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  ديپلوم انجينيرکريم عطائی

  
  گساالران در افغانستان انتخاب جنزرو

  
 م  خود بر انتخابات پارلمانی افغانستان تحليل آتی را بچاپ 2005 سپتمبر  19  چاب سوريش در تبصره  NZZروزنامه  

  .رسانيده است که اينک ترجمه آن بعالقمندان تقديم است
  

جای خوشی اين است . يگری درراه تحقق ديموکراسی برداشتپارلمان افغانستان قدمی دبا انتخاب 
). مترجم. درين فرصت هنوزراپورمفصل نرسيده بود(ناظرين شماراشتراک کنندگان را بصورت نسبی بلند خوانده اند

در پيشا پيش رفتن بسوی صندوقهای رای دهی حمالت طالبان ومتحدين شان بصورت قابل مالحظه 
 ماه گذشته  بيش ازهزارنفربشمول کانديدان وامداد کننگان انتخابات در شش. افزود گرديده بود

ولی اين خشونت ها نتواست افغانهارا ازبدست آوردن کارت رای  . درحمالت و تباد له آتش بقتل رسيدند
 .و روان شدن بسوی صندوقهای رای دهی باز دارد

  
لويه جرگه درجنوری و انتخاب رئيس با اجرای انتخابات پارلمانی بعد از تصويب قانون اساسی توسط 

 م در پيترس برگ بن در آلمان 2001 م ، پروسه ديموکراسی که آخير سال 2004جمهوردراکتوبر 
در حقيقت اين کشورهنوزاز يک دولت قانونی ويک نظام . بموافقه رسيده بود، به پايان ميرسد

ازسقوط طالبان ميگذرد و هنوز چيزی کم چهارسال . ديموکراسی مطابق دول غربی زياد فاصله دارد
. موسسات دولتی مانند پوليس و قضا درحال تشکيل هستند. هم ازيک صلح دوامدار وثبات اثری نيست

درين مناطق جنگساالران حکمفرمائی دارند . حصص بيشتری کشورخارج ازساحه نفوذ حکومت است
ان شورشيان طالب و القاعده خطر همچن. که خلع سالح مليشياها يشان بسياربکندی از پيش برده ميشود

افراطيونيکه ازپاکستان سرميکشند با وجود شدت حمالت امريکائيها، معلوم است . عمده را ايجاد ميکنند
موسسات امداد رسانی در قسمت های ازمناطق جنوب شرقی کشور . آرايش دوباره کسب کرده باشند

 . رفته نميتوانند
  

اکثر افغانها مايوس . رعت قابل محسوس ازپيش برده نميشودمشکل ديگر اين است که بازسازی باس
افغانستان هنوز . هستند ازاينکه خالف وعده های نظام جديد سياسی ازمنافع اقتصادی  بی بهره مانده اند

هم درجمله نادارترين کشورهای جهان قراردارد که عامل آن درضعف حکومت مرکزی و ارتشاء قابل 
 .  ازخارج دولت مواجه بسقوط کامل ميباشدبدون کمک مالی. سراغ است

  
ناظرين جرئت نداشتند در بسياری از واليات . تحت چنين شرايط انتخابات آزاد غير قابل تصوراست

منقدين . همچنان ازديگرمناطق ازخشونت و تهديد رای دهندگان راپورداده شده است. جنوبی پا بگذارند
برعالوه اشخاص مورد . حايز کدام اهميت خواهد بودابات ميگويند درچنين حاالت بحرانی امنی، انتخ

حقيقت آشکاراين است که جنايتکاران جنگی . شک وترديد راه يافتند تا بحيث کانديد عرض وجود نمايند
ازتمام مراحل تاريخ افغانستان جديد مانند قدرتمندان کمونيستها، مبارزين مجاهد ، جنگساالران، جالدان 

 .  بن الدين درلست کانديدان شامل بودندرژيم طالبان و جانبداران
  

 رئيس جمهورکرزی ازچنين يک ترکيب باين دليل پشتيبانی ميکند که يک آشتی ملی پيوند همه گرو ها 
. را بايد دربرگيرد ودرآخرامراين خود رای دهنده است که جنايتکار را با عدم دادن رای بجزا برساند

غانستان يک کشورآرکائيک است که جمعيت آن پابند عنعنات ولی رئيس جمهور بايد ملتفت باشد که اف
 اين نشانه از.  ساليان متمادی بوده و باشندگان قريه جات درانتخاب خود تابع اميال خان وملک ميباشند
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 تناسب قدرت درحال حاضراست که کشوری ازنظر زبانی و منطقوی پارچه پارچه شده، اشخاصی را 

. ست عوض اينکه بجزابرسانند، با انتخاب بحيث نماينده ملت تقديرميکنندکه دستهايشان بخون آلوده ا
امريکا ئيها . کرزی خود با جنگساالران بی شخصيت پيوند قايم نموده تا قدرت دست داشته را حفظ نمايد
 با تمام اين. هم درميارزه با طالبان و گروه القاعده درافغانستان همواره باجنگساالرن درمعامله ميباشند

همه ناماليمتها بازهم بهتر بود انتخابات را که چندين مرتبه به تعويق افتاده بود تحت شرايط نامطلوب 
دردهه های آخيردرافغانستان کشيدگی ها . پارلمان سنگ موازنه است دربرابر حکومت. براه انداخت

ی، زبانی وقومی در اکنون بايد تفاوت های ايدولوژيک.  صرف با استعمال اسلحه  درميدان قرارميگرفت
صرف باين وسيله ميتوان، درصورت امکان، تشنجات را . داخل يک موسسه سياسی بفيصله برسند

 .  درکشورازبين برداشت وافراطيون خشن را در تجريد قرارداد
  

باتمام نا رضايتيها ازوضع امروزی، نبايد فراموش کرد که کشورقبل از چهارسال باچه حالت دست 
گرچه ازان به بعد هم  مسايل . يچ کس آرزوی بازگشت رژيم وحشتناک طالبان راندارده. وگريبان بود

 خارجی صورت گرفته )NGO(غيرخوشآيند وقابل تنقيد شديد مانند پيش آمد امريکائيها واعمال انجوهای 
ه نظر ب.  انکارنا پذير ميداننداست، بازهم اکثرافغانها موجوديت خارجی ها را در افغانستان اساسًا

تجارب گذشته مردم حراس دارند ازاينکه بعد از انتخابات پارلمانی دول غربی بزودی افغانستان را 
با . واضح است که چنين کاری برای تمام منطقه بکلی زيان آور تمام ميشود. فراموش خواهند نمودند

کشور . يزشوددخالت نظامی درافغانستان دول غربی مسئوليتی را بدوش گرفته است که ازان نبايد گر
 .هندوکش مدت مديدی به امداد ازخارج احتياج خواهد داشت

 
  پايان       


