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 1۹/۱1/2۱1۲ شاکر ولی

 دیکتاتوری انتخاباتی

با وجود اینکه رئیس جمهور را ملت  چون. نظام سیاسی نوین را از آغاز تا امروز میتوان دیکتاتوری انتخاباتی خواند

 هایودیتمحد، اتیکموکرید قانون اساسی و پروسه  بر مبنای  اوبر قدرت اتخاذ پالیسی و تصامیم ، به کرسی مینشاند

 نامؤثریت و گیناکارقسما   ،دولت رئیس ناچیزبودن محدودیتهای قانونی بر صالحیتهای ،غالبا   چندانی وجود ندارد.

واند تصمیمی یس جمهور باعث شده است تا اگر بخواهد بترئ اختیارات رسمییعنی،  . است گردیده سبب را حکومت

حصار بر اینگونه ملت تحمیل نماید. انعموم و از طریق آنها بر  ،اردبر آنانی که به کار میگمآن را یرد و خودسرانه بگ

عمل یک دیکتاتور  میرود، آزاد میگذارد تا به گونه   یس جمهور یک کشور دیموکراتیک به شماراو را که رئ ،قدرت

 صرفه جویی نکند. قدرت سیاسی خویش نموده در سوء استفاده از 

نظامی با ایاالت  ای ملت در امضای معاهده  ، رد تقاضقضایه رین توجه به قوه  بدون کوچکتزاد نمودن زندانیان طالب آ

ی بلند دولتی از جمله مثالهایی اند از اعمال بلکه فاسد و جنایتکار به پستها ،و گماشتن اشخاص نه تنها ناقابلمتحده، 

 . میتواندانجام داده  با بی تفاوتی در برابر خواست و منافع ملت رئیس جمهور که خودسرانه  

مأمورین میان عده ای از لیتی وایجاد احساس بی مسؤ ،ریاست جمهورییکی از نتایج تمرکز قدرت سیاسی در مقام 

است.  بهایی برای وفاداری به رئیس جمهور پرداخت به عنوان ،در برابر مردم یدولت دوایر بلند رتبه  و  گماشته شده

شاهی به تصویب رسیده  مشروطه  که در زمان حکومت به اصطالح  ون اساسی کنونی، مشابه به قانون اساسی یینقا

حق استخدام هر یک از والی ها، ولسوالها، رؤسای ارگانهای غیر مستقیم یا به طور مستقیم مهور بود، به رئیس ج

 امتیاز چوکی دستاین اشخاص از جانب ملت به تعدادی از وکالی پارلمان را واگذار شده است.  و امنیتی، وزرا،

به همین منوال، به تصمیم و امر او از مقام بر قدرت مینشینند، و  جمهور به اریکه   تصمیم رئیسنیافته، بلکه مبنی بر 

 میافتند. 

، وفاداری به کسی که شبه منظور از دست ندادن مقامرئیس جمهور،  برگزیده از جانببرای هرمأمور و افسر  پس

ول قرار داده نمیتواند اولویت داری و خدمت به ملتی که او را مسؤد بر وفاقدرت برطرفی او را شخصا  د ر اختیار دار

اطرافیان  وخدمت به مردم، در خشنود نگه داشتن خاطر رئیس جمهور  به جای تمرکز بر ارائه   در نتیجه، اومیپذیرد. 

و  وضع زندگیو بهبود کندی در پیشرفت  حل مشکالت ملت،به نارسایی در د. طبعا ، این امر ی میورزسعاو 

 . میشود، و اجتماعی ایجاد مشکالت دیگر امنیتی، اقتصادی نارضائیتی ایشان افزوده، ممد

، رئیس جمهور را نیز تا حدی مدیون وفاداری شخص منتخب او قرار شخصی میان مستخدم و استخدام کننده رابطه  

، بارها اتفاق افتاده که را بر مصالح ملت ترجیح دهد. چنانچه خویش تا منافع سیاسی و بر او فشار وارد میکند میدهد

 این و آن، وی، به اساس مشوره   ی را، بدون در نظر داشت لیاقت و درایتی رئیس جمهور یک قاضی، وزیر، یا والی

ر توجه ای نکرده است. دبیداد مردم از دست این مستخدم بی کفایت و در محلی به کرسی قدرت نشانده و به داد 

، او را از مقامی به مقامی و زحمت نهایت، بر اساس مناسبات شخصی و معامالت سیاسی، و عدم توانایی قبول خطر

منظور از اینجا )البته  سابقش ادامه دهد. ناکاره گیدیگر سوق داده تا در حق مردم درمانده ای از محل دیگر به همان 

 یتی نیست(.دولت به بیکفا أمورین عالیرتبه  متهم نمودن همه م

به این  به میان آمده است.  موکراسییایست که به نام و با حمایت از دریاست جمهوری  استبدادنظام کنونی نوعی از 

باشند، مجبور به  ول در برابر مردمی که حق انتخاب آنها را دارندکثر آنانی که باید خدمتگذار و مسؤامعنی که 

کردند دوا را دردی از ملت خود به اساس حس وطنپرستی و اخالق انسانی  کوچکترین اعتنایی به این امر نیستند. اگر

ول قرار نمیدهد، بلکه مورد پشتیبانی رئیس جمهور مجبور و مسؤچندان نه تنها خوب، ورنه نظام سیاسی آنها را  که

ش اند، نه از مردم. خوی رژیم و کدر واالی رهبریت گمارنده  . عمال بلند رتبه به طور عموم خدمتگذار نیز قرار میدهد
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و  انی شانه خالی کننداری شان به آسولیت کرشوه از مسؤچاپلوسی، یا شناخت شخصی، یا  نها قادراند به وسلیه  پس آ

 و آغشتن دست به فساد و جنایت نیز بپردازند.  در حق عوامحتی به روا داشتن ظلم 

امنیتی، سیاسی، و اقتصادی درگیر خواهد وخیم اوضاع  با ملت ناراضی افغانستاناین بیکفایتی و بیعدالتی،  در نتیجه  

دولتی از حق رأی  بلندرتبه  ماند. کاش نظام سیاسی کنونی به گونه ای تحول یابد که ملت در انتخاب منسوبین 

ولیت خواهند کرد، و بیشتر وقت بیشتر احساس مسؤ در برابر مردم ، اشخاص منتخبدر آن صورتد. برخوردار گردن

 . گمارنده گانشانخرسند نگه داشتن  تا خواهند کرد خدمت به ملت شان را صرفو توانایی 

همین اختیاراتی که  ت از همه  قدر اگر زمامدار بعدی( 2۱1۲انتخابات ریاست جمهوری امسال ) طی پروسه  پس از 

شان را نه، بلکه  آینده  مردم افغانستان رئیس جمهور متأسفانه بهره مند باشد،  برخوردار استرئیس جمهور کنونی 

خدا کند یا تغییراتی در نظام کنونی به وجود آید و یا او با استفاده از این خویش را انتخاب خواهند کرد.  آینده   دیکتاتور

 صالحیتها بر مردم سخت نگیرد و منصفانه عمل کند. 

 پایان
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