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 اصالح و  یا تغییر نظام سیاسی افغانستان
 

ۀ جهانی در نظر بر افغانستان  تمرکز یافته است. سالیکه هم جامع 3314همۀ سخنها و نظرها به  بعد از سال 
دارد  ماموریت محاربوی خود را در  افغانستان نقطۀ  پایانی بخشد و نقش مشورتی و آموزشی را  برای  قوای 
امنیتی  افغانستان  داشته باشد، وهم انتخابات ریاست جهموری سر نوشت ساز  در افغانستان  دایر خواهد  شد، 

ها، حاالتی از طرف دستگاه  حاکمۀ کابل برای تداوم آنهم مشروط به اینکه  بر حسب برخی گمانه زنی 
 زمامداری  موجوده خلق نگردد.

ثبات سیاسی  و انکشاف یک کشور با تداوم نظام سیاسی از یکطرف و وارد کردن اصالحات بمنظور  رفع 
شور های نقیصه ها  و پر نمودن  خال های  قانونی و  سیاسی  از جانب  دیگر، رابطۀ تنگاتنگ دارد.  در   ک

که  نظام  دموکراتیک  سیر تکاملی داشته و امروز سر آمد و الگوی کشور های  دیگر  شده اند ، اصالحاتی  
را به مرور  زمان بر نظام سیاسی  دموکراتیک  شان وارد کرده اند که هم به نظام ثبات بخشیده و هم  نا  

ف جوامع  پر نموده و زمینۀ  انکشاف  مزید  رسائی ها و کاستی  ها را  مطابق  به خواست  زمان و انکشا
 همه شئون حیاتی  آن جامعه را فراهم ساخته است.

در جوامع  پیشرفته و  دموکراتیک همین  اصالحات  بوده است که  رهنمای این جوامع گردیده و  یک  جامعه  
نظام سیاسی و اقتصادی آن    قانونمند و مترقی را  ساخته است.  ایاالت متحدۀ امریکا از همین جوامع است که

الگوی  بسیاری  کشور ها گردیده است. این کشور در طول  بیش از دو صد سال توانست  با پشت سر گذاشتن 
پراگندگی  های  سیاسی و اقتصادی  و جنگ داخلی ، کشوری و ملتی  را بسازد که  امروز بحیث   یگانه ابر  

لمی و کنفرانس ها بار ها از  استادان و دانشمندان علوم سیاسی  و  قدرت جهان  تبارز کرده است. در مچامع  ع
مامورین عالیرتبۀ این کشور  شنیده ام که میگفتند ما هنوز  دموکراسی را تجربه میکنیم و راه طوالنی  پیشرو 

دلفیا پس از داریم که به پیمائیم.  اینها با  اتکا به اولین قانون اساسی  که بنیاد گذاران این کشور  در  فال
مشاجرات  طوالنی و داغ  به تصویب  رسانیدند، ضمایمی را بر آن قانون اساسی افزودند  که  نخست فقط  
بیست پنج ماده داشت ،  بدون اینکه  مغایرتی با هیچ یک از مواد اولیه داشته باشد  نه اینکه  آن قانون اساسی 

از اولین رئیس جمهور بقدرت رسید قوانین را ملغی را  ملغی کرده باشند  و هر  رئیس  جمهوری  که پس 
اعالم دارد و  قانون جدیدی را  نافذ  سازد .  حتی امروز نیز  متکی بر همان  قانون مقررات و  قوانین جدیدی  
مطابق به ایجابات عصر و  زمان  و نیازمندی های  مردم یا از طرف  کانگرس،  بزرگتریبن مرجع  قانون 

 یگردد و یا  رئیس جمهور چنین قوانینی را پیشنهاد و کانگرس آنرا تصویب میکند. گذاری ،  وضع م
نمونۀ بارز این  گفته پیشنهاد اخیر  بارک اباما رئیس جمهور ایاالت متحده  برای کنترول  سالح و   قانون 

را حق مشروع  مهاجرت  به ایاالت متحده است . ضمیمۀ شماره دوم  قانون اساسی  ایاالت متحده حمل سالح 
مردم میداند ولی کشتار های اخیر  بیگناهان و  حتی متعلمین مکاتب و  یونیورستی ها با  سالح تهاجمی، 
موجب آن گردید که رئیس  جمهور  تعدیالتی را از قبیل تحقیق در  مورد  سوابق آنانیکه سالح خریداری 

و ظرفیت  جاغور  سالح ،  پیشنهاد نماید  که  میکنند،  نوعیت  سالحی که اجازۀ فروش   آزاد  داشته باشد 
 مباحثات داغی را باعث گردیده است. 

همچنان   تعدیالتی در قانون مهاجرت به ایاالت متحده پیشنهاد شده است  که در حال حاضر در حدود  دوازده 
آنها و در نهایت   ملیون مهاجر  غیر  قانونی در ایاالت متحده  بسر میبرند که  مقرراتی براقامت  قانونی 

حصول تابعیت این کشور پیشنهاد گردید  که این موضوع نیز یکی ار  موضوعات مورد مناقشه بین طرفداران 
 و مخالفین است.

منظور از آوردن این مثالهای  زنده ،  تشریح و توضیح  نظام سیاسی و یا حقوقی ایاالت متحده نیست بلکه  دو 
نهاد اصالح  مقررات  است نه ملغی قرار دادن  قوانین سابقه. چنین اقدامات  نمونه از اقدام  قانونی و  پیش
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قانونی و  تقویۀ  قوانین  سابقه  یکی از ارکان عمدۀ ثبات  نظام های سیاسی حاکم  و  استحاکام یک جامعۀ 
 قانونمند است. 

را  تصاحب نموده، تمام  در جوامع و کشور های عقب نگهداشته شده مثل افغانستان، هر ز مامداری که قدرت
قوانین و مقررات  گذشته را  ملغی اعالم نموده و  قوانینی  را بذوق وسلیقۀ خودش نافذ ساخته است. در سی 

های سیاسی شد و با کودتای سر دار محمد  داود خان  در  هفدهم  خوش دگرگونیتسال و اندی که افغانستان دس
آغاز گردید، هر یک از زماداران افغانستان  خط  بطالنی بر  و سقوط سلطنت محمد  ظاهر شاه 1790جوالی 

یاوران شان، با ذهن گرائی ها و تمایالت  و و مقررات گذشته کشیدند و بر طبق آمال و آرزوی خود همه قوانین
سیاسی،  قومی، مذهبی، نژادی، سمتی  و منطقوی قوانین و مقرراتی وضع و با  فرامین  تقنینی  آنها را نافذ 

 39مطابق به   1039ختند که مشهور ترین آنها  فرامین  ٌنه  گانۀ  نور محمد تره کی پس از  کودتای  ثورسا
 است.  1791اپریل  

هر یک از  رژیم ها  طی همین سی سال و اندی که  قدرت را بدست گرفته اند، چه رژیم ترکی و امین و 
بعدا" هم رژیم طالبی، هریک برای خود  قوانین  ببرک کارمل بود و چه جمهوری اسالمی تنظیم های جهادی و

وضع نکردند و جامعه و کشور در  قوانین  رسمی و مقراتی داشتند وبعضی هم مثل رژیم های تنظیمی وطالبی
یک سر در گمی قانونی و حقوقی قرار داشت. هر قاضی و حاکمی و آمری طبق سلیقه و فهم خودش  به قضایا 

جمهوری  سردار محمد داود و رژیم کمونیستی  با دایر کردن  لویه جرگه های   رسیدگی میکرد. گر چه  رژیم
 فرمایشی قوانین اساسی را شانرا مهر تائید زدند.

وجود دارد و  3314حاال بر گردیم  به اینکه  چه دیدگاه های  و  فرضیه های  در بارۀ افغانستان پس از  سال 
یاسی در داخل و خارج افغانستان برای این ملت بال کشیده و  سر چه نانی سیاستمداران و  رهبران حرکتهای س

 زمین  خونبار  پخته خواهند کرد؟
تقریبا" یک و نیم سال  دیگر به انتخابت ریاست جمهوری افغانستان مانده است و بر طبق  قانون  اساسی 

ندارد و میدان برای کاندیدان  افغانستان آقای کرزی حق کاندید شدن به این مقام را بیش از دو دورۀ پنج ساله
دیگر از جناح ها ی سیاسی مختلف واشخاص انفرادی خالی شده است.  اینکه چه کسانی خود را کاندید خواهند 
کرد با چه کفایتی، سوالیست که خارج بحث ماست ولی چون در قانون اساسی  افغانستان  درجۀ تحصیل برای 

کم سوادی هم کاندید خواهد  بود چنانچه  در دو دورۀ انتخابات    کاندید شدن  بریاست جهموری قید نشده هر
 ریاست جمهوری تعداد کاندیدان  تا چهل نفر هم رسید.

ولی چه اندیشه های برای  آینده وجود دارد؟ گروهی  که بیشتر در صف مخالفین دولت موجوده  قرار دارند 
در دورۀ  معروف به دهۀ دموکراسی ده سال اخیر  بفکر  تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی هستند  که 

سلطنت محمد ظاهر شاه روی کار بود . گروه دیگری  بفکر  تشکیل یک نظام فدرالی هستند که  برای  والیات 
خود مختاری داده شود  که کاپی  از نظام های  اروپائی و امریکا  است. برخی  بفکر وارد کردن اصالحات  

که آنها هم جزئی از اوپوزیسیون یا مخالفین دولت موجوده هستند که بیشتر در جبهۀ   در نظام موجوده هستند
ملی و  ائتالف  برای تغییر تنظیم شده اند. عده ئی  دیگری  خواب الغای کامل نظام موجوده، تشکیل  یک 

آنرا هم خود شان دیگر ، تدوین یک قانون اساسی  دیگر و بعد رفتن بسوی انتخاباتی که  قوانین  قتؤمحکومت 
تنظیم کنند،  می بینند که  میتوان از حزب اسالمی  گلبدین حکمتیار ، گروهی از طالبان  و حرکت و یا حرکاتی 

 هم در خارج از کشورنام برد که از چنین نظری حمایت دارند.
ت و پسندیدۀ  همانطوریکه گفته آمدیم جوامع دیگر برای طی نمودن  نردبان  ترقی و پیشرفت ، بر جوانب مثب

قوانین و مقررات و نظام های حاکم بر کشور شان  اتکا کردند و آنرا  انکشاف داده اند که  برای جامعۀ شان 
 مفید  ثابت شده و مورد  قبول آن جوامع  بوده است.  

یکی از پر وقتی نگاه  کوتاهی به گذشته افغانستان  می اندازیم  می بینیم که تاریخ  چندین صد  سالۀ این کشور  
ماجرا ترین تواریخ منطقه بوده است. موقعیت  ستراتیژیک افغانستان آنرا در چهار راه جهان گشایان  و  مدنیت 
ها قرار داده است. این موقعیت در حالیبکه  یک فرصت طالئی  برای  استفادۀ معقول و مثبت بوده،  در عین 

بوده است که  بر خی از  زمامداران  توانسته بودند با زمان صحنۀ رقابت های قدرتهای  منطقوی و جهانی هم  
امکانات و منابع محدودی که در اختیار دااشتند از این موقعیت به نفع مردمان  این کشور استفاده کنند  که شمار 
شان اندک است. ولی  بیشتر زمامداران  نتوانستند  استفادۀ اعظمی را ببرند که چهار دهۀ اخیر  نمونۀ بارزی 

 ز این  گونه است. ا
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افغانستان فرصت های  طالئی را در درازنای تاریخ از دست داده است ولی  متاسفانه از چنین  درسهای  
تجربه  گرفته نتوانسته چون حقایق و واقعیت های تاریخ نظر  به ملحوظات معلوم و مجهول   آنطوریکه  

 رفتند و یا هم اگر ثبت شده  بدسترس   قرار داده نشده است.بایسته  بوده  نگاشته نشده  تا آیندگان  از آن پند میگ
و شکل بندی های  3314با دیدی کوتاه و موشگافانه به  جریانهای سیاسی  در افغانستان پیشاپیش  انتخابات    

  سیاسی ، می بینیم که بیشتر این جریانات از  روند تغییر  نظام  پشتیبانی میکنند . روندی که مثل گذشته  ها
باز هم سلیقه ها نسبت  به اصول و  ضوابط نقش  برازنده تر دارد و بر  معقولیت های سیاسی  سایه می افگند.  
ای کاش  سیاستمداران و  آنانیکه فکر میکنند در  سرنوشت  افغانستان  رقم  زده میتوانند ، بجای  کشیدن خط  

های باشند که بتواند این نظام نیم بند را استحکام بطالن بر گذاره های موجود،  بفکر اصالح نواقص و کاستی 
بخشد.  آخر این نظام شخصی نیست  و  در دوازده سال گذشته دست آورد های هم  داشته است.  این بدان معنی 
نیست که  هدف  دفاع از  دستگاه حاکمه موجود باشد بلکه  پشتیبانی از یک روند سیاسی است که تازه  شکل  

بیشتری  پیدا کند . آقای  حکمتبار و مال عمر و  ثریتؤمبه  اصالحات و  رهنمائی های  دارد تا  گرفته و نیاز  
گروهک های در خارج از کشور که تغییر  نظام و تشکیالت جدیدی را خواب  می بینند ، در پی  بدست  

ت و شرکت دران  گرفتن  قدرت هستند نه  پیشرفت کشور. آنها خوب میدانند که  با دایر  شدن انتخابا
صندوقهای شانرا با چند رای محدود بر خواهند داشت  چون  مردم  هنوز  راکت   بارانهای  کابل و تخریب 

این شهر  زیبا  را  فراموش نکرده اند. مردم هنوز ضرب  تازیانه  های طالب متحجر  را  با گوشت و پوست  
ن هنوز  هم درد ضرب  شالق و کیبل  بر   پای  های شان احساس میکنند.  دختران و  زنان   شجاع افغانستا

شان را بخاطر  پوشیدن  جراب  سفید و یا  بلند شدن صدای   پای  شان هنگام راه رفتن ، احساس میکنند. 
 پسران و دختران جوان  را هنوز درد و رنج  جلو گیری از  رفتن به مکاتب و تحصیل  می آزارد. 

کاستی های که دارد   زمینۀ  رفتن هشت ملیون  کودک  را به مکاتب میسر   نظام کنونی  با همه نواقص و 
ساخت.  درست بخاطر  دارم که  در زمان حکومت تنظیمی و طالب اگر  کسی میخواست از یکی از عزیزانش 

.  در خارج کشور  خبری  بگیرد  باید به  پاکستان و یا ایران میرفت تا  چند کلمۀ تیلفونی با او صحیبت کند
امروز  هفتاد در صد مردم  افغانستان یعنی بیست ملیون  نفر از تیلفونهای  همراه استفاه میکنند و هر لحظه به 

هر کجای  دنیا از عزیزان شان خبری گرفته میتوانند.   امروز   بیست و هشت  کانال  تلوزیون و بیش از  
ماهنامه  در افغانستنان نشرات دارد. در حالیکه  یکصد و بیست   دستگاه  رادیو و  صد ها روزنامه و مجله  و

 در نظام  طالبی  تلویزیون  بدار زده میشد 
اینها برای دفاع از حکومت موجود نیست بلکه  دفاع از نظامی است که  میتواند با آوردن اصالحات مفید تر از 

خدمات را  به نیاز مندان  این باشد. دفاع از  فرصتهای است که تشبثات خصوصی  توانسته اند  این همه 
 عرضه نمایند. دفاع از  خدمات صحی است که برای  هشتاد در صد مردم افغانستان فراهم ساخته شده است. 

لذا آنانیکه  فکر میکنند که باید نظام سثوط داده  شود و از نو  بنیاد دیگری  پیریزی گردد ،  جز اینکه مانع 
ی  داشته میتواند؟ پس  بهتر است   اگر از گذشتۀ خود  نیاموخته ایم از  پیشرفت و ترقی  شوند  آیا دلیل دیگر

گذشته دیگران  بیاموزیم  و به بینیم که  دیگران چه راه های را پیموده اند تا رفاه امروزی را  بدست آورده اند 
رای  همه  میسر  . امروز  دسترسی  به  واقعیت های  تاریخی افغانستان ،  با نشر کتب و آثار گذشتگان ،  ب

است.  از برکت  همین تحوالت  بعد از  سقوط رژیم طالبیست که  صدها مطبعۀ  شخصی  در افغانستان  
مصروف  فعالیت است و هر  روز  ده ها و صد ها عنوان جدید به بازار می آید  و  راه وارد کردن  آثار  

تۀ خود و دیگران، مثل  دیگران،  در راه اصالح دیگران  از خارج هم  باز است. پس  میتوان با نگاهی به گذش
 نظام  و موثریت  بیشتر  آن کوشید  نه اینکه در پی  سثوط   نظام و نا بودی دست آورد های مثبت  بود.

اما  باید بخاطر داشت که هر کشور نظر  به خصوصیات اجتماعی ، فرهنگی ،  مذهبی،  اقصادی و ملی خود   
آن جامعه را بر میگزیند و نمیتوان  نظام های  دیگران را  با تمام خصوصیاتی که   نظام  سیاسی کار آمد به

دارد ، در کشوردیگری  پیاده کرد. هر کشور، با در نظر داشت شرایط خاص خودش  اصول  دموکراتیک را 
نظر  به  پیاده میکند. این اصول  تعبدی و غیر  قابل  تغیر نیست بلکه اصولیست انعطاف  پذیر که میتوان 

شرایط و خصوصیات هر جامعه  آنرا  تعدیل  و کار گر ساخت.  انتخاب  دیدگاه های که  جریانات مختلف 
سیاسی  افغانستنان در داخل و خارج این کشور دارند  به مردم این کشور تعلق  دارد. حق مسلم هر ملتی است  

بر گزیند  چه این  نظام  ریاستی باشد، چه   تا  نظامی  را که  مفید تر به  شرایط آنکشور تشخیص میدهد، 
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بشر،  حقوق به اصول دموکراتیک، پارلمانی و چه  فدرالی. ولی آنچه مسلم است  اینست که  هر نظامی باید
 آزادی های که مغایر ارزشهای  فرهنگی یک جامعه  نباشد متعهد  باشد.   آزادی بیان وسایر
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