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 یقالب یانتخابات و دمکراس

 
 

 

  نوشته: ضیا باری بهاری
 

 

 

 
 ۲۰۱۹اکتوبر  ۳۱

 
 

  
پوش امریكایى گرد خاِك بلندى ها و پستى هاى كوهپایه هااى  از روزى كه "پاشنه آهنین" سربازان پلنگى

هندوُكش را در توره بورا باه بااد كردناد و تكانادن شارود نمودناد و از روزى كاه آركساتر اام اه اهاانى 
آهنگ دمكراسى را با میلودى حقوق بشر در گاوش مردماان ااغانساتان زمزماه نمودناد از آن روز باه ایان 

تا مااهد و طالب نكتایى پوش همه از خوشى به بزم و پایكوبى شرود نموده و طرف از تكنوكرات گراته 
 .با ایااد گروهك هاى هنرى خود طوطى وار ترانه هاى دمكراتیك مى سرآیند

https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/voting-for-landmark-afghan-parliament-polls-concludes/1288710
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چه زمانه اى شاده اسات آنهاایى كاه چناد دهاه پایش وااه دمكراساى را ضاد اسا مى گ تاه و ساایه آن را از 
هااى خاود ماى رندیدنادل حاال هماین آدماك هاا از بركات "آهناگ ساازان" دیوار هاى دانشگاه كابل با ناخن 
 .نواى دمكراسى سر مى دهند "هللا اكبر " اام ه اهانى به عوض تكبیر كلمه

 
نمى دانم خوشبختانه بگویم یا بدبختانه امروز این مردم را چه شده است كه همه از دمكراساى و انتخاباات 

یت این دمكراسى ق بى و باد آورده را خوب مى دانند و با وااود آزاد حرف مى زنندل حتى آنهاى كه ماه
آنكه بار ها در این هاده سال كه گذشت از اساد و ا ل و تقلب كارى این حكومت ّشر و اساد سخن رانده 

دراه تغییر موق یت نموده اند و حمایت و پساتیبانى شاان را از روناد  ۱٨۰اندل اما نمى دانم چرا یك باره 
ح به ذعم خود شان "پروسه دمكراتیك انتخابات" اب غ نموده اندل آخار نماى دانام باه كاى اعتمااد به اصط 

 كرد؟
 

آنهایى كه خود شان نیك مى دانند در ااغانستانل بخصوص در زیار سالطه بیگاناه هاا و اشاار قادرت هااى 
یا  رساانه هاا بزرگ و همسایه ها برگازارى انتخاباات شا اف قط ا  ناا ممكان اسات بااز ماى آیناد و از طر

 .حمایت شان را از "پروسه دمكراتیك انتخابات" اع ن مى كنند
 

 آخر از كدام پروسه دمكراتيك؟
 

هر كس هر اناح و حزب و سازمانى كه انتخابات را در ااغانستان "پروسه دمكراتیك" مى نامد اشتباه مى 
آنارا باه ا لكاارى و تقلاب و دزدى كندل همین پروسه انتخاباِت را كه خود شان بار ها برگازار كنناده گاان 

رأى مردم متهم مى كنند )كه بى تردید چه انتخاباات ریاسات امهاورى باوده و چاه انتخاباات شاوراى ملاى 
چنین هم بوده كه از آن هیچ هموطن ما انكار كرده نمى تواند حتى خاراى ها( باز همین آدم ها مى آیند و 

 .از "پروسه دمكراتیك " حرف مى زنند
 

ى تا همین دیروز از عدم ش اایت انتخابات حرف مى زدندل اماا ب اد از گذشات یاك شاب حمایات از در حال
 ."پروسه دمكراتیك" آن حرف مى زنند

 
اگاار ایاان را بپااذیریم كااه دمكراسااى حكوماات مااردم و تب یاات اقلیاات از اكقریاات و آزادى و حقااوق مساااوى 

نیم قرن باه ایان طارف از  ارب رواد پیادا  شهروندان یك كشور باشد در ااغانستان چنین چیز هاى كه از
كرده از روى كا ذ به ااتماد و حكومت تا هنوز در عمل پیاده نشده استل ناممكن استل در كشورى كاه 
شهروندانش اكقرأ یا به زور س حل یا به تهدید یا به خاطر یك لقمه نان حاضر مى شوند باه پااى صاندوق 

ل صندوق به ن ع كاندید  یر مورد نظر خاویش بریازد چگوناه هاى رأى دهى راته برگه رأى خود را داخ
 مى شود در چنین كشورى از پروسه و روند "دمكراتیك" نام برد؟

 
در كشورى كه حد اقل نود در صد شهروندان آن از ح  و حقوق شهروندى خود خبر نداشته باشند به چه 

از تحصایل كارده هاا تاا هناوز در  اساس ما از دمكراسى و "پروسه دمكراتیاك" حارف ماى زنایمل بسایارى
ااغانسااتان از مااتن قااانون اساسااى و سااایر قااوانین ماادنى و شااهروندى و حتااى وكیاال پارلمااان و كاندیااد مقااام 
ریاست امهورى از قاانون ناماه انتخاباات چیازى نماى داننادل چگوناه از پروساه دمكراتیاك در ایان كشاور 

 .خود راحرف مى زنیمل ما هم خود را گول مى زنیم و هم مردم 
 



 

شغنانسیمای  اداره نشرات                                            ضیا باری بهاری                                                    3
 

در كشورى كه اكقریت شهروندانش اكر طالبانى دارند با داشتن چنین كتله بزرگ از مردم طالب و طالب 
 .پرور چه گونه ما از "پروسه دمكراتیك" حرف مى زنیم

 
نمى خواهم حرف هاایم خاداى ناا خواساته باعات م لات خااطر كساى شاودل صاادقانه بایاد اذعاان نماود كاه 

  .ارسنگ ها ااصله داردااغانستان و دمكراسى 
 

تا وقتى كه مردم سواد كااى نداشته باشند و تا وقتى كه مردم از ح  و حقوق شهروندى خود آگااه نباشاندل 
تا وقتى كه مردم انتخاب آزاد نداشاته باشاند و خ صاه در كشاورى كاه طبقاه كاارگر باا ساواد و روشان كر 

ى احازاب و ساازمان هااى اراگیار كاه از هماه ظهور نكندل در كشورى كه حزب باه م هاوم واق اى آن ی نا
اقشار اام ه نماینده گى كرده بتواند بواود نیایدل در چنین كشورى قوانین مادنى و دمكراتیاك هرگاز قابال 

  .عملى نیست
 

بارى نوشته بودم: در ااغانستان از بركت حضور اام اه اهاانى ماردم حا  رأى دهاى را دارنادل اماا حا  

 .اینرا مى گویند دمكراسى ق بى و باد آورده انتخاب آزاد را ندارندل


