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  92/8/9113                                                                                                          جلیل غنی
 

 افغانستاندور نمای سیاسی انتخابات 
 

فعالیت های سیاسی هم گرم شده و تمام  بازار ،نستان درشانزدهم حملبا نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری افغا
ارزیابی های افکار عامه، سنجش دتیست مصروف م اشخاص انفرادی از مدنی و مذهبی و سیاسی و های ارگان
 مند درپیروز مناسب و رفی کاندیدجبهات برای مع یات و تشکیل ائتالف ها و اتحادیه ها و، جلب نظرجامعهنبض 

 .انتخابات ریاست جمهوری آیندۀ افغانستان هستند
بتوانند با توافق در  تالش اند تا اگر همه در از جدید التشکیل سیاسی بیشتر احزاب درین میان تنظیم های جهادی و

 کاندید و یا کاندیدانی به توافق برسند که  دری معرفی رویاسی اتحادیه ها و جبهات جدید س ف ها وتشکیل ائتال
 .ندنانتخابات ریاست جمهوری پیروز شده بتوا

از زمانه های قدیم  شخصیت ها نقش کلیدی داشته اند و این عنعنهسیاسی افغانستان همیشه  تأریخ شکی نیست که در
ستان را یک شخص داخلۀ سابق " مشکل افغانلی وزیر علی احمد جالترداکی گردیده است ولی بقول تا کنون پیرو
 ."یک تیم برای پیروزی آن کار نماید باشد ومورد توافق  تمام جوانب  تواند بلکه باید یک مشی ملی حل کرده نمی

 چنین طرحی  بدست آورد.؟ باالیرا ق توان  تواف میآیا طرح خوبیست ولی 
 

بریاست احمد ولی مسعود و برخی کتر عبدهللا عبدهللا و جبهۀ ملی برهبری دا ر و امیدیالف تغیبین ائتتالش های 
وحدت  ، حزببرهبری صالح الدین ربانی احزاب سابقه و نو بنیاد دیگر مثل حزب جمعیت اسالمی افغانستان

الهادی عبد برهبری داکترآن  جناح منشعب ، حزب اسالمی افغانستانافغانستان برهبری حاجی محمد محقق
ی و جنبش مل غان ملت برهبری داکتر انوارالحق احدی،اقتصاد حکومت آقای کرزی، حزب اف ارغندیوال وزیر
عدالت برهبری حنیف حزب حق و پدرام،ال رشید دوستم، کنگرۀ ملی برهبری لطیف ن برهبری جنراسالمی افغانستا

ریان با نفوذ دیگر در جهای خورد و بزرگ سیاسی و اشخاص  اتمر وزیر داخلۀ سابقه و بعضی دیگر از جریان
. احتمال با نام جدیدی و یک مشی مشترک بدست آیدبه تشکیل یک ائتالف بزرگ این جناح ها است تا توافق 

 .رود کمتر میس حصول توافق  درین ترکیب نا متجان
 

المللی  برهبری ایاالت  بینر دارد. از یک طرف قوای ائتالف یک مرحلۀ خاص و بحرانی سیاسی قراافغانستان در 
را یک تعداد آنها ترک ان افغانست 9112است تا پایان سال  افغانستان است و قرار ارج شدن ازخحال  متحده در

 .نه سهم مستقیم درعملیات مسلحانه خواهند داشت را مشوره تجهیز وموریت تربیه و أبمانند م آنانیکه باقی گویند و
یافته اند و تقویه خاصتاً پاکستان با پشتیبانی  همسایگان مسلح  افغانستان مخصوصاً طالبان مخالفین  ،از جانب  دیگر

ه نگران حقی دارد ک ملت افغانستان هر گونهلذا در این مقطع زمانی  انتخابات و انتقال قدرت سیاسی هم پیشروست. 
 سال اخیر تشویش بیشتری احساس میکند.با نظری به گذشته و سی حالتی  ناوضاع و آیندۀ این کشور باشد و در چنی

افغانستان و سقوط  وای متجاوز اتحاد شوروی سابقه ازهمه شاهد بوده اند که بعد از خروج قونا گفته پیداست 
  بالیوسطائی  طالب با تفکر قرون آن  ، متعاقبچه حالتی حکمفرما گردیدافغانستان  رد، حکومت دست نشاندۀ  آن

 به سازمانا ملت نوشت ساز آینده پیشروست آیحاال که سال سر این ملت را به نحو دیگری ادامه داد. سر وارده بر
تجربه شده  آنها همه اند و حکومتداری و دولت داری بجای نگذاشتکه نام نیکی از خود  یتنظیمهای و ها جریان ها و

 کند؟ است اعتماد می
ان سیاسی ملی که از جانب دیگر هیچ یک از این تنظیم ها و احزاب سیاسی افغانستان هنوز بحیث یک جری

ام والیات افغانستان نمایندگی تبارز نکرده است. شاید بعضی گروه ها ادعا کنند که در تم ،باشدافغانستان شمول 
گروه ها سمتی،  تا جائیکه مطالعه گردیده اکثریت اینانستان دارند ولی فغتمام مناطق ا ند و یا اعضای ازردا

به ساحات محدود جغرافیائی و سمتی و های آنها  ادی و یا مذهبی هستند و حدود فعالیتمنطقوی، قومی و نژ
ملی و یا همه شمول تواند به یک جریان و سازمان  ی میزمانیک جریان سیاسی  محصور مانده است.منطقوی 

ن حضور ملموس داشته باشند نه نمادین و سمبولیک که آ و زبانها در، مذاهب اقشارل گردد که تمام اقوام، مبد
ند تمام مناطق افغانستان باش تأئیددارند که مورد نوضعیتی قرار  چ یک از تنظیم ها و احزاب موجود درسفانه هیأمت
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مشترک و کاندید مشترک هم اگر نا ممکن نباشد ساده و  یک مشی برلذا توافق این گروه ها   نسبی.  حتی بطور
و منطقوی شان به نفع که این گروه ها بتوانند از منافع گروپی و شخصی و سمتی  شود  آسان هم نیست و فکر نمی

و یا به اصطالح وحدت ملی است ورنه "به حلوا یک ملت واحد این یکی از ارکان اساسی  کهملی بگذرند منافع 
 شود"  رین نمیگفتن دهن شی

از داخل این گروه ها برای  را هم یکاندید و یا کاندید های اصل گردد وو احیاناً اگر توافقی هم بین این گروه ها ح
 ارت برنده را خواهند داشت؟مهوری افغانستان معرفی کنند آیا ککرسی ریاست ج احراز

 سیاسیمسیر  به یکی از موارد ذیلتوسل  توان با نستان،  میاوضع سیاسی و اجتماعی افغو تحلیل  در چنین حالت
 :را به مؤفقیت نزدیک ساخت افغانستان 

 1 – همه و وفا داری به  تأئیدیک مشی مورد  باالیافقه منافع شخصی و گروپی و مو گذشت تمام جناح ها از
 .تعهد شان

 9 –  با تجربه در دولتداری و با کفایت، با سابقه و نیکو نام و ،  صادق،غیر متعهد یک افغان بیطرف ومعرفی 
 .انتخابات ریاست جمهوریبحیث کاندید  و تنظیم ها یرون این ائتالف هاسیاسی از ب امور

 3 –  اد های مراجعه به آرای نمایندگان مردم در یک جرگۀ ملی که بحیث یکی از نهو در صورت تشدید بحران
 عنعنۀ سیاسی افغانستان ثبت است.انستان و یک نهاد دیموکراتیک درغاف تأریخدر  سیاسی و با اعتبار

 

حتی از وابستگان تیم های کاری  یک مشی ملی به توافق برسند و برگاه این جریانات سیاسی و ائتالف ها بتوانند هر
عرفی م ،آن توافق شده باالیی که های النایفای تعهدات شان برای تطبیق پ را برای عملی کردن چنان مشی و شان

ده اند تا به بلوغ و جهان آنرا پیمو های ه دیموکراسیمخواهد گرفت که ه مسیری قرار افغانستان در، یقیناً نمایند
شود  چنین توافقاتی از یکطرف زمینۀ اعتماد مردم را به این جریان ها و احزاب باعث میرسیده اند.  پختگی امروز

 شود و دیگر اشخاص جای شان یا گروه دیگری مسدود میو از جانب دیگر راه انحصار قدرت توسط یک گروه و 
 گیرد. شخاص انحصار طلب را میکنند و تیم های کاری جای ا لیه میرا به  آجندا و مشی ملی تخ

 

این معنی است که این  ها و جبهات باشد به  ون از حلقۀ ائتالفیم که کاندیدای ریاست جمهوری بیرگوئ وقتی می
سقوط کاری که باید بعد از  ،که در پی قدرت طلبی نیستندثابت خواهند ساخت جناح ها برای ملت  ها و ائتالف

کردند ثابت  دادند و همانطوریکه ادعای جهاد فی سبیل هللا را می انجام می، و وارد شدن به کابلنجیب هللا حکومت 
 تأسیس شغال وبلکه  برای نجات افغانستان از ا ،جوی مقام و چوکی و قدرت نهو  ستج در ساختند که واقعاً  می

رگشت راه ب هستند. حاال هم دیر نشده  وتان شهید پرور افغانسمی پس از آن همه قربانی های ملت یک حکومت مرد
 سر ای نجات کشور از یک بحران دیگراست. بیائید بخاطر خون شهدای راه آزادی بر همیشه باز به سراط المستقیم

افراد  نه ه کاری و مجرب و با کفایت  زمام امور را بدست گیردتعظیم به پیشگاه ملت فرو آورید و بگذارید یک گرو
 دست چین این و آن.

 . هنوز، لویه جرگهافغانیعنوی یعنی مراجعه به آرای مردم از طریق مؤسسۀ سیاسی عنسومی تخاب و اما ان
هر راه دیگری  اشد وگر نبوده برفته که همه انتخاب های دیگر کارافغانستان در چنان یک مرحلۀ بحرانی قرار نگ

ر گردیده و حاالت خاص دای سیاسی افغانستان در تأریخ جرگه های ملی و لویه جرگه ها در تجربه شده باشد.
و یا ایجاب تشکیل   به وجود آمده بودیا خالی قدرت به معنی واقعی آن  حالی رفع کرده که معضلۀ بزرگ ملی را در

دولتی  ن رهبر وجود نداشت و یایمی نمود که یا قانونی برای تعی انتخاب رهبر جدیدی را در حالتی دولت جدیدی و
 جهت رهبری مردم تشکیل نشده بود.به معنی یک دستگاه حاکمه 

خته و با موجودیت کمیسیون سالویه جرگه را مشخص  دیت قانون اساسی که شرایط تدویراز جانب دیگر با موجو
 هم ضرورتی برای تدویر لویه جرگه احساس نمیشکایات و قانون انتخابات سمع انتخابات، کمیسیون مستقل مستقل 

برای ایجاد یک جامعۀ قانونمند  چنان. هممینۀ تدویر لویه جرگه صراحت داردز اساسی  درشود چون احکام  قانون 
 .شرایط فعلی منتفی است نی تعقیب شود. لذا انتخاب سوم درست که مراحل قانوالزم  ا

 

 جرگه های ملی می اندازیم:   تأریخنظر کوتاهی به برای روشن شدن مطلب 
ته، گروه، عده صف و حلقه، دسبه معنی ( گ( و )جبه اصطالح سچه است که با فتح  ) کلمۀ جرگه یک کلمۀ دری

 آمده است. (261فرهنگ عمید صفحۀ ) م جمع شوندای از مردم که دوره
 :میالدی میرسد 299مطابق هجری قمری  366به که بنام افغانستان است ه ایملی در خطجرگه های  تأریخ
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  داخلی که خطر اضمحالل دولت سبکتگین را در یک مرحلۀ بحرانی  اولین جرگه و یا مجلس و محفلی بود که
 انید. رفت بقدرت رس یان میغزنو

  و  میالدی به اشتراک بزرگان، خوانین، 1912هجری قمری مطابق  1188جرگۀ ملی با اهمیت دیگر در سال
گردید که به سلطۀ شاه حسین صفوی خاتمه داد و میرویس خان هوتک را با  دایر رهارهبران مذهبی در قند

 هبر کشور تعیین کرد.  بحیث راعالم یک حکومت مستقل ملی 
 هرات دایر گردید که جنبش شهر میالدی در 1919ی قمری مطابق هجر 1126ر سال جرگۀ ملی دیگر د

پایه گذاری  تهرادرسازمان داد و یک حکومت مستقل ملی را انی ها را در مقابله با سلطۀ ایرها  مؤفقانۀ افغان
 کرد. 

  برابر  مقاومت درخان ابدالی رهبر جنبش میالدی که احمد  1929قمری مطابق هجری  1196جرگۀ ملی
  کمائی نمود. ن کرد که بعداً لقب احمد شاه بابا رایشاه افغانستان تعیپادایرانی ها را بحیث 

  و انگلیس وزیر محمد اکبر میالدی در جریان جنگ اول افغان  1821هجری قمری مطابق  1929جرگۀ ملی
 یاسی و نظامی افغانستان برگزید.سبحیث رهبر خان را 

 خطر سقوط سلطنت  دی که نظر به اختالفاتی درونی درمیال 1862ابق هجری قمری مط 1922گۀ ملی جر
و از هم پاشیدن نظام میرفت کشور را از این حالت نجات داده و سلطنت او را علیخان حکومت امیر شیر

 .استحکام بخشید
در سال ی بجای جرگۀ مل" بار اول جرگه" و دری "لویهاست از کلمۀ پشتوی " ، که ترکیبیاصطالح لویه جرگه

آن  زمان سلطنت اعلیحضرت امان هللا خان بکار برده شد که در درمیالدی  1299مطابق جری شمسی ه 1311
به تصویب هجری شمسی  1311اول حوت  تأریخه را بافغانستان" دولت علیه نظامنامۀ اساسی مردم "نمایندگان 

   رسانیدند.  
محمد سپهساالر  حبیب هللا کلکانی به ابتکاراغتشاش  دیگری هم دایر گردید. یکی بعد از ویه جرگه هایپس از آن  ل

سپهساالر محمد نادرخان را بحیث دایر گردید که  میالدی 1231هجری شمسی مطابق  1312در سال  خانادرن
  شاه انتخاب کرد.پاد

 که بیطرفی دایر شد محمد ظاهر شاهت راعلیحضمیالدی به ابتکار  1221هجری شمسی مطابق  1391لویه جرگۀ 
 نمود.  تأئیدافغانستان را در جنگ دوم جهانی 

میالدی که قانون اساسی جدید افغانستان را در زمان محمد ظاهر  1262هجری شمسی مطابق  1323لویه جرگۀ 
 پایه گذاری کرد.  راو نظام پارلمانی  مشروطه یشاه تصویب نمود و شاه

ه منافع خود یا گرو تأئیدهر زمامدار برای  دید وکراسی دولت گراز بیرو اما به مرور زمان لویه جرگه ها جزئی
 نظام بزعم خود مشروعیت توسط آنها برپالیسی ها و و نمایندگان دست چین را دایر از یایاقتدار لویه جرگه هبرسر
 گذاشت.  تأئیدمهر 

 
 پایان

 


