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و شميره   2تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

 م٠٢/١٠/٢٠١٠، کابل، افغانستان                        محمود شاه محمود 
 

        

  ـريم انتخابات توسط مردم انتخابات دال برتحنتايجاعالن 
 روعيت دولت درافغانستان استوادامه بحران مش

  
سرانجام بعد از ماها  مطابق قانون اساسی کشوربرگزار گردد ٢٠١٠ می ٢٢تاريخ به انتخابات پارلمانی که قراربود 

 که مردم  ناهنجار کنونی  اساسی در شرايط نابسامان ون سنبله سال جاری باناديده گرفتن قانو٢٨تاريخ به تأخير
 . دلگرمی ورغبتی بدان نداشتند برگزار گرديد هيچگونه

يدی از طريق تبليغات مز کميسيون انتخابات بودجه هنگفتی راصرف اعالنات و درجريان اين چند ماه حکومت و
 دراين راستا جامعه جهانی نيز امکانات زيادی را در خصوصی نمودند و رسانه ها اعم از دولتی و مطبوعات و

 دولت به کشورهای کمک کننده وعده واطمينان کامل داده بود که بابرگزاری انتخابات شفاف و .اختياردولت قرارداد
انتخابات رياست   ميتواند اعتماد مردم را که در ارلمانیانتخابات پ منطم وجلب وسيع مردم جهت اشتراک در

پروسه  دست رقته را نسبت به انتخابات و ترده متأثر گرديده است اعتماد ازدراثرجعل و تقلب گسـ جمهوری شديدًا
به اين وسيله بتواند ازحجم رسوائی و ناکامی انتخابات رياست جمهوری که با  موکراسی دوباره حاصل نموده تايد

بحران مـشروعيت تا حدودی  دولت را از  کاسته وۀانداز جدی درسطح ملی وبين الملی مواجه گرديد تامشکالت 
 .نجات دهد

يکه بواسطه کمکهای خارجی مصارف گزاف و براه انداختن تبليغات دامنه دار اما برخالف نواختن طبل انتخابات و
رسوائی ديگری را برای دولت ببار آورد  جبات شرمساری وتأمين گرديد نه تنها ثمری به ارمغان نياورد بلکه مو

 .با تحريم اکثريت مردم به ناکامی مطلق منتج گرديد زيرا انتخابات مذکور
 استقرار و تحريم انتخابات پارلمانی بواسطه اکثريت مردم و انتخابات رياست جمهوری و تقلب در بدون ترديد جعل و

 موکراسی دريارزش های د متکی به اصول و ايجاد نطام مردم ساالر قانون و ودوام نظام مافيائی بعوض تحکيم نظم 
هکذا دولت با گذشت نه سال  مطابقت با ارزش های اسالمی برخالف توقع کشور را بسوی بحــران سوق داده است و

ادامه داده که به هدردادن فرصت های طالئی به حيات خود  منابع کمکهای خارجی و امکانات و با استفاده وسيع از
 اميدی نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای جامعه جهانی است که درطی اين مدت دولت را نا يقينًا مايۀ يأس و

پشتيبانی مردم افغانستان  تشکيل يک دولت فراگير و با ثبات که از بخاطرايجاد نهاد ها و ارتقای ظرفيتها به منظور
  .نموده اندباشد کمکهای همه جانيه  برخوردار

کشور خود شاهد  دادن قربانی ها در زحمات و تحمل اين همه رنجها و جای بس تأسف است که مردم افغانستان بعد از
يکسره  تعالی و استمرارحاکميت قانون هدايت نمايد کشور را  را بجای اينکه بسوی ترقی و دولتی هستند که کشور

نظام  ساختار ت مردم در واقعيات موجود دال برعدم مشـارکـــــرفتهدرمسير قهقـــرايي قرار داده است که رويهمـ
 روسه انتخابات نمايشی پارلمانی است که منجـربه تحـريم انتخابات از فعال مردم درپ سياسی و عدم اشتراک وسيع و

 . اکثريت مردم علی الخصوص در شهــرکابل گرديدبجان
صالح مشـــت نمونه خــــروارهرگاه منحيث محک آزمايش نتايج قسمی اعالن شده بطور مثال بعنوان نمونه به ا

از شش مليون جمعيت تخمين زده ميشود  بيشتر پرنفوس ترين شهر افغانســـتان که تقريبًا و شهرکابل که پايتخت کشور
کابل   شرايط آرا در رأی ميرسد درحاليکه واجدين٢٠٣٠٠  مورد ارزيابی قراردهيم مجموع کل آرای کانديدان به

 ١%مجموع کل واجدين شرايط رأی دهی فقط صرف يک بر صدم يا  از از دومليون بوده است يا بعباره ديگر بييشتر
ناظرين کانديدان ميباشند که البته اين خبر به کرات توسط رسانه ها  مردم اشتراک نموده اند که آنهم اکثرًا وابستگان و

 . از تعداد رأی دهنده گان استر که تعداد ناظرين بمراتب بيشتدر جريان انتخابات پخش گرديد
به کمترين   رای است شروع و١٤٠٦چنانجه نتايج آرای کابل از بزرگترين دارنده آرا يعنی آقای قانونی که دارای 

  . رأی است ختم مـــيگردد٥٠برنده که دارای 
 

نتيحه اين انتخابات ناکام عنقريب  دی که قراراست درهمه اينکه آرای دونفر مدعيان رياست پارلمان بع مضحک تراز
 . رأی ميباشد٩١١ازآقای سياف  رآی و١٤٠٦تشکيل گردد به ترتيب آقای يونس قانونی 

واقع برعدم رأی مردم نسبت به ايشان  ناجيز که در بايد ازاين آقايان پرسيده شود که ايشان که با همچو رأی اندک و
يا به رياست پارلمان تکيه  افتضاح چگونه خويشتن را وکيل منتخب مردم ميدانند؟ وداللت مينمايد با وصف همچو 

 ميباشد و تقلب توأم با فساد گســـترده جعل و يکطرف منــبعث از يکه از خود به مشــــروعيت چنين دولتميزنند؟ آيا



 
 

 
و شميره   2تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

دارند؟ ايشان زمانی دولت های  رازجانب ديگر با تحريم انتخابات توسط مردم وعدم رآی اعتماد مردم مواجه است باو
دست نشانده فالن  آن حزب ميدانستند که گويا توسط آرای مردم بوجود نيامده و پرداخته اين گروه و قبلی راساخته و

ادعای رياست پارلمان  پس حاال ايشان به کدام رآی مردم به پارلمان ميخواهند بروند و. فاقد مشروعيت است کشور و
  ی مردم خواهند داشت؟عصداقت گفته های خود ايمان دارند؟ آيا کدام حرفی برای اقنارا دارند؟ آيا به 

 
مبرهن است که نتايج انتخابات همانطوريکه قبالًَ بخوبی قابل پيشبينی بود ثبوت تحريم وسيع  بنابراين واضح و 

پارلمان خود  فيايي وعدم مشروعيت حکومت ما خط درشتی بربطالن انتخابات نمايشی و و انتخابات توسط مردم 
 و يک لکه سياه ديگری افزون برکارنامه های سياه اين دولت  ـرمساریالبی است که بدون ترديد مايه شق ساخته و

عدم اعتماد  بحران مشــروعيت دولت، درطی حاکميت نه سال است که کماکان منجر به فاسد شدن بيشــتراوضاع و
را  جدی متزلزل تأثــيرات قطعی و يی مردم باهمچو دولت بی بنياد ورويارو جامعه جهانی نسبت به آن، مردم و

  .درقبال خواهد داشت
  

 پايان
  

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


