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  ٧از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 م١٦/٠٧/٢٠٠٩                       دکتور روستار ترکی   
 

  

  نظام پارلمانی يا رياستی ؟
  
  :يادداشت 

ال نظام سياسی افغانستان را که يکی از کانديد های رياست جمهوری طی کامپين ؤ س آنالينافغان جرمنپورتال 
 اساسی و علوم سياسی ارجاع به دوکتور روستار تره کی پروفيسور و متخصص حقوق انتخاباتی مطرح کرده است ،

  . کرد 
  .  شما را به مطالعه پاسخ ارائه شده دعوت ميکنيم 

  
  آنالينافغان جرمن پورتال                                 

  
*************  

  
افغانستان بيک نظام سياسی متمرکز ، مؤثر و دارای اتوريته الزم برای جمع و جور کردن ويرانی های ذهنی و   

  . جنگ بيش از سه دهه ضرورت دارد مادی 
ودی   به جا و مناسب در برابر گدِ داؤد عکس العملمرحوم محمد   در تاريخ سياسی افغانستان ظهور نظام رياستی 

دهه ( نظام پارلمانی  طی قريب ده سال تطبيق ١٩٧٣ تا ١٩٦٤از : ها و نابه سامانی های دهه قانون اساسی بود 
به اين ترتيب عمر هر حکومت بصورت . دنبال رای عدم اعتماد پارلمان سقوط کرد حکومت ب٥) قانون اساسی

در حاليکه قانون اساسی موعد نورمال دوام حکومت را به استناد رای اعتماد يک دوره . متوسط صرف دو سال بود 
  . قانون گذاری چار سال پيشبينی نموده بود 

ويرانی ها و پراگندگی . ای دهه قانون اساسی قابل مقايسه نيست  سال جنگ با بی نظمی ه٣٥  پاشيدگی های گسترده 
های امروز هزار و يک دليل بدست ميدهد که افغانستان بايد توقع مؤثريت را از نظام سياسی داشته باشد تا ممثليت 

  .را 
 به صحنه سياست   کانديد هائيکه از نظام پارلمانی برای آينده افغانستان صحبت ميکنند غالبآ از ميدان های جنگ

کشانيده شده اند ، به مفهوم ترمنولوژی های سياسی که روی مقاصد معينی از جانب ائتالف نظامی خارجی به بازار 
اين احتمال نيز وجود . سياست افغانستان عرضه شده است بلديت ندارند و از محتوای تاريخ سياسی کشور بی خبر اند 

  ...قوای ائتالف هيزم آتشی باشند که بايد مشتعل نگاهداشته شود » ويرانگری سازنده « دارد که در پروسه 
  برای معلومات مزيد راه گم کرده های عرصه سياست کشور مضمونی را که در آستانه تدوين قانون اساسی جديد 

  . ال شما ارسال مينمايم ؤچند سال قبل نوشته بودم ، به جواب س
  .شده است  گرفته  مضمون روی ضرورت عاجل از آرشيف 

    دوکتور تره کی                                                                                                           
        

************  
  

  و قانون اساسی
   ديموکراسی در افغانستانۀسرنوشت آيند

  
  .موکراسی را صاف و ساده حکومت مردم توسط مردم ناميددي)  م١٨٠٩( ابراهام لينکن رئيس جمهور پيشين امريکا 

 ديموکراسی از قرن ها به اين سو معروض به نقد و تبصره دانشمندان گرديد، در پراتيک زنده گی غنا و پااليش 
  .يافت، در کوره تاريخ پخته  شد و در نهايت در چوکات يک دوکتورين دارای ُبعد جهانی جای گرفت

نکشاف تاريخی صنعتی کشور های ليبرال غربی است که طی آن طبقه متوسط مرفه الحال  ديموکراسی محصول ا
سر بلند کرد و برای نشو و نمای مزيد خود حصار های دنيای کهن را فروريخت و به بازسازی موسسات سياسی، 

  .حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی دست يافت
  

 اول ـ ديموکراسی و کشور های عقب مانده



 
 

 
  ٧از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. وت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دع
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

ب مانده طبقه متوسط بمثابه محموله اصلی دفاع و حفظ موازين ديموکراسی وجود ندارد و يا د ر وضع در ممالک عق 
  .ضعيفی قرار دارد

 فيصد ثروتمندان ١٠  فيصد عايد ملی را بدست مياورند، در حاليکه در امريکا ٥٠  فيصد ثروتمندان ١٠ در برازيل 
کرديم برميايد که در کشور های عقب مانده تمرکز عايد ملی در از آنچه ذکر .  فيصد عايد ملی را تصاحب ميکنند٢٣

در ممالک عقب مانده حينيکه  . دست تعداد معدودی از صاحبان ثروت ، زياده تر از کشور های پيشرفته صنعتی است
انديشد تا ثروتمندان دارائی خود را به وا رثين منتقل ميکنند، يک قشر بسته بوجود ميايد که بيشتر به احتکار پول مي

با اينهمه هرگاه سرمايه گذاری در سکتور توليدی مطرح باشد، بيشتر در صنايع . سرمايه گذاری در سکتور توليدی
درين حال سکتور صنايع لوکس بخش عمده کارگران ماهر و مولد را جذب . لوکس خواهد بود، تا صنايع عامه

به ترتيب فوق عدم : ه هر چه بيشتر افزود ميگرددبه عوايد درين سکتور، به ضرر عوايد سکتور عام. مينمايد
  .مساوات اقتصادی و اجتماعی به ضرر طبقه متوسط به شيوه پايدار  زندگی تبديل ميگردد

 سرمايداری ايکه بخش عمده عوايد ملی را برای مقاصد شخصی ١٩انتظار اينکه درين کشور ها مانند جاپان قرن 
تبديل شود و راه بالتدريح برای استقرار ديموکراسی هموار گردد، بيهوده بکار برده است، به سرمايداری صنعتی 

ازين گذشته در ممالک عقب مانده، فقدان امنيت موجب ميگردد تا سرمايه داران خارجی جرئت به سرمايه . است
  .گذاری نکنند و در رشد اقتصادی که مبنای ظهور موسسات ديموکراتيک قرار ميگيرد ، سهم نداشته باشند

 بنًا در ممالک فقير زمينه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ايکه ته بنای تعميم مواز ين ديموکراسی در سطح 
اعطای امکانات برای عوام الناس قرار بگيرد و موجب فعال شدن موسسات ديموکراتيک در سطح دولت گردد، وجود 

  .ندارد
سيده آسيا و افريقا، ديموکراسی افسار گسيخته غربی را  پس از جنگ عمومی دوم بسياری کشور های نو به آزادی ر

اين آزمايشات ثبات سياسی را تأمين کرده نتوانست و راه را برای . با نظام های پارلمانی آن با ناکامی تجربه کردند
  .ظهور ديکتاتوری های نظامی ناشی از کودتا ها هموار ساخت

 کودتا ثبت شده است که اکثرًا بدنبال ٣٠ سال ، ٢٠عنی طی  ي١٩٥٠ تا ١٩٣٠ طور مثال در امريکای التين از 
  .انتخابات سازماندهی گرديده بودند

در .   در آسيا به استثنای دو کشور هندوستان و فلپاين در بقيه نظاميان يا عناصر ملکی متمايل به مطلقيت حاکم اند
اخيرالذکر در دهه ( پاکستان و ترکيه . دا رندبرخی موارد نظاميان از طريق افراد ملکی لگام رهبری کشور را بدست 

  .مثال های خوب در زمينه بوده ميتوانند) ٧٠ و ٦٠
يا مترقی )  م١٩٦٣کودتای توگو ( محافظه کارانه :  کودتا های ممالک رو بانکشاف دو گونه تمايل را تمثيل کرده اند

قيت به هرج و مرج ناشی از ديموکراسی پايان اما در هر دو حال استقرار نوعی مطل).   م نايجيريا١٩٨٠کودتای ( 
  .داده است

) چين ، کوريای جنوبی، اندونيزيا، تايوان و غيره(  قابل ياداوری است که نظام های استبدادی در برخی کشور های 
ده رشد بمثابه عامل سد کنن) مثًال برما ( انکشاف اقتصادی را قسمًا يا کًال تضمين کرده، در حاليکه در ممالک ديگر 

نقش رژيم های قدرتمند در رشد اقتصادی بسته به پوتانسيل انکشاف و تدابير بازدارنده . اقتصادی عمل نموده است
  .نفوذ فساد اداری است

در ممالک غربی با تجاهل از تاريخ و فلسفه سياسی جوامع «: دانشمند معاصر امريکايی ميگويد» رابرت کاپالن «
ميانديشند که سوال ديموکراسی صرفًا در محور انتخاب ميان يک ديکتاتور و يک فقر زده با سطحی نگری چنان 

در حاليکه واقعيت اينست که هرگاه انتخابی ميان دو شخصيت سياسی مطرح باشد ديکتاتور . ديموکرات مطرح است
  .»خراب و کمتر خراب خواهد بود

رت به برکت ديموکراسی ايکه به پختگی و  بعضًا چنان واقع شده است که يک شخصيت سياسی پس ا ز احراز قد
: بلوغ نرسيده است، شيوه ديکتاتوری اختيار کرده و بالتدريج از آن برای تحکيم پايه های ديموکراسی کار گرفته است

وی پارلمان را منحل و قدرت . را از ميان کانديدان برگزيدند» البرتوفوجی نوری« م رايدهندگان ١٩٩٠در پيرو در 
 فيصد به ٧٥تورم پول از . سپس به تطبيق رفورم های اقتصادی اقدام کرد. ر دست خود متمرکز ساختحکومت را د

طبقه متوسط اين محموله .  فيصد تنزيل کرد و سرمايگذاری های جديد زمينه فراوان کار را ميسر ساخت١٠
با آرای سه مراتبه بيشتر از وی .  م مجددًا دست به احيای انتخابات زد١٩٩٥در » البرتو«. ديموکراسی تقويت شد
  .رقيب خود انتخاب شد

 تقليد بدون مالحظه ديموکراسی غربی از طرف ممالک عقب مانده بدون وجود زمينه های الزم عينی و ذهنی  در 
در زمينه به اين سه مثال توجه .  بطن و متن جامعه بعضًا منجر به ظهور تراژيدی های سنگين و ننگين شده است

  :کنيد
 م سودانی ها به تشويق کشور های غربی برای تعويض رژيم نظامی برحال ، بيک حکومت ١٩٦٥ در اپريل الف ـ

ديموکراسی ايکه بر پايه انتخابات ظهور کرده . جديد انتقالی که سال بعد انتخابات آزاد را تدوير کرد، دست بکار شدند
استبداد خونريز که در تاريخ ما بعد استعماری سودان اين انارشی سر انجام بيک . بود، راه را برای انارشی باز کرد



 
 

 
  ٧از  ٣ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. وت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دع
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

رژيم نظامی ايکه بقدرت دست يافت ، بالدرنگ مخالفين را اعدام نمود، زنان : مانند نداشت، جای خود را خالی کرد
را از حقوق اوليه شان محروم ساخت، اتباع غير مسلمان را معروض به قحطی و گرسنگی کرد، اختطاف فرزندان 

 دالر به والدين شان سکه مروج شد و باالخره خرطوم چنان به مرکز ٢٠٠ان و فروش آنها به قيمت غير مسلم
  . را از خاطره ها  زدود٨٠تروريزم بين المللی تبديل گرديد که بيروت دهه 

 م بدنبال فشار های ١٩٩٢درين کشور  در . ب ـ در روندا ديموکراسی سر نوشت بدتر از سودان را از سر گذشتاند
احزاب بر مبنای . فزاينده ممالک غربی سيستم کثرت احزاب که به تشکيل حکومت ائتالفی انجاميد، تجويز گرديد

دسته بندی های قومی و نژادی سازمان يافتند و برای رخنه مليشيای جنايت کار در رده های قدرت، وسيله ايديال 
  .بحساب آمدند

  . م هموار کرد١٩٩٤د، راه را برای قتل عام حکومت ائتالفی که از جنگساالران تشکيل شده بو
م فردای روزيکه انتخابات تحت نظارت ملل متحد تدوير گرديد،ديموکراسی عمًال در جهت ١٩٩٣ در کمبود يا در -ج 

يکی از دو صدر اعظم وابسته به ائتالف آسيب پذير ،گليم » هون سان « . مخالف آنچه انتظار ميرفت انکشاف کرد
نامبرده در . زای اخذ رشوه نمودکراتيک را برچيد و آغاز به فروش قرار داد های دولتی در َاآزادی های ديمو

م از طريق يک کودتای نظامی صدر اعظم رقيب را از قدرت برکنار کرد و به تجربه ناپايدار ديموکراسی ١٩٩٨
  .خاتمه بخشيد

ديموکراسی را بدون در نظر داشت محيط  از آنچه ذکر کرديم چنين استنباط ميشود که ممالک عقب مانده ايکه 
اجتماعی مانند امتعه صنعتی کشور های پيشرفته، وارد مينمايند، در ز مينه امتثال خوبی برای افغانستان شده 

  .نميتوانند
 شرط عمده انکشاف يک کشور،« : عضو انستيتوی مطالعات آسيای شرقی ميگويد» وانگ«پروفيسور   

ناممکن است، که در فضای متشنج و فاقد نظم مولود تجربه اوليه ديموکراسی، رشد . تاستقرار سياسی و اجتماعی اس
  .»اقتصادی ـ اجتماعی را تأمين کرد

 قدر مسلم اينست که کشور های عقب نگاهداشته شده برای کسب پيروزی در مسير دشوار گذار انکشاف ، بدولت 
و بيعدالتی اجتماعی و غيره بدون داشتن حکومت مقتدر و مبارزه با گرسنگی، بيسوادی . های قدرتمند ضرورت دارند

  .مؤثر امکان پذير نيست
اما در عين . ديموکراسی از تمرکز قدرت دولت که الزمه حل پروبلم های انکشاف اقتصادی و اجتماعی است، ميکاهد

يأت حاکمه جانب حال فقدان آن که در واقع مترادف فقدان کنترول مردم باالی زمامداران است، موجب گرايش ه
  .استبداد و فساد اداری ميگردد

  
 دوم ـ ديموکراسی در افغانستان

درين .   در افغانستان پديده های کوچک و بزرگ ديموکراسی قبيلوی چون جرگه ها و لويه جرگه ها قبًال وجود دارد
ورد با واقعيت های حال ديموکراسی ليبرال مانند بسياری ارزش های تمدن غرب يک امتعه وارداتی که در بر خ

  .محيط اجتماعی چندين بار تاب مقاومت نياورد تلقی گرديد
 در ممالک عقب ماند ه از شعار ديموکراسی طی برخورد های سياسی بمثابه يک تکتيک کار گرفته ميشود، تا يک 

  :ستراتژی ثابت و در طويل المدت قابل دفاع
اپوزيسيون سياسی از حربه دفاع از ديموکراسی به قصد حمله  در افغانستان مانند بسياری کشور های رو بانکشاف 

همين اپوزيسيون حين احراز قدرت عمًال . بر حکام مستبد برحال بهره برداری کرده است، تا يک شيوه حکومت داری
 م ٦٠مثًال در ميان گروهای درگير سياست در افغانستان طی دهه .  در موضع ضديت با ديموکراسی قرار گرفته است

کمونيست ها بيش از ديگران خود را در موضع دفاع از ديموکراسی قرار دادند و حين رسانيده شدن به قدرت بيشتر 
کمونيست ها هم اکنون  در موضع اپوزيسيون بار ديگر . از ديگران بر جذبات نوپای ديموکراسی ضربه وارد کردند

  .يموکراسی افتاده انددر فکر سوء استفاده از آزادی و ديموکراسی بر ضد آزادی و د
  

  :سوابق ديموکراسی در کشور. الف 
رسم مرکه و جرگه عنصر سازنده ديموکراسی قبيلوی و دارای ريشه های عيق . افغانستان دارای جامعه قبيلوی است

درين ميان لويه جرگه مظهر انتقال ارزش های سنتی ديموکراسی قبيلوی از سطح . در متن معتقدات مردم ما است
  .قريه و محل به سطح عالی ملی و دولتی بشمار ميرودکوچک 

 فعًال افغانستان دارای جامعه ايست که تضاد های اجتماعی آن طی قريب سه دهه جنگ و بحران بيش از حد طبعی 
نقش مرکه و . درين جامعه احراز قدرت سياسی در صدر برخورد های تاريخی قرار داشته است.  متورم شده است
ائين باقی مانده و حتی لويه جرگه در همنوائی با اصول ديموکراسی ليبرال نتوانسته است، پروبلم جرگه در سطح پ

 سال از حصول استقالل تا فاجعه ثور ، از جمله چار ٦٠در افغانستان در طول : انتقال مسالمت آميز قدرت را حل کند
توانسته است ) طنت از نادر شاه به ظاهر شاه انتقال سل( متن قانون اساسی مصوبه لويه جرگه ها صرفًا يک متن آن 
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در باقی موارد قدرت هميشه خارج پيشبينی قانون .  در امر انتقال مسالمت آميز قدرت،مورد استفاده قرار بگيرد
  . اساسی از مجاری قهر آميز انتقال کرده است

ال قرار بدهيم از عمر  ديموکراسی  را اساس برای ظهور ديموکراسی های ليبر) انگلستان(»مکناکارتا« هرگاه چارتر 
در صورتيکه انقالب کبير فرانسه را نکته عطف برای قيام ديموکراسی ليبرال .  سال سپری ميشود٨٠٠ليبرال قريب 

  .  سال ميرسد٢١٥قياس کنيم عمر آن به 
 بسيار کوتاه  بر خالف آنچه ذکر شد،  در کشور ما بدليل عدم مساعدت محيط اجتماعی عمر آزمايشات ديموکراسی

که راه را برای قبول ارزش های  زندگی )  م١٩٢٨ و ١٩٢٣لويه جرگه ( در کشور رفورم های امان اهللا خان :بود
غربی و اولين قانون اساسی بمثابه سنگ تهداب دولت حقوق هموار ميکرد،  در محيط اقتصادی و اجتماعی بسيار 

يکتاتوری هاشم خان به اولين آزمايش محجوبانه تحقق ديموکراسی اغتشاش سقاو و بعدًا ظهور د. عقب مانده پياده شد
  . سال دوام کرد، خاتمه داد٦که صرفًا 

 – ١٩٤٩(   شورأ شناخته شده است ٨ و ٧ آزمايش ديگر ديموکراسی که در تاريخ سياسی کشور ، زير نام دوره 
  .دوام کرد) م١٩٧٣ – ١٩٦٤ی ، دهه قانون اساس(  سال ١٠ سال و تجربه نهائی کمتر از ٣قريب )  م ١٩٥٢

 از آنچه بيان شد برمی آيد که در حاليکه از عمر ديموکراسی غربی چندين قرن سپری ميشود، افغانستان با اندوختن 
بنًا اگر قرار باشد که کشور عقب مانده ئی مانند افغانستان .  سال تجربه ديموکراسی در آغاز کار قرار دارد٢٠صرفًا 

 ) ١٧قرن ( ک را از خارج وارد کند، بايد اين موسسات از آنَََََِِِِ مثًال انگلستانَِِ عصر کرومول موسسات ديموکراني
  .باشد

 در افغانستان آنچه بنام تجربه ديموکراسی ياد کرديم جزء اعطای زرق و برق ديموکراتيک به موسسات عامه دارای 
جربه ديموکراسی غالبًا از نام موسسات ديموکراتيک به  سال ت٢٠به تعبير ديگر در کشور طی . هسته استبدادی، نبود

شيوه تشريفاتی برای زيب و زينت  رژيم های بر سر اقتدار کار گرفته شده است تا وسيله تعميق پايه های 
ترکيب پارلمان ها )  شورا و دهه قانون اساسی ٨ و ٧دوره ( د ر کشور حتی در مساعد ترين اوضاع :  ديموکراسی

از : مال نفوذ هيأت حاکمه بوده و شورأ ها هيچ وقت مجال تمثيل تمام عيار اراده عامه را نداشته اندمعروض به اع
 سال کشور هميشه دارای يک پارلمان تشريفاتی بوده است، ٦٠زمان کسب استقالل تا استقرار نظام کمونيست،  طی 

 بار انتخابات ١٠در طول اين مدت . راده مردمکه برای تزئين نظام های بر سر اقتدار بکار گرفته ميشد، تا تمثيل ا
  .اما مردم در معيار بسيار کمی از حق رای خود استفاده نموده اند.شده است» اعالم«پارلمانی 

 م در عرصه سياست قدم گذاشتند، اما استفاده از حق رای توسط ٦٠ زنان بمثابه نيمه جامعه با آنکه پس ا ز نيمه دهه 
  . ماندآنها در حد تيوری باقی

 در اوضاع واحوال فعلی مطالعه عواملی که حاکی ا ز ناکامی ديموکراسی پارلمانی دهه قانون اساسی است، برای 
اين عوامل در دو بخش . دست اندر کاران تسويد قانون اساسی و مبارزين راه ديموکراسی بسيار آموزنده معلوم ميشود

  :عمومی و خصوصی قابل مطالعه است
  

  :عوامل عمومی .  يک
  .فقدان شرايط مادی و ذهنی بنيادی رشد ديموکراسی -
 .فقدان سواد و شعور سياسی -
به ايفای وعده های سپرده شده در رابطه )بمثابه مرجع صدور حکم ديموکراسی از باال( آماده نبودن مقام سلطنت -  

مداخله در امور حکومت و حتی . راتيکعدم التفات به احترام احکام قانون اساسی ديموک:به تحقق ديموکراسی
  .انتخابات پارلمانی

 فقدان رعايت تدريج و تسلسل منطقی در امر پياده نمودن اصول ديموکراسی و نهايتًا جلوگيری از تبارز انفجار -  
  .گونه عقده های چندين دهه مطلقيت بدنبال آ زادی های دهه قانون اساسی 

کمونيست ها در احراز قدرت از راه :با ستراتژی طويل المدت کمونيست ها عدم تطابق آزادی و ديموکراسی -  
آنها : بنًا در صدد تخريب ديموکراسی ، با سوء استفاده از آزادی بر ضد آزادی افتادند. انتخابات کامًال بيباور بودند

  .خود تبديل کردندخارج موازين آزادی و حقوق مصرح در قانون اساسی،اردو را به مرکز فعاليت تخريب کارانه 
اين حزب از طرف . م١٩٧٣ بيچارگی حکومت در انحالل حزب ديموکراتيک خلق بعنوان عامل اصلی کودتای -  

 م که صرفًا به احزابيکه ايديولوژی شان ١٩٦٤ قانون اساسی ٣٢شوروی وقت حمايت ميشد و فعاليت آن با حکم ماده 
نباشد،اجازه فعاليت ميداد، مغايرت ) سيوناليزم، سلطنت و غيرهاز جمله اسالم،نا(مغاير ارزش های قانون اساسی 

  .داشت
  
  )در رابطه به فعاليت پارلمان: (عوامل خصوصی . دو
  خريد و فروش آرأ -
 .اعمال نفوذ شخصيت های قدرتمند دولتی در انتخابات به نفع اشخاص مورد نظر -
 رات دولتی و به همين منظور اخذ رشوه از اعمال نفوذ وکال به قصد انجام کار های شخصی و قومی باالی ادا -
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 .موکلين          
مراجعات مکرر و دوامدار وکأل را به ادارات دولتی بايد به عنوان يکی از عوامل عمده به تعويق افتادن جلسات شورأ 

ر  جلسه مجوزه ولسی جرگه، صرف چا٣٢ م از جمله ١٩٧٠ م تا اواسط ماه می ١٩٦٩از نوامبر : به حساب آورد
. م جلسات ولسی جرگه نظر به فقدان نصاب دو ماه دائر شده نتوانست١٩٧٢همچنان در آغاز . جلسه داير گرديد

برخی اوقات حکومت خود، ابتکار نصاب شکنی را از طريق تشويق وکأل به غير حاضری بدست ميگرفت و آن 
  .وقتی بود که آمادگی روياروئی با مجلس را نداشت

  .ئونيت های پارمانی بمثابه وسيله ستر و ِاخفاء فعاليت های مخالف قانون سوء استفاده ا ز مص-
به اين .  استيضاح حق  و نا حق ُعمال حکومت و يا باالتر از آن وارد ساختن اتهامات ناوارد به اعضای حکومت-

يت، تضعيف و يکی وانمود کردن شورأ بحيث مرجع مهم تصميم گيری دولتی و ديگری اذ: کار دو انگيزه مترتب بود
  .تحقير حکومت که در ذهنيت  روشنفکران ممثل جور و ستم گذشته تلقی ميشد

 سال قبل که افغانستان دست به پياده نمودن اصول ديموکراسی پارلمانی زد و ناکام ٤٠قابل تذکر است که قريب 
در آن وقت جنگ هستی . تگرديد، بمقايسه امروز در شرايط اقتصادی، کلتوری، اجتماعی و سياسی بهتری قرار داش

 سال جنگ بايد عوامل نامساعد بيشمار ديگری را  در ٢٥اکنون پس از قريب .مادی و معنوی ما را به يغما نبرده بود
  .رابطه به تطبيق ديموکراسی در نظر گرفت 

  
  :طرح سوال ديموکراسی در اوضاع و احوال موجود. ب

برای ختم جنگ بيش  از دو دهه  در کشور به شيوه )  م٢٠٠١ر  دسامب٥( راه حل ديموکراسی پس از کانفرانس بن 
ازين رو طرح  ديموکراسی بيشتر مولود ابتکار کشور های خارجی است و در آن . اضطراری و عاجل مطرح گرديد

شرائط کشور و خواست واقعی اکثر گروهای درگير سياست و جنگ که در کانفرانس بن اشتراک داشتند، مطرح 
  .قع راه حل ديموکراسی بر جنگ ساالران از طرف جامعه بين المللی تحميل گرديددر وا.  نيست

  :  دراوضاع موجود در مجموع عوامل منفی و مثبت دفاع از ديموکراسی وجود دارد
  

  :عوامل منفی/. 
   فقدان رشد اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی-
  مزيد بر آن پخش کلتور کله شينکوف. غانستان تسلط روحيه احراز حاکميت از طريق اعمال زور در طول تاريخ اف-

  .  طی بيش  از دو دهه جنگ
  . متالشی شدن سيستم اداره دولتی بمثابه ضمانت اجرای ديموکراسی-
  .بر قطعات کوچک قلمرو ملی و فقدان امنيت) در واقع احزاب مسلح( تسلط گروهای جنگی مسلح -
ومت فعلی بمثابه اورگان مؤظف به زمينه سازی  وجود جنگساالران مخالف ديموکراسی در رهبری حک-

  .ديموکراسی
  . عدم آمادگی عقيدوی و روانی جنگ ساالران در انتقال از حالت جنگ و بحران به حالت صلح و ديموکراسی-
  . فرار قشر متوسط روشنفکر به خارج کشور و احتمال ضعيف بازگشت شان بدليل شرايط خراب امنيتی-

  :عوامل مثبت / .  
  .حضور فعال ملل متحد بعنوان ضامن ال اقل  روانی پياده نمودن ارزش های ديموکراتيک -
  . آشنائی افغانهای مهاجر با پديده های ديموکراسی د ر کشور های همسايه-
  . وجود سنت جرگه و لويه جرگه در پهنه تاريخ مملو از خشونت کشور-
  . تجربه بيست ساله ديموکراسی-
  

بر می آيد که عوامل باز دارنده ديموکراسی نسبت به عوامل تشويق کننده آن افزون تر و متبارز  ازآنچه ذکر کرديم 
  .تر است

  . با اينهمه افغانستان ميتواند در حد امکانات محدود خود قدم های مثبتی در جهت تطبيق ديموکراسی بردارد
  :طرح يک ستراتيژی. ج

ی بدون در نظر گرفتن محيط اجتماعی ايکه برای نشو و نمای آن  به مشکل ميتوان تصور کرد که موازين ديموکراس
پاسبانی کند، در » ايساف«مساعد باشد، تنها به اتکای تدوين يک قانون اساسی جديد که از آن قدرت های خارجی 

  .عمل پياده شود
افقتنامه بن پيوند داد که اين نقيصه را بايد به مو.  کار تدوين قانون اساسی جديد بيوقت و پيش از وقت آغاز شده است

  .با شتاب زدگی انعقاد يافت و موعد کوتائی را برای گذار از حالت جنگ به حالت صلح و ديموکراسی پيشبينی کرد
 تسويد قانون اساسی، برگزاری لويه جرگه موسسان و باالخره زمينه سازی ديموکراسی کار حکومتی که در آن 

عه بين المللی که ابتکار تشکيل حکومت شامل جنگساالران را بدست گرفته است، بايد جام. تفنگداران مسلط اند، نيست
اين مسئوليت از طريق تشکيل حکومتی که . در برابر انکشاف اوضاع سياسی آينده افغانستان احساس مسئوليت کند
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 کاران جنگ جنگ ساالران در آن سهم و يا نفوذ نداشته باشند و مرکب  از اشخاص مسلکی فارغ از نفوذ جنايت
مراحل مختلف تصويب قانون اساسی از نظر خواهی مردم الی تدوير لويه جرگه آينده بايد . باشد، ايفأ شده ميتواند

  .بدوش حکومت مرکب از اشخاص مسلکی و معتقد به ا رزش های ديموکراسی باشد
لی تا حدی ضمانت اجرائی  قانون اساسی ايکه تسويدآن رويدست است ، صرفًا با حذف تفنگداران از حاکميت فع

به تعبير ديگر تعويض حاکميت تفنگ به حاکميت قانون و ديموکراسی مستلزم طرد نفوذ ستيزه جويان . خواهد داشت
  .از حکومت فعلی است

  با باور عميق به اينکه با مالحظه شرايط  و عملکرد فعلی، حکومت موجود در تدوير لويه جرگه مؤسس آينده به 
 حاکميت قانون و تحقق ديموکراسی اراده و توانمندی مورد نياز را نخواهد داشت،چنين پيشنهاد ميگردد استقامت تأمين

که بايد بدون تعلل بکمک جامعه بين المللی حکومت فعلی بيک حکومت مسلکی و معتقد به صلح و ديموکراسی با 
  .حذف جنگجويان از ترکيب فعلی آن بازسازی و ترميم گردد

  : ماه تا دو سال وظايف ذيل را انجام خواهد داد١٨ مورد نظر طی  حکومت انتقالی
   با در نظر گرفتن اين واقعيت که مردم اففانستان اول به امنيت و نان و سپس به ديموکراسی ضرورت دارند، بنًا-
  .تقويت اتوريته حکومت مرکزی از طريق تشکيل اردو و پوليس و خلع سالح گروهها و احزاب مسلح   
  .م  منع فعاليت احزاب سياسی تا زمان تصويب قانون مربوط آن اعال-
  . مبارزه جدی با فساد اداری-
  . تدارک سريع زمينه های رشد اقتصادی و اجتماعی به کمک خارجی-
 با مالحظه اينکه روشنفکران و عامه مردم مهاجر که با موازين ديموکراسی در ممالک ميزبان آشنائی يافته اند، -

  .ارزش های ديموکراسی به حساب ميايند، تشويق بازگشت آنها به کشورپاسبانان 
 اعالم آزادی مطبوعات،بيان،عقيده،مذهب،مظاهره و متنگ، مسافرت و غيره از طريق فرامين تقنينی و تسويد -

  .قوانين مربوط برای ارجاع آن به پارلمان آينده
  .رسی مکاتب شامل ساختن اصول کلی حقوق بشر و ديموکراسی در نصاب د-
  . تبليغ وسيع مطبوعاتی برای تفهيم و القاح مفاهيم ديموکراسی  حقوق بشر-
  . تسويد قانون اساسی-
  . احضار لويه جرگه موسسان-

انتظار  طی اين مدت برای تحقق ايديال .  ماه وقت را ايجاب ميکند١٨ آنطوريکه تذکر داديم انجام وظائف فوق ، اقًال 
ه ده ها سال زير سيطره نظام های استبدادی و ستيزه گر بسر برده است، وقت زيادی ديموکراسی برای کشوريک

است که عرايض مردم بينوای افغانستان را به سمع طبيبان آنسوی اوقيانوس ها » مردی«پروبلم فقط دريافت . نيست
  .ديموکراسی دست اندر کار مداوای ما شده اند» نسخه«برساند که با 

  
  : آيندهشکل نظام سياسی. د

  . قانون اساسی وقتی ضمانت اجرائی دريافت ميکند که انعکاس دهنده واقعيت های موجود جامعه باشد
اما سوال اينست که .  تمايل به تشکيل احزاب سياسی طی سه دهه جنگ شاخص عمده جامعه افغانی را تشکيل ميکند

 و ثبات سياسی تضمين گردد و پروگرام اين احزاب بايد در قالب چه نظام سياسی ئی گنجانيده شوند تا صلح
  .ديموکراتيزه نمودن زندگی سياسی برهم نخورد

  :يک ـ احزاب سياسی
.  پروبلم احزاب از عمده ترين موضوعاتی است که بايد د ر قانون اساسی آينده راه حل معقول و واقعبينانه پيدا کند

  .سيستم احزاب از يک طرف با آزادی های عامه ارتباط ميگيرد
  .و از جانب  ديگر شيوه فعاليت نظام سياسی آينده را متأثر ميسازد

اما در نظام های پارلمانی هرگاه احزاب متعدد کرسی های پارلمان را . تعدد احزاب ُرکن ديموکراسی است  
اشغال کنند و هيچيک دارای اکثريتی که تشکيل حکومت روی آن اتکأ کند، نباشــد، عامل بينظمی و عدم ثبات 

  .ومت های مؤتلفه ميگردندحک
 در کشور های عقب مانده تمايل برين است تا از مجاری مختلف مثًال حکم قانون اساسی در اعطای اجازه فعاليت به 

  .يکی يا دو حزب و يا بکار بردن سيستم مشخص انتخابات و غيره از کثرت احزاب بکاهند
  .رخی از آنها در حکومت فعلی نماينده دارند فعًال  در افغانستان تقريبًا همه احزاب مسلح اند و ب

حرکت به سوی ديموکراسی و تشکيل جامعه مدنی ايجاب ميکند تا سالح احزاب جمع آوری و همه تا زمان تجويز 
  .قانون اساسی در مورد، منحل شوند

 در حق تأمين  تشکيل لويه جرگه موسسان آينده با حضور احزاب مسلح و در عين حال حاکم در حکومت،جنايت ُکبرا
حاکميت قانون و جامعه مدنی به حساب می آيد و ديموکراسی را که بدون آنهم در افغانستان سرنوشت تراژيکی را از 

  .سر گذشتانده است،معروض به بيچارگی و بيوسيلگی ميکند
  



 
 

 
  ٧از  ٧ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. وت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دع
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  !دو ـ در برابر دو انتخاب 
ل را بعنوان عالی ترين دست آورد انسان در   تدوين کنندگان قانون اساسی بايد برخی ارزش های ديموکراسی ليبرا

اما تعبيه . عرصه سازماندهی معقول و مطلوب قدرت سياسی، در حديکه برای محيط قابل هضم باشد، بخدمت بگيرند
در عين حال تمايل مبالغه آميز به تقويت قدرت . ديموکراسی به شيوه افراطی آن راه را برای انارشی باز ميکند

بايد ميان ديموکراسی و قدرت حد وسطی را که با ايجابات .  ديکتاتوری و تعميم فساد ميگرددحکومت، موجب ظهور
  .بايد نظام سياسی آينده چوکات هم آهنگی بين قدرت و آزادی قياس شود. محيط هم آهنگ باشد،دريافت کرد

  ).رياستی ( دانسيل نظام پارلمانی و نظام پرزي:  برای افغانستان دو شکل نظام سياسی ميتواند مطرح باشد
 در نظام پارلمانی صدر اعظم با رهبری سياست داخلی و خارجی عمًال در رأس حکومت قرار دارد و از پارلمان -١

در صورتيکه هيچيک حزب داخل پارلمان دارای اکثريت مطلق نباشد، احزاب با يکديگر به . رای اعتماد ميگيرد
.  در رأس حکومت ائتالفی قرار خواهد داشت،ائتالف مينمايندمنظور دادن رای اعتماد به صدر اعظم که خود

بخصوص در کشوری مانند افغانستان که جنگ دوامدار اختالفات را بقدر کافی (اختالفات بعضًا جزئی در پارلمان
بنًا حکومت های ائتالفی . منجر به متالشی شدن ائتالف پارلمانی ميگردد و حکومت سقوط ميکند) عميق ساخته است

  .اقد ثبات اندف
،به احتمال قوی )که بصورت قطع توصيه نمی شود(  هرگاه در افغانستان،قانون اساسی تعدد احزاب را تجويز کند 

احزاب روی قراين قوم و مذهب تشکيل خواهند شد و هيچيک موفق به حصول اکثريت مطلق در پارلمان برای 
و حکومت های ائتالفی فاقد ثبات سياسی بوجود خواهد ازين ر. تشکيل يک حکومت بالنسبه متجانس نخواهد گرديد

افغانستان معروض به . ساله کشور عاجز خواهند ماند٢٠اين نوع حکومت ها در حل پروبلم های ميراث جنگ . آمد
هموار )البته در عدم حضور قوای خارجی(هرج و مرج خواهد گرديد و چه بسا که راه برای کودتا های نظامی 

  .خواهد شد
صدراعظم وجود ندارد،رئيس جمهور که با رای مردم انتخاب ميگردد، متکفل رهبری دولت » رياستی« نظام  در-٢

. به عباره ديگر پارلمان حق سلب اعتماد از حکومت را ندارد. حکومت متکی به رای پارلمان نيست. و حکومت است
  .بنًا وجود احزاب متعدد در پارلمان موجب بيثباتی حکومت نميشود

،بايد شکل نظام سياسی آينده )که چنين تجويزی به مصلحت نيست( صورتيکه در کشور تعدد احزاب پذيرفته شود در 
که در افغانستان بدون مصرف (درين حال تجويز اينکه رئيس جمهور بعوض انتخاب از طرف مردم.پرزيدانسيل باشد

هترين مظهر تلفيق و تزويج اصول از جانب لويه جرگه برگزيده شود، ب)زايد و ِاشکال بوروکراتيک نيست
  .ديموکراسی ليبرال با ضابطه ديموکراسی تعاملی افغانی است

 قرار داد بن با حذف صدر اعظم از تشکيالت دولتی افغانستان طی دوره انتقال در واقع ساختار نظام سياسی آينده را 
 ١٩٧٧مقام صدارت در قانون اساسی حذف . در استقامت استقرار رژيم رياستی به شيوه امريکا قرار داده است

  .نيز تجويز شده بود) رياست جمهوری مرحوم داؤد (م
  

  نتيجه
 امروز در افغانستان ديموکراسی و انتخابات با شتابزدگی منحيث وسيله سياسی ختم عاجل جنگ وارد معرکه گرديده 

  .است
 ستراتژی جنگی برخی کشور های درگير  انتخابات و ديموکراسی از يکطرف و تقويت بنيه جنگساالران، آنطوريکه

  .جنگ ايجاب ميکند از جانب ديگر،بصورت قطع با هم جور نميايند
که خود را متعهد به استقرار ديموکراسی در افغانستان ميدانند، تا هنوز موفق » ايساف« واقعيت اينست که امريکا و 

  .ژی جنگی نشده اندبه حل تضاد ميان ديموکراسی و جنگ ساالر ، ميان آزادی و سترات
 طوالنی شدن عمر تجربه رويدست ديموکراسی تا حدودی بسته به اين است که قانون اساسی بين خشونت و 
سرزوری مسلط در پهنه تاريخ کشور که به جزئی از کلتور سياسی و شيوه حکومتداری بدل شده است از يکطرف و 

اتکای تنهايی به قدرت گپ را به استبداد ميکشاند و تکيه .دديموکراسی و آزادی از طرف ديگر تعادل الزم را حفظ کن
  .محض بر ديموکراسی به انارشی منجر ميشود

 قانون اساسی وقتی وثيقه ضمانت تحقق ديموکراسی و آزادی بوده ميتواند که ممثل واقعيت های محيط اجتماعی باشد، 
  .رجی درگير معرکه افغانستاننه آرزومندی های دور دست ملهم از گرايش های ذهنی کشور های خا

اعالم آزادی و ديموکراسی به تقليد از کشور های پيشرفته صنعتی از جانب قانون اساسی آينده، تجربه ! بهرحال
قويًا اميد ميرود که قانون اساسی بازتاب واقعيت ها باشد و عمر تجربه . ديگری خواهد بود، روی تجارب ناکام گذشته

  .نه عمر ديموکراسی تعاملی قبيلوی افغانی، که لويه جرگه مظهر آنست، پايدار باقی بماندآينده ديموکراسی به پيما
   م٢٠٠٣ مارچ ١                                                      

  
  پايان


