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 ها لنجرصت ها و چمشارکت در انتخابات ف  
 

و برگزار کردن و مشارکت در آن یکی از ویژگی های کشور های جهان مدرن و توسعه یافته  انتخابات یک اصل،
است که اکثریت مطلق مردم آن باور به انتخابات، آزادی، دموکراسی، و همدیگر پذیری دارند. و هم چنان باورمند 

سترده را در جامعه رقم زد. می توان اصالحات گ هستند که تنها از طریق انتخابات دموکراتیک و مشارکت گسترده
اتباع که بدون شک انتخابات و نتیجه آن در همچو کشورها اصالحات گسترده و فرصت های بی شماری را برای 

 اتباعهای است که  چلنجنده از گبه ارمغان می آورد. اما انتخابات و نتیجه آن در کشور های جهان سومی آ کشور
انتخابات در کشور های جهان سومی یا همان کشور های در حال  نمایند. معمولً سالها نمی توانند آن را جبران کشور 

ها و تهدیدات می گردد. چون در همچو کشور ها فرهنگ همدیگر پذیری، آزادی، دموکراسی،  چلنجتوسعه مبدل به 
یم که انتخابات در وجود ندارد. و اگر هم دارد خیلی پائین است. و در طول تاریخ شاهد هست تعهد به قانون. اکثراً 

به بار نیاورده است. به همین علت است که  اتباعکشور های عقب مانده نتیجه جز پشیمانی و سرخورده گی برای 
پائین می باشد. و مردم به این اعتقاد اند رای آنها تاثیری در  مشارکت مردم در انتخابات در این کشور ها اکثراً 

 انتخابات ندارد.
های فوق و تجربیات گذشته از انتخابات افغانستان مردم تردید دارند که در انتخابات مشارکت نمایند با توجه به گفته 

یا نه و از سوی هم عواملی مانند تعصبات قومی یا قوم گرایی، دخالت کشور های دیگر در انتخابات و نا امنی ها 
ً مردم را نسبت به ان شارکت توده ها را در انتخابات کاهش می دهد. و این عوامل م تخابات بی اعتماد ساخته است. بنا

در اخیر بعضی از حلقات نتایج آن را هم نمی پذیرند. در واقع عدم مشارکت مردم و توده ها در انتخابات. نپذیرفتن 
 لنجچنتیجه انتخابات از سوی حلقات ناراضی بدون دلیل موجه. نبود همدیگر پذیری بین مردم و توده ها بدون شک 

 ای کشور قرار خواهد داد. آینده ا فرا رویهای ر
و اما مشارکت گسترده توده ها در انتخابات، تأمین شفافیت در این پروسه، همدیگر پذیری بین اقوام و مذاهب ساکن 
در کشور، و قانون پذیری می تواند فرصت های را برای آینده افغانستان ایجاد نماید . تا مردم بتوانند در سایه فرصت 

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی به شکوفایی کشور خو بی اندیشند. انتخابات روند دولت و ملت سازی را در کشور  های
شدت و توسعه می بخشد، به شرط که انتخابات نظامند، شفاف و عاری از هرگونه تقلب و ریا باشد. لذا انتخابات که 

وفایی های گوناگونی را فرا راه شگ چلنجد. نه تنها در آن فریب، تقلب و نیرنگ باشد و به شکل سمبولیک برگزار شو
و ترقی کشور قرار می دهد. بلکه فرصت های موجود در جامعه را نیز از بین می برد. تاریخ کشور های مدرن و 

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان  چلنجتوسعه یافته گواه است، که این کشور ها برای برون رفت از 
ها  نجچلنده از گرگزار می نمایند. اما در کشور های در حال توسعِه جهان سومی مثل افغانستان انتخابات آانتخابات ب

ً و مشکالتی است. که مردم را نسبت به پروسه انتخابات بی اعتماد و  ات مشارکت در انتخاب بی اعتناء می سازد. بنا
موجب دگرگونی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی روند دموکراسی، مردم سالری و آزادی را تقویت می بخشد. و 

 و فرهنگی در کشور می گردد.
، مردم را نسبت پروسه انتخابات و نمایندگی بی اعتبار ولسی جرگهنماینده گان فعلی  اعمالبا آنکه انتخابات قبلی و 

 ن و سر نوشت ساز ترینمهم تری ساخته است. اما انتخابات پارلمانی پیشرو افغانستان را در حال حاضر در آستانهٔ 
برهه زمانی خود قرار داده است. مردم و توده های اجتماعی باید برای دستیابی به نظام مردم سالر، توسعه گرا، 
قانون مند و پاسخ گو در آینده در انتخابات پیش رو شرکت کنند. و دیگران را نیز به مشارکت در این پروسه ملی 

ر کشوری یک اصل است برای تغییر و اصالح قوه مقننه، حکومت و نظام. و دعوت نمایند. چون انتخابات در ه
 مردم تنها از طریق مشارکت دموکراتیک، آگاهانه و گسترده می توانند تغییرات مثبت را در جامعه خود رقم بزنند.

 ، آوردندر نتیجه یگانه راه توسعه، ترقی و ایجاد فرصت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور
نماینده گان متعهد و متخصص به جای نمایندگان ناکارا از طریق رای دهی و مشارکت فعال در انتخابات به پارلمانی 
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و تغییر خوبتر نماینده گان را در جامعه  است. و هم چنان مشارکت در انتخابات زمینه انتقال مسالمت آمیز قدرت
وسعه یافته آنرا انتخاب و پیموده اند. و هم چنان یگانه راه برون رفت فراهم می کند. راهی که تمامی جوامع مدرن و ت

از مشکالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فعلی کشور برگزاری انتخابات و مشارکت گسترده در آن است. بناً تحریم 
از  د بدترکردن انتخابات و مشارکت نکردن در آن بدون شک تداوم وضعیت فعلی را به دنبال خواهد داشت. یا شای

این هم شود. انتخابات عاری از مشارکت نه تنها به نفع کشور نیست بلکه زمینه انارشی را بیشتر از پیش در کشور 
 فراهم می سازد.
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