ یساختار ها  کهیا از آنج

    .را ندارند شیب خومستقل را در تحت نام احزا یحزب یاسیس ۀ" شان جرعت مبارزیرهبران" جهاد
کشور کوچک ماتتد  ک یشرم آور را که ما و شما در  یجمهور استیر دانیشترکاندیب یحلقه ها  ا یحلقه و  زدهیس نیا

فالن و فالن جنبش، عدالت،  یمتعدد اسم حیلوا ریحلقات  پراگنده  ناهمگون هستند که  در ز  مینیب یافغانستان م
 یمل یجمهور شدن بدون برنامه ها  سیرئ یرا برا رهیوغ  سهیزور، پول و پ ت،یامن امت،یق ،ییاسالم، ثبات همگرا

    .توانند یکرده نم یرا در افغانستان عمل ینوع اهداف منافع مل چیه دهندیرا سر م شیخو نیدروغ یشعارها 
بوده،  با  کیشر مأ یآن مستق ازاتیاند که در قدرت دولت حاکم و امت ریاج  یو قوم یمذهب نیداران متعصب کهیت نیا

را  شیخو یشان  اتومات موضع قبل یو منافع شخص ازیبرخورد با امت نیبا کوچک تر ا یو یرونیاستخبارات ب ۀاشار
به دشنام  زدن و دروغ    یاسیفرهنگ س  یروشها  زیشکل مغا   نیبا بدتر  شیموضع خو  رییو همزمان با تغ  دهندیرمییتغ

   .پردازندیم شیهمراهان اسبق خو هیشمار عل یب یپران
" به   ی"اسالم تیحکمتار، جمع نی"  گلبدیچون حزب "اسالم رانیساخت پاکستان و ا یها  میتنظ نیسران ا یبرا

 یور الحق احدان ،یلیمحمد محقق، خل ان،یک ۀمنصور در دیدوستم، س دیعبدالرش ،یربان نیپسر برهان الد یرهبر
اتحاد نامقدس  فقط   نیها، چه وقت و چرا قرار دارند،  محک شرکت شان در ا یکه در کجا، باک ستیمهم ن رهیوغ

شان بهر طرف چهار  شیاست. فرصت طلبان دور و پ دیچرب تر طرف حلقه جد ۀو لقم شتریب ازاتیامت یوعده ها 
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 4تر  4 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته  نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

فرصت طلبان  ی.                 هرحلفه که برادهندیشان کاسه چرب تر را وعده م یبرا یکه ک نندیب یچشمه م
.  رقصدیم  دشیدهنده باالتر جد  ازیو نرم  بدهند در همان لحظه  بدون توقف در کنار امت  ربچ   شتریب  یوعده ها   یحرفو

  ست یب( ۲۷) یشوند در ط یم تیحما  مأ یمشتق هیدوستم که از طرف  دولت و استخبارات ترک دیبطور مثال عبدالرش
    ۰کرده است ضیرا تعو شیمختلف موضع خو یها  روپګبار با   ازدهی( ۱۱) ریهفت سال اخ 

اند  دهیهستند که  هنوز بقدرت هم نرس ا یح  یشرو و ب یانتخابات در افغانستان آنقدر ب تیشفاف نیدروغ انیمدع نیا *
 شیفرصت طلبان دور و پ یرا برا یمقامات بلند رتبه حکومت یالیخ  یچوک شیخو یانتخابات یها  نیکمپا  انیدر جر

    ۰زندیکرده اند بازهم داد از انتخابات شفاف م یکار علبردار که خود ج  الهګشرمان  یب نیکنند. ا یخود ابالغ م
 رانیګد و تفنک به دینوع اعتنا و احترام ندارند و فقط به کالم تهد چیمروجه در کشور ه نیاوباشان به قوان نیا *

   .زندیحرف م
دزدان معادن  نی. * اشوندیم یهر آن که خود شان خواسته باشند هم حاکم و هم قاض ستیشارلتانان انارش نیا *

    .بندند یعامه م نیمراجع یالجورد و زمرد کشور سرکها عامه  به زور برو
 یکشور را  به آتش م دفاعیمردم ب یخانه ها  کنند،یاموال مردم را چور و چپاول م یادمکش حرفو یباندها  نیا *

  .کشند
 چیتا ه کنندیقفل م یموکرسیمستقل انتخابات را بنام د ونیسیکشور دفاتر کم یموزم مل یخیدزدان آثار تار نیا  *
   .شان را باز به شمارند یده یرا ینتواند اسناد جعلکار یکس

 
 یپا 
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