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 قدرت مدعیان ال خونینگچندر  نتخاباتا
 

انتخابات باید در محیط سالمی سازماندهی شود تا با از میان برداشتن  فاصله میان مردم و هیآت حاکمه و اعطای 

 مشروعیت به اخیرالذکر عراده دیموکراسی را به حرکت بیاندازد . 

 زد .در افغانستان در اوضاع فعلی عوامل داخلی و خارجی سالمت و اصولیت انتخابات را معروض به سوال میسا

 یک ــ  عوامل داخلی :

لکه سیاه در تاریخ اداره کابل امتداد تشکیالت سفارت امریکا و موجوِد مولود تجاوز خارجی است. الف ــ  حاکمیت 

 سیاسی افغانستان است. اداره کابل بصورت قطع انتخابات غیر جانبدار را مدیریت نمیتواند. 

با مخالفین مسلح قرار دارد . آنهم در شرایطی که  خونریز و جنایت آفرین در جنگدر جریان نزده سال  اداره کابل

 «دوفکتو » مشروعیت  ،مقاومت مسلح از جانب ائتالف نظامی بین المللی  ) ا،ن، ب ( به مثابه طرف مذاکره صلح

 یافته است . 

حق حاکمیت ملی ارتقآ داده و اعتبار شانرا از گروه شورشی به جنبش مدعی استقالل و  ،مذاکره با مخالفین مسلح  

پایه حقوقی نظام مولود تهاجم خارجی را متزلزل گردانیده است . این پروسه دو نتیجه مهم حقوقی میتواند  بالمقابل

 داشته باشد:

  .کابلاداره بی صالحیت و فاقد مشروعیت ــ  توجیه موقف مقاومت مسلح در استنکاف از مذاکره با    1

 .  آینده ــ  بی هودگی توسل به انتخابات به عنوان وسیله اعطای مشروعیت به نظام  2

ب ــ  نبود و در مواردی کمبود امنیت مانع دیگر در برابر برگزاری انتخابات سالم است. فقدان امنیت از دو لحاظ 

 ا به جا مینماید :انتخابات را از مسیر اصولی آن منحرف میکند و آنرا در محتوای یک توطئه سیاسی ج

درین حال رول  .که مانع اشتراک رایدهنده در پروسه انتخابات میشوداز تهدیدات طالب ــ  ایجاد فضای ترس   

انتخابات به مثابه وسیله اشتراک بیشترین رایدهنده در پروسه مشارکت سیاسی  ضعیف میگردد . باشندگان مناطق 

د . نهایتآ اعطای مشروعیت از مجرای انتخابات به حاکمیت زیر سوال ناامن از استفاده از حق رای محروم میشون

 میرود .

ــ   تمثیل غیر متوازن از رایدهندگان دنباله دیگر تدویر انتخابات در شرایط نا امن است : به این معنی که از مناطق   

 »کمتری در اورگان های نمایندگی دولت راه میابند . این عدم تعادل در ان گهیچ نماینده یا نمایندمعروض به جنگ 
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آینده فاقد موازنه سیاسی و قومی از طریق تصادمات سیاسی دوامدار که بیشتر رنگ قومی «  چوکات نظام سیاسی 

 دارد ، تظاهر مینماید . 

و سیاسی دیگری را نباید از یاد برد .  ج  ــ  در تدویر یک انتخابات معیاری وجود برخی موانع تخنیکی ، اجتماعی

 از جمله :

 ــ  فقدان سرشماری نفوس که تقسیمات حوزه های انتخاباتی را مختل میسازد .   

 ــ  محدودیت های اجتماعی در برخی مناطق کشور در استفاده زنان از حق رای .  

   .مسدود بودن صد ها حوزه انتخاباتی -  

شبکه های استخباراتی و مافیای بین المللی که هریک میتواند با  ،اولیگارشی مالی ،ــ  موجودیت گروه های جنگی

 مصارف بیدریغ و سخاوتمندانه انتخابات را از مسیر طبعی آن بیرون کند . 

ه اسی از طریق زمینــ  ناکامی مدعیان دروغین دیموکراسی در تغییر جغرافیای قومی انتخابات به جغرافیای سی  

 سازی رشد احزاب سیاسی عامل دیگر تدویر انتخابات در یک محیط ناسالم است .

 دو  ــ  عامل خارجی :

 انتخابات در تعریف متداول حقوقی خود افزار بیان اراده آزاد مردم آزاد در یک کشور آزاد است .

قرار دارد و فاقد حق حاکمیت ملی امریکا و متحدین باراتی خاقتصادی و است ،سیاسی ،افغانستان زیر سلطه نظامی

  .است

سلح و م مخالفیننابرابر و سخت غیر منصفانه و ظالمانه میان  ،سال به این طرف جنگ تحمیلی نزدهدر افغانستان از 

 قوای مهاجم جریان دارد .

ان در تعیین استقامت سیاست نظام فعلی افغانستان در بخش عمده خود محصول مداخله خارجی است . دولت افغانست

 . که در امر تدویر آزادانه انتخابات بی صالحیت است  به همان پیمانه داخلی و خارجی

ده پایان بخشی گاهی با حضور ناقانون قوای خارجی  به نظام مشروعیت و به جنگواقعیت اینست که انتخابات هیچ

 نمیتواند. 

چند بار انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را به قصد دادن استقامت به انکشاف  قریب دو دههقوای خارجی طی 

 سازماندهی کرد. خوداوضاع سیاسی در جهت مقاصد 

 را تداوم بخشید. گاین امر جن

به این نتیجه رسیده اند که معضله را در میز مذاکره با مخالفین حل امریکا و متحدین اکنون از قراین معلوم میشود که 

 کنند.

 

 نتیجه :

به فیروزی خود از راه ادامه  گکه طرفین جندر اوج کشتار و خونریزی یومیه در افغانستان و با درک این واقعیت 

 خشونت بی باور شده اند، طرح تشکیل حکومت موقت مطرح شد.

 منافع مشتی دو اشغال به سوی امن و احراز حق حاکمیت ملی رهبری میکر گاین طرح که افغانستان را از حالت جن

 رفت.گانتخابات در برابر صلح قرار  .ساختاز الشخواران را معروض به خطر 
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سازماندهی شده است، سرنوشت نامعلومی با توطئه انتخابات که از سوی دشمنان صلح تشکیل حکومت موقت طرح 

کفاره جاه طلبی چند  ذشتهگشیوه به  ناه ماگهموطنان بی ادامه خواهد یافت و همزمان گجن را دنبال میکند. درین میان

  دیوانه قدرت را خواهد پرداخت.

 « پایان» راه  مسالمت آمیز مقابله با توطئه خونریز انتخابات تحرین آنست. 

**** **** **** 
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