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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

در مورد نویسنده

انا الرسن یکی از محققین بخش "دولت داری" در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان است که از سال 1383 بدینسو در افغانستان روی موضوعات 
دولت داری و جنسیت مصروف کار است. وی درجه ماستری در علوم اجتماعی رشتهء خشونت، منازعه، و توسعه  از بخش آسیایی و افریقایی پوهنتون 

لندن را دارا است.

در مورد واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان موسسهء مستقل تحقیقاتی مستقر در شهر کابل است که هدف آن انجام و عرضهء تحقیقات و پژوهش با کیفیت در 
عرصه های مختلف جهت اطالع رسانی و آگهی دهی، و استفاده از آنها در تاثیر گذاری روی پالیسی ها و فعالیت های گوناگون میباشد. واحد تحقیق 
و ارزیابی افغانستان با تقویت و ارتقا ظرفیت های تحلیلی و ایجاد فرصت برای تفکر و بحث، میکوشد تا فعاالنه فرهنگ پژوهش و مطالعه را در این 
کشور ترویج دهد. این اداره سعی مینماید تا زمینه های بازتاب اندیشه ها، مناظره ها و مباحث علمی را در کشور فراهم سازد که متصور است باعث 

بهبود و پیشرفت فکری و ذهنی در ابعاد مختلف در زندگی افغانها میگردد. 

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال 1381 خورشیدی با همکاری سازمان های امدادی که در این کشور فعالیت دارند تأسیس گردیده و اعضای 
هیئت مدیرهء آنرا نماینده گان مراجع تمویل کننده، سازمان ملل متحد، ادارات غیر دولتی و دیگر  نهاد های که در امور مختلف در افغانستان مصروف 
فعالیت اند، تشکیل میدهد. این اداره، در حال حاضر، عمدتأ از جانب کشور های فنلند، ناروی، سویدن، سویس، و انگلستان تمویل مالی گردیده و 
موسساتی مثل انستیتوت جامعه باز افغانستان )OSIA(، بنیاد آسیایی )TAF(، کمیسیون اروپا )EC(، کمشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان 
)UNHCR(، صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان )UNICEF(، صندوق انکشافی ملل متحد برای زنان )UNIFEM(، و بانک جهانی نیز  

بعضی از پروژه های مشخص این اداره را حمایت مالی می نمایند.

سپاسگذاری

میخواهم از آنانیکه وقت گرانبهای خویش را صرف اشتراک در این تحقیق نموده اند سپاسگذاری نموده و از گروه تحقیق متذکره هر یک: محترمین 
محمد آصف کریمی، محمد حسن وفایی و فرید احمد بیات؛ و خانم ها ناجیه حاجی زاده و پروین گیزابی از همکاری های شایان شان در جمعآوری 
و تحلیل معلومات ابراز امتنان و سپاس نمایم. همچنان، مدیون دوستان منتقد و بازنگر خویش به خاطر نظریات و پیشنهادات معتبر شان؛ و مرهون 
آقای جی لیمی که نسخه انگلیسی این نشریه را تصحیح و آماده چاپ نموده است، هستم. و متعاقبأ، از حمایت مداوم آقای مارتین وان بیجلیرت، 

ریبیکا رابرتس، و پاوال کانتور از آغاز تحقیق تا به حال، نیز، ابراز امتنان و سپاس مینمایم. 

انا الرسن

سنبله 1388

© 1388، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان. بعضی از حقوق محفوظ است. این نشریه میتواند چاپ مجدد و تکثیر گردد، و یا در دستگاه های قابل 
بازیابی ذخیره، و یا به هر شکل و توسط هر وسیله ی، اعم از برقی، ضبطی و دیگر وسایل با ذکر مشخصات نویسنده و واحد تحقیق و ارزیابی 
افغانستان انتقال گردد. هر گونه استفادهء تجارتی و خرید و فروش آن مجاز نیست.  هرگاه این نشریه چاپ مجدد شده و یا به صورت برقی به دسترس 
گذاشته میشود، باید خط ارتباطی به سایت انترنتی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان )www.areu.org.af( در آن چاپ و یا روی صفحهء انترنتی 
گذاشته شود. برای هرگونه استفاده ی که در فوق مشخص نگردیده است، باید اجازهء تحریری قبلی ناشر )واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان( از آدرس 

سایت انترنتی areu@areu.org.af و یا تماس با شماره 548 608 799 )0(93+ بدست آید. 
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

1.  نظر اجمالی
بعد از سقوط رژیم طالبان در سال 1380 خورشیدی و آغاز همزمان پروسه بُن، افغانستان )با ورود تمویل کننده گان بین المللی( آغاز به پروسه تخنیکی و 
سیاسی دموکراسی سازی کرد. این پروسه شامل اعاده نظام ریاست جمهوری در دستگاه دولتی؛ پارلمان مشتمل از مجلسین )مجلس نماینده گان و سنا(؛ شورا 
های والیتی، و برگذاری دو دور انتخابات که یکی آن قبأل پایان یافته و اکنون دیگری آغاز یافت؛ بوده است. فشار زیادی از جانب جامعه جهانی، مخصوصأ 
روی تنظیم مراحل آغازین و موجودیت این ارگانهای دموکراتیک، اعمال گردیده است؛ اما فراتر از این تالش ها، )مخصوصأ در پیآمد انتخابات سال 1388(، 

سؤال اینچنین باقی میماندکه: برداشت افغانها در مورد دموکراسی چگونه است؟1

کلمهء "دموکراسی" در افغانستان ماهیت ستیزه جویانه ی را به خود اختصاص داده و به شکل آزادی نا محدود اجتماعی در این کشور تعریف گردیده است. 
به علت وابسته گی سیستم  سیاسی دموکراتیک کشور، با ارزش های آزادی خواهانه ی غرب، این واژه از جانب منتقدان و مخالفان روز افزون غرب تعبیر 
دگرگونی شده و معنی تنزلی و تحقیر آمیزی را میان مردم از آن خود نموده است. "دموکراسی" نه تنها به سبب نگرش های آزادی خواهانه ی غربی، بلکه به 
خاطر دستورالعمل روش دنیا گرایی یا سیکوالریزمی که توسط حزب دموکراتیک خلق افغانستان با پشتیبانی اتحاد جماهیر شوروی در دههء 60 در افغانستان 
توسعه یافت،  بطور گسترده ی با فساد و دنیاگرایی ربط داده میشود. اما برخالف، به سبب ارتباط مستقیم آن با عقاید و اوامر دموکراسی اسالمی یا دموکراسی 
در چهارچوب قوانین و موازین اسالم، راهکار انتخاب دولت توسط رای مردم، مورد پذیرش مردم قرار گرفت. این واژه ها به گونه های متفاوتی تعبیر شده اند، 

اما تمایل بیشتر افغانها را جهت اشتراک در یک روند مردمی در دولت نشان میدهد.

در کنار سؤال تعریف دموکراسی، موضوع نگرش ها در مورد نماینده گی سیاسیون نیز مطرح است. بیشتر عدم رضایت در مورد کیفیت نماینده گی نماینده گان 
در پارلمان افغانستان و شورا های والیتی وجود دارد که این امر، نارسایی اشخاصی که در قدرت هستند، و سیستم  که آنها جزء آن هستند، پنداشته میشود؛ 
هرچند معیار های قضاوت بیشتر مردم بیشتر بر اساس توانایی های فزیکی و شخصی، و چگونگی نماینده گی نماینده گان خود شان در پارلمان و شورا های 
والیتی متکی است، تا اینکه بر اساس تحت فشار قرار دادن دولت برای در نظر گرفتن نقش وکالی شان در این مراجع، استوار باشد. بعالوهء آن، برای اکثریت 
پاسخدهنده گان در این مطالعه، بخصوص برای آنانیکه در مناطق روستایی زندگی دارند، نماینده گی واقعی عبارت از نشاندهی نگرانی ها و مشکالتی است 
که مردم محل با آنها دست و گریبان اند و شخصی باید این مسئولیت را به عهده گرفته باشد که فهم و درک کامل از این معضالت داشته و درد مردم را 
احساس کند؛ و چنین شخص شخصی از میان مردم محل میتواند باشد. "نماینده گی واقعی" توسط شخصی که فهم و آشنایی کامل با مردم محل ندارد انجام 
یافته نمیتواند. در نهایت، بحث و نگرش غربی مبتنی بر انتخاب فردی در انتخابات زمانی تحت سؤال قرار میگیرد که در مناطق روستایی، نماینده گی کردن، 

به شکل گسترده ی بطور یک عملکرد جمعی پنداشته میشود.

این نشریه مباحثوی، در مورد سه طرز نگرش در سه والیت افغانستان در مورد دموکراسی و دموکراسی سازی را مورد بحث و پژوهش قرار میدهد.2 این نشریه، 
قبل از تمرکز روی دو ساحه مورد نظر )که در بر گیرنده تعاریف، نگرش ها و تفاسیر واژه دموکراسی، و تجربه فعلی پاسخدهنده گان از پروسه نماینده گی است(، 
معلومات مختصری را روی گذشته ی دموکراسی به شکل یک جهش جهانی، و مبدأ آن درافغانستان، ارائه میدارد. این نشریه زمینه های فوق الذکر را در ارتباط 
به، و با پسنگری به انتخابات سال 1388 خورشیدی مورد ارزیابی قرار میدهد. نشریه هذا، تآکیدات، نظریات، و یا راه حل های را در مورد تقویت دموکراسی 
سازی در افغانستان ارائه نمیدارد، اما بر آن است تا زمینه بحث و گفتگو روی معانی مختلف دموکراسی و آیندهء بالقوه برای دموکراسی افغانستان را مساعد سازد.

1 باوجودیکه مطالعه ی به زبان المانی که توسط کونراد ادینوئیر ستیفنگ در سال 1383 تحت عنوان "دموکراسی و تغییر اجتماعی در افغانستان" نیز انجام یافته است، اما این سؤال بطور دقیق و ژرف در 

مطالعهء انگلیسی، تحقیق و بررسی نگردیده است.

2 والیات کابل، بلخ، و پروان
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2. روش شناسی
پنج موضوع مهم که هنگام خوانش این نشریه باید به خاطر داشته باشید:

معلومات جمعاوری شده برای این نشریه از والیات کابل، بلخ و پروان از ساحات روستایی و شهری، و در جریان شش ماه بدست آمده اند. تعداد 69 . 1
مصاحبه کیفی )تفصیلی( نیمه ساختار با تعداد 36 نفر بطور انفرادی، و با 33 گروه آگاهان که در هر گروه 3-15 پاسخدهنده حضور داشت؛ و با تعدادی 
از مردان و زنان از قوم های مختلف و پسمنظرهای اجتماعی متفاوت، انجام یافت. مصاحبه شونده گان مشتمل از معلمین، دانش آموزان، علمای دین، 

نماینده گان جامعه مدنی، تجاران، سران محلی، و اعضای احزاب سیاسی بوده اند. 

بادرنظرداشت اینکه تمام این معلومات از والیات مرکزی و شمالی که نسبتأ امن پنداشته میشوند جمعآوری گردیده است، یافته های آن نمیتواند بیانگر . 2
حال تمام افغانستان باشد. قرار است تحقیق دیگری به ادامهء این یافته ها در والیات شرقی و جنوبی افغانستان نیز اجراء گردد. 

بیشترین مصاحبه ها با اشخاصی انجام یافته اند که حد اقل تحصیالت ابتدایی داشته، و تعداد کمی از آنها بی سواد بوده اند، از اینرو، این مطالعه از بخش . 3
بسیار مهمی از نفوس افغانستان نماینده گی نداشته است. در حالیکه در طرح نمونه برداری تعداد مساوی مصاحبه شونده گان باسواد و بی سواد مد نظر 
گرفته شده بود، اما مسئولین گروه تحقیقی معموأل با اجازهء مسئولین دولتی برای مطالعه در جاهای راجع میشدند که پنداشته میشد بهترین جواب ها به 
سؤاالت مطرح شده در این تحقیق دریافت گردد. به این محدوده در تحقیقات بعدی رسیدگی بعمل خواهد آمد. بنابرین، این نشریه قصد دارد نظریات 

مصاحبه شونده گان را به شکل نمونه های عقیدتی و یا نمونه های دیدگاهی محالتی که این تحقیق در آنها انجام یافته است پیشکش نماید.

مصاحبه ها آغاز از موضوع انتخابات گذشته و ختم نا مشخص موضوع سؤاالت، به شکل سؤال و جواب غیر رسمی با افراد و گروه ها به منظور بیان . 4
تجربیات واقعی آنها انجام یافته اند. از پرسش سؤاالت مقدم و عمده جلوگیری بعمل آمد. در مناطق روستایی معموأل کلمه دموکراسی به سبب ماهیت و 
برداشت های مربوط به این واژه در آن نواحی، به طور واضح و مستقیم در سؤاالت مطرح نمیشود. گروه تحقیقی این مطالعه در حاالتی، منتظر ماندند تا 
خود مصاحبه شونده از این واژه یادآوری نماید؛ و در حاالتی هم با استفاده از عباراتی مثل “انتخاب نماینده ها” و یا “سیستم دولتی” در مورد این موضوع 

تفحص نمودند. طرقی که کلمهء دموکراسی در مصاحبه های مصاحبه شونده گان مورد استفاده قرار گرفته بود، یادداشت گردیدند. 

پیبرد به چگونگی نگرش ها در مورد دموکراسی به سبب اینکه نظریه های مردم در قبال مفهوم و تعریف این واژه تغییر پذیر است، مشکل بنظر میرسد. . 5
این موضوع زمانی واضح گردید که مصاحبه شونده گان اولی، برای بار دوم مصاحبه شدند و نگرش ها و دیدگاه های مختلفی را ارائه نمودند. تحلیل و 
ارزیابی انجام یافته در این نشریه نشانده بعضی از نظریات و موضوعات مشترک و عام از میان نظریات و دیدگاه های مختلف و متنوع، ارائه گردیده است. 
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3 پس منظر
1.3 دموکراسي منحیث گرایش جهاني

دموکراسي وسیاست هاي دموکراسي یک موضوع بوده که ازدیرزمان  این اصطالح مورد استفاده قرارداشته ضرورت به تحقیق وجستجو علمي دارد.3 نظربه 
قلت وقت وزمان نمیتوان این مبحث را به طوروسیع تعقیب نمائیم . کلید براي وضاحت وتحلیل ازادراک دموکراسي ودموکراسي سازي درافغانستان و واژه هاي 

آن به بیان مختصر درین نشریه  تذکرداده شده است.

حقیقتا«درین طرز، اداره توسط مردم صورت گرفته4 سخن و مقوله مشهور است که “حکومت مردم توسط مردم براي مردم” 5دموکراسي درحالت ابتدایي اش 
داللت مي کند به سیستم سیاسي که درآن توده هاي مردم اشتراک کرده  و به این طریقه راي خود را داده  تا حکومت مورد پسند شان را انتخاب نمایند. این 
تعبیر و تشریح بنیادي مي تواند توسعه بیابد وحتي راه را به راي دهي انتخابات آزاد ومناسب جهاني بگشاید.6 درین نشریه  اصطالح دموکراسي بدین معني 

است تا یک مدل دموکراسي که داللت کند به اشتراک و سهم سیاست ها که پیروي ازدموکراسي هاي منتشره ونافذه موجود نماید.

دراصطالح عام ، دموکراسي جهت اظهارکردن ارزشهاي آزاد همچو آزادي بیان ، آزادي دین وعقیده ، جدا نمودن مذهب ازدولت ، حقوق دارایي ، تطبیق نمودن 
قانون وتساوي حقوق زن ومرد مي باشد.7 این ارزشها اغلبا" بصورت یک بسته و مجموعه مبهم ونامعلوم درقالب حقوق انساني در آمده که درذات خود به شکل 
قوي همراي دموکراسي متحد ویکجا شده است.8 صاحب نظرسیاسي فرید زکریا استدالل مي کند که این نوع شکل نامرئي دموکراسي به رهبریت این حقوق 
وارزشها اصول اساسي آزادي خواهي مي باشد. اگرکشوري انتخاباتي رقابتي، چندین حزبي وگروهي را برگزارکند آنرا انتخابات دموکراتیک مي نامیم . درواقعیت 
امر انتخابات باید آزاد ومناسب بوده که همچوپروسه ضرورت به بعضي ازمصئونیت ها وحفاظت ها جهت آزادي بیان وقانون گذاري دارد. اگراندکي درعقب این 
تعریف برویم وکشوري را نشان دهي کنیم که تنها به دموکراسي اعتقاد دارد و یک لست قابل فهم اجتماعي ، سیاسي ،اقتصادي ومذهبي را تضمین نموده 
واین کلمه را جامه عمل بپوشان نسبت به اینکه درگفتاروتشریح آنرا بیان کند.9 درعده زیادي ازواقعات تازه وجدید که توسط حماس درسال 2006 درفلسطین 
ذریعه گروه ها ورهبران که بطورآزادانه انتخاب وبه قدرت رسید آنرا پروسه آزاد عنوان نکرده ونخواهد کرد. که تا هنوزآن حکومت ورهبري ملي پابرجا بوده 

ودرسیطره قانوني ومشروع وبه شیوه دموکراتیک دوام دارد.

موضوع کلیدي درینجا طوریکه توسط زکریا ودیگران اشاره گردید درحالیست که گرایش جهاني براي عملي شدن دموکراسي درحال به وقوع پیوستن است 
. کشورهاي که خواستاردموکراسي شدن است مي توانند دراحساس ودرک عمومي جهت داشتن یک سیستم ابتدائي سیاسي که دموکراسي آنرا پیشکش مي 
کند اشتراک ورزند.بدون ضرورت عین درک تمنا وتعهد بسوي ارزشها وحقوق که تاسیس شده ازجانب دموکراسي غربي وآزاد که از اعتبارخاصي برخوردار 
است. البته اینها سهیم خواهند شدند در بعضي ازین ارزشها که این کارقابل قبول و پذیرش نمي باشد. پیشترازین اینها ارزشهاي ازخود شان را افزود خواهند 
نمودند)مانند کشورتایلند که باروشهاي تشریحي ووضع شده علیه نظام شاهي10( که این کارمعین ومشخص است وعملي مي گردد توسط گروهي که درقدرت 

3  دموکراسي براي باراول درحدود پنج قرن قبل ازمیالد مسیح درعده ازشهرها وایالت یونان باستان به میان آمد که داللت  به سیستم آزادي میکند. براي تحلیل دموکراسي درمورد موسیسن دریونان مالحظه فرمائید)کرت

A،رافالب،جوسیاه اوبرورابرت آ ،والس اینها کساني اند که بنا کننده گان دموکراسي دریونان باستان اند.)بارکیلي،الس انجلس ولندن:چاپ 2007پوهنتون کالیفورنیا(با وجودکه اصطالح دموکراسي دریونان باستان به 
میان آمد ولي گروپ که مصمم بود وریشه هاي دموکراسي را کشف نمود درحدود 2000هزارسال قبل دراکثر حصص آسیا ظهورکرد. مالحظه فرمائید) اثرجان کیین ،حیات ومرگ دموکراسي ،لندن،سیمون وکوستر،2009(

4 دموکراسي ازیونان یا “مردم”

5 ابراهیم لنکولن “گیتیزبورگ آدرس”

6  فرید زکریا ، “افزایش دموکراسي تعصب آمیزیا تنگ نظرانه” طوریکه پال کولیرهمچنان خاطرنشان ساخته است “انتخابات که آزادو مناسب نباشد دموکراسي را بوجود نمي آورد.مگربه حالت صرفا” انتخابات 
براي انتخابات پا برجا مي ماند. واثرپال کولیربنام اسلحه وراي دهي :دموکراسي درمحالت پرخطر)لندن بودلي هید،2009(،15.

7 توني ایوانس، اگر دموکراسي ، پس حقوق بشرچه؟ درجهان سوم ربع 22 ، نمبر4 )2001( :642-623.

8  قانون خیانت علیه حکومت تایلند بخاطربي حرمتي به شاه مدت 15 سال حبس را اختصاص داده ، براي وقایع تازه و اخیر مراجعه کنید به: 

at http://www.reuters.com/article/ ,2009 August 28 ,Kittipong Soonprasert and Darren Schuettler, “FACTBOX: Lese-majeste cases in Thailand,” Reuters

worldNews/idUSTRE57R0MT20090828. However, enforced reverence is not prescribed in the Constitution: http://www.thaiembdc.org/GenInfo/monarchy/

.ThaiMonarchy.aspx

 R. Luckham, A-M. Goetz and M. Kaldor, “Democratic Institutions and Democratic Politics,” in S. Bastian and R Luckham, eds., Can Democracy be Designed?  9
.)2003 ,The Politics of Institutional Choice in Conflict-torn Societies (London: Zed Books

10  توماس رتینگ واضح مي سازد نقش کلیدي امریکا وملل متحد را مبني براینکه تخصیص دادن پست هاي افزون به تعینات کرزي درلویه جرگه اضطراري ، که این درتضاد با قانون که  توسط کمیسیون 
مستقل لویه جرگه نافذ است واقع گردیده است. توماس رتینگ ، "اسالم گراها، چپ گراها وبي طرف ها که درمرکزیت واقع اند" . گروهاي سیاسي افغانستان وازکجا سرچشمه ومنشا گرفته )2006-1902(

)کابل:کنرادآدینارستیفتنگ،2006(، 36 بطورکامل از آدرس ذیل بدست آورید:

.)2008 Aufgust 8 http://www.swp-berlin.org/en/forschungsgruppen.php?id=79&page=7&PHPSESSID=3c53935ba6d00923fff865bdeb7d3f9e)accessed
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بسوی دموکراسی افغانی؟   تجسس نگرش ها در مورد دموکراسی سازی در افغانستان

است ویا خارج ازقدرت. خصوصا"درافغانستان این موضوع ازاهمیت خاصي برخوردار است هنگامي که دموکراسي درین عرصه درنظروموردتوجه گرفته مي 
شود. که درآن یک مرجع واضح وصاف موجود است براي سیاست هاي دموکراتیک که این خود باعث خروج از بعضي ارزشهاي غربي وسکیوالرخواهد شد . 

مگرشامل نمودن نوع دموکراسي که نه تنها براي اسالم مختص باشد بلکه براي افغانستان هم کارا بوده ومتفاوت ازدیگرکشورهاي اسالمي باشد

تا نشان دهد  این موضوع مورد استفاده قرارداده شده  اینرا دارد که مختصرا" توضیح وتشریح گردد.درین نشریه   واژه واصطالح دموکراسي سازي قابلیت 
مراحلی که توسط کشور ویا حکومت  آغاز گردیده ،جاگزین و متبادل شده به معني حکومت داري )رژیمهاي خود مختارورژیم هاي کامال" تحت سلطه دولت 
بطورمثال( ویا تصادم وبرخورد تمدن ها به طرف سیاست هاي د موکراسي .که این بسیاري اوقات مشتمل برتاسیس وایجاد موسسات آزاد ، که احتواکننده 
بوده نه محدودکننده  به انتخابات آزاد ومناسب ، یک شوراي ملي، ساختارهاي حکومت داري محلي وروش هاي دیگري که بتواند شهروندان را به دولت 
ارتباط دهدمانند گروهاي سیاسي .موجودیت همچوتاسیسات به تنهائي خود نمیتواند سیاست هاي دموکراتیک11 را شکل داده وبه میان بیاورد. مگرمراحل ترقي 

وپیشرفت درین عرصه اجراآت وعمل کرد خود اینها بوده که جزمرکزي وهستوي دموکراسي سازي مي باشد.

بهرحال درین تعریف وتعبیرازدموکراسي کاستي ها ونواقص موجود اند.که نخست این کاستي ها ي سیاست هاي دموکراتیک مي باشد که به تنهایي خود 
هدف نهایي ومحسوس نبوده، سوال درینجا ست که دموکراسي بعضي ازپروسیجرهاي)طرزالعمل( سیاسي که درتاسیس دموکراسي به شکل )متحد ویکجا که 
درامریکا مروج است بطورنمونه ویا مدل که دربریتانیا ویا دربسیاري کشورهاي دیگري اروپایي که صدراعظم توسط راي دهي اهم ازطرف یک جناح انتخاب 
مي گردد (. دموکراسي به ذات خود یک میتود خاص ومنحصر نبوده بلکه بشکل پي هم به اشکال درعرصه هاي  مختلف ترقي ونمو نموده، که این مراحل را 
کشورهاي که درحالي دموکراسي شدن است ازمدل ونمونه هاي دموکراسي غربي پیروي والهام گرفته وبا آن هم چشمي ورقابت میکند. کاستي ونقیصه دومي 
اینست که بسیاري کشورها به شمول افغانستان وبه طورویژه آن قسمتهاي )سامیول هانگ تنگ تنزموج سوم دموکراسي سازي (12 وادارکردن به دموکراسي 
ساختن اکثرا ازطرف کشورهاي بیرون آمده وتحمیل مي گردد.بنام کمک کننده ها وپذیرش شرایط مالي آنها ظاهرا" به شکل یک مجموعه از اصطالح سیاسي 
مثل حکومت داري خوب ،که درین حالت پروسه به پیمانه وسیع ازدیدگاها وادراک دونرها در مورد اینکه دموکراسی چه باید باشد تعیین می گردد   ازینرو 
اصرارباالي ارزشهاي آزاد همانند حکومت داري درست ،تساوي جنسیت وخصوصي سازي بطورنمونه یاد آورمي شویم  درعده ازدولتها ي دموکراتیزه شده 
روزنامه ها واوراق ستراتیژي کاهش فقر موجود است.  درافغانستان به اثرمداخله دونرها تعریف براي دموکراسي ومراحل دموکراتیزه شدن مهم بوده وشکل 
گرفتن آن به زمان زیاد نیاز دارد. ستراتیژي ملي انکشافي افغانستان( اززمان آغازپروسه بن دست آوردهاي بیروني آن هویدا وآشکارشد. بطورمثال درانتخاب 
سیستم جمهوري براي حکومت، وسیت هاي که براي طبقه زنان درپارلمان تخصیص یافته اند، ودرنهایت امرمشخص کردن بازیگران وافرادي که تصورمي 

شود شایسته وسزاوارآنست تا درین مباحث ومسایل اشتراک ورزند.13

این بیشتر از گنجایش این رساله است تا درمورد ارزشها و کمبودي ها شرایط دونرها ومصارف درهمچومراحل مورد بحث وگفتگو قرارگیرد. درحالیکه نارضایتي 
وسیع ازمداخلت جامعه جهاني درافغانستان درحال افزایش بوده، که این موضوع ازنظرهردوافغانستان ودونرها به نقطه اوج وبحراني رسیده که ازین نقطه پروژه 
دموکراسي سازي به پیش خواهد رفت. درینجا سوال پیدامي شود که اگر قرار است دموکراسي در افغانستان نهادینه شود، نباید ارزش ها و مفاهیمی که با آن 
ملحق اند، بیشتر توسط شهروندان خود این کشور، تعریف شوند؟14 این دموکراسي باید ازبیرون باالي افغانها عملي نگردد بلکه توسط خود مردم این کشوربه 
پیش برود. طوریکه دردیگرنقاط جهان بطورآشکار یک نظرواحد موجودنیست پس دموکراسي افغانستان چطورباید شکل وساخته شود. درینجا موضوعات معین 

ازین بحث ظاهرشد که به تحقیقات بیشترعاجل به عده ازنظریات عامه ضرورت است.

11  موضوع یادشده درفوق باعث بروز تصادم با ارزشهاي کشورهاي دونروکشورهاي گیرینده  مي گردد.ویک تناقض را در دموکراسي رونما کرده جائیکه بازیگران سیاسي غیردولتي با آنیکه درقیمومیت قانون 
زندهگي دارند درجبهه گیري واقع میشوند.طوري که ما شاهد این نوع تناقض که درین اواخر درافغاتستان رخ داد وآن اینکه بحث وگفتگو درمورد قانون ذاتیه شیعهیان بود. مالحظه فرمائید:

)closer look: the policy and Lawmaking Process Behind the Shia Personal Status Law”))Kabul: AREU ,Forthcoming in September 2009(
12  تفاوت این اصطالح توسط جان کیین درنوشته حیات ومرگ دموکراسي ساخته شده است. مگرنه درارتباط به محاط کردن افغانستان. خصوصا"  راجع به افغانستان لوئیس دپري درارتباط به جرگه ها به 

نظري مي رسد )تاسیسات دشوارولي آماده شده  دموکراتیک( به نظریه لوئیس دیري "افغانستان گام هاي آهسته به سوي دموکراسي برمیدارد."

.American Universities Field Staff Inc., South Asia Series 7, No.1 )Afghanistan) )1963):2"انعکاسات به مقابل راي گیري درشاروالي کابل

13  بعضي ازمذاکرات وگفتگوها  درمورد موجودیت وزمان پیدایش این انستیتیوت ها جروبحث مي کند. مگرهرسه نوع انستیتیوت ها نامبرده درقرن هاي بیست وبیست ویک مورد استفاده قرارگرفته اند.
وممکن قبل ازین هم مورد استفاده قرارداشته است. مالحظه فرمائید :  نظریه اولیسن “اسالم وسیاست درافغانستان” ونظریه لوئیس دپري”افغانستان گام هاي آهسته به سوي دموکراسي برمیدارد.”

)Noah Coburn and Anna Larson’s forthcoming AREU post-election analyses discussion paper) October 2009:14 جهت معلومات بیشتردرین موضوع مالحظه فرمائید
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2.3 دورنماي تاریخي تاسیسات دموکراتیك درافغانستان 15

مانند  ومدرن  عصري  تاسیسات  بین  موقتي  تفاوت  باید  نخست  شود.درقدم  مي  گرفته  توجه  مورد  درافغانستان  دموکراسي  تاسیسات  انکشاف  هنگامیکه 
بنا یافته که همچو افراد منتخب براي تصامیم به سطح محلي  انتخابي جهاني ،پارلمان هاي منتخب ودموکراسي هاي که به نوعیت شورا  دموکراسیهاي 
وجهاني16 که این نوع دوم دموکراسي مشتمل برجرگه ها ،شورا ها ولویه جرگه ها مي باشد. که مدت زمان طوالني در روشهاي حکومت داري درافغانستان 
ازآن استفاده بعمل مي آید.17 قسم یاد شده بطورکامل وبه مفهوم پوره دموکراسي نبوده )واعضاي منتخب آن توسط آراي عامه مردم انتخاب نگردیده( وتاهنوز 
بحث روي این مراحل درجریان است تا حوایج گروهاي موردعالقه مختلف درجامعه که زنده گي مي کنند درنظرگیرند.بهرحال این نکته قابل توجه است که 
تفاوت ها میان "شوراها" وتاسیسات نماینده دربعضي ازمواقع درقرن اخیر با هم درتصادم وبرخورد واقع گردیده اند که این کشمکشها احتواکننده اصطالحات 
زمان امان اهلل خان درسالیان )1919-1929(وسالهاي )1920( بود. همچنان درین اواخر سران جامعه براي ذخیره کردن آرا ازجوامع خویش جهت بدست آوردن 
کرسي هاي زیاد وداشتن نماینده هاي کثیر عمل مشابهی را انجام دادند.18 اگرچه نقطه کلیدي تا با آن اصرار ورزیم اینست تا بنیاد براي بعضي ازاشکال حکومت 
داري دموکراتیک موجود باشد. این درحالیست که نماینده گي از شکل عصري ننموده حتي درگذشته ها قبل ازاصالحات دوره امان اهلل خا ن نیز موجود بود.

ریشه ازهمچوساختارهاي نماینده دموکراتیک درافغانستان ازپالیسهاي عصري سازي دوران امان اهلل خان سرچشمه مي گیرد. اوکسي بود که براي باراول 
کار قصرداراالمان را براه انداخت ومي خواست که پارلمان منتخب افغانستان را درآن جادهد.19 اگرچه خودش قبل ازتاسیس آن ازسمت اش معزول گردید. 
کناررفتن محافظه کارانه وسیاسي وي وهمچنان اصالحات آزاد وي که با مداخله انگلیسها مرکب بود زمینه رافراهم ساخت تا این اصالحات که مشمتل با انفاذ 
ووضع نمودن قانون اساسي وتاسیس یک شورابه سویه دولت ، که همه این اصالحات راه را براي تشکیل  مجلس  تحت قیادت محمد نادرشاه خان درسال 

1932هموارنمود.20 که این مجلس ازهردو نوع کرسیهاي انتخابي وانتصابي برخورداربود.

درسالیان 1930و1940 فعالیتهاي سیاسي درمیان گروهاي نخبه وزبده سیاسي مرتب و منظم گردید که این کارتوسط یک جناح که خود را گروه سیاسي مینامید 
به وجود آمد.21 ظاهرخان که بعد ازدرگذشت پدرش درسال 1933 به تخت سلطنت نشست ودرسال 1949 توافق نمودتا به راه اندازی انتخابات و از آن طریق 
پارلمان آزاد جدید22 را تاسیس نماید. دروازه بسوي مخالفین براي بارنخست به سرکردهگي صدراعظم شاه محمودخان گشوده شد.این تجربه انتخابات آزاد 
بعد ازچهارسال درنتیجه عقب رفتن حکومت ازپالیسي هاي آزادسازي وبدست آوردن قدرت وقوت توسط گروهاي مخالف به ناکامي انجامیده وبه پایان رسید.

درسال 1953دراثریک کودتاي داخي داود خان شاه محمود خان ازپست اش کنارزده شد.درهمین دهه که جریان داشت عصري سازي سیاسي بطورعموم 
درمعرض اجراء گذاشته شد که ازآنجمله دسترآوردهاي که درمدت زمان پالیسي هاي اجتماعي- اقتصادي وتعلیمي که این کارسوق دهي براي قوي ساختن 
دسته هاي متوسط بود.درسال 1964 ضروري پنداشته شدتا اینها خواستها وتقاضاهاي خویش را جهت  اصالح سیاسي وفق داده ویکجا سازد.که دراثرتحریک 
ووادارساختن ظاهرشاه قانون اساسي جدید ساخته وافتتاح شد و این کارسبب شد تا یک پارلمان آزادانه منتخب برقرارشود. انتخابات درسالهاي  1965و1969 

منحیث بخش ازدوره ظاهرشاه)دموکراسي جدید 1964-1973( دایرگردید. 

درسال 1973 صدراعظم داود خان دراثریک کودتا رژیم سلطنتي ظاهرشاه را واژگون نمود ودرعوض آن نظام جمهوري را جانشین نمود، وقانون اساسي سال 
1964 ظاهرخان را منسوخ کرد ودرسال 1976لویه جرگه را دعوت نمود تا که قانون اساسي جدید را توشیع و نافذنماید. که متشکل ازهیات تعین شده بودند 
وبه مشوره وتدبیر دوجناح به حاشیه زده شدند. درحاشیه گذاشتن گروه ها باعث افزایش مقاومت ها ازسوي جناح هاي اسالم گرا گردید واین عمل آنها سبب 
شد تا پروسه آزادي خواهي سال 1978 زمان داودخان را بیشتر تضعیف نماید. و عامل دیگرآن مداخله شوروي وقت درسال1979 بود. و دهه که تحت قیادت 
ببرک کارمل ونجیب اهلل به ترتیب یکي پي دیگردیده شود اندک آزادي سیاسي وانتخابات که درسال1988 دایرگردید. وبطورعموم عدم رضایت گروه هاي 
مخالف دوام پیداکرد، هردوجناح خلق وپرچم دردوران  قدرت شان بطورمسلسل ازقوت کارمیگرفتند ودرمقابل این عدم رضایت ازطرق مختلف استفاده میکردند. 

15  انتخابات توسط صدراعظم شاه محمود خان زمینه سازي وتحریک شد وبه سوي روشنفکران که درروستا ها بودند سوق داده شد تا باعث آزادي مطبوعات ودیگراصالحات آزادي بخش سیاسي شد.که 
Oleson, Islam and Politics in Afghanistan, 2002 )ازینروبنام )پارلمان آزاد مسمي گردید

.William Maley and Fazel Haq Saikal )eds.), Political Order in Post-Communist Afghanistan )Boulder and London: Lynne Rienner, 1992), 15 16

17   بعضي مباحثات موجود است که جناحهاي خلق و پرچم رهبریت  واداره را بدست خویش گرفتند وپالن سرنگوني را قالب ریزي کردند که درعین حال هردوجناح عین پالن راداشتند.

.Rutting,” Islamists ,Leftists and a Void in the center,”14 18

a Void in the center”, 13-14.   Rutting,”Islamists, Leftists and  19

 Kandiyoti, the Politics of Gender and Reconstruction in Afghanistan, writer on this issue in terms of successive conservative reactions to liberal reforms  20
.promoting women’s rights over the last century

21  بطورقابل مالحظه  اي ،قانون جدید اساسي شباهت دربعضي ازمواد با قانون اساسي سال 1964دارد.

22  مطابق به احصائیه که توسط انستیتیوت جهاني دموکراسي ومساعدت جهاني صورت گرفته و نتیجه آن درحدود %83.7 است . با وجودیکه احصائیه دقیق درمورد نفوس افغانستان دردست نیست  این اصل 
)Afghanistan Country View”)IDEA,2008),hatt://www.idea.int/vt/country_view.ctm?countryCode=Af)accessed 5 August 2009.تنها یک تخمین است
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درحالیکه نجیب اهلل به تشکیل سیستم تقریبا" چند حزبي درسالهاي 1980 دست یازید. وي به حمایت عامه نیازداشت ودرین راستا تالش هاي را به خرچ داد، 
ویکي از جناح هاي چپ گرابود که قدرت داشت وهم درصحنه فعال بود. نمونه سوسیالستي وخطابه چپ گراها درزمان حکومت وي تصویب گردید. تمرکزآن 

باالي تساوي حقوق وعرضه خدمات حکومتي تا هنوزبسیاراندک ازدیدگاه عامه منعکس شده وچه را دموکراسي به ارمغان باید آورد.

بعد ازرژیم نجیب اهلل)ج( دراوایل دهه نود قدرت بدست مجاهدین افتید وجنگ هاي داخلي وگروهي شعله ورشد، که بعدا" قدرت بدست طالبان قرارگرفت، وسپس 
دربین سالهاي 1919و2001تعداد ازتالش هاي به منظورساختن قانون اساسي وانتخابات به خرچ داده شد تا این قوانین بنا گردیدند.

درحصه کوشش ها براي عصري سازي سیاست افغانستان ، آنان توسط  افزایش شورشها ،قیام ها وبه شکل آشکاررقابت هاي غیردموکراتیک بخاطربدست 
آوردن قدرت دست زدند؛ وطي مراحل مختلف درباطل ساختن این پروسه دموکراتیک کارنمودند. این کاراغلبا" ازکنارزدن بازیگران ، استفاده ازوسایل خشونت 

تا درمقابل مخالفان با آن مبارزه شود ودرحقیقت مداخالت خارجي باعث  کندي این پروسه شد.

تنها دوران که طرفداردموکراسي  میتوان ازآن نام برد میان سالیان 1965 و1973 است. باوجودیکه نمونه ازتالشهاي متواترسران همچو )امان اهلل خان ، 
ظاهرشاه ،داود ونجیب اهلل ( دردست است که ظاهرمي سازد اینکه آغازباشد براي عصري سازي سیاست افغانستان اگرچه پالیسي هاي این سران کامال" بربنا 

دموکراسي طبعي استوارنیست.

در  سال 2001 پروسه بن به میان آمد. که این پروسه دربرگیرنده  نفاذ قانون اساسي که ازطریق لویه جرگه تصوید شد، وطرح مدت زمان انتخاباتي که درآن 
زمینه براي انتخابات عمومي هموارگردید و براي باراول رئیس جمهورکشوردرسال 2004 تعین شد. دوباره تاسیس شدن شوراي ملي وشوراهاي والیتي ازطریق 
راي گیري درسال 2005 ،دموکراسي جدید نماینده افغانستان وکم ازکم طرح ساختارهاي دموکراتیک وسهولت آوردن درتشکیل همچو ساختارها ، تحت هدایت 

،رهنمود ومساعدت مالي جامعه جهاني انجام پذیرفت.

مباحثات درین مورد، باعث نگراني زیاد گردید که چرا افغانستان فورا” زمینه ساز برخورد وتصادم گردید که عامل این کارمیزان  بلندبیسوادي و نمونه اندک 
ازشیوه انتخابات جهاني درتشکیل راي دهي به سطح ملي،انتخابات بسیار به زودي ترتیب گردید،و مطابقت داشتن این گفتگوها با دیگرمباحثات عمومي که آیا 
کشورچه وقت وتحت کدام شرایط آماده پذیرش مرحله دموکراسي سازي است. درآنوقت پروسه راي دهي به ریاست جمهوري توسط افغان ها منحیث یگانه 
سمبول تحول وتغیرپذیرفته واستقبال گردید. بدبختانه باید بگویم که درسال 2005 طي سروي هاي پیشتباني مردم ازسیستم حکومت داري موجود  وخود 
حکومت درافغانستان درحدود 80% کاهش یافته، درین رساله نوعیت دموکراسي که افغانها ازآن درک وفهم دارند باید بوجود بیاید وسیسستم جدید دموکراسي 

توسط آنهاي که همراي شان مصاحبه صورت گرفته پیش کش شده است.

تاریخچه انتخابات درافغانستان

1931: قانون اساسي که توسط نادرشاه  ایجاد شد که درآن اجازه براي شوراي ملي ،قانون تصویب شد که ازطریق آن لویه جرگه بعد ازهر سه سال  
دعوت شودکه نماینده گي ازتمام اقشار جامعه رانماید به استثناي زنان که شریعت با آنان اجازه نمي داد.

1932: ساختن نخستین قانون مجلسین شوراي ملي.

1933: نادرشاه به قتل رسید وجانشین اش ظاهر شاه گردید.

1940: درین سالها گروپ ازجوانان افغان به صحنه سیاسي کشانده شد براي اصالحات سیاسي ، که اصالحات مذکورعبارتند از: انتخابا ت به شوراي 
ملي وکنترول بیشترپارلماني باالي امورحکومتي.

1949: نخستین انتخابات نسبتا" آزاد) تحت اندک کنترول(براي شوراي ملي تحت قیادت شاه محمود خان ، پارلمان آزاد ساخته و درآن به گروهاي 
مخالف حکومت اجازه فعالیت داده شد. قانون آزادي مطبوعات تصویب شد.که این دور برمي گردد به آزادي سیاسي که به آزمون گرفته وتجربه 

گردید. 

1952: دوردوم انتخابات به نسبت دوراول آنقدر بازنبود که عامل آن قوي شدن جناح هاي مخالف حکومت ومنتقدین بود که شروع به اختیاردادن 
وجوازدادن به مخالفین شد.

1953: دراثریک کودتاي داخلي داودخان شاه محمودخان را ازسمت صدراعظمي کنارزد البته این درحالي بود که فشارهاي گروهاي مخالف باالي 



10

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

حکومت به حالت وخامت رسیده بود.

1953-1963: اصالحات اجتماعي اقتصادي وتاکید باالي تعلیم وتربیه وسوق دادن قشرمتوسط به سوي ترقي وتعالي که ازین جمله اصالحات 
کابل درسال 1962شاهد انتخابات شاروالي بود.

1964: قانون اساسي جدید رسما" انتخابات آزاد ،پارلمان داراي قانونین ونوع دموکراسي جهاني را که در آن به زنان حق راي دادن محفوظ بود 
توشیع کرد.

1965: انتخابات

1966: انتخابات

1973: داود خان رژیم سلطنتي را واژگون ساخت ودرعوض حکومت جمهوري را درافغانستان تاسیس کرد. وتا سال 1977 کشورفاقد پارلمان بود 
که با عدم رضایت کامل جناحهاي مخالف واقع شد.

1977: قانون اساسي که متشکل از اصول اسالمي وسوسیالستي بود ، بسیاري قدرت هاي پارلمان وقوه قضایه وعدلیه را درحاشیه گذاشت که به 
سبب این کاردولت یک حزبي به میان آمد.

1978: انقالب ثورواقع شد داودخان با فامیل اش به قتل رسید. وترکي به اریکه قدرت تکیه زد.

1979: تجاوزشوروي، قتل تره کي ، به قدرت رسیدن امین وبعد ازسه ماه قتل وي توسط کي/جي/بي  وبه قدرت رسیدن ببرک کارمل .

این عمل توسط  افغانستان( که  به )جمهوري  افغانستان(  از)جمهوري دموکراتیک  نام کشور  تغیردادن  اساسي جدید جهت  قانون   :1986-1985
انتخابات محلي درعده اندک ازمناطق که درکابل درکنترول حکومت بود انجام شد. وکارمل توسط فشارروسیه ازقدرت انداخته شد.

1987: نجیب اهلل به قدرت رسید ، قانون اساسي جدید را تصویب نمود، وپارلمان را توسط آرا عام معرفي نمود، رئیس جمهور توسط پارلمان انتخاب 
گردید وهمچنان شرایط را جهت ساختن شوراهاي محلي ووالیتي ایجاد کرد.

1988: انتخابات فقط درمناطق تحت تسلط حکومت دایرگردید.

1992: رژیم نجیب اهلل سقوط نمود وزدوخوردهاي داخلي آغازشد.

1996: طالبان کابل را تصرف نموده ونجیب اهلل را به قتل رسانید.

2001: سقوط رژیم طالبان وشروع پروسه بن.

2004: نخستین انتخابات ریاست جموري برگزار شد.

2005: انتخابات پارلماني وشوراهاي والیت دایرگردید.

2009: انتخابات ریاست جمهوري وشوراهاي والیت برگزارشد.

2010: انتخابات پارلماني درحال دایرشدن است.

معلومات هذا ازعین منابع که درپا ورقي شماره 15 درج است اخذشد.
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4.  تعبیرها، تشریحات ودرك ها از” دموکراسي” در افغانستان
درین بخش خیاالت واحساسات متفاوت درمیان افغانها درمورد مفهوم ومعني دموکراسي بیان وتوضیح آن که این خود جواباتي است به این مطالعه وچهارموضوع 
منوط به این؛ بطوروسیع ومفصل موردبحث قرار مي گیرد که مشتمل برموضوعات همچو دموکراسي منحیث آزادي ، دموکراسي غربي که مخالف دموکراسي 

اسالمي است، دموکراسي باید همراي قانون وامنیت مرتبط باشد وباالخره دموکراسي باید درکاهش فقرپیشرفت اقتصادي وتساوي حقوق نقش داشته باشد.

1.4  دموکراسي چون” آزادي”

تا جائیکه وحدت عمومي و جوابات که از تمام دورنماهاي گذشته دریافت شده وآن این که دموکراسي با آزادي وصلت داشته وباهم یکي است . طوري که پاسخ 
هاي پائین نشان دهنده این حقیقت است که وحدت ویکپارچه گي اکثرا” دردوره هاي آزادي واشتراک کردن درپروسه انتخابات بطوردرست جلوه گرمي شود 
وهمچنان تا درانتخاب وانتقاد از حکومت خویش نقش را درقبال دیگرمردم که ازنام آزادي سوء استفاده مي کند ایفا کند. استفاده سوء وازنظرانداختن بعضي 

مسایل بنام دموکراسي شاید باعث مشکالت درجامعه شود.

جواب دهنده 1:)درصحبت با جوابدهنده دوم( به نظرمن دموکراسي به معني آزادي است. وما درجریان انتخابات به آزادي ضرورت داریم .هرکس)مردویازن( 
باید احساس آزادي کند تا به شخص مورد نظرخویش راي د هد.

جواب دهنده 2: بلي من موافقم، ما دموکراسي میخواهیم اما دربعضي موارد نه--- چراکه ما افرادي را مي بینیم که ازنام دموکراسي تعبیرسوء مي کند 
ازدموکراسي باید سوء استفاده نشود.23

به فکرمن مردم بصورت عموم تعبیر سوء ازدموکراسي دارند، فرضا" بعضي ها بدین گمان اند که دموکراسي یک آزادي غیرمحدود است، هرنوع کاروعملي 
راکه مي خواهند انجام مي دهند وهرقسم لباس که مي پوشند گویا که دموکراسي است.24

دموکراسي یک ارزش بسیارخوب درکشوراست. مگردرافغانستان از آن سوء استفاده مي شود.

دموکراسي عبارت است از:آزادي زنده گي ، آزادي اظهاروآزادي مذهب مي باشد. مگر--- هنوزبسیاروقت است تا دموکراسي را با تمام ابعاد آن بوجود 
آورد. بهتر خواهد بود تا آزادی و دموکراسي به قسم تدریجي عملي شود.25

درمناطق روستایي کشور مردم درمقابل کلمه دموکراسي ازخود حساسیت نشان میدهند . وبراي آنان این واژه به مفهوم آزادي غیرمحدود وخارج ازچوکات بوده 
وحاال کلمه دموکراسي درمیان جوانان به شوخي ومزاح مبدل شده واثنائیکه آنها به کارهاي خالف مبادرت ورزند وعملي غیرانساني راانجام دهد درصورت 
استفسارو پرسش آنان مي گوید هیچ باکي نیست دموکراسي است. ودرعین حال قشرجوان درشهرها ازدموکراسي برداشت غلط نموده یعني دموکراسي عیش 

و خوشگذراني و تلویزیون تماشا کردن است نزد آنان، این بیانات اظهارکننده آن آزادي است که سهیم شدن درانتخابات را ارزشمند مي شمارد.26

جالب اینست جوابات که ازمردم بدسترس قرار گرفت عده ویا اکثرمردم افغانستان معني ومفهوم این کلمه را بطورواقعي آن نمي فهمند. وازین بیشتر توانایي 
آنرا ندارد تا آزادي خودساخته خویش را منحصرساخته و با آنچیزي که بطوراجتماعي درجامعه محدود است خود را عیارسازند.

دربسیاري مصاحبه ها وجوابات مردم و بطورویژه آنهایي که دردهات زنده گي بسرمي برند وعده زیادي ازجوانان استفاده غلط وسوء ازدموکراسي مي کنند.27

دلیل عمده که موجود است وآن نبود آگاهي ،عدم درک واحساس وتعلیم وتربیه بوده وضمنا" درمحیط بودوباش دارند که مردم منتظراوامروهدایات سران قوم 

)Focus group discussion(.23  دومعلم ازطبقه اناث،دهات والیت بلخ

24  مرد جوان کارکن حکومت،درقریه والیت پروان.

25  این تصوروفرضیه برخالف آن معلومات به پیش مي رود که درمناطق روستایي براي این مطالعه بدست آمده وآن اینکه فهم ودرک عموي راجع به اینکه ازحق خود استفاده کنند ودرانتخابات شرکت ورزند 
وبا این شیوه حکومت خویش را تعین کنند. این مطالعه درمناطق که ازمراکز والیات در فاصله 100 کیلومتري واقع اند وسرک نیزبخاطررسیدن به آن مناطق موجود نیست انجام نپذیرفته. مطالعه این مناطق به 

زمان بیشتر نیاز دارد تاازطرف AREU's این خال پرگردد.

 Anna Larson,”A Mandate to Mainstream: Promoting Gender Equality in Afghanistan“ به مشاهده رسیده ونیزمشتمل بر مطالعات AREU26  اینوع روش دربسیاري مطالعات دیگر
)2008,)Kabul:AREU

27  ارقام دقیق بنا بر نبود معلومات ثقه ودرست نفوس دردست نیست، مگردفتراحصائیه مرکزي درسالهاي 2007 و2008 بطور تخمیني 23،511،400کل نفوس ،18،181،200 )73%( آن دردهات معیشت 
. )CSO2008 داردند. نفوس تخمیني توسط احصائیه مرکزي ، ارقام نفوس، درسال 2007 و2008 )کابل :دفتراحصائیه مرکزي

 volume for all)2005 -2003,A Socioeconomic and Demographic Profile .68% مردم درزیرسنین  25  سال استند )UNFPA(مطابق  ارقام احصائیه  بودجه ملل متحد
.19 ,)2007,Afghansitan,UNFPA
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استند وازطرف سران با آساني به هرکاري که باشد گماشته مي شوند.28 این روش علیه نفوس روستائي درمیان روستایان نه بلکه قشرتعلیم یافته نخبه وروشنفکر 
نیزدرمقابل فعالیت هاي جوانان حساسیت نشان داده وآنرا جدي تلقي مي پندارند.

که این رویه علیه اینها اغلبا" دربخش هاي مختلف جامعه به برخورد خشن مواجه شده . باوجود تکراراین قضیه و بطوراخص نکات که ازمصاحبه ها درمناطق 
روستایي بدست آمده علت اصلي آن بي خبري ازدموکراسي درکشوراست جائیکه بیشترین نفوس تحت سنین 25 سال بوده و بیشترین آنها دردهات کشورزنده 

گي مي کنند.29

نتیجه حاصله ازین مبحث ومصاحبه برمي آید که بسیاري از جوابدهنده گان بدین باوراند که اشکال به سویه ملي درجامعه باید تطبیق ونافذ گردد تاجلو همچو 
دموکراسي نامحدو د فردي را گرفته به گفته یک جواب دهنده؛ که ازین دموکراسي فردي مردم تعبیرغلط خواهد نمود ،گویا که دموکراسي براي یک گروپ 

خاص ویک قشر ویژه است.

به گفته مردم" هرچه مي خواهي همان کن چرا که دموکراسي است " درقبال این سخنان مردم دولت رسالت ومسوولیت دارد تا حدود را وضع نماید. دموکراسي 
وآزادي را براي مردم توضیح کند.تا باشد که مردم ازنام دموکراسي سوء استفاده نکنند.30

با پیمانه وسیع اکثریت ازکساني که با آنها درین مورد مصاحبه گردید ، بیان کردند اگر  نظام اسالمي  یکجا با سیستم سیاسي متفق مي بودند پس درینصورت 
این کنترول ومحدویت  نافذ وجامه عمل خواهد پوشید. 

ما دموکراسي را مي پذیریم که براصول دین اسالم بنا یافته ، ما دموکراسي که با هرج ومرج بوده و هم درآن عدم احترام به معلمین وبزرگان ما باشد نمي 
پذیریم.31

 مردم بیسواد ویا کم سواد اند درمورد دموکراسي و آزادي نمي فهمند وازآن غلط برداشت مي کنند طوري مثال موبایل دربین جوانان بطورغلط استعمال 
مي شود یعني ازطریق آن ارتباطات نامشروع با دختران قایم کرده وهمچنان فلم هاي مبتذل درآن تماشا مي کنند. ما با آزادي واقعي که درچوکات اسالم 

وقانوني باشد نیازداریم واین آزادي باید درمحدوده قوانین اسالمي ودیگر قوانین نافذه باشد.32

جواب دهنده گان رجحان وتمایل داشتند تا این کنترول اجتماعي را با اصول اسالمي ربط داده ودرعین زمان توسط حدود که درجامعه تعین است درعمل پیاده 
شود. دموکراسي در افغانستان قابل پسند است. مگرنه آن دموکراسي غربي که بطور کاغذ پیچ ازبیرون آمده،و با گونه آزاد مانند سیکوالریزم وبداخالقي باالي 

مردم قبوالنده مي شود. 

درجریان مصاحبه هاي که با مردم درمورد این مطالعه صورت گرفت؛ جروبحث ها درمورد توافق وهمدلي اسالم با دموکراسي درحکومت ملي بیشتر اما متفاوت 
بود .33

روي همرفته ، موافقه عمومي ظاهر گردیده واینرا مشخص مي سازد که ارزش هاي اسالمي میتواند ودرگذشته نیز توانسته تا با سیستم جهاني یعني اشتراک 
عمومي درانتخابات وبطورعموم دموکراسي که با کنترول اجتماعي درمطابقت بوده همگام باشد.ارزشهاي اسالمي که توسط جواب دهنده گان طي مصاحبه ها 
برمال شد حاکي ازانتخابات آزاد، تساوي اجتماعي وحقوق زنان ،که درچوکات اسالمي قرارداشته باشد، منظورازچارچوب اسالمي ؛یعني  درحقیقت امرهرچارضلع 
آن برابربا قوانین اسالمي باشد. درحال که تفاوت درمیان یک جواب دهنده با جواب دهنده دیگر موجود است.یعني مجموعه ارزش هاي که درچارچوکات 
معرفي شده با روش زنده گي که مردم با آن آشنا است؛ نه مجموعه ارزشهاي که درچارجوب ازبیرون براي مردم آورده شود.)دموکراسي نوع غربي( که درتضاد 

با ارزشهاي اسالم وآنان باشد.

28  معلمه زن ازروستاي در والیت بلخ.

29 مرد که رهبریکدسته ازمردم وضمنا" دوکانداردرروستاي ازوالیت بلخ است.

 JohnL.Esposito and John:30  درین مبحث یک گنجینه ازادب موجود است که درین جا آنرا به تفصیل نمیتوانیم شرح دهیم. براي معلومات بیشتروتحلیل هاي افزون طوري نمونه مالحظه فرمائید
also Oleson,Islam and Politics Afghanistan ; )2004,O.Voll,Islam and John O.Voll,Islam and Democracy )Oxford and New York: Oxford University Press, جهت تحلیل 

وتجزیه سیاست اسالمي  خاصتا” درافغانستان ، وبه ژورنا ل دموکراسي  19، شماره 3 ، جناح هاي اسالمي ودموکراسي.

31  معلمه زن ازروستاي در والیت بلخ.

32  شاگرد ذکور، از روستاي دروالیت بلخ.

33  شاگرد اناث، ازروستاي در والیت بلخ.
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2.4  دموکراسي اسالمي یا غربي:

این روش  را منعکس مي کرد. وخاطرنشان مي کرد که  اجتماعي  ازدورنماهاي  بود که یک سلسله  زیاد  این دوبخش راجع مي شود خیلي  به  جوابات که 
درحالیکه  بوده  مردود  بنابرین دالیل  دیني  بي  و  اخالقي  بد  با  یکجا ست  که عموما"  غربي  .دموکراسي  نیست  غیرعادي  درافغانستان  تصوري  دموکراسي 

دموکراسي اسالمي موردتوجه وعطف بوه وداراي ارزشهاي مثبت است ؛ که براي افغان ها قابل قبول مي باشد.

به نظرمن مشابهت هاي زیادي میان اسالم ودموکراسي موجود اند . که این تشابهات مشتمل برآزادي فردي ، آزادي بیان، آزادي عقیده ومذهب ، 
انتخابات حکومتي وراي دهي براي موضوعات دیگر. الکن بعضي ازمسایل اند که تفاوت ها را بین اسالم ودموکراسي آزاد غرب ایجاد کرده اند ؛ مانند آزادي 
فردي به زنان ، وحتي دردموکراسي هاي غربي همجنس گرایي مجازاست. درحالیکه دراسالم وفرهنگ افغانستان به این نوع آزادي ها به دیده شک ونفرت 

مي نگرند وآنرا بي ادبي وفحاشي مي خوانند.34

دونوع دموکراسي موجود اند: یکي دموکراسي اسالمي ودیگر دموکراسي غربي. دموکراسي غربي براي افغانها قابل پذیرش، کارا وبدرد بخورنبوده؛ چرا که خالف 
عقیده ، کلتوروعنعنات مردم افغانستان مي باشد. مطابق دموکراسي غربي یک زن شوهردارمي تواند بچه خوانده داشته باشد درحالیکه دراسالم همچوعمل 
قبیح وناپسند است. دموکراسي باید درچارچوب اسالمي باشد وزنان باید قوانین اسالمي را پیروي کنند که سپس ما میتوانیم دموکراسي را درجامعه خویش 

پیاده کنیم.35

دموکراسي عبارت ازحکومت مردمي توسط مردم براي مردم، مگردرافغانستان ماشاهد حکومت استیم که ازخارج توسط خارجیان براي افغانها ساخته شده است. 
تعریف حقیقي درافغانستان برعکس است --- دموکراسي اصلي دموکراسي اسالمي است --- ما دراسالم براي دموکراسي چوکات داریم که نباید ازآن پا را 

فراتربگذاریم.36

دموکراسي به معني آزادي ؛ حقیقتا" ما با آن نیازداریم ، لیکن دموکراسي اسالمي باشد نه غربي. ما بعضي ازارزشها دموکراسي را از برخي کشورهاي غربي 
نقل کردیم.37

افغانستان بعضي ازاعالمیه هاي حقوق بشر را امضا نموده ، مگر به فکرمن این اعالمیه ها  در جامعه اسالمي ماقابل تطبیق نمیباشند. که توسط نشان دادن 
تصاویربرهنه وعریان زنان درتلویزیون ویا اززنان منحیث بازیچه دراعالنات تجارتي استفاده کردن، پس درینصورت ما  درافغانستان نمي توانیم ادعا دموکراسي 

نماییم .38

یک موضوع دوراني که در تمام مصاحبه ها به آن تماس گرفته شد و ازآنجمله در سه نقل قول فوق اظهار شد، که نشان دهنده  نظرقوي و واحد دموکراسي 
غربي که مرتبط به زنان واخالق مي باشد.

این معلومات توسط مصاحبه کننده گان تهیه نگردیده بلکه ازاظهارنظریات کلیدي است که هردومردان وزنان آنرا  بیان نمودند. حقیقتا" ، این تقریبا" مانند 
سلسله یک زنجیر است که: دموکراسي = غرب= فحشا= زن ، که ازآنجمله دو اخیرآن که با هم ارتباط دارند ، درنتیجه کلتورفراگیر ومروج افغانستان که همانا 
زنان درقبال خانواده هاي شان وبخاطر حفظ عفت خویش مسئول اند ودرمقابل آن ایستاده گي مي کنند.39  با پیشکش نمودن نقطه نظرهاي غیردموکراتیک 
اسالم به باوربرخي افغانها ودیگران این درخواست آزادي فردي زن باپیش کش هاي اسالمي درتوافق نبوده.  درحقیقت این عمل به دیگران هم یک نظر 
غیراسالمي تقدیم خواهد کرد. بنا برین ، هنگامیکه ازبسیاري جوابات برمال شد اینکه دموکراسي غربي با زنان مرتبط است، پس نبود توافق عمومي باالي 
سیستم که نقش زنان وآزادي آنها درآن تسجیل شده ، وبرقوانین دموکراسي اسالمي استوارباشد. این نوع آزادي هاي انفرادي بطورویژه درجواب تشریح نگردید؛ 

 Nancy Tapper,Bartered Brides:Politics,Gender and Marriage in an Afghan Tribal Society)Cambridge ,UK: Cambridge University)34  جهت معلومات بیشترمالحظه فرمائید
.)Press,1991

)ZتاA 35  مواد 83و84 قانون اساسي افغانستان )ترجمه غیررسمي رهنما کمک به افغانستان از

.)“Words worth, “A Matter of Interests(براي معلومات بیشتر درمورد سیتهاي  ریزرف مالحظه فرمائید

36  معلمه مضمون دیني ، درروستاي والیت کابل.

37 جواب ارتباط مي گیرد به واقعات متعددي که درسرتاسرکشور انجام شده که ازآنجمله پاشیدن تیزاب، به روي دختران مکتب توسط گروپ هاي افراطي بطورشعوري که مخا لف تعلیم وتربیه دختران 
 Fear of Gas Attacks Keeps Afghan Girls ):اند، درسال 2009 گزارش هاي مبني برپاشیدن گاز زهري باالي دختران مکتب درمیدان ورزشي وآن هم توسط افراطیون. به طورنمونه مالحظه فرمائید

.)Home,MSNBC,14 May 2009,www.msnbc.msn.com/id/30747859)accessed 5 August 2009

38  متعلم اناث ، ازروستاي دروالیت پروان.

.)Ambassador Backs Afghan Mission, “ BBC News ,27Agust 2009,http//news.bbc .co.uk _news/8223722.stm)accessed 27August 2009 39  براي نمونه مالحظه فرمائید: "َ
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با وجود این همه، میان جواب دهنده گان مرد وزن یک موضوع واضح ومشترک و ضمنا" حمایت ازمیانه روي وتوازن نسبت به افراطیت،  که ازجمله اشتراک 
کننده گان یک زن نظرخویش را چنین بیان داشت : ما نه ضرب وشتم را مي پذیریم و نه اشک ما بدون موجب ریخته شود ونه هم ازطریق پرده تلویزیون 
وسینما به شکل عریان وبرهنه ظاهرشویم.40 بطورجالب ، هیچ یکي ازجواب دهنده گان مرد ویا زن درهیچ کدام والیت ، جواب را ارئه نکرد راجع به حضورزنان 
ددفاتر سیاسي یعني زنان درعرصه سیاسي نسبت به هروقت فعال اند که این کاردرنتیجه  )قانون اساسي افغانستان است که سیت هاي بطوروسیع را براي 
زنان تخصیص داده  اند(41 درسه والیتي که تحت مطالعه قرارگرفتند وبا کساني که مصاحبه انجام شد. این نتیجه آشکارشد که آنها نقش فعلي زنان را دریک 

دایره عمومي دربسیاري بخش ها قبول وپذیرفتند.

بطوراهم ، موضوع که درین جا آشکارمي شود با این شرط که با رساله ذکریا دریک خط واقع باشد ودربگیرنده سیاستهاي دموکراتیک بوده و با ارزشهاي آزاد 
غربي پهلو زند، مگردشواراست تا گفته شود که با کدام یکي ازین ارزشها با چارچوب اسالمي افغانستان درتوافق وتعادل قرار گیرد. با یک اناث که ازجمله عالمه 

اسالمي است مصاحبه انجام داده ایم؛ که موصوفه بطورخالصه به این نکته  اشاره فرمود:

افغانستان یک کشور اسالمي است . دموکراسي یک سیستم خوب براي حکومت داري تدر افغانستان است.

دموکراسي یک ارزش نیست. واگردموکراسي ارزش پنداشته شود وشامل آن ارزشهاي دموکراسي که در جامعه  غربي عملي میشود ؛ براي ما  قابل قبول 
وتأئید نیست. چراکه همرا ي ارزشهاي اسالمي وعنعنوي ما درتوافق نیست. اگردموکراسي شکل غربي رادرکشوراعاده کنیم این یک عقیده مخالف وناپسند 
خواهد بود. لیکن اگرما بتوانیم که نکات مثبت وقابل باور دموکراسي غربي را با ارزشها وعنعنات  اسالمي ضم وترکیب کنیم پس درینصورت ازجمله مردمان 

موفق وپیروزخواهیم بود.42

درظاهر، دموکراسي ودموکراسي سازي هردومرحله ارزشمند اند. ازبسیاري جوابات هویدا شد که درمیان ارزشهاي اسالمي وغربي اساسا" تفاوت هاي موجود 
اند، مگربرخي ازصفات مشترک دراصول دموکراتیک موجود اند که هردوکتگوري را احتوا مي کند. واضحا" توضیح کردن حجم این صفات مشترک ، اگرچه 
درمیان افغانها توافق مبني براینکه کتگوري مذکوربه چه حجم ساخته شود،  این موضوع تا حال به شکل نظرفریبینده پا برجاست. با اینکه ، سوال دراذهان 

موجود است که به کي باید وظیفه سپرده شود. ولي سوالي مبرم وضروري به جا خود باقي است.

کدام یکي از بازي کنان مسولیت این وظیفه  خیلي ذهني را بدوش خواهد گرفت تا ارزشهاي مورد پسند را تشریح نماید. و کدام عرصه فراگیروجامع براي 
این مباحثه درنظرخواهد بود.

این رساله قبل ازوقت راه حل هاي را به این مشکالت نمي گذارد. با وجود اینکه، بحث مذکور ضروري ومربوط به عرصه موجوده بوده ونیز ثابت شود.

یک ارزیابي ملي و فراگیردرمورد ارزشهاي دموکراتیک ،مفهوم ومعني آن درعرصه افغاني به وقت ضرورت دارد. که پروسه  یادشده درایجاد پذیرش دموکراسي 
؛سودمند واقع خواهدشد.  قبل ازوقوع این پروسه ، ضرورت به مرحله سیاسي قابل دید، که دربلندترین سطوح سیستم دموکراتیک باشد احساس مي شود. مگر 
تشویق وترغیب به گفت وشنود هاي عمومي صورت بگیرد،تا باید این مراحل به چه نوع  درعرصه افغاني ساخته شود. درظاهرامر، این نوع مباحثات نتایج را 
به بار خواهدآورد که به طورآسان با اصول دموکراتیک غربي جاگزین نخواهد شد. ولي این مهم است که دموکراسي نظربه شرایط افغانستان توضیح وتشریح 

گردیده تا با اتهامات وارده ، وبدین ترتیب باسیستم قابل توسعه سیاسي مقابله کند.

3.4 دموکراسي یكجا با امنیت وتطبیق قانون است 

تمایل کلیدي سوم که درمصاحبه ها قابل مشاهده بود همانا ربط دموکراسي با امنیت است. که اغلبا" ازنقطه نظرهاي منفي اظهارمي شد، ونشان دهنده این 
بود که اوضاع فعلي درکشور به سبب همین عناصرکلیدي دموکراتیک نیست. آیا این دموکراسي است؟ که دختران نمیتوانند تا به مکتب رفته باسواد شوند، 
زمانیکه خشونت دروالیات مانند کندهاروفاریاب علیه آنان صورت مي گیرد، هنگامي که تیزاب به روي شان پاش مي شوند،کجا ست دموکراسي؟ ووقتیکه به 
دختران درمکاتب والیت پروان زهرداده مي شود ، پس چطور گفته مي توانیم ما دموکراسي داریم؟43 دموکراسي اینجا فقط به نام است ، ودموکراسي واقعي 

40 60- مصاحبه ها دروالیات کابل، پروان وبلخ.

41  کارکن مرد دولت ، درروستاي والیت پروان.

42  معلم مرد ، درده والیت بلخ.

 Naila Kaber, Reversed Realities :43  عالیق ستراتیژیک  ممکن شامل کوششهاي  شود تا  درمورد حاضربودن ذاتي افراد درپارلمان اطمینان حاصل شود. جهت تفصیل موضوع مالحظه فرمائید

.:Gender Hierarchies in Development Thought)London and New York:Verso,1994),90-91
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نیست. ما گفته مي توانیم که هرگزدموکراسي نداشتیم.44

مردمان که به روي جاده ها  درحال گام زدن است بعد ازمدت زمان جسد شان به خانه آورده مي شود.

مردم بطورآزاد درچاراطراف شان گشت وگذارکرده نمیتوانند، این چقدر دموکراسي است؟ وشرایط که فعال" درکشورما حکمفرماست دموکراتیک نمیباشد.45

درافغانستان نه قبال" دموکراسي بود ونه حاال، من نمي دانم که درمورد چي صحبت کنم ؟ نزد من چیزي موردبحث راجع به دموکراسي افغانستان نیست. 
دموکراسي درکشورما جزیک شعاربیش نیست.بلکه درکشورهاي مترقي دموکراسي توسط مردم وحکومت آن تطبیق مي گردد وهرکس مي تواند ازحق راي 
خود بطورآزاد استفاده کند. مگردرکشورما تفنگ ساالران مردم را به جبروستم به راي دهي به نفع خود مجبورمي سازند. اگربه جنگ ساالرمورد نظر راي 
ندهد زنده گي وي به خطرمي افتد. فلهذا درافغانستان جاي شرم است اینکه بگوییم دموکراسي است. انکشاف دموکراسي درصورت ممکن است که امنیت 

ومصئونیت باشد.

ظاهرا" نظریه انتخابات آزاد ومناسب وانتخابات جهاني که به دیده شک وتردید نگرسته شده وسواالتي درباره آن بروزمي کند که چوقت آرا جمع آوري شد ویا 
کم ازکم جمع آوري آرا مشاهده شد ،توسط زوروجبر، وهنگامیکه مراکز راي دهي درمناطق نا امن کشور تاسیس نمي شود.

در حقیقت امرخوف ازحمالت شورشیان زماني پدیدارشد که بسیاري راي دهنده گان نتوانستند دربعضي ازمناطق نا امن به طورنمونه در)والیت هلمند( در 
انتخابا ت ماه اگست 2009 اشتراک ورزند.

اند.  مواجه  ها  امني  نا  این  با  دراموریومیه  بطورعموم  بلکه  نبوده  انتخابات  دوران  منحصربه  ناامني صرف  این  گان  ازجوابدهنده  برخي  اظهارات  مگرنظربه 
درمطالعات قبلي که ازطرف AREU انجام شد. این تمایل که درکاهش ناامني ها خاطرنشان شد،ومسایل   فوق را متاثرنمود ،ازطرف وکیالن ورهبران گروهاي 

سیاسي محسوس وبه صورت سهل وآسان بطور روزافزون درحال زیاد شدن بود. که موضوع اساسا” توسط یک سوال نیز مطرح شد.

روزتا روز امنیت یک مساله نگران کننده تلقي مي شد که پاسخ هاي جواب دهنده گان نیزبه آن مي چرخید وازالبالي بیانات آنها آشکارمي شد که ازامنیت 
در سطح پائین ویا نبود آن شاکي بودند.

واین وضعیت تاثیر جدي را درکل مي گذارد ، درصورت که شهروندان  نه باالي مراحل انتخاباتي باورمند باشند ونه باالي توانایي حکومت که توسط آنان 
انتخاب گردیده تا براي شان پیام آورصلح وصفا باشد. انگیزه اشتراک کردن درانتخابات بطورچشم گیري تقلیل یافته است.

عدم تطبیق قانون ازموضوعات است که به نظریات جواب دهنده  گا ن ارتباط داشته وبسیاري بدین باوراند که بدون تطبیق کردن قانون راه حل دیگرناممکن 
و مشکل است.

مثال هاي اولیه وابتدایي داللت به این مي کند ، گویاکه )اشخاص سرمایه دارمافوق قانون اند( وضمنا" کساني که استطاعت مالي داشته تا رشوه دهند، خویش 
را نیز برترازقانون مي پندارند.این موضوع نگران کننده، دربعضي حاالت پیگیري شد ومنتج به آن شد که دولت توجه کافي درسیستم عدلي خویش  درزمامداري 

کرزي ننموده واین نگراني هاي یاد شده قانوني ومشروع مي باشند.

ودرعین حال این نگراني ها توقعات بلند مردم را به دموکراسي وسیستم دموکراسي نشان مي دهد. آنان تنها به داشتن یک دولت مشروع اکتفا نکردند بلکه 
خواستارفراهم نمودن وسایل شدند ،تا دولت با روش هاي تدبیرآمیزو کارا وبا شیوه هاي مناسب ازآن استفاده بعمل آرد.

این مبحث درتحقیقات آینده بطوروسیع و بیشترتوضیح خواهد شد.

4.4 دموکراسي با کاهش فقر،انكشاف اقتصادي ومساوات ربط دارد.

موضوع آخري که با اندازه وسیع مورد بحث قرارگرفت وهمچنان ازمصاحبه هاي که با مردم صورت انجام شد دموکراسي  درافغانستان بدون انکشاف اقتصادي 
ناممکن است. تعداد ازاظهارنظریات که درین ارتباط آشکارشد وحاکي ازغربت فراگیربود ، فلهذا درینصورت نمیتوان دموکراسي را تطبیق نمود.وهمین فقرباعث 

مي شود تافرد مورد عالقه خویش را دربدل بدست آوردن امکانات ووسایل مادي راي دهد.

44  عالم دین ومعلم ، درروستاي کابل. 

45  مرد، رهبریکدسته ازمردم ، درروستاي والیت کابل.
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هنگامیکه نامزدان محفل نان دهي ، را تهیه وترتیب مي کنند و براي مدت زمان بامردم صحبت کرده  وخط ومشي خویش را اعالن مي کنند وازمردم مي 
خواهند تا با آنها راي دهند، مردم بدون سنجش با آن شخص راي میدهد.

 مردم را فهماندند یک وظیفه دشوار است بخاطریکه اقتصادآنها ضعیف بوده ،وهرکسي که امکانات مالي را براي مردم عرضه کند  درانتخابات برنده مي 
شود. ومردم فقط پهلوی مادي قضیه را درنظرمي گیرند.

آیا   ، امر مردم صرف بخاطر روغن ویا دیگر اشیاء راي میدهند  ما شاهد واقعات بودیم که مردم بخاطرپول،روغن ،گندم ودیگراشیاء راي دادند، درحقیقت 
دموکراسي همین است؟

درمیان پاسخ ها ، ازپاسخ هاي دهاتي هویدا ومحسوس شد ،که غربت درروستا ها باعث گردیده تا مردم بطورنهاني بخاطر بدست آوردن پول وتحایف ، 
ومحوشدن بخاطربدست آوردن منافع کوتاه مدت که ضروریات  اولیه خویش  را توسط آن مرفوع  سازند که همچون عمل مخالف ستراتیژي  به سویه طویل 
المدت ملي مي باشد. درپاسخ هاي حاصله ازدهات ، این پروسه نامشروع انتخاباتي وعملي کردن  آن فقط به نام وصرف عرضه کردن یک توقع سیاسي مي 
باشد. انعکاسات نگران کننده بحث برانگیز جهاني در مورد این موضوع ، که آیا سیاست هاي دموکراتیک به این قادرخواهد بودتا پیشرفت اقتصادي وکاهش 

فقر را به میان بیاورد، یا شرایط پیش فرض که قابل اجرا باشد  تا درکاهش فقروپیشرفت دردموکراسي سازي رول بیشترداشته باشد.

اگرچه، به روز انتخابات در هیچ  گوشه کابل تصدیق وتائید واقعه نام امني به چشم نرسیده ؛ وهم راي دهندگان نسبت به هروقت دیگر به  فعالیت هاي سیاسي 
سرگرم بودند تا تحایف ومادیات را بدست بیاورند ودرعین حال به نفع چند کاندید فعالیت وکمپاین مي کردند. ودادن راي را به یک کاندید وعده مي کردند 
وراي خود را به کاندید دیگر مي داد. که واقعات متذکره را مي توان درمناطق دشت برچي کابل سراغ کرد. روایات عموي حاکي ازآن بود که درین انتخابات 
مردم تاحد آگاه شدند. وبه کاندید مورد عالقه خویش راي خواهند داد.که این عمل راي دهنده گان باعث یأس وناامیدي نامزدان نیزگردید ، نامزدان طي 
مصاحبه هاي که باAREU  انجام دادند ؛ ازعدم حمایت راي دهنده گان که قبل ازانتخابات با اینها متعهد بودند ولي درروز انتخابات ازحمایت نامزدان دست 

کشیدند که این کارسبب ناکامي نامزدان شد.

ازینرو، عمل فروش آرا براي بدست آوردن متاع وفایده ممکن به سطح عمومي وملي انجم شده باشد که این عمل بصورت حتمي نشان دنده عدم  مالکیت 
ومرام سیاسي راي دهنده گان نمي باشد. 

نکته دومي که درمورد ترقي اقتصاد درین مبحث به میان آمد، عبارت بود از مقایسه میان وضعیت اقتصاد افغانستان، و وضعیت اقتصادي که توسط کشورهاي 
دموکرات نافذ شده است. درمیان جوابات که ازمصاحبه کننده گان بدست آمد، حاکي ازدرک واحساس که باالي افغانها مسلط است وآن عبارتند از: بیکاري 

،فقروفساد اداري است که درین حالت افغانستان درزمره کشورهاي دموکرات نمي آید.چرا که دموکراسي واقعي عاري وخالي ازهمچو معضالت مي باشد.

به نظرمن ازنگاه اقتصادي ما آماده به پذیرش دموکراسي عملي درکشور نیستیم ، زیرا که منابع کافي دردسترس ما نبوده وعالوه ازین به بنادربحري وسرحدات 
مناسب تجارتي دسترسي نداریم. ما به حدي زیادي ازدموکراسي غربي دوراستیم ونیزکشورومردم شان با ما متفاوت اند. درکشورما بیمه حیات وجود ندارد 
ومردم ما به پیمانه زیاد ناداراند.درحالیکه درکشورهاي غربي اکثرامکانات مهیا اند . وهیچ دلیل موجه نیست که درآن کشورها  دموکراسي عملي نشود. باید 

درموردعوامل که باالي پروسه دموکراسي درکشورمااثر گذاراست غورکنیم . درنهایت امرغربت یکي ازموانع عمده درراه دموکراسي درکشوراست.

کارکردهاي فعلي حکومت دموکراسي را درکشوربدنام وبه چالش گرفته است.

مقاله که درآن اساسا" به حمایت  ازادبیات ، ضروریات عملي وبه عالیق ستراتیژیک  بطورانکشافي اشاره شده است، 

من متوانم بگویم که درافغانستان بعد ازین دموکراسي وجود ندارد. مردم شاهد عمل کرد هاي بین المللي وملي درکشوربودند، درینجا در داراي هاي  دولت 
اختالس ،فساد وسازش صورت مي گیرد. مردم افغانستان من بعد این سیستم را دموکراسي نمي گویند.

دربسیاري حاالت،مجموعه از معیارها جهت ارزیابي کردن دموکراسي افغانستان ،که بااوصاف وخصایل کلیدي واهم دموکراسي ها تاسیس شده مانند: انکشاف 
اقتصادي به سطوح عالي ، تطبیق قانون، کنترول کردن ودرتعادل واقع شدن درمقابل اختالس پایه گذاري شده است.

واین یک ارتباط قابل فهم ودرک است ، مگرنشانده توقعات بسا بلندي است که چه نوع سیستم دموکراسي باید تهیه گردد.اوصاف وخصایل یاد شده، بعدا" 
مشابه به ارزشهاي که درتشریح دموکراسي عالوه گردیده، مي باشد. واگرکشوري با این اصول یاده شده فوق موافق نباشد ؛ درینصورت یا داراي یک سیستم 

عاري ازدموکراسي ویا هم داراي سیستم دموکراتیک خود ساخته مي باشد که این شیوه کاربه ذات خود تقصیروکوتاهي است.

ویا به عباره دیگر ) ما دموکراسي که هرگونه حاصل شده باشد نمي خواهیم( نگراني موجود است مبني براینکه دموکراسي که توسط دولت افغانستان تطبیق 
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گردیده ، نمیتواند یک بدیل جاوداني را پیش کش کند که مورد قبول فعالین مخالف دولت باشد. پس درعدم موجودیت همچویک مدل ازدموکراسي، حمایت 
ازگروه هاي شورشي را افزایش خواهد داد. به ارتباط این موضوع بسیاري ازجواب دهنده گان که درین مطالعه با آنان مصاحبهاي صورت گرفت ، خواستارتعین 
یک رهبرقوي وداراي صالحیت درراس این دموکراسي شدند ویا حداقل براي بهبود مدت زمان تصادمات قبلي، زیراکه درمدت زمان کوتاه بتواند دست آوردهاي 

قابل مالحظه را درعرصه انکشاف اقتصادي بدست بیارد.

نکته سوم با انکشاف ویژه اقتصادي که یکجا با نظارت دموکراسي باشد ارتباط مي گیرد.

درنزد بسیاري ازجواب دهنده گان دموکراسي بامساوات  ، عدالت اقتصادي که توسط دولت تنظیم گردیده باشد ربط دارد. مارکیت بازارآزاد اکثراً ازدید منفي با 
آن نگریسته شده طوري که درنقل هاي پائین تشریح گردیده.

اینها دموکراسي را رسوا وبدنام مي کنند. دموکراسي ازخود اصول وضوابط دارد که  افغانستان را دموکراسي تلقي مي کنند پس  اگرکسي وضعیت موجوده 
اگرحکومت ومردم آنرا جامه عمل نپوشانند این حالت به یک سیستم  هرج ومرج وبي حکومتي مبدل خواهد شد. من یک مثال را درمورد بازارآزاد اززبان یک 
ژورنالیست به شما به بیان مي گیرم ) ژورنالست ازشاروال گذشته پرسید که قیمت یک قرص نان درنانواي هاي شهرچند است ؟ شاروال درجواب عرض کرد 
من نمي دانم؛ زیرا بازارآزاد است هرنانوا به هرقیمت که خواسته باشد مي تواند بفروشد، بخاطریکه بازارآزاد داریم. وازین مي توانیم تمام عرصه تجارتي را قیاس 

واستنباط کنیم. این به معني دموکراسي نبوده بلکه هرج ومرج است.46

به عقیده من ما درافغانستان فاقد دموکراسي استیم بخاطریکه غریب یک روز بعد از دیگرغریب ترمي شود وسرمایه دارروز تا روز سرمایه دارترمي شود.اگرما 
به تاریخچه پیامبرخویش نگاه کنیم عدالت وتساوي حقوق را درآن زمان مي توانیم به صراحت دریابیم. من به همچو دموکراسي موافق استم.47

دربیانات که درنقل قولهاي درمورد دموکراسي وآزادي  درباال تذکریافت؛ میتوان آنرا نمونه درعرصه هاي نظارتهاي  اجتماعي سرمشق قراردهیم.

رویه وروش درمقابل بازارآزاد سرمایه داري، که درنقل قول نخست درفوق یادآوري گردید بطورعموم ازجوابدهنده گان دریافت گردید که درآن به طورخاطره 
ونشانه ازپالیسي هاي سوسیالستي که صرف بنام دموکراتیک است اشاره مي کردند. بطورعموم درقبال اقتصاد سرمایه داري، یک فضاي بي اعتمادي درمیان 

افغانها موجود است، دال براینکه این نوع سیستم وارده غربي به افغانستان است.48

بطورجالب ، درین حالت دموکراسي واقعي آنست که توسط ملت ترتیب وتنظیم گردیده،  دموکراسي اجتماعي نسبت به دموکراسي حکومتي خوبتراست چرا  
که دولت نظربه ضروریات ودرک ها به آن موضوعات که بطوراجتماعي واقتصادي تازه وجدید باشد دموکراسي را مي سازد.دربرخي ازموضوعات نماینگراین 
مغایرتها وتفاوتها ، ناهماهنگي ونامساوات درمعاشات کارمندان دولت است، که این کارخالف دموکراسي پنداشته مي شود.49 وفراترازین تساوي میان گروپهاي 
نژادي که موضوع مهم ونگران کننده است . ودرین راستا کرزي گام هاي مثبت رابرداشته تا این توازن قومي راحفظ کند. فلهذا درکابینه خویش اقشارمختلف 
مردم راجا داده است.50 الزم است تا یک ارتباط میان اسالم وروش هاي که درمورد بي عدالتي ها ونا مساوات ازجواب دهنده گان حاصل شد طي یک رساله  

بربنا عدالت اجتماعي دراسالم ساخته شود. 

اصال" درمیان جواب دهنده گان توافق نظرموجود است مبني براینکه سیستم دموکراتیک براي افغانستان مطلوب وپسندیده است، الکن تفاوت هاي جزئي 
درمیان اظهارات جواب دهنده گان ونگراني که موجود بود، وآن اینکه چه نوع یک سیستم زیرنظرگرفته شود. این درحالیست که حمایت مردم ازپروسه انتخابات 
واشتراک آنها درانتخابات توسط فشارانجام شد. ارزش هاي که بطورمالحظه مهم بود ،باید به این توضیح بنیادي ضمیمه شود که درآن دموکراسي در افغانستان 
اسالمي ، قبل ازدوام زدوخوردها وقبل اززمان کمونیستي به افغانستان مختص شده است. درجوابات حاصله ازمردم اشاره واضح به سیستم موجود حکمرواي 
درافغانستان شده بود ودرآن ازعدم کیفیت  دموکراسي سازي، که متکي به خود باشد. اظهارنظریات کرده ، و همچنان تهیه مدت زمان ناکافي، براي پیشکش 

سیاسي از شهروندان نیزعنوان شده است.

46   معلم مرد، درروستاي والیت کابل.

47  مصاحبه های متعدد

”The Rise of Liberal Democracy ، 48   زکریا

49  این بخش یک نظرعمومي را درمورد نظریات که ازجواب دهند ه گان بدست آمده نشان دهنده اینست، که  آنان چطور وتوسط که ،آیا بشکل انفرادي ویا گروپي معرفي گردیده اند. این عملیه ارزیابي هاي 
اساسي و  نمونه وي کیفیت را تهیه ننموده،زیرا که این کاربه وقت ومطالعات وسیع نیازمند است.

50   معلم اناث، درروستاي والیت پروان.



18

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

5.  تجارب از مراحل نشان داده شده 
بنا بر توضیح مختصر دموکراسي ، انتخابات آزاد وانتخابات جهاني وسایل اند که توسعه باید نمود، وعرضه نظام سیاسي که به خود متکي باشد صرف ازجمله 
اصول اساسي و بنیادي اند که درمورد آن غورشده.51 همانطوریکه ، این بخش به مسایل  سیاسي پیشکش کننده  نظراندازي مي کند که قبال" ازسخنان کساني 
که با آنان درمورد این مطالعه ، مصاحبه ها صورت گرفت توضیح وتجربه شد. درقدم نخست درک این موضوع که به کدام شیوه مردم میتوانند درسطوح ملي 
وبین المللي عرض اندام کنند که این بحث دراوقات پروسه هاي تخنیکي تشریح خواهد شد، وضمنا” این کارازطریق انستیتیوت هاي که ظاهرا” به طورآسان 

آوازعوام را به دوایر سیاسي مي رساند ودرین مورد نگران اند.

قدم دومي ، نظریات عامه وپیش کردن آن توسط خودشان، هردوبه شکل انفرادي ویاگروهي وبه چه شیوه عملکردهاي اینها تحلیل وتجزیه شود.

قدم سومي ، کساني که توسط نماینده ها تقدیم شده قابل مالحظه بوده،وهمچنان تمرکزباالي فرد که بنام یک گروپ راي میدهد وهم راجع به محل راي 
دهي تصوروفکرشود.52

1.5 نمایش مراحل ومحالت

شهروندان افغانستان بطوررسمي ازطریق مراحل تخنیکي انتخابات درصحنه آمدند.53 اکثریت ازمصاحبه هاي که دراین رساله بطوردسته جمعي راجع به انتخابات 
2009 ریاست جمهوري وشوراي والیتي انجام شده ، واین انتخابات به پیمانه وسیع درجوابات مصاحبه کننده گان توضیح وتشریح شده اند. نخستین واهم ترین 

موضوع کلیدي عدم اعتماد باالي مراحل انتخاباتي مي باشد.

)درانتخابات گذشته ( من شاهد آن بودم که یک نفرچندین کارت راي دهي با خود داشت. که عین کاردرانتخابات آینده تکرارخواهد شد. شخصًا من دوکارت 
که یکي ازانتخابات گذشته ودیگرآن ازمرحله ثبت نام  اخیر مي باشد. حتي کساني اند که از 10 تا 20 کارت هم گرفتند ودرمراکز ثبت نام درمورد داشتن کارت 

دیگروسن اصال" پرسان نیست. آنها تنها مي خواهند تا تعداد کسان که ثبت نام نموده اند زیاد جلوه دهد.54

علل کثیرکه برعدم شفافیت انتخابات آینده داللت  کند وجود دارد، طوري مثال کرزي ازتمام منابع دسته خویش درانتخابات به نفع خویش استفاده مي کند 
وهمین قسم یک شخص به نماینده گي گروهي راي میدهد که صبغه قانوني نداشته اما درافغانستان چنین مي شود. درحقیقت هرشخص حق دارد تا به کسي 

که موردپسند اش است راي دهد.55 

به باورمن مردم هستند که با بکس هاي مملو ازپول که با خود آوردند ،تا اراي مردم را خریده وبدزند.56

درانتخابات گذشته تا حدي مردم خوشبین بودند ، اما درانتخابات سال آینده ریاست جمهوري مردم آنقدرامیدوارنیستند زیراکه درتعین سرنوشت شان بدست 
خود شان نا مطمئن اند.57

میزان تقلب وفریب که توسط افغانها درپروسه انتخابات مشاهده شده ، نشان دهنده نا مشروعیت وغیرقانوني بودن این پروسه درانظاربسیاري افغانها است.به 
پیمانه وسیع ازجواب دهنده گان حاکي ازفساد یعني خرید وفروش آراي درانتخابات سالهاي 2004 و 2005 بودند. که این امر درتضاد با اظهارات مثبت بعد 
ازانتخابات جامعه جهاني است.58 این سخن بیانگربي باوري باالي مقاصد جامعه جهاني  مبني بر نتایج انتخابات وتحکیم بیشتراین مفکوره درمیان مردم که 

51  رهبریک دسته ازمردم، درروستاي والیت پروان.

52  بطورجالب ، Louis Dupree documents نگراني  عامه درمورد انتخابات سال 1962شاروالي کابل که درآن گفته شده بودشخص مورد نظرازقبل تعین شده است که این موضوع توسط افراد سرشناس 
”Dupree,” Afghanistan Slow March to Democracy .ملي ووزرا مطرح شد. نه توسط مداخالت خارجي

53  درک راجع به نتیجه حاصله ازانتخابات که گویا تحت نفوذ بیگانه گان صورت گرفته واین گفته باعث شد تا باالي جریان انتخابات ریاست جمهوري، وانتخابات سال 2010 اثرگذارباشد. انتخابات پارلماني 
نیزازتقلب وفریب عاري نخواهد بود ودرین انتخابات اثرنفوذ جامعه جهاني ممکن آنقدرچشم گیرنباشد. گفته مي شود، که کشورهاي همجوارمي خواهند تا به نحوي باالي انتخابات ولسي جرگه نفوذ قابل لمس 

داشته باشد. مگربه اندازه کمتردرانتخابات والیتي، به تعویق افتیدن انتخابات چانس را براي پاکستان وایران میسر مي سازد تا درسیاست هاي پارلماني مداخله کنند.

”,Havana Marking, “It is insulting to Afghans to Declare Their Election a Success  .2009 August,23 The Guardian  54

55  آموزگارمرد، روستاي والیت بلخ.

56  مرد، رهبردسته اي ازمردم، روستاي والیت بلخ.

57  متعلمه، روستاي والیت بلخ.

ICG  58   گروهاي سیاسي درافغانستان.
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گویا انتخابات ازقبل دراثرمداخالت جامعه جهاني صورت وپي ریزي شده اند که این نکته درذات خود نگراني را به میان آورده است.59 ازمیان مصاحبه های 
مردم به نماینده گي یکي آنرا برگزیده ایم که درآن راجع به ضرورنبودن وبي اهمیت بودن راي دادن تذکرداده شده بود ،انگیزه وروحیه ضعیف اشتراک مردم 
دردوردوم بطورچشمگیري کاهش یافته ونتایج بدست آمده ازین انتخابات فریبنده وغافل کننده تلقي گردیده اند.60 تقریبًا تعداد نصف ازمصاحبه شونده گان 

نارضایتي خویش را ازپروسه انتخاباتي خاطرنشان کردند، اما با وجود این همه نواقص وعیوب، بازهم درانتخابات اشتراک خواهند ورزید.61

دورازامکان است تا به بنیاد معلومات که آیا مشاهده کردن فریب ویا نتایج ازقبل معین شده انتخابات ،مردم را ازاشتراک کردن درانتخابات مانع شده، فکرکرد.

 تخمین بطوراوسط از30 تا 40% عوامل متعدد درین راستا ،که ازآنجمله بي امنیتي اوضاع نیزقابل یادآوري است. درروزهاي بعد از انتخابات ، رسانه هاي محلي 
، کاندیدان وراي دهنده گان به یک صدا  درمورد وسعت اوراق راي دهي وشمارش غلط آن، صدا خود را به گوش کمیسیون انتخاباتي سمع شکایات درجریان 
پروسه شمارش آرا رساندند. درواقعیت این به  ادعا گزارشهاي برمي گردد که همچوانتخابات دموکراسي را درافغانستان زیرسوال مي برد.62 درجریان نوشتن 
ویادداشت کردن شکایات فوق، نتایج حاصله برخي شکایت باقي مانده که به آن نظراندازي خواهد شد. اما عامل اصلي درعقب این ادعاهاي تقلب ،همانا 

فشارسیاسي آشکاراست تا بعضي ازنامزدان جهت  بدست آوردن پست هاي مورد نظر،که ازینطریق به اهداف خود نایل شوند.63

موضوع دیگرکه نگران کننده است؛ همانا مشاهده نتایج حاصله ازمراحل تخنیکي انتخابات، و هم مدت زمان موثریت وپایداري قواعد نشان داده شده که به 
ذریعه آن کاندیدان انتخاب مي شوند. نامزدان که به گونه فردي و یا ازطریق احزاب منتخب شده  دربخش 5.2 راجع به ایشان بحث مي شود. الکن ، ادراک 

این ضوابط که ذاتا" داراي وضعیت منفي که با فشاروجبراستواراند شایان یادآوري است.

گاهي ما نمي فهمیم که درکابل چه کسي نقش کلیدي را بازي کرده وقدرتمند است. گونه مثال تمام زورمندان کوشش نمودند تا سپنتا، وزیر امور خارجه را 
مجبور سازند تا از پست اش کنار رود .  و پارلمان نیز او را حمایت نه کرد ،ولي هیچکس نتوانست که اورا کنار زند چرا کرزي ازوي حمایت مي کند.64  درمقابل 

تصمیم کرزي هیچ کسی ایستاده گي گرده نتوانست.

با تأسف توقعات مردم ازپارلمان که نامناسب است برآورده نشده ودرعین حال رقابت ها وکشمکش هاي سمتي ،لساني ، زباني ،گروهي وشخصي دوام  دارد 
وبرنده کسي است که پول وسرمایه دارد که مي تواند این بازي را به پیش ببرد.65

اعضای پارلمان بسیارکوشش نمودند مگرمقامات بلند پایه دولتي به گفته هاي آنها گوش فرا ندادند.66

تصور شک آور در مورد پارلمان به عنوان یک نهاد، براي شنیدن آوازهم شهریان ، نگراني درین مورد آنقدرحتمي نیست چرا که پارلمان فقط براي چهارسال 
فعالیت مي کند. مگراین کارداللت مي کند، به نه بر آورده شدن توقعات ونگراني ها درمورد دست آوردهاي بالقوه خود وکالی پارلمان وبه همین قسم نگراني 
مردم راجع به دست آوردهاي باالقوه پارلمان مي باشد.  چیزي دیگراحساس شدني ،که شاید بسیارپریشان کننده باشد نسبت به پارلمان وآن همانا رقابت، 
ومقابل شدن مقامات دولتي وقوه اجرائیه است که درنقل قول دومي درباال به آن اشاره شد. مثال زنده آن، راي عدم اعتماد به داکتر سپنتا است ؛که این سخن 
ازچندین مصاحبه ها بطورمکرربیان شد ونشان دهنده شکست علني پارلمان بوده که ازنظرعوام هم مخفي نمانده وشک وتردید هاي روزافزون را درین باره، و 

59  دروالیت بلخ شوراهاي سران ودروالیت پروان شوراهاي علما، موضوع است که ضرورت به درک وفهمیدن دارد. یعني این شوراها چقدردرتصامیم خود باالي نهادهاي رسمي وغیررسمي دست بازداشته وبه 
چه حد نفوذ اثردارد واعضاي این شوراها کي ها اند. 

60  تالش ها وترغیب جهت بدست آوردن کرسي هاي ولسي جرگه متفاوت اند، ومي تواند فرصتهاي انکشاف یافته را براي حمایت مفاد، بدست آوردن شهرت عامه، وبدست آوردن معاشات بلند حکومتي، 
درصورت که پارلمان مرجع موثرسیاسي ازنظرعامه مورد توجه قرارنگیرد.

 AREU plost-elections brief by Noah  Cobrun and AnnaLarson,“ Parongage,  :به راه انداخته شد .مالحظه فرمائید  AREU 61  این مصاحبه ها بخش از تحقیقات انتخاباتي بود که توسط
 and a forthcoming AREU discussion paper on this subject )October )Kabul: AREU ,August2009( ”2009 Posturing, Duty ,Demlographics: Why Afghans voted in

.)2009

62 مرد نماینده از NGO شهروالیت بلخ.

63  معلمه درشهر والیت پروان ،درباره اعضای پارلمان اظهارنظرمي کند ومي گوید آنان درتمام جلسات به سوي همدیگرخود بوتل هاي آب پرتاب مي کنند وشواهد دردست است که بعضا« درجریان 
سخنراني با افراد هم این کارصورت گرفته است.

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/.2006 May 9 ,Tim Albone, “ Woman MP is Attacked in Blow for Democracy”, Time Online :طورنمونه مي توانیدمالحظه فرمائید
. ece.14655 7 article

64   معلم ذکوردرشهر والیت کابل.

65  درحقیقت، این غیرعادي نیست درطرح دموکراسي تاسیس شده .

66  معلمه ، درروستاي والیت بلخ )مغایر با ولسوالي فوق(.
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گویا تصمیم پارلمان نسبت به تصمیم یک شخص ناکارا ثابت شد.

شوراهاي والیتي منحیث یک پل ارتباط میان دولت ومردم به سویه سیاست ملي ومحلي بوده ، تا باعث پرکردن خالها گردد. مگراین نهادحیثیت خود راتاحدي 
ازدست داده واعتبارسیاسي آن وابسته به برقراري ارتباطات با والیان والیات می باشد، که این پروسه توسط فعالین سیاسي بین المللي نظارت می گردد.67 
حکم شوراهاي والیتي مبهم باقي مانده، وتاحال هیچ تصمیم مهم که به سطح مرکز  اتخاذ و مرعی االجراء شمرده شده باشد و انجام نیافته است.68 دروالیت 
درمناطق  به شوراي هاي والیتي  نسبت  زیادي  ازاثرنفوذ  دیني وسران غیررسمي حکایت کردند که  ازوجود شوراهاي  وپروان جواب دهنده گان  بلخ  هاي 
برخورداراند.69 باوصف، شتاب وعجله درانتخابات سال 2009 ، توجه زیادي جامعه جهاني به سوي انتخابات شوراي هاي والیتي جلب گردید، تحقیقاتی که 
درسه والیت انجام شد نشان دهنده این امراست که تعداد کاندیدان براي شوراهاي والیت نسبت به سال 702005 افزایش کرده، وهرچه عاجلتروباشتاب 
پوسترها تولید وچاپ گردید. دروالیت بلخ هنگامیه  تعدادکاندیدان جدید از 19 کرسي معینه اضافه ترشد ،بسیاري کاندیدان صاحب رسوخ ازدوباره راجسترنمودن 
نام هاي شان انصراف، وبه کمپاین ولسي جرگه که درسال 2010 صورت مي گیرد خود را آماده خواهندساخت. اثنائیکه ، شوراهاي والیتي منحیث یک نهاد 
وسیعا" ضعیف درجریان کارکردهاي خویش جلوه کند، باوجود این همه کاستیها؛ کاندیدان شوراهاي والیتي منحیث یک سنگ تهداب باالقوه درعرصه هاي 

عالي وبلند بخشهاي سیاسي تلقي مي شوند.71

گذشته ازین همه سواالت، راجع به وظیفه ومنفعت شوراهاي والیتي، مردم را ازاشتراک ورزیدن درانتخابات سال 1388 مانع نخواهد شد. مطابق مصاحبه 
های که انجام شد؛ که چه کس درانتخابات اشتراک وکدام افراد از آن انکارخواهد کرد؛ درین راستا نقش بارز وتعیین کننده  شوراهاي والیتي که آیا مردم به 
مراکزراي دهي آمدند یاخیر به نظرنرسید.72 درحقیقت از وظایف قانوني رسمي شوراهاي والیتي به نظرمي رسد درین عرصه کاراندک را انجام داده، تا معلوم 
کند که چرا مردم راي دادند. همراي کساني که مصاحبه صورت گرفت آنها اصرارمي ورزیدند تا بعوض اهمیت دادن به نماینده گي محلي وقومي وتهیه خدمات 

باالقوه  آینده ، ازنماینده گان انفرادي نیزتوقع همچوکار گردد. 

بطورمختصر، مراحل ومحالت که براي نماینده گي سیاسي درافغانستان وجود داشت براي بسیاري قسمت ها به گمان اغلب موثرنیست.که این موضوع ازپاسخ 
هاي مصاحبه هاي هویدا شد، که با مردم  انجام پذیرفت. زمانیکه ، بطورپسندیده ازآن تعبیرگرفته نشود فلهذا باید فسخ شود.

با وجود این، نارضایتي ویاس وسیع  مردم درمورد کیفیت نماینده گي  این نهادها ظاهرشده که خود یک تصویربطورفزاینده منفي حکومت داري دموکراتیک 
را سبب خواهد شد.

2.5  نماینده گان : افراد وگروها

این بسیار مهم است تا نظریات وادراک عوام را درارتباط به نماینده گان انفرادي که درسال 2005 انتخاب گردیدند جویا شویم. نقل قول هاي زیرین که 
ازبسیاري پاسخ ها اقتباس شده حاکي ازانتقادات شدید وجدي درمورد اعضای پارلمان تند.

اگرمابه والیت بلخ نگاه کنیم درزمان نماینده گي ضعیف ترین والیت بود که حتي رضایت 5% مردم رادرباره اعضای پارلمان نداشت. تاحال بخاطرندارم که 
کدام یکي از اعضای پارلمان ازطریق رسانه ها ومباحثات  درمورد والیت بلخ اظهارنظرکرده باشند؛ وعالوه ازین اعضای پارلمان وظیفه کمیشن کاررا پیش 
مي برد درصورتیکه کسي به معضله دچارشود ونزد اعضای پارلمان  جهت حل آن عارض شود آنها پول را مطالبه ودربدل مشکل شانرا درحکومت فیصله 
مي کند.73 اگر مردم اعضای پارلمان راانتخاب کرده اند، این انتخاب کورکورانه بوده وحاال مردم ازین انتخاب پشیمان وتوبه مي کنند.اعضای پارلمان وعده 

67  معلم مرد، درروستاي والیت بلخ.

68  کرسي براي هروالیت توسط نفوس ابتدائي آن تخصیص داده شده.

69  این عمل با شوراهاي والیتي دربرخي درجات واقع خواهدشد. چانس زیاد ازطریق معرفي همین افراد به ولسوالي ها تخصیص داده شده که یک الي دوکاندید قوي درولسوالي درصحنه رقابت مي آیند .راي 
واحد غیرقابل انتقال)SNTV( سیستم راي دهي.

Noah Coburn and Anna Larson, Patronage, Posturing .Duty. Demographics 70

71  این مباحثه قبال" ازمطالعات AREU پیگیري شده)Larson, Afghanistan New Democratic Parties(که درآن ازشیوه تقرب ازباال به پائین استفاده شده) بسیارازپاسخ گویان سران احزاب اند( این 
رساله مطالعه قبلي را که درآن ازشیوه مطالعه ازپائین به باال انجام شده ونظرعامه درمورد نقش باالقوه این احزاب دردموکراسي سازي را تکمیل مي سازد.

بطورالزم ، درین مطالعه هنگامي که راجع به گروه ها پرسیده مي شود تیم تحقیقاتي نتوانستند تا تفاوت هاي را درمیان گروه هاي مختلف دریابند . مگرمنتظرمي شویم تا که ازالبالي پاسخ ها این تفاوت ها 
برمال شود.

72  احزاب درافغانستان خود راطبق تعریف ستندرد عیارننموده اند وبطوررسمي متشکل ازسیستم انتخاباتي وقانوني نبوده ودرراستاي دموکراسي سازي کاري را به سرنرسانده اند. به پیمانه وسیع به اساس پایه 
ها ي قومي وشخصي بنا یافته وبه مرام نامه فکري درتضاد واقع اند.واگردرصحنه بدرجه بزرگترویا کوجکترفعال اند مي توانند نفوذ چشمگیري که مي توانند شبکه حمابتي راي دهنده گان را تهیه وبه نفع 

.)Rutting Islamist ,Leftists and a Void in the Center( :خویش بچرخاند. جهت تحلیل وتجزیه بیشتراحزاب افغان وتاریخچه آنها مالحظه فرمائید

.)2009 August 8 available at www.crisis.org)Accessed,2005 June 39,2.International Crisis  Group, “Political Parties in Afghanistan, “Asia Report No 73
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مساعدت هاي را با بیوه ها، ایتام ، جوانان ومکاتب کردندکه همه این وعیدها بجزدروغ چیزي بیش نبود.اعضای پارلمان هیچگاه نظرواحد ومتفق نبودند 
ودرپارلمان همدیگرخویش را توسط بوتل هاي آب میزنند . ما نظیر این پارلمان را نمي خواهیم زیرا که با مردم وعده سپردند تا براي معلمین شهرک هاي را 

ساخته وضمنا” معاش معلمین را افزایش دهند. ولي برعکس به خود خانه ها ساختند وتقاضاي مبني برافزودي معاشات شان نمودند.74

تمام اعضای پارلمان براي منافع شخصي،جمع کردن پول وحفظ موقف هاي شان تالش به خرچ میدهند.هیچگاه نخواستند تا مصدرخدمت به جامعه شوند. 
درصورتیکه با مشکل مواجه شویم بدبختانه ازطرف آنها معاونت با ما صورت نه گرفته واوشان درتجارت خویش سرگرم وغرق اند.75

دربسیاري ازحاالت ،اعضای پارلمان زیرانتقاد رفتند بخاطربه سرنرساندن وعدهاي که درزمان کمپاین بامردم سپرده بودند. وهمچنان تقاضا خدمات عملي 
کلیدي  ، نقش واقعي آنها که آیا آنان قانون سازاند، یا تهیه کننده گان خدمات ، مردم را درتشویش افگنده است. درپاسخ هاي دیگرمناطق روستایي بطورعموم 

نه بطورخصوصي تمایل زیاد موجود بود تا سیستم هاي انتخاباتي وپارلماني را به قلت ونارسي نماینده گي اصلي واساسي متهم ومالمت کنند.

این سیستم به نسبت کمبود نماینده گي ، واستدالل که توسط خود افراد به میان آمده ودرآن نقش اعضای پارلمان رابیان کردند یعني پیش کردن منافع است 
که این درتضاد با عرضه خدمات است. تا هنوز دیگرپاسخ دهنده گان مانند نقل کننده فوق، راجع به فقدان موجودیت به ارتباط انتخاب کننده ها تبصره کردند.

در بسا گزارشات که از مصاحبه کننده درمناطق دهاتي تهیه شده؛ نماینگر این قضیه بود که اززمان کمپاین سال 2005 دیگرآنها قادربه مالقات کردن با 
اعضای پارلمان نشده اند. نه الضای پارلمان و نه ولسی جرگه کارنیک انجام داده اند. ما فقد آنها را درزمان کمپاین مالقات کرده ایم بعد ازآن هیچ کدام شان 

را درولسوالي نیآمده تا ازمشکالت مردم آگاه شوند.76

به این شیوه ،درجوامع شهري  ودهاتي هردو ارتباطات مقطوع بین انتخاب کننده گان ونمایند ه گان منتخب شان توضیح وبیان شد. بطورقابل مالحظه ،تنها 
این خال آشکارنیست که نبود ارتباط مردم را با نماینده گان آنها،که این موضوع توسط مردم مطرح و ایراد گردید. وحتي بعضا" آنها درمورد هویت نماینده گان 

که باید کي ها باشند نگران اند. که این موضوع درپاسخ هاي ازوالیت بلخ روشن مي گردد.

ما هیچ نماینده درپارلمان نداریم، مگرمن درمورد والیت بدخشان بعضي معلومات دارم.آنها شخص رادرپارلمان دارند؛ مگرشخص مذکوربه مردم خود کاري 
نکرده ، من آن اعضای پارلمان را میشناسم که نمي خواهند خدمت کنند، وصرف خود شان را تغذیه مي کنند.

نماینده مردم باید ازبین خودمردم باشد، نماینده خواه مرد باشد یا زن درمیان مردم زنده گي کنند تا مردم اورا بشناسد. آنان باید معضالت مردم رادرک کنند. 
ولسوالي ما که ازپرنفوس ترین ولسوالي هاي والیت است؛ ما نماینده درپارلمان نداریم.

درجریان حکومت داري کرزي تمام توجه به مراکز والیات جلب شد.تمام مساعدت هاي که آمد با مراکزوالیات صورت گرفت. این درحالیست که ولسوالي 
ها کاًل بي خبراند؛ هیچ یکي درمورد  ولسوالي ها فکرنکرد حتي تمرکزوالي هم باالي مرکز والیت است. تا ازین طریق به جامعه جهاني نشان دهد که 
آنها بسیارفعال اند؛ دراصل اکثریت مردم رافراموش نموده اند؛  اعضای پارلمان همچنان برسرمایه والیتي تمرکزدارد.درانتخابات گذشته اعضای پارلمان به 
سطح والیت تعین گردیدند ، بنا برین ولسوالي ها ازنظرانداخته شدند.این کارسبب شد تامردم به سبب عدم داشتن معلومات کافی، نماینده گان خوب را تا بد 
تفکیک نتوانند. وقتیکه براي این والیت 11 کرسي درنظرگرفته شد، پاسخگوي نخست که درفوق تذکرداد که با هیچ کدام شان معرفت ندارد. پاسخ گوي 
دومي اظهارنظرکرد درمورد کمبود نماینده گان محلي درپارلمان ؛ باوجود  درک این حقیقت که اشخاص انتخاب شونده درپارلمان به سطح ولسوالي ها نه ، 
بلکه درسطح والیات تعیین مي شوند. این سودمند خواهد بود تا باالي طریقه اصراروپافشاري شود تا تصویر اصلي وواقعي را درک ؛ وبه سطح مرکزي نقش 
راایفا؛وآن ساختارهاي که درمحراق توجه نگراني هاي مردم قراردارد؛ وبراي هیچ یکي قابل قبول نمیتواند باشد؛ تا مردم بطورکامل با آنها شناسایي ومعرفت 

نداشته باشند. که این حالت درجامعه اکثراً دراوقات عدم ونبود آشنائي وشناسائي اظهارمي شود.

این نوع تصویرفراگیرسیاسي ومحلي درافغانستان به روزهاي انتخابات طي مصاحبه هاي اظهارگردید. ودرنتیجه دالیل مبني بر  راي دهي که به حد زیاد متمرکز 
ومجتمع بود ،نسبت به آن چیزي که رسانه ها به گونه مثال درمورد مقاومت دسته جمعي علیه طالبان توصیف وتصویرداده بودند.

پاسخگویان درمورد راي دهي گفتگوکردند وراي خویش را براي رهبران جامعه وسران قوم که آنها با مشکالت شان معرفت وبلدیت دارند مي دهد. بهرحال ، 
این عمل درتعداد کاندیدان سد واقع نخواهد شد وبراي عین راي دریک منطقه رقابت مي کنند که این کارباعث منقسم شدن آرا گردیده درپایان امر هیچ یک 
از کاندید برنده نمي شود. که این کارمنتج به نگراني افغانها درمورد عدم حضور شان درشوراهاي والیتي خواهد گردید. درکنارنظریات انفرادي نماینده گان ، 
این مطالعه همچنان نظریات عامه گروهاي سیاسي ونماینده گي آنها را آشکارمي کند. مطابق باورهاي عمومي ، گروهادرافغانستان ازشهرت واعتبارخوب بنا 

74  شاگرد ذکور، روستاي والیت پروان.

75  معلمه ، درپوهنتون بلخ.

76  متعلمه ، روستاي والیت پروان.
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برسهیم بودن شان درجنگهاي گروهي داخلي وفرقه یي برخوردار نیستند.  این سخن  دربرخي ازپاسخ هاي که  نشان دهنده  روش و رویه درست آنها درقبال 
این گروها است داللت مي کند.

گروهاي مختلف موجود است، وبرخي آنها ازکاندید مشخص حمایت میکند. اگریک شخص رئیس جمهورتعین شود پس تمام افراد حزب خودرا درکنارخویش 
تعین مي کند. که بعدا" درگیري میان حزب وي ورقیب بازنده او آغازمي شود.

حزب های کشورما ادعا دارند که احزاب سیاسي اند ، ولي درحقیقت این چنین نیست اینها گروپ هاي نظامي استند. و زمانیکه آنها بخواهند سیاستمدار باشند 
خودرا به گروهاي قومي تبدیل مي کند. بدبختانه درافغانستان هرعمل به گونه افراطي است واحزاب هم افراطي اند.

درین منطقه اثرونقش ازاحزاب سیاسي نبود بنا برین ما انتخابات صلح آمیزداشتیم. درشهرها برعکس بود احزاب مردم را ترغیب مي کردند تا به مفادات حزب 
شان راي دهد. گفته مي شود ، نظربسیاردقیق راجع به سیاست احزاب معلومات بیشترکه به ارتباط این قضیه جمع آوري شده هویدا وآشکاراست ، احساس 
عمومي منفعت باالقوه این احزاب منحیث بازي کنان سیاسي عام است. اگرچه تنبیه قانوني پیگیري شده ، به اساس اینکه درافغانستان احزاب خام ونارس اند 

تا این نقش را ایفا کنند.

دستورکاندیدان بیشمار وحوزهاي راي دهي که درآن کاندیدان خود را درجلو قرادمي دهند و خطرتقسیم شدن راي عامه را درقبال دارد.باالخره هیچ یکي 
ازکاندیدان موفق به کسب فیصدي که براي موفق شدن است بدست نمي آورد.

به نظر من، احزاب بد نیستند. زمانیکه آنها براي یک مفکوره خاص کارکنند پس خوب اند، باتأسف باید گفت که درافغانستان احزاب براي فایدهء خودشان 
کارمي کنند و سرگرم منافع شخصي خود اند. اگراینها براي منافع ملي کارکنند یعني درعرصه هاي معارف نمونه وي، صحت وغیره ... 

این کارخوب است ، ولي اینها چنین کارنمي کنند. فعال" تمام مسایل لساني است که این اختالف باعث شده تا مردم ناراحت باشند. مردم نظربه سابقه کاري 
احزاب ، ازآنها خاطره خوش ندارند.مگراحزاب که درآودن صلح وصفا نقش بازي کنند درست وقابل قبول اند. احزاب درمیان مردم افغانستان نقش بسزاي 
ندارند. برآنها است تا ازمعضالت مردم خویش باخبرشوند؛ وآنها را با دولت معرفي نموده ومشکالت شان را به مراجع مربوطه راجع سازند. که درینصورت احزاب 
جایگاه اصلي خویش را درمیان مردم دریافت خواهند نمود. مگرحاال احزاب درساختن پالیسي هاي دولت هیج نقش ندارد. سپس مردم به پذیرش این احزاب  
حاضرنیستند. الکن درکشورهاي دیگر احزاب درساختن پالیسي ها ي حکومتي سهیم بوده ؛ وبه همین مبنا به تقاضا و مشکالت مردم رسیده گي کرده مي 
توانند. شکایت عمده ازاحزاب افغانستان مشتمل با تعداد فروان آن، مرامنامه مشابه، کمبود قابلیت ، نبود بنیاد فکري، تمرکزقومي ، وعدم "منافع ملي" اند. آخري 
به نظر مهر ثقه  میگذارد، که گویا احزاب فعالیت مي نمایند و به فرقه پرستي اززاویه قومي  دامن مي زند. به رغم اینکه مردم را به وحدت ملي دعوت کنند.

اگراحزاب سیاسي متحد شوند کاراحسن است ولي این احزاب چنین نیستند ، اینها درمقابل یگدیگر شان جبه مي گیرند. 

ما احزاب زیادی را تجربه کرده ایم که به راه غلط سوق شده بودند. در گذشته احزاب برای خودشان کار میکردند نه برای مردم. در افغانستان در عین زمان یک 
قدرت سیاسی باید موجود باشد نه چندین قدرت. وزارت عدلیه باید به احزاب که مفکوره ملي دارند ؛ براي افغانها کارکنند ودوراز تعصبات قومي ؛ لساني وغیره 

باشد. حال شاهد وضعیت استیم که احزاب فقط براي مفادات خویش مصروف داد وستد استند وضمنا" میان شان همآهنگي هم وجود ندارد.77

این تنفروبیزاري عمومي دربدل رقابت هاي سیاسي میان گروهاي سیاسي، این راواضح مي سازد که ناراحتي زیاد وضدیت سیاسي بطورمجموعي عرض اندام 
کرده است. این مي تواند که ازیک سوبه واقیعت ارتباط میگیرد که درافغانستان، سیاست ها پیروز اکثرا" به طورچشمگیربرنده شوند همه را دراختیارگرفته 
و شکل سیستم هسته یي را بخود اختیارمیکند. وبه فرهنگ ترغیب نمودن حامیان خویش میتواند خطرفزاینده را متوجه وضعیت کشورسازند.78 از جانب 
دیگر درکشورهاي که سیاست توافق وتطابق معرض اجراقرارمي گیرد، به تصامیم نهائي تا وقت دست نمي یافند تا وقتي که هربازي کن سیاسي حاضروقانع 
نگردد هیچ دست آورد وجود ندارد یعني توافق دوجانبه حتمي است.79 اصول اکثریت که اداره دردست اش است ومخالفت زیادترمعموال" درحالت عمومي که 
درینصورت ضرورت است تا ازمخالفت هم جلوگیري بعمل آید.ضدیت که بطوراختالف سیاسي آغاز مي شود میتواند افزایش یابد ومنجر به درگیري خشن شود.

 ،20 قرن  طي  افغانستان   سیاسي  درتاریخ  که  کرد  عیان  را  درک،حقیقت  قابل  نگراني  این  آمد،  بدست  نتیجه  سیاسي  احزاب  میان  اخیر  هاي  ازدرگیري 
نظیرهمچومخالفت هاي سیاسي صلح آمیز دیده نشده است. گرایش وتمایل جهت انتخاب گروه یا کاندید که طي رقابت به شیوه منفي انجام مي شود بطورکل 
قابل تحیروتعجب نیست. روي همرفته ؛ این گمان به سوال برمي گردد ، که دموکراسي سازي درکشورهاي بعدازجنگ یک فشارپایدارخواهد بود.ودرکناراین، 

تشویق به رقابت هاي گروهي که میتواند درعرضه دموکراسي سازي ، ومدل ساختن  سیستم هاي سیاسي درترویج دموکراسي مثمرواقع  خواهد شد.

77 معلم، روستاي والیت کابل.

78 طوري مثال ، والي والیت بلخ به همراي عبداهلل عبداهلل ایستاده گي کرد ، بخاطرمخالفت با کرزي، آیا  ازدست پست اش به مفهوم این بود که باید کرزي درانتخابات برنده شود.

79 درحالیکه این یک بیانیه بسیا رعمومي است، تحقیق براي این مطالعه ، توافق ورضایت، مبني برتصمیم گیري درجوامع متفاوت نژادي وجغرافیاي مدرک رادریافت نمود. 
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الکن این نکته را درحساب نمي گیریم که گویا احزاب درتفرقه اندازي میان گروها اصرارمي ورزند ودرشعله ورساختن این تفرقه با استفاده ازنام سیاست وفشارها 
عامل اصلي اختالف میشوند.80

 درمورد ارتباط نداشتن آنها به نماینده گي درانتخابات پارلماني سال 2005 سخن درمورد منحل شدن گروه هاي سیاسي ،به زبان نباید آورد. گروها درآماده 
کردن جناح ها جهت حمایت ازکاندیدان خواه به شکل رسمي بود یا غیررسمي با آنها ضم شده ، باوجود شرایط ناپسند ظاهري درقبال احزاب وسیستم راي 
دهي انفرادي ، که این شیوه براي برخي ازاحزاب معین ازیک ارزش خاص، اظهارکردن وابسته گي سیاسي وهویت برخورداربود.81 که این عمل دروجود 
گروهاي مجاهدین دیده مي شد آنها به طورفعاالنه درآماده کردن حمایت قومي ومذهبي شبکه هاي راي دهي ،که این کاردرتغیرسرنوشت درجات پیروزي 
نقش بسزاي داشت.82 اگرچه ، پاسخ هاي درمورد مطالعه باقي مانده ؛ درباره بسیاري احزاب به شکل آشکاردربرخي قمست ها انتقادات مبني برفعالیتهاي شان 

، وهم توانایي اینها که بتواند بشکل مستقیم نماینده گي ازمنافع ملي کند موجود است.

5.3 نماینده گان که به صحنه خواهند آمد کي ها اند؟

نکته نهایي که قابل ذکراست و این سوال که چي کسي واقعا" شایسته نماینده گي درسیستم دموکراتیک افغانستان است ، درحالیکه دربرخي ازپاسخ هاي 
روستایي این سخن برمالشد که افغانها منحیث افراد مستفل حق انتخاب کاندید شان رادارد. ومعلومات دیگرکه ازروستاها بدست آمد ؛ عده زیادي درمورد راي 

دهي به شکل دسته جمعي سخن مي گفتند.

  ) درانتخابات گذشته ( ما معلومات را ازنماینده گان قریه بدست آوردیم . وبعد تصمیم گرفتیم که به کدام کاندید مناسب راي دهیم.83

ما مي خواهیم به داکترعبداهلل راي دهیم که این موضوع را همراي اعضاي فامیل هم مطرح کردیم ؛ چراکه داکترعبداهلل درافغانستان بوده جهاد نموده ودرباره 
افغانستان درک دارد. درقریه جات مردم بسیارساده اند . ازهمین خال آنها احزاب استفاده کرده کارت راي دهي شان را جمع آوري کرده ودرانتخابات بعدي به 
کارمي برد. افغانستان نوع از جامعه دسته جمعي بوده، درینجا قبیله ها ، گروه ها ودسته هاي مذهبي به شکل منطقوي به سیستم قریه زنده گي دارند.  مردم 
افغانستان طوري که سران وبزرگان شان هدایت ودستورمیدهند همانگونه عمل مي کنند.یک ازاصول دموکراسي اینست هرکسي که صاحب عقل است خود 

مختاراست .

دولت باید موثرباشد وبه هیچ گروهي وابسته نباشد. در حکومت هاي دموکراتیک تنوع نظریات باید تشویق گردد وتمرکزبیشترباید به افراد شود نه به گروپها؛ 
درنظام دموکراسي هر فرد حق دارد تا ابرازنظرکند.

تعداد ازعوامل است؛ که در تمایل واضح به سوي راي دهي دسته جمعي مي تواند ممد واقع گردد . طوري که نظربه وضعیت جامعه افغاني، درپاسخ چهارم 
فوق محسوس شد .واین نظر  به اندازه ازمعلومات بدست آمده مناطق دهاتي ، که درآن یک احساس دسته جمعي رضایت وتصامیم مجموعي درباره کاندیدان 
انتخاباتي به نظرمي آمد، حاصل شد. درحقیقت ، بربنا اشاره پاسخ فوق این امرفردي سازي آنقدرکه گمان برده مي شود آسان نبوده وبه  مانند فرد سازي 
که درغرب به دیده احترام به آن نگریسته مي شود عملي شود. این عمل درمیان جامعه افغاني به پیمانه وسیع نگران کننده است ازینکه عده زیادي ازنفوس 
افغانستان بیسواد بوده وبه ذریعه جبروفشارتوسط سران قومي به کاندید که سران قومي با آنها معامله کرده اند به راي دادن به آن سوق مي کند. فلهذا ، ازطرف 
برنامه تساوي وچگونگي  سیاست  دموکراسي سازي عین سهم راي دهي به شهروندان داده مي شود؛ صرف نظرازینکه درمورد میزان بیسوادي ، وفشارباالقوه 

باالي بیسوادان توسط قوماندان غارتگرفکرشود، که این خود میتواند عامل مشکل آفریني شود.

این گفته مي شود، موضوع همیشه مشکل آفرین است ، ازینکه علت درمورد کلتور افغانستان نسبت داده شود این درحالیست که نفوس این کشور بطورپراگنده 
به سرمي برند.

این هم مهم است که به آن توجه مبذول باید داشت یعني اثرات سیستم انتخاباتي باالي اشکال راي دهي ، وبه راه انداختن اشکال راي دادن انفرادي ،واصرار 
باالي انگیزه هاي  که کاندیدان ذریعه آن مي توانند کمپاین نموده تا که درتمام قریه جات آرا را به خود اختصاص دهد. به سبب  شرط حوزه چندین عضوي  
، کاندید مکلف با بدست آوردن فیصدي بلند درقریه که برایش داده شده نیست بلکه بیشتربه این نیازدارد تابه فیصدي زیاد  درمیان کاندیدان واقع گردیده و 
براي کرسي هاي که به این والیت تخصیص داده شده برنده شود. ازینرودوباره برمي گردیم ، به یک ولسوالي وبدست آوردن حمایت دسته جمعي ازیک یا 

80  معلمه،ازدهات والیت بلخ.

81  متعلمه ، ازشهردروالیت بلخ.

82  دوکاندار، درشهرکابل.

 Parliamentary elections in order 2005 In Wilder. A House Divided, Ethnic groups in Kandahar and Herat are found to have mobilized collectively during the  83
.to try and take advantage of the SNTV system
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دوقریه؛ بربنیاد آشنایي وشناسائي درمورد قریه که این عمل باعث بدست آوردن آرا زیاد شده وسبب موفقیت وي مي گردد. گذشته ازین، اگرکاندید ازمنطقه 
بوده ویا درمنطقه با اشخاص بارسوخ، سران قوم ودیگراعضا جامعه درتماس باشد نامبرده مي تواند به هرشیوه که بخواهد؛ولو به زوروجبرباشد میتواند آرا مردم 

را ازآن خودنماید. 

پس ضرورا"، دموکراسي درافغانستان بطورواقعي عملي میشود یا عملي کردن مراحل راي دهي که دراین کشوربصورت توافق عمومي به میان مي آید که 
افغانستان باید به همین طوراعتراف کند.

گذشته ازین؛ به نظرمي آید بدون درنظرداشت سیستم رسمي انتخاباتي ، راي دهنده گان درافغانستان به  طرق اجتماعي آماده راي دهي خواهند شد درصورتیکه 
این شیوه در حمایت وکامیابي کاندید مورد نظربسیارمفید ثابت شود. به هرصورت، مسله کلیدي این نیست که چطورافغانها راي میدهند، بلکه این خود افغانها 

اند که درسراسرکشورشان توانایي دارند تا درمورد خود ومنافع خود  توجه کرده که آیا انتخابات انفرادي ویا مجموعي بطورکافي قابل نمایش است.
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6.  اختتامیه
دموکراسي اغلبا” یک پدیده بذات خود مفید درمورد پیشرفت سیاسي؛ اجتماعي واقتصادي دولت هاست. که همچو دموکراسي سازي به پیمانه وسیع ازطرف 
جامعه جهاني منحیث کارکردعالي ترقي داده شده، وهمچوحالت درافغانستان،جائیکه بعدازجنگ؛  به مراحل دموکراسي سازي توجه مبرم ملي وجهاني  معطوف 

گردیده ، توجه اندکي به مفهوم این کلمه درافغانستان شده .

با این همه، معلومات بیشترضرورت است ، تحقیقات اساسي با کیفیت که جهت این مطالعه درسه والیت افغانستان براه انداخته شد؛ که طي آن راجع به سطح 
پذیرش این  گونه مراحل دموکراسي سازي کاهش درمیان شهروندان بنا برعلل متعددي رونما شده است.

عامل نخست،این  دموکراسي را بطورچشمگیري بادموکراسي نوع آزادي فردي غربي مرتبط  دانسته ،که درفاصله با نورمهاي مذهبي وکلتوري واقع است. 
اگرارزشهاي آزاد درافغانستان ادامه بیابد با توجه بااینکه باالي افغانها تحمیل شود ، پس درینصورت به حد زیاد انکاروابا، بشکل مجموعي  ازمراحل دموکراسي 
وبه آن به دیده  فرهنگ غربي نگاه کردن،ازآن دوري خواهند جست. عامل دومي، سراسیمه گي وسیع درباره فواید که دموکراسي مي توان آنرا آورد، توقع 
ازعملي کردن قانون ولي به ناکامي منجر شدن آن، پیشرفت اقتصادي ،  ومایوس بودن مردم درباره وخیم شدن اوضاع امنیتي عنوان شده است.وضمنا” نگراني 

ها راجع به ترغیب رقابتهاي چند حزبي که ومخالفت سیاسي سبب بد خواهد شد.

عامل سومي، نماینده گي دموکراتیک به سویه عالي ذاتا” داراي عیب است. به سبب نارسائي وفریب محسوس شونده باالي مراحل رسمي نماینده، ونماینده 
گان منتخب اثرنفوذ خواهد کرد.

درنهایت امر، نبود ارتباط اساسي میان حکومت ودولت بوده که به این شیوه شکل رسمي نهاد دموکراسي نیست.

باوجود این همه عوامل ، خواهش وتقاضاي وسیع راجع به سهیم شده عامه درمراحل دموکراسي ازمطالعه درسه والیت هویدا شد.مفکوره اشتراک دردموکراسي 
باورنبود . وحاال عملکردبطورآشکارراي دهنده  انتخابات دوردوم سال 2009 قابل  وخودمختاري حکومت تا هنوز درمالحظه عالي قراردارد.که این عمل در 
گان کم، وادعا هاي دروغین آنها برمال شد.مگر با وجود این هم افغانها خواهش دارند تا درانتخابات حصه بگیرند؛ وحکومت را انتخاب کنند که نتایج حاصله 
آن به پیمانه وسیع گمان برده مي شود که ازقبل تعین شده اند. وهمچنان اشتراک درآن ممکن به قیمت سرآنها تمام شود.درواقعیت این آزمون براي افغانها 

دموکراسي واصول دموکراسي را به بار نیاورد.

همراه با آنان که راجع به این مطالعه  مصاحبه صورت گرفت  اذعان نظرکردند که سیستم حکومت دموکراتیک ضرورت به زمان دارد وبطورفوري وعاجل  
محال است.

این یک نکته مفیدمورد توجه ،براي اعضاي جامعه جهاني خواهد بود، که میخواهد که انتخابات سال 2009 را منحیث بخش مهم حکومت داري دموکراتیک 
درکشوربه تصویربکشد. دموکراسي ودموکراسي سازي درافغانستان دربرگیرنده مدت طوالني ، خوش آیند و مراحل باارزش خواهدبود. که یک باردیگرموافق 

با نظریات افغانها به تشریح ضرورت دارد.
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