
  اص�حات سياسی در افغانستان
  

  

  داکـتـر فـريار کـھـزاد
  

  

  

 در افغانستان از طرف يک گروه  سياسیدر اين روزھا پروپاگندھای زيادی مبنی بر تغيير نظام
  .خاص شنيده ميشود در حاليکه ھيچ کسی تغيير نظام را در آن کشور پيشنھاد نکرده است

  

ی سياسی بازی صورت ميگيرد و با اين بازی ھا ميخواھند متاسفانه در افغانستان ھميشه با واژه ھا
مردم را فريب داده و منافع شخصی، خانوادگی، قومی، زبانی و ديگر گرايش ھای تعصب آميز 

  .خود را پيش ببرند

  

اگر از تعريف بسيار جامع و علمی نظام سياسی بگذريم، نظام سياسی يعنی جمھوری، شاھی، 
 کسی خواھان تغيير نظام جمھوری و آن ھم جمھوری اسHمی در ھيچ. امارتی و از اين قبيل

افغانستان نشده است به جز از گروه طالبان که نه قانون اساسی را قبول دارند و نه ھيچ چيز را در 
  .آن کشور ميپذيرند به جز خود شان

  

 در داخل و پس اين کدام تغيير نظام سياسی است که از فرد اول مملکت گرفته تا طرفداران آخر آن
خارج به نام تغيير نظام سياسی پروپاگند وسيعی را براه انداخته اند؟؟؟ آيا کسی ميخواھد نظام 
افغانستان را به نظام شاھی تبديل کند و يا آيا با طالبان مذکره صورت گرفته است که نظام سياسی 

يد مقامات و آنھائيکه اين  و موضوع را با به امارت طالبانی تبديل کنند؟؟؟ اين مسئلۀ راانستانافغ
  . روشن سازند،روپاگند را براه انداخته اندپ

  

 پس اينرا ،در مقدار قدرت رياست جمھوری ھستندو اصHحات تغيير اگر مردم افغانستان خواھان 
مردم آرزومند ھستند تا با کم ساختن قدرت رياست جمھوری و . نميتوانيم تغيير نظام سياسی بناميم

نکه بطرف  به مردم، مردم ساUری و مردم گرائی را بيشتر سازند تا از ايپخش قدرت سياسی
اگر تمام قدرت در يک نقطه متمرکز و به .  بطرف ديموکراسی بروند،ديکتاتوری سوق داده شوند

دست يکنفر بنام رئيس جمھور باشد در آنصورت ھيچگاھی بطرف ديموکراسی که خواست تمام 
  اتحاد خوب بخاطر داشته باشيد که کشور بزرگ.واھيم توانست حرکت نخ،مردم افغانستان است

 در يک نقطه دچار ديکتاتوری بزرگ شد و  سياسی و اقتصادیشوروی بخاطر تمرکز کل قدرت
 اگر در آن کشور قدرت سياسی و اقتصادی پخش .در اخير بدون ھيچ نوع مقاومتی از ھم پاشيد

  . به چنان سرنوشتی دچار نميشد،ميبود

  

ستان کشوريست که به ھيچ صورت مسايل سياسی و اقتصادی آن در اين ده سال گذشته افغان
بصورت درست بنيان گذاری نشده است و بايد اصHحات مھم سياسی در تمام سطوح مملکت روی 

  .  باشد و يا شوددست گرفته شود تا از ھر نقطه نظر برای آن کشور و مردم آن کار آرا



  

ر زمان انتخابات رياست جمھوری و انتخابات شورای ملی بارھا به آيا فراموش شده است که د
موادی از قانون اساسی افغانستان برخورد صورت گرفت که ھيچ کسی نميتوانست چگونه آنھا را 

پس اگر آنھا اصHح شوند . يعنی در قانون اساسی کشور تناقضات زيادی وجود دارد. تفسير نمايد
  . اصHحاUت سياسی ميگويند را ايننخير. اينرا تغيير نظام گويند

  

تقلب آميز بود، بسيار گران ھم تمام ی افغانستان در ضمن اينکه بسيار انتخاب ريئس جمھور برا
آيا در آينده اقتصاد افغانستان اجازه ميدھد که اين ھمه ھزينه ھنگفت را برای انتخاب رئيس . شد

 آيا بھتر نخواھد .دھور تقلبی ديگر باشس جميجمھور به مصرف برسانند؟؟؟ و حاصلش باز يک رئ
بود اگر صرف يک انتخابات و آن انتخابات شورای ملی و شوراھای ايالتی باشد و مجموع 

برای انتخاب يک نفر به حيث ريئس ) لويه جرگه (اعضای شورای ملی و شوراھای ايالتی
نا بران ب.  کار دارداين کار نه مصارف گزاف و نه ترتيبات بی حد امنيتی. جمھوری رای بدھند

ند سال بعد يک انتخابات وکHی شورای ملی صورت ميگيرد که در آن انتخابات ھم تنھا ھر چ
  .  برای شوراھای ايالتی انتخاب خواھند شد مردمنمايندگان مردم برای شورای ملی و ھم نمايندگان

  

فيائی افغانستان که  جغرا-اداری-برای آنکه موضوع باU روشنتر شود در مورد تشکيHت سياسی
به با جزئيات بيشتر اينجانب سالھا قبل مطرح نموده بودم و در ماھنامه وزين کاروان در آن زمان 

  . توضيحاتی ارائه کنم،نشر رسيده بود

  

نخست اينکه اينجانب به ھيچ حزب، گروه و سازمان سياسی عضويت و ھمکاری نداشته و ندارم و 
جغرافيائی نيمه متمرکز يا نيمه -اداری-فدار تشکيHت سياسیبدين طرف طر) 1972(از چھل سال 
واضح است که در آن سالھا کسی در افغانستان در چنين موارد . ميباشمدر افغانستان غير متمرکز 

نظام  که 2001از سال . نميتوانست حرفی بزند زيرا از استبداد سياسی آن کشور ھمه خبر داريم
اقل آزادی بيان در افغانستان تا حدی رويکار آمد ، حدن به ميان آمدجديد با توجه جھان در افغانستا

 نوشته ئی در 2002بھر حال در سال . ولی ديموکراسی کامل تا ھنوز در آن کشور وجود ندارد
  :اين باب نشر نموده بودم که نکات مھم آن قرار ذيل ميباشد

  

ده را در بر خواھد وا چھار وUيت موج تقسيم افغانستان به تقريباً ده ايالت که ھر ايالت سه ت-1
  . خوردی مانند افغانستان بسيار زياد است وUيت برای کشور34زيرا . گرفت

  

سداری و قريه ـشورا ھای ول.  تشکيل دو شورا يکی بنام شورای ملی و ديگر شوراھای ايالتی-2
تشکيHت و ادارات داری در افغانستان نه ضرورت بوده و نه افغانستان توانائی مالی آن چنان 

  دارد 

  

 حوزۀ انتخاباتی در ھر ايالت و بدين ترتيب انتخاب دو نفر نماينده يا وکيل از 20 تعيين تقريباً -3
چقدر عالی خواھد . ھر حوزه که يکی برای مجلس شورای ملی باشد و ديگری برای مجلس ايالتی

کدام آن که رای بيشتر برده باشد بود که اگر يکی از وکH از ھر حوزه زن باشد و يکی مرد و ھر 
  .به شورای ملی  و آن دگر به شورای ايالتی راه يابد

  



ک بلکه تمام مردم افغانستان منحيث ي.  ايالت ھا به ھيچ صورت به اساس قوم و قوم بازی نباشد-4
توانند برای امور شوراھا و ديگر امور مبارزات سياسی ملت واحد دارای حقوق مساوی باشند و ب

  .تواند در ھر ايالتی که خواسته باشد زندگی و کار کند ھر فرد مملکت بو. ايندنم

  

 ياد شود  که و به ھر نامی، قوای مسلح تمام امور عسکری، نظامی، اردو، لشکری، رزمی-5
 واحد .اياUت حق داشتن قوای نظامی را نداشته باشند. مربوط به حکومت و دولت مرکزی باشد

، ھوائی، حافظ سرحدات و مرزھا و ديگر مؤسسات رزمی ميتوانند در ھای قوای مسلح زمينی
قوای نظامی به صورت بيجا . تمام کشور ھر طوری که خواسته باشند به امور خود بپردازند

اين کار تمام اياUت و وUيات را بھم نگه داشته و . نميتواند در امور اياUت دخالت داشته باشد
  . شدتشويش تجزيه بکلی رفع خواھد

  

يس امنيتی باشند که با سHح ھای خفيف معموUً ل اياUت ميتوانند برای امور امنيت دارای پو-6
  .مجھز ميباشند

  

اينکه از طريق شورای ايالتی .  در ھر ايالت والی ايالتی بايد توسط رای مردم انتخاب شود-7
.  آن تصميم نھائی اتخاذ شودانتخاب ميشوند و يا توسط رای مستقيم مردم چيزيست که بايد در مورد

ممکن انتخاب يکنفر از اعضای شورای ايالتی بھتر باشد زيرا از مصارف اضافی برای يک 
انتخابات ديگر جلوگيری خواھد شد چونکه يک وکيل شورای ايالتی قبHً از طرف مردم از يک 

ی لتی به حيث وا در يک انتخابات داخل شورای ايالباراين. حوزۀ ھمان ايالت انتخاب شده است
  .ايالت انتخاب ميشود که ھم ھزينه کمتر دارد و ھم ادارۀ آن آسانتر ميباشد

  

اين کار .  اياUت حق نداشته باشند با کشورھای خارجی بصورت مستقيم روابط برقرار کنند-8
حيت و مسئوليت آن بدوش آن وزارت و صH بوده  حکومت مرکزیوظيفۀ وزارت امور خارجه

بنابرين باز ھم تشويش بی جا بخاطر برقرار نمودن روابط با خارجی ھا بصورت . خواھد بود
  .پراگنده رفع شده و کارھای داخل کشور به بھترين وجھه پيش برده خواھد شد

  

طور مثال عوايد يک .  موضوعات اقتصادی و مالی بايد بصورت درست تنظيم و ترتيب شوند-9
زيرا تمام اياUت به بندر ھای گمرکی رابطه ندارند و . گمرک مربوط به يک ايالت نميتواند باشد

ت نميباشد بلکه برای ت ميگذرد صرف مربوط به ھمان ايالاموالی که از يک بندر در يک ايال
 عوايد گمرکی آن نيز بايد مال تمام کشور و ملت باشد بنابران. اياUت ديگر و کل کشور خواھد بود
  .شته باشدکه در ادارۀ آن دولت مرکزی رول دا

  

 فيصد ديگر آن با ه فيصد امور خود آزاد و در پيشبرد پنجاه اياUت ممکن در پيشبرد پنجا-10
ند زيرا در ھر ايالت چيزھائی وجود دارد که دولت و حکومت مرکز نيز نحکومت مرکزی کار ک

در ھمه در آن دخيل ميباشد مانند پروژه ھای بزرگ، راه ھای بين چند ايالت، تحصيHت عالی که 
بھر حال چيزھای زيادی است که نميتوان به تمام موارد آن در اين . جا دانشگاه ھا وجود ندارد

  .مختصر اشاره نمود

  

 با چنين تشکيHتی به ھيچ صورت منابع ھر ايالت تنھا مربوط به خودش نميباشد بلکه منابع -11
باشد که مردم خود را در ھمه امور  و اينکه اياUت دارای سيستمی ھر ايالت منابع تمام کشور بوده



 جھت ادارۀ بھتر امور ميباشد نه آنکه در يک ايالت حکومت ايالتی احساس تشريک بينند در حقيق
  .خود مختاری و آزادی نمايد که در آنصورت اين پيشنھاد صدق نکرده و پس گرفته ميشود

  

اعی، حفاظت سرحدات و  با چنين تشکيHتی دولت و حکومت مرکزی بيشتر متوجه امور دف-12
مرزھا، امور ديپلوماتيک و روابط خارجی در ھمه عرصه ھای اقتصادی، فرھنگی، سياسی بوده 
و تا جائيکه مربوط به اياUت ميشود رول آن از پيشبرد کارھای کوچک اياUت کم شده و بيشتر 

  .مانند يک کنترولر و کمک کننده به امور اياUت تبديل ميشود

  

ی ايالتی ھم از تشبثات نظامی و مسايل روابط خارجی دور بوده و کامHً متوجه  حکومت ھا-13
امور داخلی خود ميشوند تا اياUت آن ھرچه بيشتر انکشاف نموده و مردم محل آرامتر و مرفع تر 

  .زندگی کنند

  

 و بيا  قوانين بسيار خوب و مناسب بايد روابط حکومت مرکزی را با حکومت ھای ايالتی-14
  . تنظيم کندايالتھا

  

 به کلی صرف نظر شود زيرا در آن صورت تمام مردم  از شوراھای ولسداری و قريه داری-15
به وکيل و نماينده تبديل شده و ھم معلوم نيست که بودجه اين ھمه نماينده و وکيل از کجا تأمين شده 

 شعور سياسی نرسيده اند که حاU  مردم افغانستان به آن حدز طرف ديگر افغانستان وا. ميتواند
اگر آينده چنين چيزی مقدور شد و توانائی . مجالس شورا وجود داشته باشدھم حتی در قريه ھا 

  . بسيار عالی،پرداخت ھزينه آن بدست آمد

  

شورای ملی و شوراھای ايالتی را ميتوان به نام لويه جرگه مشترک  با چنين تشکيHتی جلسۀ -16
ند و ش وکH بصورت درست  و مناسب انتخاب شده باگر نمايندگان ياا. استفاده نمودناميده و از آن 

، در آنصورت اين نوع لويه جرگه به مراتب بھتر از لويه جرگه واقعاً از مردم نمايندگی بتوانند
تر از اعضای شورای ملی و شالبته يک نفر ھم بي. خواھد بودگذشته ھای فرمايشی و ساختگی 

از سالھا بدين سو ھمۀ ما . تی حق نخواھند داشت که در لويه جرگه شامل شوندشوراھای ايال
  .بوده ايمو نمايشی تماشاگر لويه جرگه ھای تقلبی 

  

 در صورتيکه افغانستان دارای يک لويه جرگه مناسب و قابل قبول برای ھمه شده بتواند، -17
 کار از يک طرف ھزينه داير ينا. بھترين جا برای انتخاب رئيس جمھور لويه جرگه خواھد بود

نمودن لويه جرگه را کم ميسازد و از طرف ديگر انتخاب رئيس جمھور ھم به خوبی صورت 
مجلس . در چنين شرايطی ضرور نيست که ھمه نمايندگان در زير يک سقف جمع شوند. ميگيرد

تد و ھرگاه شورای ھر ايالت تشکيل جلسه داده و رای خود را برای انتخاب رئيس جمھور ميفرس
 فيصد آرای نمايندگان شورای ملی و شوراھای ايالتی را بدست آرد بحيث هفردی بيشتر از پنجا

از پيشرفت ھای تکنالوژی در ين راستا . رئيس جمھور شناخته شده و عز تقرر حاصل نمايد
  .ميتوان بخوبی استفاده نمود

  

صورت ديد نمايد بايد در مورد غور اينکه کی ميتواند خود را برای مقام رياست جمھوری کان -18
  .اين ھمه جزئيات در اين مختصر نميگنجد.  تعيين گرددگرفته و شرايط و نحو آن

  



 به ھمين ترتيبی که در اياUت مجالس شورای ايالتی شخصيتی را برای مقام والی ايالت خود -19
. ب خواھد کردانتخاب ميکنند در مرکز مجلس شورای ملی يک نفر را بحيث صدراعظم انتخا

بھترين کانديد برای مقام صدرات بايد از جمع نمايندگان انتخاب شدۀ مردم باشد زيرا اين شخصيت 
يک بار توسط مردم برای شورای ملی انتخاب شده است و اين بار دوم از طرف شورای ملی 

 رای مقام  فيصدبحيث صدراعظم انتخاب ميشود که در صورت بدست آوردن بيشتر از پنجاه
وزرای وزارت خانه ھا را نيز به ھمين ترتيب از اعضای انتخاب . صدرات را بدست خواھد آورد

  .شدۀ شورای ملی انتخاب ميتوانند

  

در صورتيکه کانديدی و انتخابات برای مقام صدرات به کدام شکل ديگر صورت گيرد، ميتوان 
در کشورھائی که از  :تدداشاي [.نظريات مختلف را مد نظر گرفت و بھترين آنرا قبول نمود

با اين تفاوت که اگر حزب ھای . ديموکراسی پارلمانی پيروی ميکنند موضوع به ھمين شکل است
در . سياسی رول بزرگی را بازی کنند در آنصورت حزب برنده حکومت را تشکيل ميدھد

افغانستان  در زمان شاھی مشروطه در .افغانستان متاسفانه حزب ھا ھنوز به اين سويه نرسيده اند
شخصی از طرف پادشاه برای رای اعتماد به شورای ملی معرفی ميشد که بيشتر ھدف از آن حفظ 

 در کشورھای دارای روش .نظام شاھی بود و نه تشکيل يک حکومت بر اساس مردم ساUری
ديموکراسی پارلمانی حکومت مخالف بنام حکومت سايه ھم در شورا وجود دارد که در صورتيکه 

بر حال رای شورا را از دست دھد، حکومت را بدست گرفته و امور را بدون سکتگی حکومت 
     ].پيش ميبرد

  

انتخاب شخصيتی در شورای ملی بحيث صدراعظم در حقيقت صدراعظم را جوابده و مسئول  -20
در صورتيکه . به شورای ملی ساخته و بايد در نزد نمايندگان يا وکHی ملت جوابده باشد

تواند امور مملکت را بخوبی و شايستگی پيش ببرد از طرف شورای ملی پيش از صدراعظم ن
اينکار در مورد . موعد صدرات برطرف شده و شخص ديگری برای اين امور انتخاب خواھد شد

يعنی اگر يک والی ايالتی نتواند در امور کاری خود . نيز صدق ميکندانتخاب والی ھا در اياUت 
 به عوض وی انتخاب یمان شورای ايالتی برطرف شده و شخص ديگرد از طرف ھشايسته باش
  .خواھد شد

  

جغرافيائی حکومت مرکزی بايد ھرچه بيشتر کوچک -اداری- با اين نوع تشکيHت سياسی-21
ساخته شود زيرا در اياUت نصف کار مملکت صورت گرفته و وزارات ھای دراز و بردار در 

  .مرکز کار نميباشد

  

 جديد رونما خواھد شد زيرا از تراکم تع تشکيH ت پيشرفت ھای زيادی در اياU با اين نو-22
اشخاص نخبه در مرکز کاسته شده و مردم وUيات با اشخاص تحصيل يافته و مجرب بيشتر در 

يار برای افغانستان ضرور ستماس می شوند که از نقطه نظر فرھنگی، اجتماعی و سياسی ب
  .ميباشد

  

ا چه حاU و چه ده سال قبل در مورد پيشبرد امور اقتصادی افغانستان بوده  جان اين پيشنھ-23
است که به عوض پيشبرد امور کشور از يک نقطه آنرا تسريع نموده و از ده نقطه برای آبادی و 

  .پيشرفت مملکت سعی و تHش سياسی، اقتصادی و آبادانی صورت خواھد گرفت

  



صحتمند را در افيائی زمينۀ يک رقابت بسيار سالم و جغر- اداری-  اين نوع تشکيHت سياسی-24
. افغانستان بوجود آورده و باعث آبادی ھرچه بيشتر مملکت و آرامی ھرچه بيشتر مردم خواھد شد

در اين نوع تشکيH ھمه مردم افغانستان خود را دخيل ديده و اگر شکايتی کنند بايد از خود شکايت 
  .ن راه حل آنرا دريافت نمايندکنند که در آنصورت مجبورند خود شا

  

جغرافيائی تمام مردم افغانستان از ھر قوم و قبيله و -اداری- در ھمچو يک تشکيHت سياسی-25
ھر زبان و مذھبی که باشند خود را در امور کشور شان ذيدخل ديده و ھيچ کس احساس کمی و 

 خيلی ھا با وحدت ملیظر اين کار از نقطه ن. کاستی ننموده و در نھايت احساس آرامش ميکند
چيزی که افغانستان سخت به .  خواھد شدملت واحدارزش بوده و در نھايت باعث بوجود آمدن يک 

  .آن نياز دارد

  

 برای آنکه موفقيت ھمچو يک تغييرات سياسی بيشتر و بھتر باشد اين طرح را ميتوان -26
دور اول والی ھای اياUت خاب انتطور مثال . بصورت تدريجی و با پHنگذاری مناسب پيش برد

 آن بکار آغاز نموده و گيرد تا اينکه در اياUت شوراھایميتواند از طرف شورای ملی صورت 
به اکمال  قسمی آغاز گردد که تا پنج سال ديگر اگر کارھا. رد امور را بدست آرندتوانائی پيشب

 امور مھم مملکت خودداری بيائيد از عجله و شتاب در. خواھد داشتبرسد کاميابی خوبی دربر
  .نموده و بھانه ھائی مانند گذشته برای کسی نگذاريم

  

 خواھد ت اگر خوب دقت صورت گيرد اين کار تغييراتی را در قانون اساسی کشور ضرور-27
البته ما نميتوانيم به بھانه . زيرا ھيچ چيز نبايد غير از راه ھای قانونی آن پيش برده شود. داشت

اگر ده بار به تغيير قانون . انون اساسی امور مملکت را بصورت نادرست پيش ببريمناتوانی در ق
اما اگر کارھا بصورت درست پيش برده شوند و يا تا . بکنيمرا اساسی ضرورت باشد بايد اينکار 

ولی از آنجائيکه سياستمداران افغانستان ھرچيز را . حال ميشدند شايد ضرورتی به اين کار نميبود
ميل خود و برای خود ميخواھند بنابرين اوضاع سياسی آن کشور ھر روز به اصHحات مطابق 

اگر کسی تغييرات سياسی را به بھانه قانون اساسی و مشکHت داير نمودن . ضرورت پيدا ميکند
لويه جرگه و از اين قبيل چيزھا قرار ميدھد، ملت افغانستان از آن ھا ميخواھد تا از پيش روی 

د و بگذارند که مردم خود شان امور کشور خود را بدست گرفته و کارھا را سر و ملت دور شون
  .صورت درست دھند

   

- اين صرف توضيحات مختصری بود که در مورد يک نوع تشکيHت سياسی! خوانندگان ارجمند

اين نوع . جغرافيائی برای پيشبرد بھتر امور در افغانستان خدمت تان به عرض رسيد-اداری
پيشرفت . برای اصHحات امورد افغانستان از ضروريات ھرچه زودتر آن کشور ميباشدتغييرات 

اقتصادی، ايجاد شيوۀ مردم ساUری و پيشبرد امور کشور بصورت درست، مناسب برای 
د کنيم تا بھترين قوانين و نمايد که ما تغييرات را وارمی افغانستان چيزيست که ده ھا مرتبه ايجاب 

  .ومت داری را در آنجا برای خود آماده سازيمموثرترين شکل حک

  

 پيشرفتھای بزرگ علمی که در جھان صورت گرفته است ما بايد حد اعظم استفاده نموده و از
اينکه با جھر بلند و بصورت احساساتی از تغيير نظام . بھترين شکل حکومتداری را از خود سازيم

باشد بلکه خود در راه بھبود اوضاع کشور خود سياسی صحبت ميکنيم نه تنھا واقعيت جامعه ما نمي



سنگ اندازی ميکنيم که نتيجه آن نه تنھا بھبود اوضاع کشور نميباشد بلکه در نھايت کشور زيبای 
  .ما را به پرتگاه سقوط رھنمائی خواھد کرد

  

ت در اين مورد سخنھا زياد است و اين نوشتار به ھيچ وجھه کامل نمی باشد ولی به يقين که بصور
متاسفانه پيشنھادات .  برای اصHحات سياسی در افغانستان شده ميتواند مقدمه ئیبسيار مختصر

خوب در افغانستان در رقابت ھای نا سالم ملی از بين ميروند و قربانی روابط ناسالم شخصيت ھا، 
  :چارۀ ديگر نيست به جز اينکه گفته شودتنظيم ھا و تاريخ پردرد سه دھۀ اخير ميشوند که 
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