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ناشر و نویسنده :احمد فواد ارسال
ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
ماستری در مطالعات امنیت ملی/منطقه ای
تمرکز در آسیای جنوبی/مرکزی/خلیج عرب/فارس

قسمت سوم تحلیل وزارت خارجه امریکا از تجربه دیموکراسی
افغانستان در سال 3791
نوت :خدمت آن خواننده های محترمی که قصد تحقیق و تحلیل و تجزیه حوادث و تاریخ معاصر افغانستان را از طریق مطالعه
عینی بدون در نظرداشت احساساسات شخصی دارند ،ومیخواهند از تحلیل منطقی استفاده نمایند عرض میگردد:
این قسمت سوم از یک تحلیل و تجزیه دهه تجربه دیموکراسی افغانستان است که در سال  0791توسط دفتر ریسرچ و
استخبارات وزارت خارجه امریکا نشر شده بود .با آنکه مردم و اشخاص دخیل در سیاست افغانستان تحلیل ها و برداشت های از
دهه دیموکراسی داشته اند و کرده اند  ،دیده میشود که نویسندگان امریکائی در این ریسرچ دهسال تجربه دیموکراسی در
افغانستان را به صورت عینی مشاهده کرده و تحلیل و تجزیه منطقی کرده اند .این تحلیل و تجزیه با استناد منطقی بر قانون
اساسی سال  0791کوشش کرده است تا روابط ارگان های سه گانه دولت را تحلیل و تجزیه نماید .در این ریسرچ تشریح میشود
که چرا صدراعظم ها بی قدرت بوده اند و روز به روز ضعیفتر میشده اند  ،چرا وزرا و وکال هریک به صورت انفرادی کار
میکرده اند و همه به شکلی به مداخله پادشاه در پیشبرد امور شان ضرورت داشته اند و برای بدست آوردن حمایت پادشاه با هم
در رقابت بسر میبردند که خود باعث مشکالت مزید در پیشرفت امور میگردیده است .محققین این ریسرچ با تحلیل منطقی نشان
میدهند که چگونه قانون اساسی سال  0791فضائی را بوجود آورده بود که یگانه راه حل مشکالت و پیشرفت امور پادشاه بود.
قسمت های باقیمانده این ریسرچ در هفته آینده تقدیم خواهد شد.
ترجمه در ذیل تقدیم است

بن بست بین قوای مقننه و اجرائیه
زیادترین تأثیر یک پارلمان بدون احزاب سیاسی در بن بست شدید در بین قوای مقتننه و قوای اجرائیه تبارز کرده است .با وجود
آنکه قانون احزاب سیاسی چند سال قبل در ولسی جرگه تصویب شده است ،پادشاه قانون احزاب را معلق نگهداشته است .پادشاه
از این میترسد که اگر وی احزاب سیاسی را اجازه تشکیل بدهد موفق نخواهد بود که از شکل گیری این احزاب سیاسی بر خطوط
قبیله ای ،زبانی و منطقه ای جلوگیری نماید که این ترس پادشاه تا اندازه زیادی درست به نظر میرسد.
اما بدون موجودیت احزاب سیاسی هر وکیل از یک منفعت محدود خاص نماینده گی کرده و تشکیالت و دسپلین حزبی بر وکیالن
حاکم نمیباشد .مشکل فوق تشکیالتی صدراعظم ها را مجبور میکند که تالش کند تا حد اقل نصف  509عضو ولسی جرگه را به
صورت انفرادی قناعت بدهد که برای قوانین پیشنهادی وی رای بدهند ،و صدراعظم مجبور است که دوی بر سه اعضای ولسی
جرگه را راضی بسازد که در جلسات ولسی جرگه اشتراک کنند تا حد نصاب ولسی جرگه پوره شود .یک چنین هدف بزرگی
برای صدراعظم و اعضای کابینه ای وی چنان یک کوشش عظیم میخواهد و مایوس کننده است که رسیدن به آن بدون
مداخله پادشاه ممکن نمیباشد .مداخله پادشاه هم صرف در مسایل عمده میسر است ؛ و حتی در آن صورت هم یقینی نیست که حد
نصاب در ولسی جرگه پوره شود .دلیل آن در این است که وکیالن به این عادت کرده اند که تا آن حدی از پوره شدن حد نصاب
در ولسی جرگه جلوگیری شود تا بتوانند از حکومت امتیازات انفرادی برای منافع مشخص خود بدست بیاورند .چانه زدن در
پرداخت امتیازات انفرادی برای حد اقل نصف وکال و مجبور شدن برای استفاده از مداخله پادشاه برای تصویب قوانین و
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مقررات در هر مورد سبب میگردد که صدراعظم ها با هرپیشنهاد قانون و مقررات جدید به ولسی جرگه مجبور شوند که با دادن
امتیازات به وکال چنان بهای زیادی بپردازند که از اثر آن موقعیت سیاسی صدراعظم ها تدریجا ً تضعیف میگردد.

هرج و مرج و بی نظمی در کابینه:
از طرف دیگر این مشکل ذاتی و بنیادی تشکیالتی تشریح شده درفوق که اساس ضعف صدراعظم میباشد باعث بوجود آمدن هرج
و مرج و بی نظمی در کابینه وی میگردد .گذشته از آن مشکل عدم وجود یک رابطه بنیادی بین کابینه و ولسی جرگه که در
قانون اساسی  0791افغانستان پیش بینی نشده است باعث مشکالت دیگری میگردد .با این شرح که وزرا معموال از بین
تعلیمیافته های مسلکی انتخاب میشوند که هیچ رابطه اجتماعی و سیاسی با ولسی جرگه ندارند؛ مثالً در کابینه جدید صرف یک
نفر از اعضای سابق مشرانو جرگه شامل بوده و هیچ عضو سابق و یا فعلی ولسی جرگه در کابینه شامل نیستند .این باعث میشود
که وزرا نفوذ بسیار کمی در ولسی جرگه داشته باشند و تماس شان با ولسی جرگه محدود باقی بماند؛ تماس محدودی که صرف
در مواقعی میباشد که پروگرام های وزرای مذکور در ولسی جرگه مورد بحث قرار میگیرد .همانطوری که در فوق تذکر یافت
بنا بر عدم موجودیت وجه مشترک شمولیت در یک حزب سیاسی وزرا هیچ نفوذی در ولسی جرگه نداشته و ولسی جرگه را با
یک نظر شک و بی اعتمادی میبینند .از طرف دیگر با وجو د اینکه صدراعظم در اول وزرا را انتخاب میکند اما در اصل این
پادشاه است که وزرا را مقرر میکند و بنا بر موجودیت بن بست تشریح شده در فوق بین کابینه و ولسی جرگه وزرا هم برای
تطبیق پروگرام های شان متکی بر حمایت فعال پادشاه میباشند .این حالت سبب میگردد که هر وزیر وزارت خود را به شکل
مستقالنه اداره میکند و هر وزیر با وزرای دیگر ،و حتی با شخص صدراعظم ؛ در رقابت میباشند تا بتوانند زیاده تر و پیشتر از
دیگران حمایت پادشاه رابرای وزارت و پروگرام های خود بدست بیاورند.
از آنجائی که دربین وزرا کدام سیستم رتبه بلند و پائین وجود ندارد  ،و وزرا به پالن های همدیگر و وزارت پالن اعتنائی ندارند
 ،وزرا برای تنظیم الویت های پروگرام های پیشنهادی پالن ها ی دیگران را در نظر نگرفته  ،در رقابت با یکدیگر میباشند .در
یک چنین حالتی پروگرام ها و پالن های پیشنهادی وزرا به صورت انفرادی میباشد و در یک پروگرام منظم وزارت پالن تنظیم
و سنجش نمیشوند .در نتیجه معموالً بها و مصارف پالن های پیشنهادی وزارت های مختلف بیخبر از دیگر در مجموع از اندازه
موجود منابع دولتی برای اجرای این پالن ها زیاده تر میباشد و این خود باعث رقابت زیاده تر در بین وزرا میگردد ،و هر
وزیر برای بدست آوردن منابع و و برای تطبیق واجرای پالن ها و پروگرام های خود در راه بدست آوردن حمایت پادشاه
کوشش فردی کرده و با یکدیگر وحتی با صدراعظم رقابت می نمایند .یک نمونه قدرت فردی وزرا دمحم موسی شفیق وزیر
خارجه در حکومت قبلی بود که شدیدا ً از طرف پادشاه حمایت میشود و به همه معلوم بود که موسی شفیق قوی ترین شخص در
کابینه محسوب میشد و این تا زمانی ادامه داشت که صدراعظم داکتر ظاهر خان مجبور به تسلیم کردن استعفای خود شد.

کلید ها در دست پادشاه است:
هردو ارگان اجرائیه و مقننه دولت افغانستان برای تعین سمت و مسیر حرکت و بر ای بدست آوردن مشروعیت به سوی پادشاه
می بینند .هر موقعی که پادشاه بخواهد که یک قانون تصویب شود وی میتواند وکال را متقاعد بسازد تا قانون مذکور تصویب
شود ،و هر زمانی که وکال مخالف قانونی باشند به پادشاه شکایت میکنند و پادشاه قانون مذکور را متوقف میسازد .از آنجائی که
پادشاه خودش را از عملیات روزمره دور نگهمیدارد این کار باعث شده است که جریان کار ها در افغانستان یک دوره تکراری
باشند مشتمل بر یک مدت طوالنی بن بست و فلج کار ها ،تا زمانی که پادشاه مداخله کند و آن بن بست حل شده و حرکت موقتی
در کار ها صورت میگیرد ،و بعد دوباره یک دوره طوالنی فلج و بن بست کار ها دیده میشود تا مداخله بعدی پادشاه؛ که این
دوره ها مداوم تکرار میشوند .این نوع طرز عمل و سیستم سبب شده است که پادشاهی که قدرت اصلی را در دست دارد مبدل
شده است به تنظیم کننده کار های دولت؛ وظیفه ای که در اصل باید صدراعظم انجام بدهد .در یک چنین محیطی که هر وزیر
وزارت خود را مستقالنه اداره میکنند و پادشاه پالیسی را معین میسازد  ،دیده شد که هر کدام از چهار صدراعظم گذشته این دوره
دیموکراسی  ،مشاهده کردند که اختیارات و قدرت شان تدریجا ً کاهش یافته و در نتیجه صدراعظم ها بی تأثیر و حتی
غیرضروری به نظر میرسند.
بنابر این با وجود نمایش تزئینی یک دیموکراسی پارلمانی دولت افغانستان  ،تا همین چندی پیش افغانستان خصوصیات یک شاهی
مطلقه را تبارز داده است و بر مبنای خطوط جرگه قومی عنعنوی افغانستان عمل کرده است .این خصوصیت قبیلوی و عنعنوی
به دلیلی قابل اجرا بوده است که اکثریت مردم افغانستان بیسواد هستند و در یک جامعه محافظه کار قبیلوی مثل افغانستان مردم
مامورین دولت را منحیث نماینده پادشاه تحمل مینمایند ؛ آنها نه معنی "تجربه دیموکراسی" را میفهمند و نه به آن اعتنا میکنند .اگر
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یک سلسله تغیرات اساسی در رول های سیاسی و قدرت شخص پادشاه بوجود آورده نشود این مسیر در افغانستان ادامه خواهد
یافت.

پایان قسمت سوم اصل سند در ذیل قرار دارد
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