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 جمشید آرش

 به معضله انتخابات پایان دهید
 

انتخابات  و آمادگی ها برای برگزاری  ها شروع سال جاری خورشیدی و حتی پیش تر از آن توأم بود با بحث
های والیتی. کاندیدان، رأی دهندگان، کمیسیون انتخابات و نیروهای امنیتی بازیگران  ریاست جمهوری و شورا

 قوای امنیتیملی را فراهم نمودند. این  ۀامن برای این پروس ۀامنیتی زمین قوایاصلی این صحنه بودند طوریکه 
یدند چنانچه هوشیاری، قهرمان گونه عمل کردند و برای تأمین امنیت سراسری پروسه انتخابات تا پای جان کوش

در سطوح مختلف از آن ها  تفاوتاقشار م .امنیتی تحسین جهانی را در پی داشت قوایبه موقع  اجراآتبیداری و 
تمجید کردند. خیلی از پالن ها و برنامه های مخالفین مسلح و تروریستان در آستانه انتخابات از سوی نیروهای 

 امنیتی خنثی شد. 
شعف وصف ناشدنی به مراکز رأی دهی رفتند و آگاهانه و شعوری از حق رأی خود استفاده با شور و  افغان ها

خود رأی دادند طوری که این حضور پر شور دور از انتظار تلقی گردید البته  ۀکردند و برای تعیین زعیم آیند
دگان جان های خویش را از از نیروهای امنیتی و رأی دهن یرا نیز در پی داشت تعداد یانتخابات قربانی های پروسۀ

که پیش از این پروسه تبلیغات وسیع از سوی مخالفین ی بریده شد. ولی آنچنان انش دست دادند و تعداد دیگر انگشتان
را مختل سازد، رونما نگردید از این پروسه که ایحوادث قابل مالحظه  به راه افتیده بودو حامیان بیرونی آن ها 

 ین و بسیاری از رهبران طالبان را به رسم انتقام ترور کردند.لحاظ مقامات پاکستان خشمگ
 

بود، به پای صندوق  پروسهکه از سوی مخالفین متوجه این  یکشور با قبول خطرات و تهدید های اتباعبه هر رو 
  .های رأی رفتند آن ها انتظار داشتند که فردای بهتری را برای خود و فرزندان خود رقم بزنند

 
 که عاری از خشونت و دهشت باشد،  یفردای 
  ،تغییرات بنیادی در سفره های تهی مردم رونما گردد 
  بهبود یابد،  باشندگان کشوروضعیت اقتصادی و اجتماعی 
 بد امنی و نا امنی از فضای کشور رخت بربندد، 
  ایجاد شود ینظام مردمی و پاسخگو، 
  موکراسی و مردم ساالری پاس داشته شود،یارزش های د  
 

نظرداشت تهدیدات امنیتی و بدون دلهرگی به مراکز رأی دهی شتافتند و تمامی تالش های  از اینرو توده ها بدون در
 برآب کردند. یدشمنان افغانستان را نقش

 
در کنار رأی دهندگان و نیروهای امنیتی، بازیگر سومی که در انتخابات افغانستان نقش بازی می کرد کاندیدان و 

ستقل انتخابات بودند که هنوز به عنوان بازیگران عمل می کنند نیروهای امنیتی و مردم به خوبی در کمیسیون م
روز انتخابات مسؤولیت های خویش را اداء نمودند ولی اکنون که پنج ماه و اندی از انتخابات می گذرد، به خاطر 

محافل سیاسی و اجتماعی به شمار می رود  انتخابات یکی از مباحث جدی در کنار نیامدن هر دو نامزد، هنوز بحث 
نبرده است. فیصله جان کری  یتا اکنون مداخله جامعه جهانی به خاطر پایان دادن به مناقشات انتخاباتی ره به جای

با وجودیکه قبالً با حضور هر دو نامزد ریاست  ،امریکا نیز آن چنان مؤثر نیافتاده است ۀوزیر خارجه ایاالت متحد
دو نامزد متعهد گردیده  میانجی گری جان کری، یک سلسله توافقات میان جانبین به عمل آمده بود و هرجمهوری و 

آن احترام بگذارند آن زمان همه از شکستن بن  نتیجۀشماری آراء و  بودند که به این مناقشات خاتمه داده، به باز
شماری آراء نظر به درخواست  ر است که بازبست پیش آمده خوشنود بودند ولی از آن روز به بعد این چندمین با

 یکی از جانبین متوقف می گردد.
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واضح است که بد عمل کردن کمیسیون انتخابات در حراست از آرای مردم و نادیده انگاشتن همه قربانی ها و جان 
 مسؤولینکشور که در جریان انتخابات از جانب طالبان و تروریستان هدف قرار گرفتند از سوی  اتباع دادن های

به شمار می رود ولی بردباری نامزدان و همکاری آن ها و جنجال ها  اختالفاین همه  ۀاین کمیسیون، عامل عمد
یان کمپاین های انتخاباتی، منافع مؤثر واقع شود چنانچه هر دو نامزد در جر کشمکش هااین  تخفیفها می تواند در 

را خادمین ملت معرفی می کردند ها ملی و مصالح اجتماعی را اولویت برنامه های خود اعالم نموده بودند و خود 
آن ها خود را متعهد می دانستند که به خاطر آرامش، رفاه و آسایش ملت و مردم خود، از هیچ نوع تالش دریغ نمی 

 ورزند. 
 

انتخاباتی به ستوه آمده اند. مردم می  کشمکش هایمردم افغانستان از بن بست های پیش آمده و اکنون ملت و 
 :خواهند که

 پایان گذاشته شود،  ۀهرچه زودتر به این معضله نقط 
  سیر عادی را به خود بگیردباشندگان این کشور زندگی، 
   تانده شودبرآیند و رکود موجوده شکس توقفمعامالت و داد و ستد ها از حالت،  
 تمامی مردم توقع دارند که به فیصله های صورت گرفته از جانب میانجیگران هر دو جانب احترام بگذارند، 
 ت آظف به خاطر رسیدگی به معضله موجوده اجراؤبن بست پیش آمده را بشکنند و اجازه دهند که نهادهای م

 الزم را به عمل آورند
 

اینبار انتظار می رود که نامزدان انتخابات به خواست و اراده مردم احترام بگذارند و برای پذیرش نتایج انتخابات 
اعالم آمادگی کنند و اعتماد از دست رفته را دوباره احیاء کنند نگذارند دموکراسی و ارزش های آن زیر سوال برود 

 و مردم از آن ابراز نفرت کنند. 
 

 پایان
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