نـظـری بـر اوضاع سيـاسـی افغـانـستـان
داکـتــر فــريـار کـھـزاد
بعد از مداخله قدرت ھای بزرگ در افغانستان و تعيين دولت فعلی يک عده انکشافات مثبت و منفی در آن کشور
صورت گرفت .قسميکه در اوايل قسمت مثبت آن بيشتر و آھسته آھسته در طی چند سال اخير بار منفی آن بزرگتر
شده ميرود و شايد اين بار منفی اگر به بار مثبت تبديل نگردد بالخره باعث سقوط اين اداره گردد .بيائيد مطالعه
نمايم که چرا نصيب افغانستان و مردم رنج ديدۀ آن از قسمت مثبت کمتر و از منفی بيشتر بوده و بيشترتر ميگردد
و کی ھا و چه ھا چگونه سھمی در اين مسايل داشته اند و دارند و چگونه ميتوان آنرا از منفی بطرف مثبت کشاند.
سھم کشورھای خارجی:
آيا ھدف از مداخالت نظامی خارجی ھا در افغانستان آبادی کشور ،احيای مجدد و آرامی مردم آن بوده است؟ آيا
آنھا خواھان پيشرفت اقتصادی افغانستان بوده اند؟ آيا آنھا ميخواستند افغانستان منحيث يک کشور مستقل و قدرتمند
در منطقه عرض وجود کند؟ آيا آنھا جھت آوردن امنيت به افغانستان آمده بودند؟ آيا توانائی ايجاد امنيت را با اين
نوع استراتيژی ھا داشتند؟ آيا آنھا متعھد به پرداخت وجوه مالی برای ھمه امور افغانستان بوده اند؟ و به ھمين
ترتيب سواالت بسيار بيشتر ديگر ...؟
فکر ميکنم جواب به تمام اين سواالت منفی بوده ،ھست و خواھد بود .از باستانی ترين زمانه ھا تا عصر حاضر
تاريخ اين کشور نشان ميدھد که بيگانگان تجاوزگر ھيچگاھی برای اين کشور چيزی را که نمايانگر آبادی و
پيشرفت باشد نياورده اند بلکه سراسر ھمه خرابی و ويرانی بوده است مگر آنکه بيگانگان در اينجا حل و مزج شده
اند و اين سرزمين را منحيث وطن مالوف خود قبول کرده اند و بعد در اثر کار و زحمت آنرا به پيشرفت ھائی ارج
ناکی رسانده اند که اين قسمت حل و مزج بيگانه ھا با تجاوزگران بيگانه کامالً فرق دارد.
اگر خارجی ھا در حل مشکالت افغانستان سھم ميگرفتند راه ھای زيادی وجود داشت که چند نمونه آن ذکر
ميگردد:
 آنھا عمليات نظامی ارتش ھای خود را در افغانستان در يک اداره منسجم نموده و با احيا و عمليات ارتشافغانستان ھماھنگ مينمودند تا تمام اين عمليات بصورت مشترک و ھماھنگ پيش ميرفت و به مردم
ملکی و بيگناه صدمه ئی وارد نميشد .آنھا ھمچنان ميتوانستند از اول برای افغانستان پالن اعمار يک
ارتش قوی با شاخه ھای زمينی ،ھوائی ،کوماندوئی ،توپخانه ،تانک وغيره را بگيرند.
 آنھا ميتوانستند کمک ھای مالی کشور ھايشان را از طريق مجرای دولت افغانستان برای پروژه ھا وکارھای مختلف گسيل نموده و کارھا را پيش ببرند و بدينطريق دولت را نيز قوی سازند.
 آنھا ميتوانستند از افغان ھائيکه در کشورھايشان زندگی ميکنند در مورد افغانستان و مردم افغانستان وسرزمين اين کشور و فرھنگ مردم آن معلومات حاصل نموده و از اين افغان ھا در امور افغانستان
استفاده کنند.
 آنھا ميتوانستند حکومت افغانستان را در تعيين سيستم اقتصادی ،روش سياسی ،تقسيمات اداری-جغرافيائی و غيره امور قسميکه خواست مردم افغانستان بود و چيزيکه از نقطه نظر علمی برای آن
کشور بھتر بود رھنمائی نموده و کمک کنند.
 آنھا ميتوانستند ھمسايه ھای پرغرض افغانستان را با فشار وادار سازند تا در امور افغانستان بيشترمداخله ننموده و با پيمان ھا و معائدات بين المللی آنھا را وادار و مجبور به اين نوع ھمکاری نمايند.
 آنھا ھمچنان ميتوانستند دولت جديد افغانستان را در طرح يک پالن ھمه جانبه ،خودکفا و مناسب حالافغانستان تشويق نموده و راه اجرای پروژه ھای مھم اقتصادی را در کشور ھموار سازند.

-

آنھا ميتوانستند دولت افغانستان را در کجروی ھايش متوجه نموده و نميگذاشتند راه ھای نادرست را پيش
گيرند.

آيا اين کشورھا با متخصصين ورزيدۀ شان اين مطالبی را که ذکر شد نمی دانستند و آگاه نبودند؟ اگر اشخاص
عادی مانند من اين چيزھا را از ھمان آغاز درک ميکرد ،به يقين که متخصصين کشورھائی که امروز در
افغانستان حضور دارند اين ھمه موضوعات و بيشتر از آن را به شکل بسيار خوبتر ميدانستند ولی عمداٌ و
قصداً ھدف شان پيشرفت و آرامی افغانستان و مردم آن نبود و در آينده ھم شايد نباشد.
سھم حکوکت افغانستان:
متاسفانه سھم دولت افغانستان در نابودی و ويرانی وضع افغانستان بيشتر از بھبودی آن بوده است .يکی از خالھای
مھم کنفرانس بن اين بود که بايد بصورت صريح تصريح ميکرد که ادارۀ امور در دورۀ موقت ،انتقالی و انتخابی
به دست يک شخص يا گروه سپرده نميشود و به اين ترتيب کسی برای تحکيم قدرت شخصی ،خانوادگی ،حزبی،
قومی و گروھی در اين دوره ھا فعاليت نميکرد .اين چيزی نبود که کسی نداند ولی ماده ئی که اين اصل را تأمين و
تضمين کند در آن گنجانيده نشد و افغانستان به دست اشخاص و گروه ھائی گذاشته شد که از روز اول معلوم بود
کاری از دست آنھا ساخته نيست و فقط برای منافع شخصی و خانوادگی خود فکر ميکنند و خواھان ايجاد يکنوع
پادشاھی در لباس جمھوری ميباشند .اينکار به بسيار وضاحت از روزھای اول معلوم بود.
بصورت کلی موارد ذيل در تضعيف دولت کمک بسيار کرد:
 بی توجه ئی قصدی در جذب نکردن افراد متخصص افغانی در امور دولت و کشور از افغانھای داخل وخارج کشور.
 عدم کار بر پالن کلی کشور و از بين بردن وزارت پالن .يکی از عوامل بسيلر مھم. ناتوانی در ايجاد پروژه ھائيکه توسط قوای بشری پيش برده شود و ھزاران نفر را صاحب کار کند. تقلبکاری در لويه جرگه ھا و قانون اساسی کشور با ديده درائی و بی شرمی بيحد. آزاد گذاشتن تعداد زياد احزاب سياسی تا جائی که مفھوم احزاب سياسی کامالً از بين رفت. بی توجه ئی به امور اقتصادی و بازار و قيمت ھا بنام اينکه بازار آزاد اقتصادی در کشور مروج شدهبدون آنکه افغانستان تجربه و سرمايه کافی برای بازار آزاد و اقتصاد کامالً آزاد سرمايه گذاری داشته
باشد.
 بی توجه ئی به روش سياسی ديموکراسی قسميکه در ظاھر از روش ديموکراسی يادآوری ميگردد و دراصل و بطن اکثر کارھا با روش ديکتاتوری پيش برده ميشود.
 اعالن کشور در ظاھر چند فرھنگی و چند زبانی و در اصل پيشبرد يک فرھنگ و يک زبان تا جائيکهمربوط به سياست ھای دولتی ميباشد.
 تقلب کاری در انتخابات اعضای مجلس سنا و نمايندگان و نبودن شروط الزم برای کانديدا ھای مجلسشورای ملی و بدين ترتيب ھر بيسواد و با سواد و جانی و خائين و جاسوس وارد شورا شد.
 تعيين بيست و پنج نفر در مجلس سنا از طرف رئيس جمھور مانند يک پادشاه که در نظام ھای جمھوریجای و امکان ندارد.
 بوجود آورن تيم مخصوص در داخل حکومت بصورت غير رسمی. کار دادن يک تعداد عظيم دوستان ،آشنايان ،خويشاوندان وغيره از طرف ھمه اعضای کابينه و معاشدادن آنھا از کيسه خليفه بدون آنکه ھمه آنھا واقعاً متخصص امور باشند.
 ناتوانی در برابر خارجی ھا و اعمال نا شايست آنھا در ھمه امور کشور. سپردن پروژه ھای مھم کشور به خويشاوندان و عقارب از طرف نھاد ھای مھم دولتی. بی توجه ئی عمدی در ھمه امور به ويژه تحصيالت عالی و تحقيقات علمی و امور واليات. بی توجه ئی به ھمه پيشنھادات و نظرياتی که از طرف وطنداران آگاه و دلسوز در سراسر جھان نشرميشد.
سھم مردم افغانستان:
مردم افغانستان نيز در خرابی ھا و ويرانی ھای کشور سھم کمتری نسبت به دول خارجی و دولت داخلی ندارند.
آنھا ھم به نوبۀ خود سھيم با اين نوع کار ھای ناشايست ھستند .از آن جمله:

-

بی خاری و به مه چی گوئی و عدم ھمکاری يک عدۀ عظيم افراد کشور.
مفت خوری و گدا صفتی يک تعداد ديگر ھموطنان که آنرا وظيفۀ خود ساخته اند.
نوکرمنشی بعضی از گروه ھای سياسی در رأس آن طالبان ويرانگر و اسالم فروش.
شراندازی و بازی ھای يک عدۀ ديگر مبنی بر تعصبات قومی ،مذھبی ،زبانی وغيره که بيشتر شان
خارج نشين بوده و ادعاھای روشنفکری ھم دارند.
بيسوادی و جھالت اکثريت عظيم جامعه که ناشی از ناکارائی ھای حکومات سابق نيز ميباشد.
زر اندوزی رھبران جھاد و استعمال مردم وطن بنام دين و مذھب.
چشم به انتظار بودن به ديگران برای انجام کاری برای شان ،يک نوع ديگر مفت خوری.

سھم شورای ملی:
شورای ملی افغانستان که مرکب از دو مجلس سنا و نمايندگان ميباشد تا حال نتوانسته است نقش درست در امور
کشور و دولت بازی کند .شايد داليل آن اينھا باشد:
 انتخاب يک عدۀ نمايندگان با روش تقلبکراسی. نابلد بودن اکثر نمايندگان و سناتور ھا از روند قانونگذاری و امور ھمچو کارھا. غيرحاضری بی حد يک عدۀ زياد نمايندگان و سناتورھا و ادعای کار کردن از خانه. ادعای بيش از حد امتيازات و معاشات بدون در نظر داشت اقتصاد کشور و دست آوردھای خودشان. پوره کردن بيخوابی ھای مھمانی ھا در داخل صالون شورا و در برابر کمره خبرنگاران. بی تحصيل و تخصص بودن اکثر اعضای شورا ،چنانچه يک تعداد زياد شان به کورس ھای سوادآموزی سياسی و قانون گذاری معرفی شدند.
 فيصله ھای بدون دست آورد ،مانند عدم اعتماد وزرا و ديگر کارھائيکه قوه اجرائيه کوچکترين اھميتیبدان ھا نداد و اعضای شورا کمترين غيرتی از خود نشان ندادند.
 متاسفانه منسوب بودن تعداد زياد اعضا به تعصبات دينی ،مذھبی ،زبانی ،قومی ،سمتی وغيره کهمنعکس دھندۀ تصميمات شان در امور شورای ملی ميباشد.
 عدم وجود و حضور گروه ھای حزبی و يا پارلمانی در شورا و بدين صورت پيشبرد امور بصورتفردی که ھميشه باعث طوالنی شدن مباحث بيھوده گريده است.
 عدم شناخت نماينده از موکلين و حوزۀ انتخابی اش و بر عکس ،زيرا از ھر واليت چند نفر به شورا راهيافته اند بدون آنکه بدانند نمايندۀ کدام حوزۀ انتخابی ھستند و يا مردم بدانند که نمايندۀ مستقيم شان کيست.
 عدم توانائی در برخورد با امور قوۀ اجرائی و قضائی و امور خود قوۀ مقننه و بدين ترتيب نمايندگینکردن از مردم در امور کشور.
 شامل بودن يک تعداد زياد اعضای اين نھاد ملی در باندھای مافيائی ،جاسوسی ،وطن فروشی ،گروه ھایتخريبکار ،قاچاق مواد مخدر و ديگر کارھای ضد ملی.
 چنه بازی نمايندگان در ادارات وزارت خانه ھا برای بدست آوردن کرسی ھای باد آورده برای طرفدارنشان بدون در نظر داشت اصل شايسته ساالری که ھم شايسته ساالری را قربانی کردند و ھم حيثيت
مجلس شورای ملی را به ُملی تبديل کردند.
 نداشتن اخالق ملی و سياسی در امور کارھای سياسی يک عدۀ از نماينده ھا مانند پرتاب گيالس ھا بريکديگر ،اخراج خبرنگاران از سالون شورا وغيره.
 سير بين بودن و سمبول بودن يک عده کثير نماينده ھا و سناتورھا.سھم سيستم سياسی اقتصادی:
از آنجائيکه سياست اقتصادی مناسب برای کشور انتخاب نشده است اين روش خود باعث مشکالت اقتصادی
گرديده است .آيا برای کشوری که تعدا سرمايه گذاران آن به تعداد انگشتان است ،ميشود اقتصاد بازار آزاد را
انتخاب کرد؟ آيا ميشود اقتصاد افغانستان را مانند اقتصاد اياالت متحدۀ امريکا تنظيم کرد؟ حد اقل تا مدت بيست
سال اين کار امکان پذير نميباشد .بنابرين اقتصاد بازار آزاد با اين شکل و سر کله برای افغانستان کاريست که اگر
آنرا در پالن ھای بعدی بعد از زمينه سازی ھای ضروری به اجرا بگذارند شايد به نتيجه خوبی برسد .بايد عرض
نمود که اقتصاد افغانستان در حالت حاضر حتی اقتصاد بازار آزاد ھم نيست بلکه اقتصاد فساد و چپاول و اقتصاد
ضد اقتصاد ميباشد که اصالً نبايد بنام اقتصاد ياد گردد .ھمه ميدانند که اقتصاد اين کشور اقتصاد مواد مخدر،

اقتصاد قاچاق مواد مخدر ،اقتصاد چپاولگران زمين ھای عامه ،اقتصاد گداھای کابل ،اقتصاد مفت خوری يک عده
زياد مفت خور و اقتصاد رشوه ستانھای دولتی و در اين اواخر اقتصاد اختطاف کنندگان و آدم ربايان است که بدين
گونه ميخواھند اقتصاد خود را رونق دھند و در کنار ھزارن عيب ديگر اينرا ھم در لست عيوب مردم افغانستان
اضافه کنند.
قابل يادآوريست که نوع اقتصاد نبايد در قانون اساسی ذکر گردد زيرا اصالً مربوط به احزاب سياسی و يا گروه
ھائيکه حکومت و کابينه را تشکيل ميدھند ،ميباشد .متاسفانه آن چنان حزب ھائيکه دارای پاليسی ھای روشن
سياسی اقتصادی باشند ھنوز در افغانستان به ميان نيامده است.
سھم احزاب سياسی:
بعد از آنکه فعاليت احزاب سياسی در افغانستان مجاز اعالم شد به عوض بوجود آمدن احزاب مفيد سياسی در
حقيقت دکانھا و مغازه ھا و فابريکه ھای سياسی و حزبی بوجود آمد .آنھم نه چند حزب محدود بلکه تقريباً صد
حزب که ماھيت و اھميت حزب سياسی به قيمت کشمش نخود تنزيل نمود .قسميکه کسی نه نام اين حزب ھا را
ميداند و نه از مفکوره و پروگرام سياسی و اقتصادی آنھا اطالعی دارند .ھر کدام آنھا به شکلی خود را در القاب
اسالمی و ملی پيچاندند و بازار درآمد را برای خود باز کردند .در بوجود آوردن احزاب سياسی خارجی ھا ھم با
تمويل وجوه مالی شان آنھا را کمک نمودند .ھدف خارجی ھا آن بود تا با ازدياد احزاب سياسی قدرت فعالين
سياسی را تقليل نموده و فعاليت آنھا را بی اثر سازد که در اين کار خود فوق العاده موفق بوده اند .شما خود فکر
کنيد اگر از ھر حزب سياسی دو نفر به شورا راه يابند چه کاری را پيش برده ميتوانند .پس فرق فعاليت حزبی دو
نفر با فعاليت انفرادی چيست .واضح است که حزب معنی و مفھوم خود را از دست ميدھد .بر عکس اگر حزب ھا
ھر کدام دارای پنجاه عضو در شورا ميبودند ،حرکات بزرگی را ميتوانستند سازمان دھند .از اين حزب ھا
کوچکترين حرکتی که در سطح افغانستان و جھان باشد ديده و شنيده نشده است .بايد اين دوکان ھا ھر چه زودتر
بسته گردد .مخصوصاً اينکه اين دوکان ھا ھمه به اساس تعصبات قومی ،زبانی ،منطقوی ،سمتی و ديگر تنگ
نظری ھای ناسالم بوجود آمده اند .بيشتر اعضای اين دوکان ھا اشخاصی اند که در رژيم ھای گذشته يادگارھای
نادرستی گذاشته اند که بايد در آينده حاضر به جواب گوئی مردم افغانستان باشند.
سھم توزيع و پخش قدرت:
ما در حاليکه يک دولت جديد را بنيان گذاری نموديم ولی انرا به اساس دولت ھای سابق تھدابگذاری کرديم .دولت
ھائيکه در آن قدرت سياسی پخش و توزيع نشده بود و بدين ترتيب باعث استبداد و بی عدالتی بودند .ما در عصر
حاضر آن بی عدالتی ھا را دوباره روی کار آورديم و غافل از آنکه آن نوع پخش قدرت در گذشته ھمۀ ما را
محصور نموده بود ولی سھواً و اما قصداً در رويکار آوردن آن بيحد تالش نموديم .بنام سيستم رياستی ،روش
ديموکراسی ئی را که پايه گذاری نموده بوديم با سيستم رياستی به ديکتاتوری تبديل نموديم .بدون آنکه مانند
کشورھائيکه دارای سيستم رياستی ھستند قدرت را به يک شکل ديگر پخش نموده باشيم .يکی از ارکان يک روش
ديموکراسی پخش و توزيع قدرت سياسی ميباشد و بدون آن نميتوان نامی از روش ديموکراسی گرفت .تجمع قدرت
در يک نقطه در رأس يا در رياست جمھوری از روش ديکتاتوری نمايندگی ميکند و درست مانند يک دولت شاھی
ميباشد .ما ھميشه با نام ھای جديد خود را خوش ميسازيم و محتويات جديد را نميپذيريم و يا نميشناسيم .فکر ميکنيم
اگر نظام رياستی را اعالم نموديم فردا در پيشرفت از اياالت متحده امريکا گوی سبقت را ميبريم .بی خبر از آنکه
ماھيت و محتويات سيستم سياسی ما کھنه تر از گذشته و متناقض تر از ھميشه و بيکاره تر از ھر رژيمی که در
جھان است ،ميباشد .برای خوش ساختن خاطر خود و بيگانه آنرا با ھر نوع لقب و صفت دينی و مذھبی و مدرن و
امريکائی و اروپائی می پيچانيم و قصداً و عمداً ھمه را فريب ميدھيم در حاليکه فريب خوردۀ اصلی خود ما ھستيم.
اگر خواھان سيستم رياستی بوديم بايد قدرت را بصورت افقی در واليات پخش مينموديم و يا دولت و حکومت را
در يک نقطه متمرکز نميساختيم و ھر دو پست رياست جمھوری و صدرات را بصورت جداگانه تنظيم مينموديم.
ولی چون ھدف باطنی ما ديکتاتوری است آنرا بنام سيستم رياستی معرفی ميکنيم .معموالً در کشورھائيکه دارای
اقوام و زبانھا و فرھنگ ھای متفاوت ھستند ديموکراسی پارلمانی نتيجۀ بھتر داده است .شکل ديموکراسی پارلمانی
و تقسيمات اياالت در کشور ھند و پخش قدرت در آن نمونۀ روشنی از يک ديموکراسی درست ،نظام دلخواه
سياسی مردم ھند و شکل مناسب اقتصادی برای آنکشور ميباشد .منظور اين نيست که ما از کشور ھندوستان تقليد
نمائيم بلکه ما بايد ھمه مودل ھای خوب را مطالعه نموده و يک طرز قابل تطبيق را برای افغانستان دريافت نمائيم.
اما مشکل ما اينست که با وجود پيشرفت ھای بزرگ علمی ما به علم مراجعه نميکنيم بلکه از احساسات خود کار

ميگيريم .زيرا برای ما قوم و زبان و عنعنه مھمتر است و وقتی در آن لحاف خود را پيچانديم آنرا ھم فراموش
نموده و بفکر خانواده می افتم و از آن ھم عبور مينمائيم زيرا منافع شخصی برای ما بسيار شيرين تر از ھر چيز
ديگر ميباشد .ھمانجا است که ھمه چيز تباه ميشود به شمول منافع شخصی خود ما.
سھم تقسيمات سياسی:
از گذشته ھا ميدانيم که تقسيمات واليات افغانستان بصورت نادرست ،تعداد آن برای کشوری مانند افغانستان بسيار
زياد و ھيچ نوع قدرت سياسی در واليات وجود ندارد ،باز ھم ھمان شکل ناکارآمد گذشته را تطبيق مينمائيم .نه تنھا
ھمان تقسيمات را پيش ميبريم بلکه حتی واليات جديدی به وجود می آوريم و بدين ترتيب مانند شاھان ستمگار
گذشته مردم را بنام آنکه صاحب واليت شده اند ،فريب ميدھيم و قدرت سياسی آنھا را تقسيم و تجزيه ميکنيم.
درست مانند اينکه با اجازه دادن صد حزب قدرت سياسی مردم را به شکل ديگر تجزيه نموده ايم .ھر قدر انسانھای
خوب در ادارات افغانستان جابجا شوند اگر تقسيمات سياسی جغرافيائی کشور درست نباشد باز ھم کارھا به شکل
درست و مناسب آن پيش نخواھد رفت .يک موتر قراضه را ھر قدر تيز بداونيد باز ھم چندان تيز نخواھد رفت ولو
که رانندۀ آن خيلی ماھر باشد .آبادی واليات افغانستان ھم تنھا به رانندگان ماھر ضرورت ندارد بلکه در کنار
رانندگان ماھر بايد عرادجات قابل تحمل نيز بکار برده شود .تقسيمات سياسی جغرافيائی کشورھا از موضوعات
بسيار مھم پيشرفت ،آبادی و ترقی يک کشور و رفاه مردم آن ميباشد .بيائيد بيشتر از اين خود را فريب ندھيم و ھر
روز مامورين دولتی را از اينجا به آنجا تبديل و تغيير ندھيم زيرا اين کارھا جائی را نميگيرد و بايد سيستم را
ترميم نمائيم و مردم و مامورين را بسيار آزار ندھيم.
سھم روش سياسی:
روش سياسی در افغانستان به ظاھر ديموکراسی است و اما در باطن روش ديگری است .آيا کسی است که کدام
کار مھمی را که به اساس ديموکراسی انجام شده باشد نشان دھد .آيا تا حال کدام شھردار کدام شھر مھم کشور به
اساس ديموکراسی انتخاب شده است؟ آيا رئيس کدام دانشگاه دولتی به اساس ديموکراسی از طرف استادان و
محصلين آن انتخاب شده است؟ آيا فغان ھای مردم که از طريق رسانه ھا پخش شده است به گوش کدام مسئول
دولتی رسيده است؟ پس اين کدام روش سياسی است که ما در افغانستان داريم؟ آيا ھمچو روش را بايد ديموکراسی
بناميم؟ به ھيچ صورت نه .اينھا ھمه ديکتاتوريست که بنام ديموکراسی بخورد ما ميدھند .در طول اين مدت ھفت
سال حد اقل در چھار سال آخر آن مردم افغانستان از اين رژيمی که در کابل ادارۀ امور را در دست دارد ناراضی
ھستند .آيا مردم توانسته اند که اشخاصی را که امور کشور را به درستی پيش برده نميتوانند از کار برطرف کنند؟
اگر روش ديموکراسی وجود ميداشت اين کار بايد صورت ميگرفت و حاال که صورت نگرفته است بايد به
وضاحت و صراحت کامل اعالم نمود که چيزی بنام روش ديموکراسی در افغانستان اصالً وجود ندارد .من دوسال
قبل وقتی بعد از بيست و شش سال به افغانستان رفتم برای صحبت به دو ادارۀ دولتی مراجعه نمودم تا بعضی
نظرات فنی بدون کدام فيس و اجوره خدمت شان تقديم نمايم ولی نتوانستم حتی برای نيم ساعت برای ديدن مقامات
صالحيت دار وقت بگيرم و بدين ترتيب چيزی که نمايندگی از مردمی بودن رژيم نمايد نديدم و در يکی از جاھا از
مردم پرسيدم که مردم افغانستان از ديموکراسی چه انتظار دارند؟ جواب آن بود که کسی به کار کسی غرض نگيرد
و ھر کس آزاد باشد ھر کاری که دلش ميخواھد انجام دھد .مردم اينرا ميخواھند و اينرا ديوکراسی ميدانند .اين
جواب برايم بسيار جالب بود .يعنی مردم افغانستان خوش دارند وحشيانه زندگی کنند.
سھم دين و مذھب:
ما از دين و مذھب در امور کشور چه سھمی را ديده ميتوانيم؟ آيا ھمينکه نام دولت ،جمھوری اسالمی افغانستان،
شد و احزاب سياسی چپ و راست کلمۀ اسالمی را در کنار نام ھای خود اضافه کردند ھمه چيز اسالمی ميگردد؟
يا اينکه ھر کسی بنام چلی ،مال ،موالنا ،شيخ ،آيت آ{ ،طالب ،آخند وغيره ملقب شد ھمه چيز اسالمی و انسانی
ميگردد؟ اگر اينطور ميبود ما امروز در افغانستان بايد حتی يک کار نادرست ھم نميداشتيم .در حاليکه مردم
امروز افغانستان در مشکلترين عصر اخالقی و ذھنی خود قرار گرفته اند .اين تازه ترين عصری است که در
افغانستان باالی اطفال کمتر از ده سال تجاوز جنسی صورت ميگيرد و ديگر ابتکارات آن جامعه را خود بھتر
ميدانيد .ما در ھر موضوع و ھر مقطع بصورت درست و نادرست در حقيقت با دين و مذھب خود بازی ميکنيم و
آنرا بازيچه سياست و سؤ استفاده خود ساخته ايم .بعضی ھا به اندازه ئی پيش رفته اند که قران کريم را با يک
قانون اساسی مقايسه ميکنند و آن کتاب واالی دينی را به منزلۀ قانون اساسی پايان ميآورند و يا ھر کار علمی و

منطقی را ضد دين و ضد قران کريم ميشمارند .در حاليکه جايگاه خدا)ج( ،دين ،رسول اکرم )ص( ،قران مجيد و
ديگر مقدسات دينی ما چيزھائيست که اصالً ھيچگاھی نبايد با امور و کثافات سياسی و اقتصادی مخلوط و ملوث
گردد و آنھم به اين شکل افتراح آميز آن.
بعضی از نھادھا و گروه ھا و نظريات و موسسات ديگر دولتی و غير دولتی و سازمان ھای ملی و بين المللی ھم
در بوجود آوردن اين بار بزرگ منفی سھم بسيار داشته اند که بخاطر بدرازا کشيدن سخن در اينجا نيامده ولی
خوانندۀ عزيز خود ميتواند در اين لست آنھا را اضافه کند.
تا اينجا که اين نوشته را تعقيب نموديد ميدانيد که مشکالت افغانستان صرف با انتخاب رئيس جمھور و کابينۀ نو و
کاغذ پيچ حل شدنی نيست مگر آنکه در پھلوی آن سيستم سياسی ،سيستم اقتصادی ،روش سياسی ،تقسيمات اداری-
جغرافيائی ،ذھنيت مردم ،اخالق اداری ،جايگاه دين و مذھب ،شرايط کانديداتوری اعضای مجلس شورای ملی
وغيره اصالح و ترميم گردد .اين کار بيشتر از ھمه به ترميم قانون اساسی ضرورت دارد تا ھمۀ امور يکبار ديگر
مورد بحث قرار گرفته و يک قانون اساسی که با خود در تناقض نباشد ،بوجود آيد .اين قانون اساسی نه تنھا بايد
تناقض با خود را حل نموده بلکه بعضی مواد مھم در رابطه با امور مھم کشور در آن عالوه گردد زيرا در چند
سال اخير بعد از تصويب اين قانون اساسی ادعا ھای بلند باالئی در رابطه با مسايل دينی ،مذھبی ،فرھنگی ،امور
خارجی وغيره صورت گرفت که ھيچ کسی نتوانست آنرا در پرتو قانون اساسی توضيح داده بتواند .از ھمه مھمتر
اينکه ھيچ نھادی در سطح کشور وجود ندارد تا ناقضين قانون را مورد پازپرسی و تعقيب قرار دھد و يا آنکه در
وقت ضرورت به تشريح قانون بپردازد .جالبتر از ھمه اينست که در اکثر موارد ناقضين قانون اساسی در
افغانستان خود دولت که عبارت از قوۀ اجرائيه ،قضائيه و مقننه با تمام شاخه و ريشۀ آن ميباشد ،است .تا زمانيکه
ما دارای يک رژيم جمھوری نشويم ،رژيم ھای نامنھاد به ظاھر جمھوری و در اصل شاھی نميتوانند مشکل اين
کشور را حل کنند و اين کار تنھا با انتخابات عادالنه و انتخاب اشخاص دلسوز و صادق صورت گرفته نميتواند
بلکه بايد ھمه امور تشکيل دھندۀ آن اصالح گردد.
بعضی از مواد مھم اصالح امور کشور قرار آتی است:
 اصالح قانون اساسی با در نظر داشت بعضی مواد ذيل. توزيع و پخش قدرت بصورت عمودی )در چوکات قوای سه گانه( و افقی )در چوکات تقسيمات مناسباداری جغرافيائی يا تنقيص واليات به چند واليت يا ايالت بزرگ( .انتخاب والی ھا توسط مردم نه وزارت
داخله و دولت مرکزی.
 ايجاد رقابت ھای سالم بين اياالت. ايجاد ادارۀ نظارت بر قانون اساسی. ايجاد مواد مھم در رابطه با شرايط و مشخصات کانديداتوری اعضای شورای ملی. ايجاد مواد مھم برای کانديداھای رياست جمھوری. تنقيص احزاب سياسی از صد حزب به چھار حزب سياسی. تعيين زبانھای رسمی و از بين بردن زبان ملی )چون در افغانستان ھمه ملت به يک زبان تکلم نمی کنند،چيزی بنام زبان ملی در آنجا وجود ندارد(.
 اخذ کمک ھای بين المللی صرف از طريق مجراھای دولتی. ايجاد اردوی ملی بصورت مکلفيت دوره عسکری. تعيين سيستم سياسی ،سيستم اقتصادی ،روش سياسی ،تقسيمات اداری جغرافيائی و بسا از امور مھمکشور در طی يک کنفرانس مھم توسط نخبگان و متخصصان امور مختلف جھت بدست آوردن بھترين
مودل برای افغانستان.
 صحبت و مذاکره با گروه ھای متخاصم جھت بھبود اوضاع کشور نه جھت امتياز دادن به گروه ھایخرابکار و ويرانگر.
اين ھمه تغييرات در افغانستان و به وويژه در قانون اساسی آن ايجاب داير نمودن يک لويه جرگه را مينمايد.
داير شدن اين لويه جرگه بايد مشخصات ذيل را داشته باشد:
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اين لويه جرگه بايد قبل از تمام شدن موعد رياست جمھوری فعلی داير گردد.
اگر انتخابات در موقع معين آن در سال آينده صورت نگيرد ،اين لويه جرگه بايد آنرا به عھده يک گروه
تا صورت گرفتن انتخابات قرار دھد.
به اعضای شورای ملی )مجالس سنا و نمايندگان( ،اعضای کابينه فعلی و اعضای عاليرتبه قوای قضائيه
فعلی حق شرکت در لويه جرگه داده نشود .اينھا در طی چند سال اخير ھمه امور را در دست داشتند و
نتوانستند کاری را از پيش برند .شامل ساختن دوبارۀ اينھا در لويه جرگۀ آينده اشتباه بزرگی خواھد بود و
در آنصورت انتظار کدام تغيير مثبت را نبايد داشت.
واضح است که بعضی اين مواد مطابق به قانون اساسی فعلی نميباشد ولی مشکل در ھمينجاست که قانون
اساسی فعلی توان توجيه کارھای مھم را که به تغيير لزوم دارد ،ندارد.
در قانون اساسی اصالح شده بايد به بيشتر از چھار حزب سياسی اجازه فعاليت داده نشود .احزاب حق
نداشته باشند تا در کنار نام ھای حزبی شان از صفات اسالمی و ملی استفاده کنند .به ھمين ترتيب که
اکثريت مطلق مردم افغانستان مسلمان ھستند ،نام اسالم و صفت اسالمی شامل حال تمام ملت است .ھيچ
شخص يا گروه حق ندارد که خود را با صفت اسالمی توصيف کند .ھمچنان که ھمه حزب ھا بايد برای
امور ملی کار کنند در غير آن بايد نوکران بين المللی باشند که باز ھم اجازه داده نشود از کلمات و
صفاتی که مربوط به ھمه ملت ميباشد کسی سؤی استفاده کند.
قانون اساسی بايد بصورت قانونی شرکت ھای خصوصی و سکتور خصوصی اقتصادی را مجبور
بسازد تا يک مقدار مفاد ساالنه خود را بين کارمندان شرکت ھای خود تقسيم کنند تا عدالت اجتماعی تا
حدی تأمين گردد.
قانون اساسی بايد بصورت عادالنه به معيوبين ،بيوه ھا ،مھاجرين برگشت کننده و مجاھدينی که در راه
حق فداکاری نمودند و دست شان به کدام خيانتی ملوث نيست زمينه کمک و ياری را فراھم نموده و به
شورای ملی وظيفه دھد تا ھمچو قانون نامه ھا و طرز فراھم آوری وجوه آنرا تريب دھند.
قانون اساسی اصالح شده بايد حضور و فعاليت ھای قوای خارجی را در افغانستان تنظيم نموده و آنرا در
تحت يک قوماندانی واحد قبول نموده و با قوای ارتش ملی ھماھنگ نمايد و بر کشورھای خارجی فشار
آورد تا تصميمات مردم افغانستان را بپذيرند در غير آن حضور آنھا در افغانستان نميتواند مشکلی را حل
کند.
قانون اساسی ھمچنان بايد در مورد کمک ھای اقتصادی از کشورھای کمک دھنده آنرا از مجرای رسمی
دولت افغانستان بخواھد و در غير آن کمک ھائيکه يک فيصدی زياد آن با فساد از بين ميرود نه تنھا به
حال افغانستان خوب نيست که بد ھم تمام ميشود .اين فلسفه را که اگر  20فيصد يک کمک به افغانستان
برسد باز ھم خوب است ،بايد ترک گفت زيرا ھمين کارھا باعث بد بختی ھای بيشتر شده است.
قانون اساسی اصالح شده بايد ارتش ملی را از طريق جلب خدمت عسکری اعالن نمايد .اردوھای مليشه
ئی و قومی و معاشی نميتواند در شرايط افغانستان کار کند .ما بايد ذھنيت دفاع از وطن را در اذھان
ھموطنان از طريق جلب جوانان در خدمت عسکری تقويت کنيم نه اينکه يک عده بی بضاعت جھت
بدست آوردن لب نانی شامل اردو شوند بدون آنکه توانائی جسمی و سنی داشته باشند و ديگر اينکه دفاع
از وطن بايد وظيفۀ ھمه باشد نه از يک گروه خاص.

يادداشت:
جھت روشن نمودن بعضی کلمات و اصطالحات توضيح مختصری ارائه ميگردد زيرا تا جائيکه ديده ميشود اين
اصطالت را مردم به انواع و اقسام مختلف بکار ميبرند:
روش سياسی :عبارت از ديموکراسی و يا ديکتاتوری ميباشد .ديموکراسی در معنی لغوی مردمگرائی را گويند.
ديموکراسی عبارت از حاکميت مردم ،توسط مردم و برای مردم ميباشد و اراده مردم توسط رأی گيری و رأی
دھی ابراز ميشود .اين روش در ھمه انواع سازمانھا ،انجمن ھا ،شھرھا ،واليات ،اياالت و کشورھا بوده ميتواند و
کلمۀ مردم منحيث يک سمبول عبارت از اعضای يک انجمن يا مردم يک کشور بوده ميتواند .ديموکراسی به ھيچ
صورت يک نظام سياسی نمی باشد بلکه صرف يک روش سياسی است.

نظام سياسی :عبارت از نوع دولت ميباشد مانند شاھی ،جمھوری ،جمھوری اسالمی ،جمھوری کاتوليکی ،شاھی
مشروطه ،جمھوری اشتراکی وغيره .تمام اين نوع نظام ھا را ميتوان با روش سياسی ديموکراسی و يا ديکتاتوری
و يا چيزی در بين آن پيش برد.
ً
معموال از نقطه نظر فلسفه اقتصادی سياسی سيستم اقتصادی يک کشور ميتواند بشکل اقتصاد
سيستم اقتصادی:
سرمايه گذاری آزاد و يا کامالً بشکل اقتصاد دولتی و يا چيزی در بين آن بصورت مختلط پيش برده شود .غير از
اينھا شکل ديگر اقتصادی وجود ندارد و مھمتر آنست که ھر کشور بداند که تا چه حد اقتصاد آزاد و تا چه حد
اقتصاد دولتی داشته باشد .اينکار قسمی که در باال ذکر شد در اکثر کشورھا مربوط به پاليسی ھای احزاب سياسی
ميباشد و يکی از موارد مبارزه در بين احزاب سياسی در اکثر کشورھای جھان ھمين موضوعات سياست ھای
اقتصادی ميباشد .از طرف ديگر اين موضوعيست که ھميشه در تغيير و تحول است و رژيمی ميتواند دايمی باشد
که جائی و راھی برای تغييرات سياسی اقتصادی داشته باشد .معموالً کشورھای غربی توانسته اند اين نوع تحوالت
را بدون کدام تغيير اساسی در رژيم ھای شان داشته باشند ولی اتحاد شوروی سابق و اردوی سوسياليستی شان در
پذيرش حقايق جوامع شان چشم ديد درست نداشتند و اين نديدن باعث از بين رفتن آن رژيم ھا شد .تا جائيکه ديده
ميشود افغانستان به يک سيستم مختلط اقتصادی ضرورت دارد که کارھای مھم و پروژه ھای بزرگ به دست دولت
و کارھای کوچک اقتصادی توسط افراد و شرکت ھای خصوصی پيش برده شود قسميکه با طی پيشرفت ھای
اقتصادی سکتور خصوصی ميتوانند سھم بيشتری در امور اقتصادی داشته باشند و مخصوصا ً به شرطيکه
کارمندان خود را نيز در مفاد شرکت ھای خود شامل سازند.
تقسيمات سياسی جغرافيائی :يکی از مسايل بسيار مھم افغانستان تقسيمات سياسی واليات آن است که از گذشته ھا
باعث پس مانی و ناآرامی کشور گرديده است .تعداد زياد واليات ولی بسيار کوچک و نداشتن ھيچ نوع قدرت
سياسی باعث شده است که مردم در واليات خود نتوانند کاری برای پيشرفت خود نمايند .اين موضوع ربط بزرگ
با تقسيم و پخش قدرت دارد .اين کار درستی نيست که يک والی از مرکز تعيين شود و بر سر مردم يک واليت
تحميل گردد .مخصوصاً اينکه در افغانستان در ھمچو موارد اکثراً ضديت ھای قومی و مسايل قوم گرائی مد نظر
است .از نقطه نظر اقتصادی اين مسئله يکی از مھمترين عامل پسمانی افغانستان ميباشد زيرا ما نتوانسته ايم رقابت
ھای سالم در بين واليات بوجود آريم و ابتکار عمل را در ھر واليت از دست خود مردم آن گرفته ايم و ھر چه در
مرکز دل ما خواست آنرا بر ھمه تحميل نموده ايم .مھم آنکه اگر از مردم در طی يک ريفرادم نظرخواھی صورت
گيرد ،ھمه خواھان سھم گرفتن خود شان در ادارۀ امور ميباشند .مردم وقتی عالقه به يک دولت ميگيرند که خود
شان در آن شامل باشند و گرنه در حکومت و دولتی که مردم کدام رولی نداشته باشند کسی سھمی نگرفته و باعث
بی امنيتی و فعاليت خرابکاران ميگردد .اينکه افغانستان به چند واليت يا ايالت کوچکتر تقسيم گردد و چگونه ادارۀ
آن ترتيب شود کار مشکلی نيست .اگر خواست سياسی مردم مدنظر باشد و مردم در امور کشور و واليات خود
مطرح باشند اينکار با بھتری وجھی آن قابل طرح و ديزان ميباشد قسميکه نه تنھا باعث کدام خرابی گردد بلکه
باعث پيشرفت ،ترقی ،آرامی ،امنيت و سربلندی مردم و دولت افغانستان خواھد شد .اينکار باعث حرکت ھای
اقتصادی در واليات شده و مردم را بطرف خود جھت بھبود اوضاع اقتصادی ،اجتماعی و امنيتی جلب خواھد
کرد .به آنھائيکه انديشۀ تجزيه مملکت از يک چنين سيستمی افاده ميشود بايد اظھار نمود که امور نظامی و
عسکری به دست دولت مرکزی ھمه را از تجزيه کشور در امان داشته و چنين چيزی در يک پالن درست و
سنجيده امکان پذير نمی باشد .تجزيه کشور بيشتر از سياست ھای قومی ،قبيله ئی ،زورگوئی ،نوکری ،چاکری و
ديکتاتوری نشئت ميکند نه از عدالت اجتماعی و پخش عادالنه قدرت در تمام افغانستان سربلند و آزاد که خواست
تمام مردم عزيز افغانستان ميباشد/ .ھفتم نوامبر /2008

