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  ٣از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدھشمنديم مطلب خوانوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ٢١/١١/٢٠٠٩         ادرانجنير سيد عبدالق
  

  ! لږترلږه مصنوعی مشروعيت ھم تر"سه نه کړ دولتيافغان ګوډاګ
  

مشروع   په نړي کښي  کومو دولتونو ته بيا  او ! ووايو چه مشروعيت يعني څه په لنډ ډول   بايدمخهترھرڅه د
دنړيوالو حقوقو له پلوه په ی يرغل "ندي راغلی وي ، بايد ووايو ھغه ھيوادونه چه دخارج   ؟سي ۍدولتونه ويل کيد"

 داځکه چه په دې ھيوادونو کښي ھر څه دپردو له ھيلو ٠ ۍدونو کښي مشروع دولتونه منځ ته نه سي راتلاداسي ھيو
  ٠ريښتيني اراده نه سي څرګندو"ی او ولس خپله  ٠سره سم مخ ته ځی 

  په نتيجه کی يي داخستلو او ارادې رايوو دک خلداکثريت   چه ،عبارت دھغه حقوقی صNحيت څخه دی   :مشروعيت
ھمدارنګه د  .موکراټيکو دولتونومنعکس کونکی دیمروجو د  و دا تعريف دنړي داکثريتځکه.ييو دولت  تر "سه کو

  : و برخو تقسيم کړي دي يمشروع دولتونه پر در ،علومو پوھانواو اجتماعي سياسی   د نړی

 ېه او ددولت په راس ک   تر "سېو مNتړد بي ساري احساساتو له "رک چه دخلعاده شخصيتالق ھغه خار  -ړيلم
   .قرار ونيسي

  . او مشروع بلل سوي ديو باور تر "سهکھغه دولتونه  چه په عنعنوي ياسنتي ډول يي  دخل - دوھم

   .ي وۍ"سه کړجه کي مشروعيت ترو په نتيدرايو داخستلو ک خلداکثريت ،ھغه دولتونه چه په ډموکراټيک شکل -دريم

 دادريم ډول دولتونه که په ريښتيني توګه بي له درغليو څخه داکثريت خلګو رايه تر "سه کړي ،  بايد وويل سي چه 
   ٠ دموکراتيکه بڼه لري ه چه دا دولتونه  نظر نورو دولتونو ته ډير  ٠ی دريښتيني ارادي منعکس کوونکي ددخلګو 

و کسي دخل  دا ځکه چه په لمړي قدم کښي ځيني دولتونه کيد"ي.وعيت يو ثابت مفھوم ھم نه دی مشربايد ووايو چه
 وروسته د ھغوپNنونو  څخه  چه د ټولټاکنودتبليغاتي کمپاين ولي. ه نتيجه کي مشروعيت تر "سه کړيدرايو ورکولو پ

 نو دخلګو باور او اعتماد "سه انحراف وکړي ، تر "سه کړي يیو راک دخلکښي  په نتيجه پر وخت يي د ھغو
که په دغو ھيوادونو کي ٠سي  ورکوي نو په دي صورت کي بيا دا دولت يو غير مشروع دولت بلل کيد"ي

  ډموکراسي په ھيواد کښي يي    او که٠ي سي دبيا ټولټاکنو غوښتنه و کړ کو"يډموکراسي موجوده وي نو خلک 
په زور خپل حاکميت پر ولس باندي  دبرچي ي وخت تر ختميدو پوری  خپل ټاکلد نو بيادادولت، نه وي موجوده 
  .تحميلوي

  تر رھبري "ندي دغربی نړي ديرغل په شتون کښي ددوي په اصطNحېاوس به وګورو چه په افغانستان کي دامريک
دولس   ، او ه کړرا منځ ت او په نتيجه کښي يي څنګه دولت  ، ټولټاکني په څه ډول مخ ته و"ړي می  نيټي  ٢٩داسد د

   په وړاندي دمشروعيت  قابليت لر ي او که نه ؟
  

 غربي نړي دخپلوولسونو  او په  په  رھبرۍ ې "ندي   دامريکتر نامهلوبه چه دافغان ټولټاکنوھغه لويه سياسي 
په داسي  يي  دعقرب پر لسمه   ، تمه نيټه شروع کړي وه٢٩ځانګړي توګه دافغان ولس دتير وتلو له پاره داسد پر 

ړاو مصنوعي   دوھم پدکنوټولټا  دته يي  ګوډاګي دولت مشر تابه  دنوي  دافغان چه  ، هحال کي پای ته ورسول
    ٠ ور  په برخه نه کړ  ھممشروعيت 

 م داسي ټولټاکني  چه په افغانستان کښي دخپلو پNنونو سره سو غربي نړي غوښتل امريکا ا چه  داسي معلوميدلګر چه
نړيوالو او په  لمړي چهھغه دا٠چه په يوه ټک دوه ھدفه وولي ،  زور تر سره کړي  په او اقتصادی دخپلي برچي

 د داسي يوي   په افغانستان کي  چه موږ پس له اتو کلونو جګړي څخه ځانګړي توګه خپلو ولسونو ته ښکاره کړي
 اروپايي او  ولي دا مريکا ، ٠ري نه ل شتون، چه په منطقه کښی يي بيلګه وو  ه  نوي غربي ډموکراسي ورقي اړ

 يوه لويه نړيواله داسي  ، دې مصنوعي ټولټاکنو په نتيجه کښی  پر سر دنه جوړ جاړي دمنطقی ھيوادونو دګټو
 ت ته دغربي نړي په برخه کړل ، چه تNفي به يي ددوي خارجي سياسي اعتباري دامريکا او نوری رسوايي او ب

چه د ولس په منځ کي د ھيڅ نوع   وه  دولت رامنځ ته کول داسي  ديوه  ھدف يي ھم دو٠  امکانه څخه ليري خبره وي
    ٠ تر "سه کړ ،چه داھدف يي په پوره شکل  سره  لرونکي نه وي يت ثي او حيتاتوري

دي  حمايه "ن "رښووني او دپردو تر مستقيمي کانديدان  دواړه  دټولټاکنو دوھم پړاوته پيږ ندل سوي بايد ووايو چه 
  او مخ ته دنور تګ سره سره و دخپلو اعترا ضونوپه کول، ولي دپردو دجوړ جاړي په نتيجه کي يوه کانديدمخ ته تلل 
 دجمعي    افغانانو ته په ناڅاپي ډول او ٠دټولټاکنو په دوھم پړاوکښي دګډون څخه صرف نظر وکړ  مه ٩دعقرب پر 

 مادی او ١۵۶انون د ښاغلي کرزي  داساسي ق پر لسمه دعقرب  اهيس له خوئر  دانتخاباتو دکميسون درسنيو له "ري 
او زياته يي کړله چه دټاکنو په دوھم پړاو  کي  ،سو  اعNن اساس دانتخاباتو ګټونکي پر مادی۴٩ د دټاکنو دقانون 

س مشر پاره دافغانستان ولدډير لګښت او ددې پروسي داوږد والي دمخنيوي په موخه يي حامد کرزي ددوھم پړاوله 
  . ماده کی په دې ھکله څه راغلی دی١۵۶اوس به وګورو چه په  .هوټاک
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واد کې د خلکو عمومي رايو ته د يد ھر ډول انتخاباتو د څارنې او ادارې او په ھ (( : ماده وايي ١٥٦د اساسي قانون 
  .)) سيون د قانون له حکمونو سره سم جوړٻږي يمراجعې لپاره د انتخاباتو مستقل کم

اره ډول سر په ښکڅخه  او دټاکنو دقانون يس څرګندوني داساسي قانونئسي حال کي چه دانتخاباتو دکميسون درپه دا
 کښي ھيڅ داسي څه نه په سترګو کيږي چه ھغه دی د"لت  او دټاکنو په قانون  په اساسي قانون دا ځکه چه .غړونه ده

 او  په اساسي قانون ولي ٠ اتو ګټونکي اعNن کړي دانتخاب دي ښاغلي  حامد کرزي پر دې وکړي چه په نتيجه کي
ته درسيدو پر "ره که يو کانديد  دخپلي دوھم پړاو  چه  ،ذکر سوي  څه نه دي  ھم  کي داسيدټولټاکنو په قانون 

چه دا ٠سي  دټولټاکنو ګټونکي بلل کيد"ي دابل کانديد ر او يا ټولټاکني تحريم کړي ، نوتوري څخه صر ف نظاکانديد
لويه خN ده ، چه ددې خN ډکول نه يوازي  دانتخاباتو  او دټولټاکنو دقانون  اساسي قانون دجوړ کړيدوي   له دپخ

 داسي سي  صرف لويه جرګه کو"ي  چه ٠ لوړه خبره ده دکميسون بلکه  دستري محکمی دصNحيت څخه  ھم  
  دعقرب دلسمي نيټي انتخاباتو دکميسون وياندځکه نو د .کړیاو "ره خNصه   ھواری  په اساسي قانون کښي ستونځي

اوس به په دې مصنوعي  .ظر نه سوچه په دې ھکله توضيحات ورکړي حا ھم دآريانا دټلويزيون ګردي ميز ته
 چه  : ووايوو څرګندونو ته نظر واچوو،او بايد دانتخاباتو دکميسون کړونواټولټاکنو کښي دخلګو دګډون په ھکله

 د وروسته بيا ميليونو خلګو ته دټولټاکنوکارتونه ويشل شوي وه ، ولي١۵ په حواله څرګندونو  ددانتخاباتو دکميسون
 وروسته دشکاياتو دکميسون تر  چه٠ دشپږو ميليونو په حدودو کښي خلګو اشتراک وکړ دوي دڅرګندونو پر اساس 

 کرزي اوډاکټر عبدهللا عبدهللامحترم ددرايو تقلبي  کارتونه   زره ٣٠٠يو ميليون او    څيړني او کنترول وروسته نژدې
په  خلګو فيصده٣۴نو پر دې اساس تقريبآ  ٠ وه  سوي  پکښی درغلي چه  ځکه ، شولدصندقونو څخه بيرته  ليري 

  ،داسي يو ملي او بين المللی نورم وجود نه لري نو په دی صورت کښي ھيڅ   ٠ اشتراک کړي وو دې ټولټاکنو کښي 
  په ھيڅ صورت ټولټاکني  نو داځکه ٠ت په نه ګډون کښي دي دا ټولټاکني مشروع وبلل سي خلګو دلوي اکثري  دچه

 ھغه تقلبکاره انسانان چه ددواړو کانديدانو لمړي  بايد٠ عيت لرونکی ھم نه سي بلل کيد"ی دمصنوعي مشروسره 
 څارنوالی او محکمی ته معرفی وه ،په بي ساري ډول درغلي کړي  ډاکټر عبدهللا عبدهللا   له پاره يی  اومحترم کرزي 

مامورينو ته  ددرغليو دکولو دپاره "رښوونه کړي وه  په دې ټولټاکنو کښي يي  وړوکو ھغو کسانو ته چه ټولواو سوی
 په  دولس په مقابل کي ځيني کسان يي  ځکه٠ ی واېملت ته معرفي سوي او دجرم سره سمي جزاوي ورکول سو،

يو  څو وړوکو ان ولس دتير وتلو له پاره يواځي  دافغ چارواکوولي متاسفانه٠وه   دملي خيانت مرتکبينواقعيت سره 
وني ډول  داځکه که يي په قان٠ وکړ  دوظيفي څخه دليري کولود جزااعNن له کوم تحقيقه   ھغه ھم  بيته  مامورينو

ولي دبرچی په  ٠ پکښي بند ي  سوي واي به ي د ډيرو لوړ پوړو چارواکو"سونه او پښتحقيقات ځني کړي واي ،نو 
  ددرغليو له کبلهمشروعيت  ې ټولټاکند ھم په يوه خبري ناسته کي دلمړي پړاويمحترم کرز .زور ھغوي نجات پيداکړ

دغه ښکاره او بي  مادی سره سم دټولټاکنو۵٨ټولټاکنو دقانون د بايدد ټولټاکنوکميسون د نو. راوړېتر پوښتني "ندي 
 » ماده دليکني په آخره کښي مطالعه کړي ۵٨دټولټاکنو دقانون  « .ي تر عدلي تحقيق "ندي نيولي وايرغلساري د
  دټولټاکنو کميسون  متاسفانهمګر  ٠ټولټاکني تر سره کړي واي سره سمي  او ټولټاکنو دقانون قانوناساسي اوبيايي د

چه داخپله دټولټاکنو دکميسون  .و دوھم پړاو ته معرفي کړلټولټاکنلمړي دوه نفره د  سره بيا ھم ددي ټولو ناخوالو سره
تر عدلي  چه ددوي دا غير قانوني عمل ھم ٠ ه چه دولس په مقابل کښي يي تر سره کړ ، ده او تير وتنهلويه جفا

چه ولی دا دغرب تر مستقيمی نظامی او اقتصادی اوس نو داسي سوال رامنځ ته کيږي ،  .سي پوښتني "ندي راتNي
پايلي به يي چه معلوميږي  داسي  ؟ېايي "ندی ټولټاکنی په داسي يوه لويه ددرغليو څخه ډکه رسوايي باندی واوښتلحم
  . دځانه سره ولري ډير ي بدي ناخوالي ھم
   

 دافغان سياسي کارپوھانو او فی پوښتنيلټولني دې سياسی لوبي مختبايد ووايو چه دامريکا تر رھبري "ندي دغربی 
  . کښي دټولو افغانانو په منځ کښي  راپيداکړي ديپه مجموع 

  :ھغه داچه 

  ؟ دې کي څه ووھدف يي پ ،واھه پوري دوھم پړاو ته ور دټولټاکنوغربي ټولني کرزي  رھبري "نديامريکا ترولی د -

 ٠ه رسولي واي ، نو دالوبه يي بايد تر آخر  وو  مشروعيت دډموکراسي تمثيل اوکه يي  مقصد په دې ټولټاکنو کښي   
دا ځکه چه تقريبآ   ټول صندوقان ددوي داستازو تر مستقيمي  څارني  ٠او بيا به يي کرزي ګټونکي اعNن کړي واي 

  .سته شميرل کيدل"ندي ډکيدل او ھم بيا ورو
  

 ئ کرز محترمئ خپل داتو کالو وفاداره  ملګريکا تر رھبري "ندي غربي نړي امر ولی دچی  اساسي پوښتنه دادهبله 
 وعيت مشرحتی دمصنوعي وټکاوه چه لږ تر لږه يي  مره دو د سياسي پلوه س په منځ کي دخپل ولپه غير مستقيم ډول،

  ؟ ري نه ښودي  ھم ور پارزش 

کرزي دځينو ھغو  حرکاتو نتيجه ھم محترم  شايد دچه دغربي نړۍ دا ګذار ځيني افغاني روشنفکران داسي فکر کوي 
 خپله  ده اوبيا  ،ه کړکيچنه بڼه ونيولومناسبات  په راتګ سره ددوي ومريکا کي ددموکراټانا کوم وخت چه په  ،وي

او غوښتل يي چه يو چال مخ ته ٠ ته "س ور اوږد کړ ې ډول يي روسيپه ناڅاپه  نو٠ه  په خطر کي وليدل ېراتلونک
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يڅ نوع حتی مصنوعی مشرو عيت  دھداسي يو دولت په راس کي ودراوه چه ي د د په نتيجه کي يي  نن .و"ړ سي 
 چه په  ،  داسي ور وتړلزريعه   ددې ټولټاکنو په اوپښې يي  اودمحترم کرزي  "سونه ٠ نه دي  ھم لرونکي

 څخه ليري  اويا ددوي دارادې  يو او بل طرف ته "سونه اوږدهچه ونه کړايسي ئبيا د وختونو کي راتلونکي
 دخپلي چوکي سره دميني او دخپلي ډلي دنورو مادي ګټو د"س ته ر  دا لوي با محترم کرزي.څرګندوني وکړي 

  ٠قبول کړ ي    دنه مشروعيت سره سرهاوي راوړلو او ساتلو له پاره بيا ھم په ډيره خوشحال

 او دپورتنيوواقعيتونو ) بشري او اقتصادي جنايات  (  يعني يرغلي بھير  کالو٨ په ھيواد کښي داو ھم بايد ووايو چه
 يرغل يو  ښکاره ځيني افغاني روشنفکران دسالم سياسي تعقل څخه ليري دغربی نړی دامتاسفانه  بيا ھم  ه سره سر

خپله دافغان ولس دملي ګټو پرضد ښکاره سياسي دريځ سي يوه نظر درلودل  ادچه دنړيوال دوستانه کومک بولي ، 
   .نه سي  ليري پاته  ريخ له محکوميت څخهن ولس او تا دافغاکي  په راتلونکي وختونو  داسي کسان به  ، چهئد

فظه کاري محاپتيا اوُ ددې مصنوعي  ټولټاکنو سره دپلوي ، ياچھم  ګوندونوسياسي ي افغاني لوبه کي په دې لويه سياس
 سياسي شرايطو کښي يوه لويه سياسي تيروتنه او جفا ا خپله دافغانستان په اوسنيو  چه د. وه ځانته غوره کړي "ره 
 منځسياسي لوبي په نتيجه کي چه دا دولت  يې ايا ستاسو په نظرد دغي  لو: ځکه نو سوال دادي چه ٠سي  يد"يبلل ک

  سي ؟  وعيت خاوند بلل کيد"ي دکوم مشردافغان ولس دملي ګټو په نظر کي نيولو سره ، ته راغۍ

 ددې لوي  او مستقلو افغاني کار پوھانو و اجتماعي  ټولونګوندونو ، لی ګټو ته وفاداره ښه به دا واي چه ټولو افغان م
سي يو ملي دريځ نيولي واي ، چه  دا يا جNجN  "ندي  دامکان په صورت کي تر يوه بيرغغربي لوبي په مقابل کي

  "نجي  دسياسي حل دپارهيیانستان ددې لو ددې مصنوعي ټولټاکنو پر ځاي دافغ مملکت کښي نتيجه کښي په دھغه په 
 دې عمل سره به دوي دخپل چه په  ئ واې کړې وړاند يي  نړيوالوتهاوۍ  جوړ کړ داسي يو ميکانيزم سرهتفاھم  په ګډ

 که   داسي معلو ميږي چهھم اودنړي او منطقي دسياسي او اقتصادي شرايطو څخه  ٠ ۍولس په سنګر کي دريدلي وا
دولس په ګټه   دخپلي به  ژر ډير  ل کړي ،اوس ھم په يوه ګډ تفاھم سره دسياسي حل تر شعار "ندي خپله مبارزه پي

 په مملکت   دتطبيق  په نتيجه کي به  نه يواځي  ميکانيزم  او ددوي ددغه ٠   نتيجه تر"سه کړي دغي پاکي مبارزي
 ،او نړيوال  ورپيږي به ھم دصلح بيرغونه په ھيوادونو کښي بلکه دمنطقي ٠ وري راسي کښي دآرامي او ثبات سي

                                                                                                                                      .ستانه سی  به ھم خپلو اصلي ځايونو ته  ونهيرغلي ځواک
           تمت باالخير                                                                                     

   

  

 )قانون انتخابات    (  : ماده پنجاه و ھشتم

يا در انتخابات مرتکب يکی از اعمال زير شود ، طبق احکام قانون  جريان مبارزات انتخاباتی و در  شخصی که (١) 
  : مورد تعقيب عدلی قرار می گيرد

  

  .انتخاباتتھديد يا تخويف رای دھنده و نامزد يا اخNل در امر ١ - 

  .ممانعت از حضور رای دھندگان ، نامزدان و يا نمايندگان نامزدان در مراکز رای دھی بدون دليل موجه٢ - 

  . تقلب يا فريب کاری د ر رای دھی يا شمارش آراء٣ - 

  .رای دھی يا کارت تقلبی يا کارت شخص ديگر٤ - 

  . تغير ، تبديل ، سرقت ويا محو اسناد انتخاباتی٥ - 

  . عل کارت ھای رای دھیج٦ - 

  . فريب کاری در کارت رای دھی٧ - 

  . استعمال کارت رای دھی جعلی٨ - 

  . مبادرت به رای دھی بيش از يکبار٩ - 

بدون مھر صندوق ھای رای دھی  و اسباب، وھمچنان "ک  و يا شکستن قفل محل نگھداری لوازم  باز کردن و١٠ - 
  . صNحيت

  . ای دھند گان يا نامزدان در پروسه انتخاباتجلو گيری از اشتراک ر١١ - 

  . استفاده از پولی که ازراه ھای غير قانونی ويا منابع خارجی بدست آمده باشد١٢ - 

  . استعمال کلمات يا سخنرانی توھين آميز١٣ - 

  .تشويق و تحريک سايری اشخاص به ارتکاب يکی از اعمال فوق١٤ - 
  

يا نامزد مستقل ، مرتکب تخطی ھای انتخاباتی را  ت تشخيص دھد که حزب وھرگاه کميسيون مستقل انتخابا (٢) 
  . آن حزب يا نامزد وضع کند رھنمايی يا پشتيبانی نموده ، در آنصورت می تواند تحريمی را بر

که کميسيون مستقل انتخابات تشخيص دھد که تخطی از احکام اين قانون صورت گرفته ، صورت درصورتي (٣) 
 . راجع ميسازدمحکمهمراجع ذيربط قانونی و يا د"يل موجه به تخطی را با 


