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 های قومی، سمتی، مذهبی شکننده اند ..... اماگرایش 

 

رکنی از محتوای طرح پیشنهاد قانونی جدید انتخابات )سیستم( حووزه بنودی یایوات 

بود ی این یکی از بهترین فرصت ی راهای مناسو  ی راه یوابی اقتیوت هوای قوومی ی 

متأسواانه اضاووای موذهبی بووا هوجوه بووه شوراید  موجووود در پریسوه متووی  واهود بووود. 

مجتس اراده ی حقوق، اقتیت ها در این طرح دست کم گرفته ی مهر ضدم هائید به این 

 اصل گذاشته شد بناًء.

ی )سیستم حوزه بندی( در انتخابوات شوورای هوای یایتوی، پارلموانی ایجاد میکانیزم 

در شراید فعتی در همچو جامعه سنتی متامن رضایوت حقووق اقتیوت هوای قوومی ی 

 ی در دیر بعدی  واهد بود.مذهب
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با ایجاد زمینه ها ی فرصت های مناس  مردم به درک اینکه چگونه حق همثیول موی 

گردد میتوانند در چهار چوب نهاد های معتبر متی یعنی قانون اساسی، حقوق مودنی 

بر منبی نظام دموکراسوی نوو پوا ی نویم بنود در کشوور در شوراید موجوود هوم بوا  وود 

هم با زمام داران یصاح  نظران ضصور. ی هوم چنوان هور انسوان سخن می گویند ی 

به درک اینکه در جمع مردم زنودگی دارد در برابور سرنوشوت هوم مسونو. انود. پوس 

ضوووریرت ی نیازمنووودیهای  وووود را از یووون طووور ، از جانووو  دیگووور اراده فکووور ی 

 واسووته هووای معووین محیجووی ی اجتموواضی  ووویش را از طریووق رسووانه هووای  یوواد ی 

 ت بازهاب نمایند.مجبوضا

 

 واستم با استااده از فرصوت در فاوای موجوود بوه منظوور اشوتراک ضنقمنودان در 

ی پارلموانی بعودی نماینودگان  1393شورا هوای یایتوی سوا. )انتخابات(  پریسۀ متی

مردم منجمته اقتیت های قومی ی مذهبی در چوکات نظام موجوود ضقیوده ام را یکبوار 

دیگر به ضنوان ین طرح به پیشگاه نهاد هوای معتبور متوی ی مسونو. اموریز ی فوردا 

 .مکشور ارائه کن

 

محتوای طورح مصووبه قوانون جدیود انتخابوات زموانی بوه ضنووان پارلموان بوه منظوور 

در مجبوضوات ی  ی نتخابوات فرسوتاده شودررسی ی هأیید از طریق کمیسیون مستقل اب

رسانه ها انعکاس یافته بوود کوه سیسوتم حووزه بنودی یایوات شوامل محتووای مصووبه 

بوا پخوش ی  یازه  ،بوده ی غرض هصوی  بوه مجتوس یوا  انوه متوت پویش کوش گردیود

وبه از فتتور  انوه های گرم رضایت اقتیوت هوای قوومی ی موذهبی بوا  نکوه هنووز مصو

امووا متأسوواانه  . اسووتقبا. قوورار گرفووتمتووت ضبووور نکوورده بووود بووا شووور ی شوووق مووورد 

ظ بقوای  وود ی زیور اوهعدادی از اضاای مجتس با در نظرداشت منافع شخصی ی ح

پا نمودن دموکراسی نیم بند در کشور طرح پیشنهادی سیستم حووزه بنودی کمیسویون 

ادنوود. یقینواً در شوراید موجووود کشووریکه هنوووز مسوتقل انتخابوات موورید هأییود قورار ند

ضودم هأییود  ،درگیر جنگ است از جان  هم مردم در گری مناسبات سنتی قرار دارند

ی بدین احساس مسنولیت در برابر اقتیت های بدین هردیود جاوای بزرگوی از طور  

اضاای مجتس برای اضاده ی اراده حقوق اقتیوت هاسوت. بوا هموه حوا. سیسوتم حووزه 

یایووات کشوور در نظووام نتخابوات پارلمووانی بوه ضنووان پریسووه متوی ی هواریخی بنودی ا

های پیشین هجربه  وبی در همچو جامعه سنتی ی ضقو  مانوده مجوابق یاقیعوت هوای 

قبو. در قبا. داشته ی هم رضایت رضایت حقووق اقتیوت ضینی ی اجتماضی نتایج قابل 
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عتوی قابول هجبیوق  واهود های قومی ی مذهبی بووده ی اموریز هوم بوه داشوتن شوراید ف

 بود.

 

اگر هد  از شعار نظام دموکراسی به هر شکل که فعنً در کشور ما زبان زد زمام 

بورای هجبیوق ی هحقوق  زادی ی ی سیاسیون قرار دارد ی این نظام شوعار گونوه داران 

ضدالت اکثریت ی اقتیت هوای موردم باشود اگور قورار باشود ایون ماواهیم دموکراسوی بوه 

ضنووووان ابوووزار ی یسووویته اسوووتعما. شوووود ی صووورفاً جموووع اکثریوووت را در چوووارچوب 

اجراضووات قوورار دهوود اقتیووت هووا انتظووار بوویش را از زمووام داران ی سیاسوویون نخواهنوود 

 داشت.

 

در  غاز دهۀ هحو. نظام دموکراسی به هور ضنوانیکوه یارد کشوور موا گردیود مودضی 

اقتیووت هووای قووومی ی مووذهبی  هجبیووق ضوودالت ی  زادی ی در نهایووت حمایووه گوور حقوووق

موی نمایود در صوورهیکه نتوانود در قبوا. جامعه افغوانی بوود رید دموکراسوی ایجواد 

حقوق اقتیوت هوا دسوت کوم گورفتن شوان در نظوام مشوارکتی بوا مسونولیت حرکوت کنود 

 دموکراسی اصنٌ محسوس نخواهد بود.

 

ر  ن زنودگی ین ارهباط هد  از طرح پیشنهادی در شراید که موا هموین اکنوون دابه 

می کنیم مخصوصاً ایضاع فعتوی کشوور بور یاقیعوت هوای ضینوی ی محیجوی بوه کتوی 

 یفق دارد.

 

ایوون  ،بووه درسووتی هجبیووق شووده بووودینوود انتخابووات حوووزه بنوودی در نظووام هووای پیشووین ر

پریسه متی در نظام شاهی با  نکوه  گواهی موردم پیراموون هوم چوو پریسوه در سوج  

به ضنوان  .حدی  رزی ی اراده اقتیت ها بر  یرده شدنهایت پائین بود یلی با  ن هم ها

مثووا. یایووت بد شووان از لحوواو مسوواحت ی ناوووس در شووماره یایووات بووزر  کشووور 

قرار دارد. در نظام های پیشین این یایات با داشتن ناوس ی سهم یلسوالی ها هقسیم 

سوهم  بندی ی پریسه انتخابوات بوا احساسوات ی ضنقوه منودی در هعوین نماینودگان شوان

هوا نوه هنهوا سوهم گرفتنود بول هوانسوتند درین پریسوه حووزه بنودی اقووام اقتیوت  ،گرفتند

نماینده  ود را در پارلموان یقوت معرفوی نماینود. اگرچوه یایوت باسوتانی بد شوان بوا 

جغرافیای یسیع  انه مشترک همام ساکنین ی شوهریندان بد شوانی بووده ی بوا داشوتن 

دگی بواهمی داشووته هوا حوا. ضواری از هعصوو  ی ضقایود زبوان متاوایت بوودین هردیود زنو
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داشتن شخصیت ها ی مردان متاکر زندگی ا نقی شان را درقا. هوم دیگور بوه جتوو 

 ند.هبد

 

اید موجوود درک از جامعوه قبیتووی ی سونتی ر نچه که مورد بحو  اسوت ایجابوات شو

 ،چوو جامعوه کوه هنووز شوامل بحوران جنوگ اسوتهجبیق ی ضودم هجبیوق قوانون در هم

داران موجود در  غاز مردم را دایطتبانه در اداره مشارکتی بوه طوور مجمنوین زمام

ی دادنوود سیاسوویون ی حتووی اقتیووت هووای قووومی ی مووذهبی سووهم داشووته باشووند شووعار موو

که  نها می دانند  .صاح  نظران ما هحتیل ی هجزیه  وبی از یضعیت موجود دارند

حق گرفتن با داشتن بایر ها ی ضقاید سنتی به  سانی محسوس نخواهد بوود،  نهوا موی 

رقابت  زاد ی سالم با موجودیت زیرمندان ی صاحبان پو. میان یاحود هوای  که دانند

 ناوس ی کارت رای دهی متاایت دشوار  واهد بود.اداری یلسوالی ها باداشتن 

 

اقتیت های قومی ی مذهبی نمی هوانند از ین طر  در برابر زیر از جانو  دیگور  

 ،در برابوور یاحوود هووای بیشووترین کووارت رای دهووی دارنوود مسووابقه ی رقابووت نماینوود

 نتخابات به همین شکل به ناع اقتیت ها منتج نگردید.چنانیکه در دی دیر گذشته ا

 

یستان ی صاحبان قدرت ی سیاسیون ما بهتر می دانند هیچ شهریندی در افغانستان د

دیدگاه هنگ مسایل قومی ی موذهبی بورای هود  متوی  ،ی مخصوصاً کسانیکه  گاه اند

ی یحدت متی شکننده است. ی اما مردم ما ی مخصوصاَ شخصیت های ما بوا ههنیوت 

کر گرفته ها دهقان، نه هنها سواکت های سنتی که دارند با داشتن همچو ههنیت از متا

قعیوت نگوری، اسالم، ی د. هنوز قاایتنبتکه بی هحرک نیز می باش ندی  مود است

احساس مسنولیت، فرا قومی بوه میوزان قابول منحظوه در ارادد موردان موا کوم اسوت. 

گرایش های قومی ی مذهبی، سیاسی، ستیقوی، هنظیموی ی سوایر گورایش هوای مناوی 

ود دارد. یقینوواً فراینوود هووم چووو گوورایش هووا هوور کووس در فکوور در ههوون ی ریان هووا یجوو

 ویش ی ریابد ستیقوی  ویش است. هر کس در فکر هبار  وود اسوت یاقعواً هموین 

اکنووون مائوول فوووق ی همووام گوورایش هووای هکوور شووده در ههوون مووردان ی شخصوویت هووای 

ی  در جامعه موا همواینت سوتیقویسیاسی در  انه متت یجود دارد. بدین هردید فعنً 

 سمتی به ضر  مبد. شده است.

 

بنوواًء ضووریرت اسووت هووا زمانیکووه جامعووۀ مووا بووه درجووۀ حوود اقوول پختگووی ی اساسوویت 

دموکراسی را پیاده نکنود، هوا زمانیکوه موردم بوه ارزد ی ضوریریت هوای انتخابواهی 

http://www.shughnan.com/


 

شغنانیسکندر                                                                                                                             www.shughnan.com 
 

خصویت هوای موا پی نبرنود، هوا زمانیکوه درک  گواهی سیاسوی مسونولیت پوذیری در ش

نگردد ی باآل ره ها زمانیکه گرایش های قوومی، گریپوی ی جاد  نچه که ازم است ای

سوومتی در ههوون هوور یوون مووا ضوووض نشووود ایوون طوورح بووه مثابووۀ اجراضووات رضایووت 

  امتیازات حقوق اقتیت ها ی در مجموع رضایت همگانی بهتر  واهد بود.

 

در فرجام امیدیار هستم بزرگان ی مردان سیاسی ما بر ایجاد ی فوراهم کوردن زمینوه 

انتخاباهی به شکل حوزه بندی الی رسیدن رشد ی هوسعۀ افکار ضامه در شراید های 

 موجود انتخابات َدیر بعدی شوراهای یایتی ی پارلمانی را مساضد سازند.

 

 سکندر "شغنانی"

http://www.shughnan.com/

