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 انتخابات محدود و يا لويه جرگه وسيع؟

 

 مستقيم يکی از بھترين شيوه ھای  وازطريق انتخابات سراسری نيست که تعين زعامت آينده کشوریدر اين جای شک

 شھروندانتنی بر اساسات دموکراسی  در يک جامعه مبوده بدر يک کشور و تطبيق اصل دموکراسی حکومتداری

شرايط و  نيز  انتخابات برای، ولی در عين حال  برگزينند آزادرا از طريق انتخاباتھبری  افراد ر رندآنکشورحق دا

 زمانی ميتواند از مشروعيت کامل برخوردار باشد که از يکطرف اگرنه ھمه حد اقل  و انتخاباتمميزاتی وجود داشته

 بيطرفانه و جانبی ديگر انتخابات بطور شفاف و از  نمودهاکثريت شھروندان واجد شرايط رای دھی در آن اشتراک

 شرايطی را که انتخابات  آينده اکنون به بحث اصلی اين مقاله برگشته  نفوذ انجام گيرد فشار واعمالبيدون ھيچگونه 

 پاسخ ارائه گردد پرسش به اين روشنی آن در کشور ما تحت آن انجام خواھد شد به بررسی ميگيريم تارياست جمھوری

؟باشد  و شفافیقانون ،مشروع می تواند  يک انتخابات اوضاع و احوال موجود کشورکشور در آينده  انتخابات که آيا  

:می افگنيم ھمه نگاھی به شرايط امنيتی کشورموضوع اولتر ازبرای روشن شدن   

  

:ر امنيتی کشويتوضع -1  

 

 و حتی و]يات ميدان  شرق رب،، جنوب غامنيتی کشوربخصوص در و]يات جنوب يک ارزيابی مختصراز وضع 

  که کشور کابل قرار دارد ميرساند که براه انداختن انتخابات دربخش وسيع از مناطقو لوگر که در ھمسايگیوردک 

 کتبجه خواھد بود ھمين اکنون صدھا مجدی موا و چالش ھای را در بر ميگيرد با مشک`ت ساحه کشوربيش از نصف 

 از  تعدادیدر  براساس گذارشھای مطبوعات، بعلت نبود امنيت مسدود بوده تنھاقو موسسات تعليمی در اين مناط

 از رفتن به  تا به کارمندان دولتی ھشدار داده اندمه ھاطريق پخش شبنا گروه ھای مسلح مخالف ازی اين مناطقولسواليھا

.مجازات خواھند شدود داری نمايند در غير آن  خ در ادارات دولتیکارھای شان  

رايطی که درتعدادی از ولسواليھای اين و]يات افراد ملکی صرف بخاطرکار در ادارات دولتی تھديد ميگردند، در ش

 مرکز با و]يات غرب و جنوب غربی کشور وط عمده ارتباطی شاھرای عمومی کابل ـ ھرات که خط که دروضعيتی

 اين  دور دستقراء و قصباتچگونه در  ده مصئون نبول متحدبوده برای رفت و آمد مامورين دولتی و کارمندان مل

 اعزام نظامی دارند تا کنون ازنيروھای  برگذار خواھد شد، تعدادی از کشور ھای که در افغانستان  انتخاباتمناطق

و زره پوش از   با تانک کشور ھای شامل ائت`ف نيرو ھای نظامی  وقتی، به اين مناطق خود داری نموده  شانعساکر

 اخلی و بين المللی در جريان ناظرين دمامورين و  چگونه ق جنوب و جنوب غربی کشور امتناع ورزند طنامرفتن به 

.يش خواھند برد به پ وظايف شانرا در اين مناطقانتخابات  
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به قيمت جان پانزده امنيتی نسبت به امروز انجام گرديد ری کشور که در شرايط بمراتب بھترانتخابات قبلی رياست جمھو

و  ه جان کارمندانخطراتی کوی ملی تمام شد،عساکر ارد نفراز ملکی کميسيون تنظيم انتخابات و پنج ز مامورين نفر ا

آيا علی الرغم . رياست جمھوری کشور بوده 2004 انتخابات سال ازتخابات را تھديد می نمايد بمراتب بيشترانناظرين 

؟مودبر انجام انتخابات پافشاری ن باز ھم ی جدیھمچو تھديدھا  

 

: انتخابات در مردماشتراک -2   

 

ھی  درایق که حد اقل بيشتر از نصف کسانی که از ح بوده  مشروع طوريکه قب` تذکر رفت انتخابات زمانی 

  . از دست خواھد داد قانونيت خويشرا مشروعيت وت انتخاباآن در غير  بوده در آن اشتراک نمايندبرخوردار

تنھا   کهستآن  بيانگر کشور نا امنمناطقآينده کشور درھای اشتراک در انتخابات  توزيع کارتچگونگیبرسی وضعيت 

 ت درين  بدست آورده اند سھمگری زنان در انتخابا راعده محدودی از اھالی اين مناطق  کارتھای اشتراک در انتخابات

از پنج فيصد زنان توانسته  کمتردر بعضی از ولسواليھا تنھا براساس گزارشات غير رسمی ه ، بودمناطق در کمترين حد 

. را دريافت نمايند کشور آيندهاند کارت اشتراک در انتخابات رياست جمھوری  

در صد و در انتخابات   شصت وھفت واجد شرايط رای دھی  سھمگيری افراد2004در انتخابات رياست جمھوری سال 

 10.5 مليون افرادی که حايز حق رای دھی بودند 12.5مجموع  از ، در انتخابات گذشتهپارلمانی کشور پنجاه در صد بود

رای دھی افرادی که حق اشتراک   تعداد افراد واجد شرايط سا]نهمليون نفر اشتراک نموده بود، بادرنظر داشت افزايش

ز حال اگر اھژده مليون نفر تخمين ميگردد   حاصل خواھند نمود ھنگام انتخابات را آيندهت رياست جمھوریدر انتخابا

  پنج و يا صرف ر ھستند رياست جمھوری آينده کشو در انتخاباتحق رای دھی واجد  که  اين ھژده مليون افرادمجموع 

؟ و قانونی محسوب نمودتوان آن انتخابات را مشروع  چگونه می شش مليون نفر اشتراک نمايد  

 

در  رای دھی  ھایاخذ کارت  پروسهگیچگونشفافی ازگزارش   بايدمنحيث وظيفه  تنظيم انتخابات محترم کميسيون 

 پروسه موفق جلوه دادن بخاطر زيرا گزارشھای وجود دارد که برساند کشور را  به اط`ع ھموطنان عزيز ما ناامنمناطق

 ارائه نمی  سھمگيری انتخابات در مناطق ناامن کشور توزيع شدهکارت ھای تعداد  ارقام واقيعیی انتخابات،کارتھاتوزيع 

   .گردد

:   مصارف انتخابات-3  

 

 آقای مرستيال يکی  است گرفتهتاکنون تخمين ھای متفاوتی صورت کشور مورد ھزينۀ انتخابات رياست جمھوری آيندهدر 

درحاليکه   مليون دالر تخمين نموده 350   را در حدودمصارف انتخابات آينده رياست جمھوری  کشورپارلمان از اعضای

کميسيون مستقل تنظيم انتخابات مصارف معلومات  بر اساس ، اند  داشته ارائه در زمينهیکمترمنابع ديگر تخمين ھای 

 رقم يکصد و چھل وھشت مليونھمين حتی اگراست،  گرديده مليون دالر پيشبينی148 انتخابات رياست جمھوری کشور
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 جھان شامل بوده کشور فقير له ده افغانستان که در جم برای کشوری ماننددالر را نيز بپذيريم بازھم ھمچو مصارف 

طفل مکتب در  در زمانی صورت ميگيرد که ھزاران مليون دالر148 ،بوده  و پرھزينهف فوق العاده سنگينمصار  

 و تربيه زاد مصروف فرا گيری تعليمھوای آ درسی در گرمای سوزان و باران در و]يات کشور بعلت نبود صنف ھای

 اين مبلغ  دالر تخمين نمائيم بارا بطور متوسط پنجاه ھزار ابتدايه  يک مکتباعمارمصارف ھرگاه  بطور مثال  بوده

 ليم و تربيه مناسب زمينه تع وطن و نوجوانبرای مليونھا طفل و کتب در گوشه و کنار وطن اعمار گرديدهم باب 2960

ھزاران ھموطن برای   ولف کشور در نقاط مخت ميتوان صد ھا کلينيک صحیبا اين وجوه مالیھمچنان  خواھد شد ،فراھم

 تحت  انتخاباتی که از جھات مختلفآيا  سرپناه اعمارنمود که در زير خيمه ھا زندگی دارندبازگشت کننده و بيجا شده ما

مصارفی گزافی را دارد؟يک ارزش ھمچوسوال قرار دارد   

 

 ھمۀانتخابات ح`ل  نيست ايکاشابات تنھا انجام انتخ  با آن مواجه ھستندما در شرايط کنونیمشکل عمدۀ که مردم 

ند به  نتوا ولی آيد سراسری نيز بوجود مشروع، سالم، و در نتيجه انتخاباتادارۀ  ھرگاه و مردم می بودمشک`تی کشور

  استوار باشد و با]خره اجراات آن بر مبنی روابط،   نه تواندتطبيق  درکشور قانون را ،دھد فساد اداری در کشور خاتمه 

 مشروعند يک اداره ا  ، نمی تو ت`ش صادقانه نه نمايد ھزاران انسان محروم  کشور مای پايان دادن به درد و رنج برا

ا عملکردھای آن  ھمان آنچه به يک اداره مشروعيت ميبخشد در پھلوی انتخابی بودن آن تلقی گردد، و نماينده مردمسالم

. مردم است  تعھداتش مقابل  و انجام اداره  

:انتخابات محدود يا لويه جرگه وسيع  : ؟ حل راه  

  محدودلی و مليون دالری148 يک انتخابات  انجام آياسوالی که در اينجا مطرح ميگردد اينست که در شرايط کنونی کشور

؟ ما استجامعهکنونی  و خواسته ھای پاسخگوی مشک`ت  ت جانی خطر تلفا با قبول بيطرفاز چشم ناظرانر دوو  

  ساکن اقوام مختلفھا نمايندگان گروه  ومشران قومی متشکل روشنفکران، دانشمندان،   وسيعلويه جرگه  يک يا  و

پوشش وسيع رسانۀ در خبرنگاران و   بين المللی، با حضور ناظران ولی لويه جرگهخيمه تاريخی و کھن ما درھمانکشور

     .ی کشورصارف انتخابات سراسر مفقط  پنج درصد شايد سراسر جھان با ھزينه

 انتخاب بدل نموده است برع`وه ضرورت مبرم م يکبه در اوضاع و احوال کنونی کشور  رانی لويه جرگها فراخو آنچه

 با گروه ھای مخالف،، مصالحه افغانی  قانون اساسی  در کشور موضوع تعديلمنيت ]زمالی تامين ا آينده کشور زعامت 

  است که تنھاموضوعات مھم و سرنوشت ساز کشورلی در افغانستان و ساير  وظايف نيرو ھای بين المو چوکات بندی

. مورد بحث  قرارگيرد  ھمچو موضوعاتميتواندلويه جرگه در  

 نسبت به اعمال نفوذ اشخاص و گروه ھای داخل ويا خارج در وظايف لويه جرگه بخصوص در ھموطنان مايک عده از

ھا قصد بوده در حاليکه ھرگاه مقامات دولتی، کشور و يا گروه از کشوررابطه به انتخاب زعامت آينده کشور نگران 

ھر حالتی اين عمل را انجام خواھند داد چه تضمينی وجود در اعمال نفوذ در تعين زعامت آينده کشور را داشته باشند آنھا 

 انجام  و رسانه ھاان بيطرف در غياب ناظر انتخابات در بيشتر اين مراکز مرکز رای دھی که5000دارد که  در بيش از 

 بحث ھا و جريانحد اقل جرگه   لويه، از دستبرد و نفوذ ھمچو عناصر و گروه ھا جلو گيری بعمل آيد، درخواھد شد



AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 

  4از  4 :تعداد صفحات
 ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 maqalat@afghan-german.de 

بوسيله ھزاران نفراز ھموطنان ما در   ا بوسيله ھموطنان ما در داخل بلکه نه تنھ  با پوشش زنده تلويزيونیآنفيصله ھای 

.تعقيب خواھد شدسر جھان سرا  

 از لويه  اقتصادی تر جرگه بمراتب ساده تر و لويه اين نيز لويه جرگه تعين اعضایآماده گيھای لوژستيکی واز لحاظ 

 مشرانو جرگه و شورا ،از ميان اعضای ولسی جرگه ی لويه جرگهبود زيرا بخشی از اعضا خواھد جرگه ھای قبلی

با در نظر داشت تجارب  جامعه نيزچنان انتخاب نمايندگان اقشارو گروه ھای مختلفھم ھای و]يتی انتخاب خواھد شد

ايجاب مصارف  تا کنون موجود بوده  نيزخوشبختانه خيمه لويه جرگه  ميتواند ،چند ھفته صورت گرفته جريان گذشته در

 بنبست نزديک شده ميرود به  با گذشت ھر روز سياسی و نظامی کشوروضع درشرايطی که ،را نمی نمايد ديگریاضاف

. ما باشد مشک`ت موجود کشورشايد يکی از راه ھای حل لويه جرگهابتکار تدوير  

 

وس`م   

 


