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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  1381خورشیدی 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 ( ،)OSIAبنیاد آسیایی ( ،)TAFکمیسیون اروپا ( ،)ECکمشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان
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 .1نظر اجمالی

بعد از سقوط رژیم طالبان در سال  1380خورشیدی 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
1
سؤال اینچنین باقی میماندکه :برداشت افغانها در مورد دموکراسی چگونه است؟

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  60در 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  1388خورشیدی 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.

 1باوجودیکه مطالعه ی به زبان المانی که توسط کونراد ادینوئیر ستیفنگ در سال  1383تحت 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.
 2والیات کابل ،بلخ ،و پروان
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 .2روش شناسی

پنج موضوع مهم که هنگام خوانش این نشریه باید به خاطر داشته باشید:

1 .1معلومات 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
مصاحبه کیفی (تفصیلی) نیمه ساختار با تعداد  36نفر بطور انفرادی ،و با  33گروه آگاهان که در هر گروه  15-3پاسخدهنده 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.
2 .2بادرنظرداشت اینکه تمام این معلومات از والیات مرکزی و شمالی که نسبتأ امن پنداشته میشوند جمعآوری گردیده است ،یافته های آن نمیتواند بیانگر
حال تمام افغانستان باشد .قرار است تحقیق دیگری به ادامهء این یافته ها در والیات شرقی و جنوبی افغانستان نیز اجراء گردد.
3 .3بیشترین 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
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.
4 .4مصاحبه 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
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.
5 .5پیبرد 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.
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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 3پس منظر
 1.3دموكراسي منحيث گرايش جهاني
دموكراسي وسياست هاي دموكراسي يك موضوع بوده كه ازديرزمان اين اصطالح مورد استفاده قرارداشته ضرورت به تحقيق وجستجو علمي دارد 3.نظربه
قلت وقت وزمان نميتوان اين مبحث را به طوروسيع تعقيب نمائيم  .كليد براي وضاحت وتحليل ازادراك دموكراسي ودموكراسي سازي درافغانستان و واژه هاي
آن به بيان مختصر درين نشریه تذكرداده شده است.
حقيقتا»درين طرز ،اداره توسط مردم صورت گرفته 4سخن و مقوله مشهور است كه “حكومت مردم توسط مردم براي مردم” 5دموكراسي درحالت ابتدايي اش
داللت مي كند به سيستم سياسي كه درآن توده هاي مردم اشتراك كرده و به اين طريقه راي خود را داده تا حكومت مورد پسند شان را انتخاب نمايند .اين
تعبير و تشريح بنيادي مي تواند توسعه بيابد وحتي راه را به راي دهي انتخابات آزاد ومناسب جهاني بگشايد 6.درين نشریه اصطالح دموكراسي بدين معني
است تا يك مدل دموكراسي كه داللت كند به اشتراك و سهم سياست ها كه پيروي ازدموكراسي هاي منتشره ونافذه موجود نمايد.
دراصطالح عام  ،دموكراسي جهت اظهاركردن ارزشهاي آزاد همچو آزادي بيان  ،آزادي دين وعقيده  ،جدا نمودن مذهب ازدولت  ،حقوق دارايي  ،تطبيق نمودن
قانون وتساوي حقوق زن ومرد مي باشد 7.اين ارزشها اغلبا" بصورت يك بسته و مجموعه مبهم ونامعلوم درقالب حقوق انساني در آمده كه درذات خود به شكل
قوي همراي دموكراسي متحد ويكجا شده است 8.صاحب نظرسياسي فريد زكريا استدالل مي كند كه اين نوع شكل نامرئي دموكراسي به رهبريت اين حقوق
وارزشها اصول اساسي آزادي خواهي مي باشد .اگركشوري انتخاباتي رقابتي ،چندين حزبي وگروهي را برگزاركند آنرا انتخابات دموكراتيك مي ناميم  .درواقعيت
امر انتخابات بايد آزاد ومناسب بوده كه همچوپروسه ضرورت به بعضي ازمصئونيت ها وحفاظت ها جهت آزادي بيان وقانون گذاري دارد .اگراندكي درعقب اين
تعريف برويم وكشوري را نشان دهي كنيم كه تنها به دموكراسي اعتقاد دارد و يك لست قابل فهم اجتماعي  ،سياسي ،اقتصادي ومذهبي را تضمين نموده
واين كلمه را جامه عمل بپوشان نسبت به اينكه درگفتاروتشريح آنرا بيان كند 9.درعده زيادي ازواقعات تازه وجديد كه توسط حماس درسال  2006درفلسطين
ذريعه گروه ها ورهبران كه بطورآزادانه انتخاب وبه قدرت رسيد آنرا پروسه آزاد عنوان نكرده ونخواهد كرد .كه تا هنوزآن حكومت ورهبري ملي پابرجا بوده
ودرسيطره قانوني ومشروع وبه شيوه دموكراتيك دوام دارد.
موضوع كليدي درينجا طوريكه توسط زكريا وديگران اشاره گرديد درحاليست كه گرايش جهاني براي عملي شدن دموكراسي درحال به وقوع پيوستن است
 .كشورهاي كه خواستاردموكراسي شدن است مي توانند دراحساس ودرك عمومي جهت داشتن يك سيستم ابتدائي سياسي كه دموكراسي آنرا پيشكش مي
كند اشتراك ورزند.بدون ضرورت عين درك تمنا وتعهد بسوي ارزشها وحقوق كه تاسيس شده ازجانب دموكراسي غربي وآزاد كه از اعتبارخاصي برخوردار
است .البته اينها سهيم خواهند شدند در بعضي ازين ارزشها كه اين كارقابل قبول و پذيرش نمي باشد .پيشترازين اينها ارزشهاي ازخود شان را افزود خواهند
نمودند(مانند كشورتايلند كه باروشهاي تشريحي ووضع شده عليه نظام شاهي )10كه اين كارمعين ومشخص است وعملي مي گردد توسط گروهي كه درقدرت
 3دموكراسي براي باراول درحدود پنج قرن قبل ازميالد مسيح درعده ازشهرها وايالت يونان باستان به ميان آمد كه داللت به سيستم آزادي ميكند .براي تحليل دموكراسي درمورد موسيسن دريونان مالحظه فرمائيد(كرت
،Aرافالب،جوسياه اوبرورابرت آ ،والس اينها كساني اند كه بنا كننده گان دموكراسي دريونان باستان اند(.باركيلي،الس انجلس ولندن:چاپ 2007پوهنتون كاليفورنيا)با وجودكه اصطالح دموكراسي دريونان باستان به
ميان آمد ولي گروپ كه مصمم بود وريشه هاي دموكراسي را كشف نمود درحدود 2000هزارسال قبل دراكثر حصص آسيا ظهوركرد .مالحظه فرمائيد( اثرجان كيين ،حيات ومرگ دموكراسي ،لندن،سيمون وكوستر)2009،
 4دموكراسي ازيونان يا “مردم”
 5ابراهيم لنكولن “گيتيزبورگ آدرس”
 6فريد زكريا “ ،افزايش دموكراسي تعصب آميزيا تنگ نظرانه” طوريكه پال كوليرهمچنان خاطرنشان ساخته است “انتخابات كه آزادو مناسب نباشد دموكراسي را بوجود نمي آورد.مگربه حالت صرفا” انتخابات
براي انتخابات پا برجا مي ماند .واثرپال كوليربنام اسلحه وراي دهي :دموكراسي درمحالت پرخطر(لندن بودلي هيد.15،)2009،
 7توني ايوانس ،اگر دموكراسي  ،پس حقوق بشرچه؟ درجهان سوم ربع  ، 22نمبر.642-623: )2001( 4
 8قانون خیانت علیه حکومت تایلند بخاطربي حرمتي به شاه مدت  15سال حبس را اختصاص داده  ،براي وقايع 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
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?R. Luckham, A-M. Goetz and M. Kaldor, “Democratic Institutions and Democratic Politics,” in S. Bastian and R Luckham, eds., Can Democracy be Designed

.)2003 ,The Politics of Institutional Choice in Conflict-torn Societies (London: Zed Books

 10توماس رتينگ واضح مي سازد نقش كليدي امريكا وملل متحد را مبني براينكه تخصيص دادن پست هاي افزون به تعينات كرزي درلويه جرگه اضطراري  ،كه اين درتضاد با قانون كه توسط كميسيون
مستقل لويه جرگه نافذ است واقع گرديده است .توماس رتينگ " ،اسالم گراها ،چپ گراها وبي طرف ها كه درمركزيت واقع اند"  .گروهاي سياسي افغانستان وازكجا سرچشمه ومنشا گرفته ()2006-1902
(كابل:كنرادآدينارستيفتنگ 36 ،)2006،بطوركامل 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 ويا خارج ازقدرت .خصوصا"درافغانستان اين موضوع ازاهميت خاصي برخوردار است هنگامي كه دموكراسي درين عرصه درنظروموردتوجه گرفته مي
شود .كه درآن يك مرجع واضح وصاف موجود است براي سياست هاي دموكراتيك كه اين خود باعث خروج از بعضي ارزشهاي غربي وسكيوالرخواهد شد .
مگرشامل نمودن نوع دموكراسي كه نه تنها براي اسالم مختص باشد بلكه براي افغانستان هم كارا بوده ومتفاوت ازديگركشورهاي اسالمي باشد
واژه واصطالح دموكراسي سازي قابليت اينرا دارد كه مختصرا" توضيح وتشريح گردد.درين نشریه اين موضوع مورد استفاده قرارداده شده تا نشان دهد
مراحلی كه توسط كشور ويا حكومت آغاز گرديده ،جاگزين و متبادل شده به معني حكومت داري (رژيمهاي خود مختارورژيم هاي كامال" تحت سلطه دولت
بطورمثال) ويا تصادم وبرخورد تمدن ها به طرف سياست هاي د موكراسي .كه اين بسياري اوقات مشتمل برتاسيس وايجاد موسسات آزاد  ،كه احتواكننده
بوده نه محدودكننده به انتخابات آزاد ومناسب  ،يك شوراي ملي ،ساختارهاي حكومت داري محلي وروش هاي ديگري كه بتواند شهروندان را به دولت
ارتباط دهدمانند گروهاي سياسي .موجوديت همچوتاسيسات به تنهائي خود نميتواند سياست هاي دموكراتیک 11را شكل داده وبه ميان بياورد .مگرمراحل ترقي
وپيشرفت درين عرصه اجراآت وعمل كرد خود اينها بوده كه جزمركزي وهستوي دموكراسي سازي مي باشد.
بهرحال درين تعريف وتعبيرازدموكراسي كاستي ها ونواقص موجود اند.كه نخست اين كاستي ها ي سياست هاي دموكراتيك مي باشد كه به تنهايي خود
هدف نهايي ومحسوس نبوده ،سوال درينجا ست كه دموكراسي بعضي ازپروسيجرهاي(طرزالعمل) سياسي كه درتاسيس دموكراسي به شكل (متحد ويكجا كه
درامريكا مروج است بطورنمونه ويا مدل كه دربريتانيا ويا دربسياري كشورهاي ديگري اروپايي كه صدراعظم توسط راي دهي اهم ازطرف يك جناح انتخاب
مي گردد ) .دموكراسي به ذات خود يك ميتود خاص ومنحصر نبوده بلكه بشكل پي هم به اشكال درعرصه هاي مختلف ترقي ونمو نموده ،كه اين مراحل را
كشورهاي كه درحالي دموكراسي شدن است ازمدل ونمونه هاي دموكراسي غربي پيروي والهام گرفته وبا آن هم چشمي ورقابت ميكند .كاستي ونقيصه دومي
اينست كه بسياري كشورها به شمول افغانستان وبه طورويژه آن قسمتهاي (ساميول هانگ تنگ تنزموج سوم دموكراسي سازي ) 12واداركردن به دموكراسي
ساختن اكثرا ازطرف كشورهاي بيرون آمده وتحميل مي گردد.بنام كمك كننده ها وپذيرش شرايط مالي آنها ظاهرا" به شكل يك مجموعه از اصطالح سياسي
مثل حكومت داري خوب ،كه درين حالت پروسه به پيمانه وسيع ازديدگاها وادراك دونرها در مورد اینکه دموکراسی چه باید باشد تعیین می گردد ازينرو
اصرارباالي ارزشهاي آزاد همانند حكومت داري درست ،تساوي جنسيت وخصوصي سازي بطورنمونه ياد آورمي شويم درعده ازدولتها ي دموكراتيزه شده
روزنامه ها واوراق ستراتيژي كاهش فقر موجود است .درافغانستان به اثرمداخله دونرها تعريف براي دموكراسي ومراحل دموكراتيزه شدن مهم بوده وشكل
گرفتن آن به زمان زياد نياز دارد .ستراتيژي ملي انكشافي افغانستان) اززمان آغازپروسه بن دست آوردهاي بيروني آن هويدا وآشكارشد .بطورمثال درانتخاب
سيستم جمهوري براي حكومت ،وسيت هاي كه براي طبقه زنان درپارلمان تخصيص يافته اند ،ودرنهايت امرمشخص كردن بازيگران وافرادي كه تصورمي
13
شود شايسته وسزاوارآنست تا درين مباحث ومسايل اشتراك ورزند.
اين بيشتر از گنجايش اين رساله است تا درمورد ارزشها و كمبودي ها شرايط دونرها ومصارف درهمچومراحل مورد بحث وگفتگو قرارگيرد .درحاليكه نارضايتي
وسيع ازمداخلت جامعه جهاني درافغانستان درحال افزايش بوده ،كه اين موضوع ازنظرهردوافغانستان ودونرها به نقطه اوج وبحراني رسيده كه ازين نقطه پروژه
دموكراسي سازي به پيش خواهد رفت .درينجا سوال پيدامي شود كه اگر قرار است دموكراسي در افغانستان نهادینه شود ،نباید ارزش ها و مفاهیمی که با آن
ملحق اند ،بیشتر توسط شهروندان خود این کشور ،تعریف شوند؟ 14اين دموكراسي بايد ازبيرون باالي افغانها عملي نگردد بلكه توسط خود مردم اين كشوربه
پيش برود .طوريكه درديگرنقاط جهان بطورآشكار يك نظرواحد موجودنيست پس دموكراسي افغانستان چطوربايد شكل وساخته شود .درينجا موضوعات معين
ازين بحث ظاهرشد كه به تحقيقات بيشترعاجل به عده ازنظريات عامه ضرورت است.

 11موضوع يادشده درفوق باعث بروز تصادم با ارزشهاي كشورهاي دونروكشورهاي گيرينده مي گردد.ويك تناقض را در دموكراسي رونما كرده جائيكه بازيگران سياسي غيردولتي با آنيكه درقيموميت قانون
زندهگي دارند درجبهه گيري واقع ميشوند.طوري كه ما شاهد اين نوع تناقض كه درين اواخر درافغاتستان رخ داد وآن اينكه بحث وگفتگو درمورد قانون ذاتيه شيعهيان بود .مالحظه فرمائيد:

(

)closer look: the policy and Lawmaking Process Behind the Shia Personal Status Law”)(Kabul: AREU ,Forthcoming in September 2009

 12تفاوت اين اصطالح توسط جان كيين درنوشته حيات ومرگ دموكراسي ساخته شده است .مگرنه درارتباط به محاط كردن افغانستان .خصوصا" راجع به افغانستان لوئيس دپري درارتباط به جرگه ها به
نظري مي رسد (تاسيسات دشوارولي آماده شده دموكراتيك) به نظريه لوئيس ديري "افغانستان گام هاي آهسته به سوي دموكراسي برميدارد".
انعكاسات به مقابل راي گيري درشاروالي كابل".American Universities Field Staff Inc., South Asia Series 7, No.1 (Afghanistan) (1963):2

 13بعضي ازمذاكرات وگفتگوها درمورد موجوديت وزمان پيدايش اين انستيتيوت ها جروبحث مي كند .مگرهرسه نوع انستيتيوت ها نامبرده درقرن هاي بيست وبيست ويك مورد استفاده قرارگرفته اند.
وممكن قبل ازين هم مورد استفاده قرارداشته است .مالحظه فرمائيد  :نظريه اوليسن “اسالم وسياست درافغانستان” ونظريه لوئيس دپري”افغانستان گام هاي آهسته به سوي دموكراسي برميدارد”.
 14جهت معلومات بيشتردرين موضوع مالحظه فرمائيد)Noah Coburn and Anna Larson’s forthcoming AREU post-election analyses discussion paper) October 2009:
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

 2.3دورنماي تاريخي تاسيسات دموكراتيك درافغانستان

15

هنگاميكه انكشاف تاسيسات دموكراسي درافغانستان مورد توجه گرفته مي شود.درقدم نخست بايد تفاوت موقتي بين تاسيسات عصري ومدرن مانند
دموكراسيهاي انتخابي جهاني ،پارلمان هاي منتخب ودموكراسي هاي كه به نوعيت شورا بنا يافته كه همچو افراد منتخب براي تصاميم به سطح محلي
وجهاني 16كه اين نوع دوم دموكراسي مشتمل برجرگه ها ،شورا ها ولويه جرگه ها مي باشد .كه مدت زمان طوالني در روشهاي حكومت داري درافغانستان
ازآن استفاده بعمل مي آيد 17.قسم ياد شده بطوركامل وبه مفهوم پوره دموكراسي نبوده (واعضاي منتخب آن توسط آراي عامه مردم انتخاب نگرديده) وتاهنوز
بحث روي اين مراحل درجريان است تا حوايج گروهاي موردعالقه مختلف درجامعه كه زنده گي مي كنند درنظرگيرند.بهرحال اين نكته قابل توجه است كه
تفاوت ها ميان "شوراها" وتاسيسات نماينده دربعضي ازمواقع درقرن اخير با هم درتصادم وبرخورد واقع گرديده اند كه اين كشمكشها احتواكننده اصطالحات
زمان امان اهلل خان درساليان ()1929-1919وسالهاي ( )1920بود .همچنان درين اواخر سران جامعه براي ذخيره كردن آرا ازجوامع خويش جهت بدست آوردن
كرسي هاي زياد وداشتن نماينده هاي كثير عمل مشابهی را انجام دادند 18.اگرچه نقطه كليدي تا با آن اصرار ورزيم اينست تا بنياد براي بعضي ازاشكال حكومت
داري دموكراتيك موجود باشد .اين درحاليست كه نماينده گي از شكل عصري ننموده حتي درگذشته ها قبل ازاصالحات دوره امان اهلل خا ن نيز موجود بود.
ريشه ازهمچوساختارهاي نماينده دموكراتيك درافغانستان ازپاليسهاي عصري سازي دوران امان اهلل خان سرچشمه مي گيرد .اوكسي بود كه براي باراول
كار قصرداراالمان را براه انداخت ومي خواست كه پارلمان منتخب افغانستان را درآن جادهد 19.اگرچه خودش قبل ازتاسيس آن ازسمت اش معزول گرديد.
كناررفتن محافظه كارانه وسياسي وي وهمچنان اصالحات آزاد وي كه با مداخله انگليسها مركب بود زمينه رافراهم ساخت تا اين اصالحات كه مشمتل با انفاذ
ووضع نمودن قانون اساسي وتاسيس يك شورابه سويه دولت  ،كه همه اين اصالحات راه را براي تشكيل مجلس تحت قيادت محمد نادرشاه خان درسال
1932هموارنمود 20.كه اين مجلس ازهردو نوع كرسيهاي انتخابي وانتصابي برخورداربود.
درساليان 1930و 1940فعاليتهاي سياسي درميان گروهاي نخبه وزبده سياسي مرتب و منظم گرديد كه اين كارتوسط يك جناح كه خود را گروه سياسي ميناميد
به وجود آمد 21.ظاهرخان كه بعد ازدرگذشت پدرش درسال  1933به تخت سلطنت نشست ودرسال  1949توافق نمودتا به راه اندازی انتخابات و از آن طريق
پارلمان آزاد جديد 22را تاسيس نمايد .دروازه بسوي مخالفين براي بارنخست به سركردهگي صدراعظم شاه محمودخان گشوده شد.اين تجربه انتخابات آزاد
بعد ازچهارسال درنتيجه عقب رفتن حكومت ازپاليسي هاي آزادسازي وبدست آوردن قدرت وقوت توسط گروهاي مخالف به ناكامي انجاميده وبه پايان رسيد.
درسال 1953دراثريك كودتاي داخي داود خان شاه محمود خان ازپست اش كنارزده شد.درهمين دهه كه جريان داشت عصري سازي سياسي بطورعموم
درمعرض اجراء گذاشته شد كه ازآنجمله دسترآوردهاي كه درمدت زمان پاليسي هاي اجتماعي -اقتصادي وتعليمي كه اين كارسوق دهي براي قوي ساختن
دسته هاي متوسط بود.درسال  1964ضروري پنداشته شدتا اينها خواستها وتقاضاهاي خويش را جهت اصالح سياسي وفق داده ويكجا سازد.كه دراثرتحريك
ووادارساختن ظاهرشاه قانون اساسي جديد ساخته وافتتاح شد و اين كارسبب شد تا يك پارلمان آزادانه منتخب برقرارشود .انتخابات درسالهاي 1965و1969
منحيث بخش ازدوره ظاهرشاه(دموكراسي جديد  )1973-1964دايرگرديد.
درسال  1973صدراعظم داود خان دراثريك كودتا رژيم سلطنتي ظاهرشاه را واژگون نمود ودرعوض آن نظام جمهوري را جانشين نمود ،وقانون اساسي سال
 1964ظاهرخان را منسوخ كرد ودرسال 1976لويه جرگه را دعوت نمود تا كه قانون اساسي جديد را توشيع و نافذنمايد .كه متشكل ازهيات تعين شده بودند
وبه مشوره وتدبير دوجناح به حاشيه زده شدند .درحاشيه گذاشتن گروه ها باعث افزايش مقاومت ها ازسوي جناح هاي اسالم گرا گرديد واين عمل آنها سبب
شد تا پروسه آزادي خواهي سال  1978زمان داودخان را بيشتر تضعيف نمايد .و عامل ديگرآن مداخله شوروي وقت درسال 1979بود .و دهه كه تحت قيادت
ببرك كارمل ونجيب اهلل به ترتيب يكي پي ديگرديده شود اندك آزادي سياسي وانتخابات كه درسال 1988دايرگرديد .وبطورعموم عدم رضايت گروه هاي
مخالف دوام پيداكرد ،هردوجناح خلق وپرچم دردوران قدرت شان بطورمسلسل ازقوت كارميگرفتند ودرمقابل اين عدم رضايت ازطرق مختلف استفاده ميكردند.
 15انتخابات توسط صدراعظم شاه محمود خان زمينه سازي وتحريك شد وبه سوي روشنفكران كه درروستا ها بودند سوق داده شد تا باعث آزادي مطبوعات وديگراصالحات آزادي بخش سياسي شد.كه
ازينروبنام (پارلمان آزاد مسمي گرديد) Oleson, Islam and Politics in Afghanistan, 2002
.William Maley and Fazel Haq Saikal (eds.), Political Order in Post-Communist Afghanistan (Boulder and London: Lynne Rienner, 1992), 15 16
17
18

بعضي مباحثات موجود است كه جناحهاي خلق و پرچم رهبريت واداره را بدست خويش گرفتند وپالن سرنگوني را قالب ريزي كردند كه درعين حال هردوجناح عين پالن راداشتند.
.Rutting,” Islamists ,Leftists and a Void in the center,”14

19

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

20

Kandiyoti, the Politics of Gender and Reconstruction in Afghanistan, writer on this issue in terms of successive conservative reactions to liberal reforms

.promoting women’s rights over the last century

 21بطورقابل مالحظه اي ،قانون جديد اساسي شباهت دربعضي ازمواد با قانون اساسي سال 1964دارد.
 22مطابق به احصائيه كه توسط انستيتيوت جهاني دموكراسي ومساعدت جهاني صورت گرفته و نتيجه آن درحدود  83.7%است  .با وجوديكه احصائيه دقيق درمورد نفوس افغانستان دردست نيست اين اصل
تنها يك تخمين است)Afghanistan Country View”(IDEA,2008),hatt://www.idea.int/vt/country_view.ctm?countryCode=Af(accessed 5 August 2009.
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درحاليكه نجيب اهلل به تشكيل سيستم تقريبا" چند حزبي درسالهاي  1980دست يازيد .وي به حمايت عامه نيازداشت ودرين راستا تالش هاي را به خرچ داد،
ويكي از جناح هاي چپ گرابود كه قدرت داشت وهم درصحنه فعال بود .نمونه سوسيالستي وخطابه چپ گراها درزمان حكومت وي تصويب گرديد .تمركزآن
باالي تساوي حقوق وعرضه خدمات حكومتي تا هنوزبسياراندك ازديدگاه عامه منعكس شده وچه را دموكراسي به ارمغان بايد آورد.
بعد ازرژيم نجيب اهلل(ج) دراوايل دهه نود قدرت بدست مجاهدين افتيد وجنگ هاي داخلي وگروهي شعله ورشد ،كه بعدا" قدرت بدست طالبان قرارگرفت ،وسپس
دربين سالهاي 1919و2001تعداد ازتالش هاي به منظورساختن قانون اساسي وانتخابات به خرچ داده شد تا اين قوانين بنا گرديدند.
درحصه كوشش ها براي عصري سازي سياست افغانستان  ،آنان توسط افزايش شورشها ،قيام ها وبه شكل آشكاررقابت هاي غيردموكراتيك بخاطربدست
آوردن قدرت دست زدند؛ وطي مراحل مختلف درباطل ساختن اين پروسه دموكراتيك كارنمودند .اين كاراغلبا" ازكنارزدن بازيگران  ،استفاده ازوسايل خشونت
تا درمقابل مخالفان با آن مبارزه شود ودرحقيقت مداخالت خارجي باعث كندي اين پروسه شد.
تنها دوران كه طرفداردموكراسي ميتوان ازآن نام برد ميان ساليان  1965و 1973است .باوجوديكه نمونه ازتالشهاي متواترسران همچو (امان اهلل خان ،
ظاهرشاه ،داود ونجيب اهلل ) دردست است كه ظاهرمي سازد اينكه آغازباشد براي عصري سازي سياست افغانستان اگرچه پاليسي هاي اين سران كامال" بربنا
دموكراسي طبعي استوارنيست.
در سال  2001پروسه بن به ميان آمد .كه اين پروسه دربرگيرنده نفاذ قانون اساسي كه ازطريق لويه جرگه تصوید شد ،وطرح مدت زمان انتخاباتي كه درآن
زمينه براي انتخابات عمومي هموارگرديد و براي باراول رئيس جمهوركشوردرسال  2004تعين شد .دوباره تاسيس شدن شوراي ملي وشوراهاي واليتي ازطريق
راي گيري درسال ، 2005دموكراسي جديد نماينده افغانستان وكم ازكم طرح ساختارهاي دموكراتيك وسهولت آوردن درتشكيل همچو ساختارها  ،تحت هدايت
،رهنمود ومساعدت مالي جامعه جهاني انجام پذيرفت.
مباحثات درين مورد ،باعث نگراني زياد گرديد كه چرا افغانستان فورا” زمينه ساز برخورد وتصادم گرديد كه عامل اين كارميزان بلندبيسوادي و نمونه اندك
ازشيوه انتخابات جهاني درتشكيل راي دهي به سطح ملي،انتخابات بسيار به زودي ترتيب گرديد،و مطابقت داشتن اين گفتگوها با ديگرمباحثات عمومي كه آيا
كشورچه وقت وتحت كدام شرايط آماده پذيرش مرحله دموكراسي سازي است .درآنوقت پروسه راي دهي به رياست جمهوري توسط افغان ها منحيث يگانه
سمبول تحول وتغيرپذيرفته واستقبال گرديد .بدبختانه بايد بگويم كه درسال  2005طي سروي هاي پيشتباني مردم ازسيستم حكومت داري موجود وخود
حكومت درافغانستان درحدود  %80كاهش يافته ،درين رساله نوعيت دموكراسي كه افغانها ازآن درك وفهم دارند بايد بوجود بيايد وسيسستم جديد دموكراسي
توسط آنهاي كه همراي شان مصاحبه صورت گرفته پيش كش شده است.

تاريخچه انتخابات درافغانستان
 :1931قانون اساسي كه توسط نادرشاه ايجاد شد كه درآن اجازه براي شوراي ملي ،قانون تصويب شد كه ازطريق آن لويه جرگه بعد ازهر سه سال
دعوت شودكه نماينده گي ازتمام اقشار جامعه رانمايد به استثناي زنان كه شريعت با آنان اجازه نمي داد.
 :1932ساختن نخستين قانون مجلسين شوراي ملي.
 :1933نادرشاه به قتل رسيد وجانشين اش ظاهر شاه گرديد.
 :1940درين سالها گروپ ازجوانان افغان به صحنه سياسي كشانده شد براي اصالحات سياسي  ،كه اصالحات مذكورعبارتند از :انتخابا ت به شوراي
ملي وكنترول بيشترپارلماني باالي امورحكومتي.
 :1949نخستين انتخابات نسبتا" آزاد( تحت اندك كنترول)براي شوراي ملي تحت قيادت شاه محمود خان  ،پارلمان آزاد ساخته و درآن به گروهاي
مخالف حكومت اجازه فعاليت داده شد .قانون آزادي مطبوعات تصويب شد.كه اين دور برمي گردد به آزادي سياسي كه به آزمون گرفته وتجربه
گرديد.
 :1952دوردوم انتخابات به نسبت دوراول آنقدر بازنبود كه عامل آن قوي شدن جناح هاي مخالف حكومت ومنتقدين بود كه شروع به اختياردادن
وجوازدادن به مخالفين شد.
 :1953دراثريك كودتاي داخلي داودخان شاه محمودخان را ازسمت صدراعظمي كنارزد البته اين درحالي بود كه فشارهاي گروهاي مخالف باالي
9
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حكومت به حالت وخامت رسيده بود.
 :1963-1953اصالحات اجتماعي اقتصادي وتاكيد باالي تعليم وتربيه وسوق دادن قشرمتوسط به سوي ترقي وتعالي كه ازين جمله اصالحات
كابل درسال 1962شاهد انتخابات شاروالي بود.
 :1964قانون اساسي جديد رسما" انتخابات آزاد ،پارلمان داراي قانونين ونوع دموكراسي جهاني را كه در آن به زنان حق راي دادن محفوظ بود
توشيع كرد.
 :1965انتخابات
 :1966انتخابات
 :1973داود خان رژيم سلطنتي را واژگون ساخت ودرعوض حكومت جمهوري را درافغانستان تاسيس كرد .وتا سال  1977كشورفاقد پارلمان بود
كه با عدم رضايت كامل جناحهاي مخالف واقع شد.
 :1977قانون اساسي كه متشكل از اصول اسالمي وسوسيالستي بود  ،بسياري قدرت هاي پارلمان وقوه قضايه وعدليه را درحاشيه گذاشت كه به
سبب اين كاردولت يك حزبي به ميان آمد.
 :1978انقالب ثورواقع شد داودخان با فاميل اش به قتل رسيد .وتركي به اريكه قدرت تكيه زد.
 :1979تجاوزشوروي ،قتل تره كي  ،به قدرت رسيدن امين وبعد ازسه ماه قتل وي توسط كي/جي/بي وبه قدرت رسيدن ببرك كارمل .
 :1986-1985قانون اساسي جديد جهت تغيردادن نام كشور از(جمهوري دموكراتيك افغانستان) به (جمهوري افغانستان) كه اين عمل توسط
انتخابات محلي درعده اندك ازمناطق كه دركابل دركنترول حكومت بود انجام شد .وكارمل توسط فشارروسيه ازقدرت انداخته شد.
 :1987نجيب اهلل به قدرت رسيد  ،قانون اساسي جديد را تصويب نمود ،وپارلمان را توسط آرا عام معرفي نمود ،رئيس جمهور توسط پارلمان انتخاب
گرديد وهمچنان شرايط را جهت ساختن شوراهاي محلي وواليتي ايجاد كرد.
 :1988انتخابات فقط درمناطق تحت تسلط حكومت دايرگرديد.
 :1992رژيم نجيب اهلل سقوط نمود وزدوخوردهاي داخلي آغازشد.
 :1996طالبان كابل را تصرف نموده ونجيب اهلل را به قتل رسانيد.
 :2001سقوط رژيم طالبان وشروع پروسه بن.
 :2004نخستين انتخابات رياست جموري برگزار شد.
 :2005انتخابات پارلماني وشوراهاي واليت دايرگرديد.
 :2009انتخابات رياست جمهوري وشوراهاي واليت برگزارشد.
 :2010انتخابات پارلماني درحال دايرشدن است.
معلومات هذا ازعين منابع كه درپا ورقي شماره  15درج است اخذشد.
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 .4تعبيرها ،تشريحات ودرك ها از” دموكراسي” در افغانستان

درين بخش خياالت واحساسات متفاوت درميان افغانها درمورد مفهوم ومعني دموكراسي بيان وتوضيح آن كه اين خود جواباتي است به اين مطالعه وچهارموضوع
منوط به اين؛ بطوروسيع ومفصل موردبحث قرار مي گيرد كه مشتمل برموضوعات همچو دموكراسي منحيث آزادي  ،دموكراسي غربي كه مخالف دموكراسي
اسالمي است ،دموكراسي بايد همراي قانون وامنيت مرتبط باشد وباالخره دموكراسي بايد دركاهش فقرپيشرفت اقتصادي وتساوي حقوق نقش داشته باشد.
 1,4دموكراسي چون” آزادي”
تا جائيكه وحدت عمومي و جوابات كه از تمام دورنماهاي گذشته دريافت شده وآن اين كه دموكراسي با آزادي وصلت داشته وباهم يكي است  .طوري كه پاسخ
هاي پائين نشان دهنده اين حقيقت است كه وحدت ويكپارچه گي اكثرا” دردوره هاي آزادي واشتراك كردن درپروسه انتخابات بطوردرست جلوه گرمي شود
وهمچنان تا درانتخاب وانتقاد از حكومت خويش نقش را درقبال ديگرمردم كه ازنام آزادي سوء استفاده مي كند ايفا كند .استفاده سوء وازنظرانداختن بعضي
مسايل بنام دموكراسي شايد باعث مشكالت درجامعه شود.
جواب دهنده (:1درصحبت با جوابدهنده دوم) به نظرمن دموكراسي به معني آزادي است .وما درجريان انتخابات به آزادي ضرورت داريم .هركس(مردويازن)
بايد احساس آزادي كند تا به شخص مورد نظرخويش راي د هد.
جواب دهنده  :2بلي من موافقم ،ما دموكراسي ميخواهيم اما دربعضي موارد نه ---چراكه ما افرادي را مي بينيم كه ازنام دموكراسي تعبيرسوء مي كند
ازدموكراسي بايد سوء استفاده نشود23.
به فكرمن مردم بصورت عموم تعبير سوء ازدموكراسي دارند ،فرضا" بعضي ها بدين گمان اند كه دموكراسي يك آزادي غيرمحدود است ،هرنوع كاروعملي
راكه مي خواهند انجام مي دهند وهرقسم لباس كه مي پوشند گويا كه دموكراسي است24.
دموكراسي يك ارزش بسيارخوب دركشوراست .مگردرافغانستان از آن سوء استفاده مي شود.
دموكراسي عبارت است از:آزادي زنده گي  ،آزادي اظهاروآزادي مذهب مي باشد .مگر ---هنوزبسياروقت است تا دموكراسي را با تمام ابعاد آن بوجود
آورد .بهتر خواهد بود تا آزادی و دموكراسي به قسم تدريجي عملي شود25.
درمناطق روستايي كشور مردم درمقابل كلمه دموكراسي ازخود حساسيت نشان ميدهند  .وبراي آنان اين واژه به مفهوم آزادي غيرمحدود وخارج ازچوكات بوده
وحاال كلمه دموكراسي درميان جوانان به شوخي ومزاح مبدل شده واثنائيكه آنها به كارهاي خالف مبادرت ورزند وعملي غيرانساني راانجام دهد درصورت
استفسارو پرسش آنان مي گويد هيچ باكي نيست دموكراسي است .ودرعين حال قشرجوان درشهرها ازدموكراسي برداشت غلط نموده يعني دموكراسي عيش
26
و خوشگذراني و تلويزيون تماشا كردن است نزد آنان ،اين بيانات اظهاركننده آن آزادي است كه سهيم شدن درانتخابات را ارزشمند مي شمارد.
جالب اينست جوابات كه ازمردم بدسترس قرار گرفت عده ويا اكثرمردم افغانستان معني ومفهوم اين كلمه را بطورواقعي آن نمي فهمند .وازين بيشتر توانايي
آنرا ندارد تا آزادي خودساخته خويش را منحصرساخته و با آنچيزي كه بطوراجتماعي درجامعه محدود است خود را عيارسازند.
27

دربسياري مصاحبه ها وجوابات مردم و بطورويژه آنهايي كه دردهات زنده گي بسرمي برند وعده زيادي ازجوانان استفاده غلط وسوء ازدموكراسي مي كنند.

دليل عمده كه موجود است وآن نبود آگاهي ،عدم درك واحساس وتعليم وتربيه بوده وضمنا" درمحيط بودوباش دارند كه مردم منتظراوامروهدايات سران قوم
 23دومعلم ازطبقه اناث،دهات واليت بلخ)Focus group discussion(.
 24مرد جوان كاركن حكومت،درقريه واليت پروان.
 25اين تصوروفرضيه برخالف آن معلومات به پيش مي رود كه درمناطق روستايي براي اين مطالعه بدست آمده وآن اينكه فهم ودرك عموي راجع به اينكه ازحق خود استفاده كنند ودرانتخابات شركت ورزند
وبا اين شيوه حكومت خويش را تعين كنند .اين مطالعه درمناطق كه ازمراكز واليات در فاصله  100كيلومتري واقع اند وسرك نيزبخاطررسيدن به آن مناطق موجود نيست انجام نپذيرفته .مطالعه اين مناطق به
زمان بيشتر نياز دارد تاازطرف  AREU'sاين خال پرگردد.
26

اينوع روش دربسياري مطالعات ديگر AREUبه مشاهده رسيده ونيزمشتمل بر مطالعات ”Anna Larson,”A Mandate to Mainstream: Promoting Gender Equality in Afghanistan

)2008,(Kabul:AREU

 27ارقام دقيق بنا بر نبود معلومات ثقه ودرست نفوس دردست نيست ،مگردفتراحصائيه مركزي درسالهاي  2007و 2008بطور تخميني 23،511،400كل نفوس  )%73( 18،181،200،آن دردهات معيشت
داردند .نفوس تخميني توسط احصائيه مركزي  ،ارقام نفوس ،درسال  2007و( 2008كابل :دفتراحصائيه مركزي . )CSO2008
مطابق ارقام احصائيه بودجه ملل متحد( %68 )UNFPAمردم درزيرسنين 25
.19 ,)2007,Afghansitan,UNFPA

سال استندvolume for all(2005 -2003,A Socioeconomic and Demographic Profile .
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استند وازطرف سران با آساني به هركاري كه باشد گماشته مي شوند 28.اين روش عليه نفوس روستائي درميان روستايان نه بلكه قشرتعليم يافته نخبه وروشنفكر
نيزدرمقابل فعاليت هاي جوانان حساسيت نشان داده وآنرا جدي تلقي مي پندارند.
كه اين رويه عليه اينها اغلبا" دربخش هاي مختلف جامعه به برخورد خشن مواجه شده  .باوجود تكراراين قضيه و بطوراخص نكات كه ازمصاحبه ها درمناطق
روستايي بدست آمده علت اصلي آن بي خبري ازدموكراسي دركشوراست جائيكه بيشترين نفوس تحت سنين  25سال بوده و بيشترين آنها دردهات كشورزنده
29
گي مي كنند.
نتيجه حاصله ازين مبحث ومصاحبه برمي آيد كه بسياري از جوابدهنده گان بدين باوراند كه اشكال به سويه ملي درجامعه بايد تطبيق ونافذ گردد تاجلو همچو
دموكراسي نامحدو د فردي را گرفته به گفته يك جواب دهنده؛ كه ازين دموكراسي فردي مردم تعبيرغلط خواهد نمود ،گويا كه دموكراسي براي يك گروپ
خاص ويك قشر ويژه است.
به گفته مردم" هرچه مي خواهي همان كن چرا كه دموكراسي است " درقبال اين سخنان مردم دولت رسالت ومسووليت دارد تا حدود را وضع نمايد .دموكراسي
30
وآزادي را براي مردم توضيح كند.تا باشد كه مردم ازنام دموكراسي سوء استفاده نكنند.
با پيمانه وسيع اكثريت ازكساني كه با آنها درين مورد مصاحبه گرديد  ،بيان كردند اگر نظام اسالمي يكجا با سيستم سياسي متفق مي بودند پس درينصورت
اين كنترول ومحدويت نافذ وجامه عمل خواهد پوشيد.
ما دموكراسي را مي پذيريم كه براصول دين اسالم بنا يافته  ،ما دموكراسي كه با هرج ومرج بوده و هم درآن عدم احترام به معلمين وبزرگان ما باشد نمي
پذيريم31.
مردم بيسواد ويا كم سواد اند درمورد دموكراسي و آزادي نمي فهمند وازآن غلط برداشت مي كنند طوري مثال موبايل دربين جوانان بطورغلط استعمال
مي شود يعني ازطريق آن ارتباطات نامشروع با دختران قايم كرده وهمچنان فلم هاي مبتذل درآن تماشا مي كنند .ما با آزادي واقعي كه درچوكات اسالم
وقانوني باشد نيازداريم واين آزادي بايد درمحدوده قوانين اسالمي وديگر قوانين نافذه باشد32.
جواب دهنده گان رجحان وتمايل داشتند تا اين كنترول اجتماعي را با اصول اسالمي ربط داده ودرعين زمان توسط حدود كه درجامعه تعين است درعمل پياده
شود .دموكراسي در افغانستان قابل پسند است .مگرنه آن دموكراسي غربي كه بطور كاغذ پيچ ازبيرون آمده،و با گونه آزاد مانند سيكوالريزم وبداخالقي باالي
مردم قبوالنده مي شود.
درجريان مصاحبه هاي كه با مردم درمورد اين مطالعه صورت گرفت؛ جروبحث ها درمورد توافق وهمدلي اسالم با دموكراسي درحكومت ملي بيشتر اما متفاوت
بود 33.
روي همرفته  ،موافقه عمومي ظاهر گرديده واينرا مشخص مي سازد كه ارزش هاي اسالمي ميتواند ودرگذشته نيز توانسته تا با سيستم جهاني يعني اشتراك
عمومي درانتخابات وبطورعموم دموكراسي كه با كنترول اجتماعي درمطابقت بوده همگام باشد.ارزشهاي اسالمي كه توسط جواب دهنده گان طي مصاحبه ها
برمال شد حاكي ازانتخابات آزاد ،تساوي اجتماعي وحقوق زنان ،كه درچوكات اسالمي قرارداشته باشد ،منظورازچارچوب اسالمي ؛يعني درحقيقت امرهرچارضلع
آن برابربا قوانين اسالمي باشد .درحال كه تفاوت درميان يك جواب دهنده با جواب دهنده ديگر موجود است.يعني مجموعه ارزش هاي كه درچارچوكات
معرفي شده با روش زنده گي كه مردم با آن آشنا است؛ نه مجموعه ارزشهاي كه درچارجوب ازبيرون براي مردم آورده شود(.دموكراسي نوع غربي) كه درتضاد
با ارزشهاي اسالم وآنان باشد.

 28معلمه زن ازروستاي در واليت بلخ.
 29مرد كه رهبريكدسته ازمردم وضمنا" دوكانداردرروستاي ازواليت بلخ است.
30

درين مبحث يك گنجينه ازادب موجود است كه درين جا آنرا به تفصيل نميتوانيم شرح دهيم .براي معلومات بيشتروتحليل هاي افزون طوري نمونه مالحظه فرمائيدJohnL.Esposito and John:

 ,also Oleson,Islam and Politics Afghanistan ; )2004,O.Voll,Islam and John O.Voll,Islam and Democracy (Oxford and New York: Oxford University Pressجهت تحليل
وتجزيه سياست اسالمي خاصتا” درافغانستان  ،وبه ژورنا ل دموكراسي  ،19شماره  ، 3جناح هاي اسالمي ودموكراسي.
 31معلمه زن ازروستاي در واليت بلخ.
 32شاگرد ذكور ،از روستاي درواليت بلخ.
 33شاگرد اناث ،ازروستاي در واليت بلخ.
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 2.4دموكراسي اسالمي يا غربي:
جوابات كه به اين دوبخش راجع مي شود خيلي زياد بود كه يك سلسله ازدورنماهاي اجتماعي را منعكس مي كرد .وخاطرنشان مي كرد كه اين روش
دموكراسي تصوري درافغانستان غيرعادي نيست .دموكراسي غربي كه عموما" يكجا ست با بد اخالقي و بي ديني بنابرين داليل مردود بوده درحاليكه
دموكراسي اسالمي موردتوجه وعطف بوه وداراي ارزشهاي مثبت است ؛ كه براي افغان ها قابل قبول مي باشد.
به نظرمن مشابهت هاي زيادي ميان اسالم ودموكراسي موجود اند  .كه اين تشابهات مشتمل برآزادي فردي  ،آزادي بيان ،آزادي عقيده ومذهب ،
انتخابات حكومتي وراي دهي براي موضوعات ديگر .الكن بعضي ازمسايل اند كه تفاوت ها را بين اسالم ودموكراسي آزاد غرب ايجاد كرده اند ؛ مانند آزادي
فردي به زنان  ،وحتي دردموكراسي هاي غربي همجنس گرايي مجازاست .درحاليكه دراسالم وفرهنگ افغانستان به اين نوع آزادي ها به ديده شك ونفرت
34
مي نگرند وآنرا بي ادبي وفحاشي مي خوانند.
دونوع دموكراسي موجود اند :يكي دموكراسي اسالمي وديگر دموكراسي غربي .دموكراسي غربي براي افغانها قابل پذيرش ،كارا وبدرد بخورنبوده؛ چرا كه خالف
عقيده  ،كلتوروعنعنات مردم افغانستان مي باشد .مطابق دموكراسي غربي يك زن شوهردارمي تواند بچه خوانده داشته باشد درحاليكه دراسالم همچوعمل
قبيح وناپسند است .دموكراسي بايد درچارچوب اسالمي باشد وزنان بايد قوانين اسالمي را پيروي كنند كه سپس ما ميتوانيم دموكراسي را درجامعه خويش
35
پياده كنيم.
دموكراسي عبارت ازحكومت مردمي توسط مردم براي مردم ،مگردرافغانستان ماشاهد حكومت استيم كه ازخارج توسط خارجيان براي افغانها ساخته شده است.
تعريف حقيقي درافغانستان برعكس است  ---دموكراسي اصلي دموكراسي اسالمي است  ---ما دراسالم براي دموكراسي چوكات داريم كه نبايد ازآن پا را
36
فراتربگذاريم.
دموكراسي به معني آزادي ؛ حقيقتا" ما با آن نيازداريم  ،ليكن دموكراسي اسالمي باشد نه غربي .ما بعضي ازارزشها دموكراسي را از برخي كشورهاي غربي
37
نقل كرديم.
افغانستان بعضي ازاعالميه هاي حقوق بشر را امضا نموده  ،مگر به فكرمن اين اعالميه ها در جامعه اسالمي ماقابل تطبيق نميباشند .كه توسط نشان دادن
تصاويربرهنه وعريان زنان درتلويزيون ويا اززنان منحيث بازيچه دراعالنات تجارتي استفاده كردن ،پس درينصورت ما درافغانستان نمي توانيم ادعا دموكراسي
38
نماييم .
يك موضوع دوراني كه در تمام مصاحبه ها به آن تماس گرفته شد و ازآنجمله در سه نقل قول فوق اظهار شد ،كه نشان دهنده نظرقوي و واحد دموكراسي
غربي كه مرتبط به زنان واخالق مي باشد.
اين معلومات توسط مصاحبه كننده گان تهيه نگرديده بلكه ازاظهارنظريات كليدي است كه هردومردان وزنان آنرا بيان نمودند .حقيقتا"  ،اين تقريبا" مانند
سلسله يك زنجير است كه :دموكراسي = غرب= فحشا= زن  ،كه ازآنجمله دو اخيرآن كه با هم ارتباط دارند  ،درنتيجه كلتورفراگير ومروج افغانستان كه همانا
زنان درقبال خانواده هاي شان وبخاطر حفظ عفت خويش مسئول اند ودرمقابل آن ايستاده گي مي كنند 39.با پيشكش نمودن نقطه نظرهاي غيردموكراتيك
اسالم به باوربرخي افغانها وديگران اين درخواست آزادي فردي زن باپيش كش هاي اسالمي درتوافق نبوده .درحقيقت اين عمل به ديگران هم يك نظر
غيراسالمي تقديم خواهد كرد .بنا برين  ،هنگاميكه ازبسياري جوابات برمال شد اينكه دموكراسي غربي با زنان مرتبط است ،پس نبود توافق عمومي باالي
سيستم كه نقش زنان وآزادي آنها درآن تسجيل شده  ،وبرقوانين دموكراسي اسالمي استوارباشد .اين نوع آزادي هاي انفرادي بطورويژه درجواب تشريح نگرديد؛
34

جهت معلومات بيشترمالحظه فرمائيد(Nancy Tapper,Bartered Brides:Politics,Gender and Marriage in an Afghan Tribal Society(Cambridge ,UK: Cambridge University

.)Press,1991

 35مواد 83و 84قانون اساسي افغانستان (ترجمه غيررسمي رهنما كمك به افغانستان از Aتا)Z
براي معلومات بيشتر درمورد سيتهاي ريزرف مالحظه فرمائيد(.)”Words worth, “A Matter of Interests
 36معلمه مضمون ديني  ،درروستاي واليت كابل.
 37جواب ارتباط مي گيرد به واقعات متعددي كه درسرتاسركشور انجام شده كه ازآنجمله پاشيدن تيزاب ،به روي دختران مكتب توسط گروپ هاي افراطي بطورشعوري كه مخا لف تعليم وتربيه دختران
اند ،درسال  2009گزارش هاي مبني برپاشيدن گاز زهري باالي دختران مكتب درميدان ورزشي وآن هم توسط افراطيون .به طورنمونه مالحظه فرمائيدFear of Gas Attacks Keeps Afghan Girls (:
.)Home,MSNBC,14 May 2009,www.msnbc.msn.com/id/30747859(accessed 5 August 2009

 38متعلم اناث  ،ازروستاي درواليت پروان.
39

براي نمونه مالحظه فرمائيدَ" :

.)Ambassador Backs Afghan Mission, “ BBC News ,27Agust 2009,http//news.bbc .co.uk _news/8223722.stm(accessed 27August 2009
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با وجود اين همه ،ميان جواب دهنده گان مرد وزن يك موضوع واضح ومشترك و ضمنا" حمايت ازميانه روي وتوازن نسبت به افراطيت ،كه ازجمله اشتراك
كننده گان يك زن نظرخويش را چنين بيان داشت  :ما نه ضرب وشتم را مي پذيريم و نه اشك ما بدون موجب ريخته شود ونه هم ازطريق پرده تلويزيون
وسينما به شكل عريان وبرهنه ظاهرشويم 40.بطورجالب  ،هيچ يكي ازجواب دهنده گان مرد ويا زن درهيچ كدام واليت  ،جواب را ارئه نكرد راجع به حضورزنان
ددفاتر سياسي يعني زنان درعرصه سياسي نسبت به هروقت فعال اند كه اين كاردرنتيجه (قانون اساسي افغانستان است كه سيت هاي بطوروسيع را براي
زنان تخصيص داده اند) 41درسه واليتي كه تحت مطالعه قرارگرفتند وبا كساني كه مصاحبه انجام شد .اين نتيجه آشكارشد كه آنها نقش فعلي زنان را دريك
دايره عمومي دربسياري بخش ها قبول وپذيرفتند.
بطوراهم  ،موضوع كه درين جا آشكارمي شود با اين شرط كه با رساله ذكريا دريك خط واقع باشد ودربگيرنده سياستهاي دموكراتيك بوده و با ارزشهاي آزاد
غربي پهلو زند ،مگردشواراست تا گفته شود كه با كدام يكي ازين ارزشها با چارچوب اسالمي افغانستان درتوافق وتعادل قرار گيرد .با يك اناث كه ازجمله عالمه
اسالمي است مصاحبه انجام داده ايم؛ كه موصوفه بطورخالصه به اين نكته اشاره فرمود:
افغانستان يك كشور اسالمي است  .دموكراسي يك سيستم خوب براي حكومت داري تدر افغانستان است.
دموكراسي يك ارزش نيست .واگردموكراسي ارزش پنداشته شود وشامل آن ارزشهاي دموكراسي كه در جامعه غربي عملي ميشود ؛ براي ما قابل قبول
وتأئيد نيست .چراكه همرا ي ارزشهاي اسالمي وعنعنوي ما درتوافق نيست .اگردموكراسي شكل غربي رادركشوراعاده كنيم اين يك عقيده مخالف وناپسند
خواهد بود .ليكن اگرما بتوانيم كه نكات مثبت وقابل باور دموكراسي غربي را با ارزشها وعنعنات اسالمي ضم وتركيب كنيم پس درينصورت ازجمله مردمان
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موفق وپيروزخواهيم بود.
درظاهر ،دموكراسي ودموكراسي سازي هردومرحله ارزشمند اند .ازبسياري جوابات هويدا شد كه درميان ارزشهاي اسالمي وغربي اساسا" تفاوت هاي موجود
اند ،مگربرخي ازصفات مشترك دراصول دموكراتيك موجود اند كه هردوكتگوري را احتوا مي كند .واضحا" توضيح كردن حجم اين صفات مشترك  ،اگرچه
درميان افغانها توافق مبني براينكه كتگوري مذكوربه چه حجم ساخته شود ،اين موضوع تا حال به شكل نظرفريبينده پا برجاست .با اينكه  ،سوال دراذهان
موجود است كه به كي بايد وظيفه سپرده شود .ولي سوالي مبرم وضروري به جا خود باقي است.
كدام يكي از بازي كنان مسوليت اين وظيفه خيلي ذهني را بدوش خواهد گرفت تا ارزشهاي مورد پسند را تشريح نمايد .و كدام عرصه فراگيروجامع براي
اين مباحثه درنظرخواهد بود.
اين رساله قبل ازوقت راه حل هاي را به اين مشكالت نمي گذارد .با وجود اينكه ،بحث مذكور ضروري ومربوط به عرصه موجوده بوده ونيز ثابت شود.
يك ارزيابي ملي و فراگيردرمورد ارزشهاي دموكراتيك ،مفهوم ومعني آن درعرصه افغاني به وقت ضرورت دارد .كه پروسه يادشده درايجاد پذيرش دموكراسي
؛سودمند واقع خواهدشد .قبل ازوقوع اين پروسه  ،ضرورت به مرحله سياسي قابل ديد ،كه دربلندترين سطوح سيستم دموكراتيك باشد احساس مي شود .مگر
تشويق وترغيب به گفت وشنود هاي عمومي صورت بگيرد،تا بايد اين مراحل به چه نوع درعرصه افغاني ساخته شود .درظاهرامر ،اين نوع مباحثات نتايج را
به بار خواهدآورد كه به طورآسان با اصول دموكراتيك غربي جاگزين نخواهد شد .ولي اين مهم است كه دموكراسي نظربه شرايط افغانستان توضيح وتشريح
گرديده تا با اتهامات وارده  ،وبدين ترتيب باسيستم قابل توسعه سياسي مقابله كند.
 3.4دموكراسي يكجا با امنيت وتطبيق قانون است
تمايل كليدي سوم كه درمصاحبه ها قابل مشاهده بود همانا ربط دموكراسي با امنيت است .كه اغلبا" ازنقطه نظرهاي منفي اظهارمي شد ،ونشان دهنده اين
بود كه اوضاع فعلي دركشور به سبب همين عناصركليدي دموكراتيك نيست .آيا اين دموكراسي است؟ كه دختران نميتوانند تا به مكتب رفته باسواد شوند،
زمانيكه خشونت درواليات مانند كندهاروفارياب عليه آنان صورت مي گيرد ،هنگامي كه تيزاب به روي شان پاش مي شوند،كجا ست دموكراسي؟ ووقتيكه به
دختران درمكاتب واليت پروان زهرداده مي شود  ،پس چطور گفته مي توانيم ما دموكراسي داريم؟ 43دموكراسي اينجا فقط به نام است  ،ودموكراسي واقعي
 -60 40مصاحبه ها درواليات كابل ،پروان وبلخ.
 41كاركن مرد دولت  ،درروستاي واليت پروان.
 42معلم مرد  ،درده واليت بلخ.
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عاليق ستراتيژيك ممكن شامل كوششهاي شود تا

درمورد حاضربودن ذاتي افراد درپارلمان اطمينان حاصل شود .جهت تفصيل موضوع مالحظه فرمائيد:

.:Gender Hierarchies in Development Thought(London and New York:Verso,1994),90-91
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Naila Kaber, Reversed Realities

بسوی دموکراسی افغانی؟ تجسس نگرش ها در مورد دموکراسی سازی در افغانستان

نيست .ما گفته مي توانيم كه هرگزدموكراسي نداشتيم.
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مردمان كه به روي جاده ها درحال گام زدن است بعد ازمدت زمان جسد شان به خانه آورده مي شود.
مردم بطورآزاد درچاراطراف شان گشت وگذاركرده نميتوانند ،اين چقدر دموكراسي است؟ وشرايط كه فعال" دركشورما حكمفرماست دموكراتيك نميباشد.
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درافغانستان نه قبال" دموكراسي بود ونه حاال ،من نمي دانم كه درمورد چي صحبت كنم ؟ نزد من چيزي موردبحث راجع به دموكراسي افغانستان نيست.
دموكراسي دركشورما جزيك شعاربيش نيست.بلكه دركشورهاي مترقي دموكراسي توسط مردم وحكومت آن تطبيق مي گردد وهركس مي تواند ازحق راي
خود بطورآزاد استفاده كند .مگردركشورما 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 اينكه بگوييم دموكراسي است .انكشاف دموكراسي درصورت ممكن است كه امنيت
ومصئونيت باشد.
ظاهرا" نظريه انتخابات آزاد ومناسب وانتخابات جهاني كه به ديده شك وترديد نگرسته شده وسواالتي درباره آن بروزمي كند كه چوقت آرا جمع آوري شد ويا
كم ازكم جمع آوري آرا مشاهده شد ،توسط زوروجبر ،وهنگاميكه مراكز راي دهي درمناطق نا امن كشور تاسيس نمي شود.
در حقیقت امرخوف ازحمالت شورشيان زماني پديدارشد كه بسياري راي دهنده گان نتوانستند دربعضي ازمناطق نا امن به طورنمونه در(واليت هلمند) در
انتخابا ت ماه اگست  2009اشتراك ورزند.
مگرنظربه اظهارات برخي ازجوابدهنده گان اين ناامني صرف منحصربه دوران انتخابات نبوده بلكه بطورعموم دراموريوميه با اين نا امني ها مواجه اند.
درمطالعات قبلي كه ازطرف  AREUانجام شد .اين تمايل كه دركاهش ناامني ها خاطرنشان شد،ومسايل فوق را متاثرنمود ،ازطرف وكيالن ورهبران گروهاي
سياسي محسوس وبه صورت سهل وآسان بطور روزافزون درحال زياد شدن بود .كه موضوع اساسا” توسط يك سوال نيز مطرح شد.
روزتا روز امنيت يك مساله نگران كننده تلقي مي شد كه پاسخ هاي جواب دهنده گان نيزبه آن مي چرخيد وازالبالي بيانات آنها آشكارمي شد كه ازامنيت
در سطح پائين ويا نبود آن شاكي بودند.
واين وضعيت تاثير جدي را دركل مي گذارد  ،درصورت كه شهروندان نه باالي مراحل انتخاباتي باورمند باشند ونه باالي توانايي حكومت كه توسط آنان
انتخاب گرديده تا براي شان پيام آورصلح وصفا باشد .انگيزه اشتراك كردن درانتخابات بطورچشم گيري تقليل يافته است.
عدم تطبيق قانون ازموضوعات است كه به نظريات جواب دهنده گا ن ارتباط داشته وبسياري بدين باوراند كه بدون تطبيق كردن قانون راه حل ديگرناممكن
و مشكل است.
مثال هاي اوليه وابتدايي داللت به اين مي كند  ،گوياكه (اشخاص سرمايه دارمافوق قانون اند) وضمنا" كساني كه استطاعت مالي داشته تا رشوه دهند ،خويش
را نيز برترازقانون مي پندارند.اين موضوع نگران كننده ،دربعضي حاالت پيگيري شد ومنتج به آن شد كه دولت توجه كافي درسيستم عدلي خويش درزمامداري
كرزي ننموده واين نگراني هاي ياد شده قانوني ومشروع مي باشند.
ودرعين حال اين نگراني ها توقعات بلند مردم را به دموكراسي وسيستم دموكراسي نشان مي دهد .آنان تنها به داشتن يك دولت مشروع اكتفا نكردند بلكه
خواستارفراهم نمودن وسايل شدند ،تا دولت با روش هاي تدبيرآميزو كارا وبا شيوه هاي مناسب ازآن استفاده بعمل آرد.
اين مبحث درتحقيقات آينده بطوروسيع و بيشترتوضيح خواهد شد.
 4.4دموكراسي با كاهش فقر،انكشاف اقتصادي ومساوات ربط دارد.
موضوع آخري كه با اندازه وسيع مورد بحث قرارگرفت وهمچنان ازمصاحبه هاي كه با مردم صورت انجام شد دموكراسي درافغانستان بدون انكشاف اقتصادي
ناممكن است .تعداد ازاظهارنظريات كه درين ارتباط آشكارشد وحاكي ازغربت فراگيربود  ،فلهذا درينصورت نميتوان دموكراسي را تطبيق نمود.وهمين فقرباعث
مي شود تافرد مورد عالقه خويش را دربدل بدست آوردن امكانات ووسايل مادي راي دهد.
 44عالم دين ومعلم  ،درروستاي كابل.
 45مرد ،رهبريكدسته ازمردم  ،درروستاي واليت كابل.
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هنگاميكه نامزدان محفل نان دهي  ،را تهيه وترتيب مي كنند و براي مدت زمان بامردم صحبت كرده وخط ومشي خويش را اعالن مي كنند وازمردم مي
خواهند تا با آنها راي دهند ،مردم بدون سنجش با آن شخص راي ميدهد.
مردم را فهماندند يك وظيفه دشوار است بخاطريكه اقتصادآنها ضعيف بوده ،وهركسي كه امكانات مالي را براي مردم عرضه كند درانتخابات برنده مي
شود .ومردم فقط پهلوی مادي قضيه را درنظرمي گيرند.
ما شاهد واقعات بوديم كه مردم بخاطرپول،روغن ،گندم وديگراشياء راي دادند ،درحقيقت امر مردم صرف بخاطر روغن ويا ديگر اشياء راي ميدهند  ،آيا
دموكراسي همين است؟
درميان پاسخ ها  ،ازپاسخ هاي دهاتي هويدا ومحسوس شد ،كه غربت درروستا ها باعث گرديده تا مردم بطورنهاني بخاطر بدست آوردن پول وتحايف ،
ومحوشدن بخاطربدست آوردن منافع كوتاه مدت كه ضروريات اوليه خويش را توسط آن مرفوع سازند كه همچون عمل مخالف ستراتيژي به سويه طويل
المدت ملي مي باشد .درپاسخ هاي حاصله ازدهات  ،اين پروسه نامشروع انتخاباتي وعملي كردن آن فقط به نام وصرف عرضه كردن يك توقع سياسي مي
باشد .انعكاسات نگران كننده بحث برانگيز جهاني در مورد اين موضوع  ،كه آيا سياست هاي دموكراتيك به اين قادرخواهد بودتا پيشرفت اقتصادي وكاهش
فقر را به ميان بياورد ،يا شرايط پیش فرض كه قابل اجرا باشد تا دركاهش فقروپيشرفت دردموكراسي سازي رول بيشترداشته باشد.
اگرچه ،به روز انتخابات در هيچ گوشه كابل تصديق وتائيد واقعه نام امني به چشم نرسيده ؛ وهم راي دهندگان نسبت به هروقت ديگر به فعاليت هاي سياسي
سرگرم بودند تا تحايف وماديات را بدست بياورند ودرعين حال به نفع چند كانديد فعاليت وكمپاين مي كردند .ودادن راي را به يك كانديد وعده مي كردند
وراي خود را به كانديد ديگر مي داد .كه واقعات متذكره را مي توان درمناطق دشت برچي كابل سراغ كرد .روايات عموي حاكي ازآن بود كه درين انتخابات
مردم تاحد آگاه شدند .وبه كانديد مورد عالقه خويش راي خواهند داد.كه اين عمل راي دهنده گان باعث يأس ونااميدي نامزدان نيزگرديد  ،نامزدان طي
مصاحبه هاي كه با AREUانجام دادند ؛ ازعدم حمايت راي دهنده گان كه قبل ازانتخابات با اينها متعهد بودند ولي درروز انتخابات ازحمايت نامزدان دست
كشيدند كه اين كارسبب ناكامي نامزدان شد.
ازينرو ،عمل فروش آرا براي بدست آوردن متاع وفايده ممكن به سطح عمومي وملي انجم شده باشد كه اين عمل بصورت حتمي نشان دنده عدم مالكيت
ومرام سياسي راي دهنده گان نمي باشد.
نكته دومي كه درمورد ترقي اقتصاد درين مبحث به ميان آمد ،عبارت بود از مقايسه ميان وضعيت اقتصاد افغانستان ،و وضعيت اقتصادي كه توسط كشورهاي
دموكرات نافذ شده است .درميان جوابات كه ازمصاحبه كننده گان بدست آمد ،حاكي ازدرك واحساس كه باالي افغانها مسلط است وآن عبارتند از :بيكاري
،فقروفساد اداري است كه درين حالت افغانستان درزمره كشورهاي دموكرات نمي آيد.چرا كه دموكراسي واقعي عاري وخالي ازهمچو معضالت مي باشد.
به نظرمن ازنگاه اقتصادي ما آماده به پذيرش دموكراسي عملي دركشور نيستيم  ،زيرا كه منابع كافي دردسترس ما نبوده وعالوه ازين به بنادربحري وسرحدات
مناسب تجارتي دسترسي نداريم .ما به حدي زيادي ازدموكراسي غربي دوراستيم ونيزكشورومردم شان با ما متفاوت اند .دركشورما بيمه حيات وجود ندارد
ومردم ما به پيمانه زياد ناداراند.درحاليكه دركشورهاي غربي اكثرامكانات مهيا اند  .وهيچ دليل موجه نيست كه درآن كشورها دموكراسي عملي نشود .بايد
درموردعوامل كه باالي پروسه دموكراسي دركشورمااثر گذاراست غوركنيم  .درنهايت امرغربت يكي ازموانع عمده درراه دموكراسي دركشوراست.
كاركردهاي فعلي حكومت دموكراسي را دركشوربدنام وبه چالش گرفته است.
مقاله كه درآن اساسا" به حمايت ازادبيات  ،ضروريات عملي وبه عاليق ستراتيژيك بطورانكشافي اشاره شده است،
من متوانم بگويم كه درافغانستان بعد ازين دموكراسي وجود ندارد .مردم شاهد عمل كرد هاي بين المللي وملي دركشوربودند ،درينجا در داراي هاي دولت
اختالس ،فساد وسازش صورت مي گيرد .مردم افغانستان من بعد اين سيستم را دموكراسي نمي گويند.
دربسياري حاالت،مجموعه از معيارها جهت ارزيابي كردن دموكراسي افغانستان ،كه بااوصاف وخصايل كليدي واهم دموكراسي ها تاسيس شده مانند :انكشاف
اقتصادي به سطوح عالي  ،تطبيق قانون ،كنترول كردن ودرتعادل واقع شدن درمقابل اختالس پايه گذاري شده است.
واين يك ارتباط قابل فهم ودرك است  ،مگرنشانده توقعات بسا بلندي است كه چه نوع سيستم دموكراسي بايد تهيه گردد.اوصاف وخصايل ياد شده ،بعدا"
مشابه به ارزشهاي كه درتشريح دموكراسي عالوه گرديده ،مي باشد .واگركشوري با اين اصول ياده شده فوق موافق نباشد ؛ درينصورت يا داراي يك سيستم
عاري ازدموكراسي ويا هم داراي سيستم دموكراتيك خود ساخته مي باشد كه اين شيوه كاربه ذات خود تقصيروكوتاهي است.
ويا به عباره ديگر ( ما دموكراسي كه هرگونه حاصل شده باشد نمي خواهيم) نگراني موجود است مبني براينكه دموكراسي كه توسط دولت افغانستان تطبيق
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گرديده  ،نميتواند يك بديل جاوداني را پيش كش كند كه مورد قبول فعالين مخالف دولت باشد .پس درعدم موجوديت همچويك مدل ازدموكراسي ،حمايت
ازگروه هاي شورشي را افزايش خواهد داد .به ارتباط اين موضوع بسياري ازجواب دهنده گان كه درين مطالعه با آنان مصاحبهاي صورت گرفت  ،خواستارتعين
يك رهبرقوي وداراي صالحيت درراس اين دموكراسي شدند ويا حداقل براي بهبود مدت زمان تصادمات قبلي ،زيراكه درمدت زمان كوتاه بتواند دست آوردهاي
قابل مالحظه را درعرصه انكشاف اقتصادي بدست بيارد.
نكته سوم با انكشاف ويژه اقتصادي كه يكجا با نظارت دموكراسي باشد ارتباط مي گيرد.
درنزد بسياري ازجواب دهنده گان دموكراسي بامساوات  ،عدالت اقتصادي كه توسط دولت تنظيم گرديده باشد ربط دارد .ماركيت بازارآزاد اكثراً ازديد منفي با
آن نگريسته شده طوري كه درنقل هاي پائين تشريح گرديده.
اگركسي وضعيت موجوده افغانستان را دموكراسي تلقي مي كنند پس اينها دموكراسي را رسوا وبدنام مي كنند .دموكراسي ازخود اصول وضوابط دارد كه
اگرحكومت ومردم آنرا جامه عمل نپوشانند اين حالت به يك سيستم هرج ومرج وبي حكومتي مبدل خواهد شد .من يك مثال را درمورد بازارآزاد اززبان يك
ژورناليست به شما به بيان مي گيرم ( ژورنالست ازشاروال گذشته پرسيد كه قيمت يك قرص نان درنانواي هاي شهرچند است ؟ شاروال درجواب عرض كرد
من نمي دانم؛ زيرا بازارآزاد است هرنانوا به هرقيمت كه خواسته باشد مي تواند بفروشد ،بخاطريكه بازارآزاد داريم .وازين مي توانيم تمام عرصه تجارتي را قياس
46
واستنباط كنيم .اين به معني دموكراسي نبوده بلكه هرج ومرج است.
به عقيده من ما درافغانستان فاقد دموكراسي استيم بخاطريكه غريب يك روز بعد از ديگرغريب ترمي شود وسرمايه دارروز تا روز سرمايه دارترمي شود.اگرما
47
به تاريخچه پيامبرخويش نگاه كنيم عدالت وتساوي حقوق را درآن زمان مي توانيم به صراحت دريابيم .من به همچو دموكراسي موافق استم.
دربيانات كه درنقل قولهاي درمورد دموكراسي وآزادي درباال تذكريافت؛ ميتوان آنرا نمونه درعرصه هاي نظارتهاي اجتماعي سرمشق قراردهيم.
رويه وروش درمقابل بازارآزاد سرمايه داري ،كه درنقل قول نخست درفوق يادآوري گرديد بطورعموم ازجوابدهنده گان دريافت گرديد كه درآن به طورخاطره
ونشانه ازپاليسي هاي سوسيالستي كه صرف بنام دموكراتيك است اشاره مي كردند .بطورعموم درقبال اقتصاد سرمايه داري ،يك فضاي بي اعتمادي درميان
48
افغانها موجود است ،دال براينكه اين نوع سيستم وارده غربي به افغانستان است.
بطورجالب  ،درين حالت دموكراسي واقعي آنست كه توسط ملت ترتيب وتنظيم گرديده ،دموكراسي اجتماعي نسبت به دموكراسي حكومتي خوبتراست چرا
كه دولت نظربه ضروريات ودرك ها به آن موضوعات كه بطوراجتماعي واقتصادي تازه وجديد باشد دموكراسي را مي سازد.دربرخي ازموضوعات نماينگراين
مغايرتها وتفاوتها  ،ناهماهنگي ونامساوات درمعاشات كارمندان دولت است ،كه اين كارخالف دموكراسي پنداشته مي شود 49.وفراترازين تساوي ميان گروپهاي
نژادي كه موضوع مهم ونگران كننده است  .ودرين راستا كرزي گام هاي مثبت رابرداشته تا اين توازن قومي راحفظ كند .فلهذا دركابينه خويش اقشارمختلف
مردم راجا داده است 50.الزم است تا يك ارتباط ميان اسالم وروش هاي كه درمورد بي عدالتي ها ونا مساوات ازجواب دهنده گان حاصل شد طي يك رساله
بربنا عدالت اجتماعي دراسالم ساخته شود.
اصال" درميان جواب دهنده گان توافق نظرموجود است مبني براينكه سيستم دموكراتيك براي افغانستان مطلوب وپسنديده است ،الكن تفاوت هاي جزئي
درميان اظهارات جواب دهنده گان ونگراني كه موجود بود ،وآن اينكه چه نوع يك سيستم زيرنظرگرفته شود .اين درحاليست كه حمايت مردم ازپروسه انتخابات
واشتراك آنها درانتخابات توسط فشارانجام شد .ارزش هاي كه بطورمالحظه مهم بود ،بايد به اين توضيح بنيادي ضمیمه شود كه درآن دموكراسي در افغانستان
اسالمي  ،قبل ازدوام زدوخوردها وقبل اززمان كمونيستي به افغانستان مختص شده است .درجوابات حاصله ازمردم اشاره واضح به سيستم موجود حكمرواي
درافغانستان شده بود ودرآن ازعدم كيفيت دموكراسي سازي ،كه متكي به خود باشد .اظهارنظريات كرده  ،و همچنان تهيه مدت زمان ناكافي ،براي پيشكش
سياسي از شهروندان نيزعنوان شده است.

 46معلم مرد ،درروستاي واليت كابل.
 47مصاحبه های متعدد
 48زكريا ”The Rise of Liberal Democracy ،
 49اين بخش يك نظرعمومي را درمورد نظريات كه ازجواب دهند ه گان بدست آمده نشان دهنده اينست ،كه آنان چطور وتوسط كه ،آيا بشكل انفرادي ويا گروپي معرفي گرديده اند .اين عمليه ارزيابي هاي
اساسي و نمونه وي كيفيت را تهيه ننموده،زيرا كه اين كاربه وقت ومطالعات وسيع نيازمند است.
50
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 .5تجارب از مراحل نشان داده شده

بنا بر توضيح مختصر دموكراسي  ،انتخابات آزاد وانتخابات جهاني وسايل اند كه توسعه بايد نمود ،وعرضه نظام سياسي كه به خود متكي باشد صرف ازجمله
اصول اساسي و بنيادي اند كه درمورد آن غورشده 51.همانطوريكه  ،اين بخش به مسايل سياسي پيشكش كننده نظراندازي مي كند كه قبال" ازسخنان كساني
كه با آنان درمورد اين مطالعه  ،مصاحبه ها صورت گرفت توضيح وتجربه شد .درقدم نخست درك اين موضوع كه به كدام شيوه مردم ميتوانند درسطوح ملي
وبين المللي عرض اندام كنند كه اين بحث دراوقات پروسه هاي تخنيكي تشريح خواهد شد ،وضمنا” اين كارازطريق انستيتيوت هاي كه ظاهرا” به طورآسان
آوازعوام را به دواير سياسي مي رساند ودرين مورد نگران اند.
قدم دومي  ،نظريات عامه وپيش كردن آن توسط خودشان ،هردوبه شكل انفرادي وياگروهي وبه چه شيوه عملكردهاي اينها تحليل وتجزيه شود.
قدم سومي  ،كساني كه توسط نماينده ها تقديم شده قابل مالحظه بوده،وهمچنان تمركزباالي فرد كه بنام يك گروپ راي ميدهد وهم راجع به محل راي
52
دهي تصوروفكرشود.
 1,5نمايش مراحل ومحالت
شهروندان افغانستان بطوررسمي ازطريق مراحل تخنيكي انتخابات درصحنه آمدند 53.اكثريت ازمصاحبه هاي كه دراين رساله بطوردسته جمعي راجع به انتخابات
 2009رياست جمهوري وشوراي واليتي انجام شده  ،واين انتخابات به پيمانه وسيع درجوابات مصاحبه كننده گان توضيح وتشريح شده اند .نخستين واهم ترين
موضوع كليدي عدم اعتماد باالي مراحل انتخاباتي مي باشد.
(درانتخابات گذشته ) من شاهد آن بودم كه يك نفرچندين كارت راي دهي با خود داشت .كه عين كاردرانتخابات آينده تكرارخواهد شد .شخص ًا من دوكارت
كه يكي ازانتخابات گذشته وديگرآن ازمرحله ثبت نام اخير مي باشد .حتي كساني اند كه از  10تا  20كارت هم گرفتند ودرمراكز ثبت نام درمورد داشتن كارت
54
ديگروسن اصال" پرسان نيست .آنها تنها مي خواهند تا تعداد كسان كه ثبت نام نموده اند زياد جلوه دهد.
علل كثيركه برعدم شفافيت انتخابات آينده داللت كند وجود دارد ،طوري مثال كرزي ازتمام منابع دسته خويش درانتخابات به نفع خويش استفاده مي كند
وهمين قسم يك شخص به نماينده گي گروهي راي ميدهد كه صبغه قانوني نداشته اما درافغانستان چنين مي شود .درحقيقت هرشخص حق دارد تا به كسي
55
كه موردپسند اش است راي دهد.
به باورمن مردم هستند كه با بكس هاي مملو ازپول كه با خود آوردند ،تا اراي مردم را خريده وبدزند.

56

درانتخابات گذشته تا حدي مردم خوشبين بودند  ،اما درانتخابات سال آينده رياست جمهوري مردم آنقدراميدوارنيستند زيراكه درتعين سرنوشت شان بدست
57
خود شان نا مطمئن اند.
ميزان تقلب وفريب كه توسط افغانها درپروسه انتخابات مشاهده شده  ،نشان دهنده نا مشروعيت وغيرقانوني بودن اين پروسه درانظاربسياري افغانها است.به
پيمانه وسيع ازجواب دهنده گان حاكي ازفساد يعني خريد وفروش آراي درانتخابات سالهاي  2004و  2005بودند .كه اين امر درتضاد با اظهارات مثبت بعد
ازانتخابات جامعه جهاني است 58.اين سخن بيانگربي باوري باالي مقاصد جامعه جهاني مبني بر نتايج انتخابات وتحكيم بيشتراين مفكوره درميان مردم كه
 51رهبريك دسته ازمردم ،درروستاي واليت پروان.
 52بطورجالب  Louis Dupree documents ،نگراني عامه درمورد انتخابات سال 1962شاروالي كابل كه درآن گفته شده بودشخص مورد نظرازقبل تعين شده است كه اين موضوع توسط افراد سرشناس
ملي ووزرا مطرح شد .نه توسط مداخالت خارجي”Dupree,” Afghanistan Slow March to Democracy .
 53درك راجع به نتيجه حاصله ازانتخابات كه گويا تحت نفوذ بيگانه گان صورت گرفته واين گفته باعث شد تا باالي جريان انتخابات رياست جمهوري ،وانتخابات سال  2010اثرگذارباشد .انتخابات پارلماني
نيزازتقلب وفريب عاري نخواهد بود ودرين انتخابات اثرنفوذ جامعه جهاني ممكن آنقدرچشم گيرنباشد .گفته مي شود ،كه كشورهاي همجوارمي خواهند تا به نحوي باالي انتخابات ولسي جرگه نفوذ قابل لمس
داشته باشد .مگربه اندازه كمتردرانتخابات واليتي ،به تعويق افتيدن انتخابات چانس را براي پاكستان وايران ميسر مي سازد تا درسياست هاي پارلماني مداخله كنند.
”,Havana Marking, “It is insulting to Afghans to Declare Their Election a Success .2009 August,23 The Guardian 54
 55آموزگارمرد ،روستاي واليت بلخ.
56

مرد ،رهبردسته اي ازمردم ،روستاي واليت بلخ.

 57متعلمه ،روستاي واليت بلخ.
58
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گويا انتخابات ازقبل دراثرمداخالت جامعه جهاني صورت وپي ريزي شده اند كه اين نكته درذات خود نگراني را به ميان آورده است 59.ازميان مصاحبه های
مردم به نماينده گي يكي آنرا برگزيده ايم كه درآن راجع به ضرورنبودن وبي اهميت بودن راي دادن تذكرداده شده بود ،انگيزه وروحيه ضعيف اشتراك مردم
دردوردوم بطورچشمگيري كاهش يافته ونتايج بدست آمده ازين انتخابات فريبنده وغافل كننده تلقي گرديده اند 60.تقريب ًا تعداد نصف ازمصاحبه شونده گان
نارضايتي خويش را ازپروسه انتخاباتي خاطرنشان كردند ،اما با وجود اين همه نواقص وعيوب ،بازهم درانتخابات اشتراك خواهند ورزيد61.
دورازامكان است تا به بنياد معلومات كه آيا مشاهده كردن فريب ويا نتايج ازقبل معين شده انتخابات ،مردم را ازاشتراك كردن درانتخابات مانع شده ،فكركرد.
تخمين بطوراوسط از 30تا  %40عوامل متعدد درين راستا ،كه ازآنجمله بي امنيتي اوضاع نيزقابل يادآوري است .درروزهاي بعد از انتخابات  ،رسانه هاي محلي
 ،كانديدان وراي دهنده گان به يك صدا درمورد وسعت اوراق راي دهي وشمارش غلط آن ،صدا خود را به گوش كميسيون انتخاباتي سمع شكايات درجريان
پروسه شمارش آرا رساندند .درواقعيت اين به ادعا گزارشهاي برمي گردد كه همچوانتخابات دموكراسي را درافغانستان زيرسوال مي برد 62.درجريان نوشتن
ويادداشت كردن شكايات فوق ،نتايج حاصله برخي شكايت باقي مانده كه به آن نظراندازي خواهد شد .اما عامل اصلي درعقب اين ادعاهاي تقلب ،همانا
فشارسياسي آشكاراست تا بعضي ازنامزدان جهت بدست آوردن پست هاي مورد نظر،كه ازينطريق به اهداف خود نايل شوند63.
موضوع ديگركه نگران كننده است؛ همانا مشاهده نتايج حاصله ازمراحل تخنيكي انتخابات ،و هم مدت زمان موثريت وپايداري قواعد نشان داده شده كه به
ذريعه آن كانديدان انتخاب مي شوند .نامزدان كه به گونه فردي و يا ازطريق احزاب منتخب شده دربخش  5.2راجع به ايشان بحث مي شود .الكن  ،ادراك
اين ضوابط كه ذاتا" داراي وضعيت منفي كه با فشاروجبراستواراند شايان يادآوري است.
گاهي ما نمي فهميم كه دركابل چه كسي نقش كليدي را بازي كرده وقدرتمند است .گونه مثال تمام زورمندان كوشش نمودند تا سپنتا ،وزیر امور خارجه را
مجبور سازند تا از پست اش کنار رود  .و پارلمان نيز او را حمايت نه كرد ،ولي هيچكس نتوانست كه اورا كنار زند چرا كرزي ازوي حمايت مي كند 64.درمقابل
تصميم كرزي هیچ كسی ايستاده گي گرده نتوانست.
با تأسف توقعات مردم ازپارلمان كه نامناسب است برآورده نشده ودرعين حال رقابت ها وكشمكش هاي سمتي ،لساني  ،زباني ،گروهي وشخصي دوام دارد
وبرنده كسي است كه پول وسرمايه دارد كه مي تواند اين بازي را به پيش ببرد65.
اعضای پارلمان بسياركوشش نمودند مگرمقامات بلند پايه دولتي به گفته هاي آنها گوش فرا ندادند66.
تصور شك آور در مورد پارلمان به عنوان يك نهاد ،براي شنيدن آوازهم شهريان  ،نگراني درين مورد آنقدرحتمي نيست چرا كه پارلمان فقط براي چهارسال
فعاليت مي كند .مگراين كارداللت مي كند ،به نه بر آورده شدن توقعات ونگراني ها درمورد دست آوردهاي بالقوه خود وکالی پارلمان وبه همين قسم نگراني
مردم راجع به دست آوردهاي باالقوه پارلمان مي باشد .چيزي ديگراحساس شدني ،كه شايد بسيارپريشان كننده باشد نسبت به پارلمان وآن همانا رقابت،
ومقابل شدن مقامات دولتي وقوه اجرائيه است كه درنقل قول دومي درباال به آن اشاره شد .مثال زنده آن ،راي عدم اعتماد به داكتر سپنتا است ؛كه اين سخن
ازچندين مصاحبه ها بطورمكرربيان شد ونشان دهنده شكست علني پارلمان بوده كه ازنظرعوام هم مخفي نمانده وشك وترديد هاي روزافزون را درين باره ،و
 59درواليت بلخ شوراهاي سران ودرواليت پروان شوراهاي علما ،موضوع است كه ضرورت به درك وفهميدن دارد .يعني اين شوراها چقدردرتصاميم خود باالي نهادهاي رسمي وغيررسمي دست بازداشته وبه
چه حد نفوذ اثردارد واعضاي اين شوراها كي ها اند.
 60تالش ها وترغيب جهت بدست آوردن كرسي هاي ولسي جرگه متفاوت اند ،ومي تواند فرصتهاي انكشاف يافته را براي حمايت مفاد ،بدست آوردن شهرت عامه ،وبدست آوردن معاشات بلند حكومتي،
درصورت كه پارلمان مرجع موثرسياسي ازنظرعامه مورد توجه قرارنگيرد.
61

اين مصاحبه ها بخش از تحقيقات انتخاباتي بود كه توسط AREU

به راه انداخته شد .مالحظه فرمائيد:

AREU plost-elections brief by Noah Cobrun and AnnaLarson,” Parongage,

and a forthcoming AREU discussion paper on this subject (October )Kabul: AREU ,August2009( ”2009 Posturing, Duty ,Demlographics: Why Afghans voted in

.)2009

 62مرد نماينده از  NGOشهرواليت بلخ.
 63معلمه درشهر واليت پروان ،درباره اعضای پارلمان اظهارنظرمي كند ومي گويد آنان درتمام جلسات به سوي همديگرخود بوتل هاي آب پرتاب مي كنند وشواهد دردست است كه بعضا» درجريان
سخنراني با افراد هم اين كارصورت گرفته است.
طورنمونه مي توانيدمالحظه فرمائيدhttp://www.timesonline.co.uk/tol/news/,2006 May 9 ,Tim Albone, “ Woman MP is Attacked in Blow for Democracy”, Time Online :

. ece.14655 7 article

 64معلم ذكوردرشهر واليت كابل.
 65درحقيقت ،اين غيرعادي نيست درطرح دموكراسي تاسيس شده .
 66معلمه  ،درروستاي واليت بلخ (مغاير با ولسوالي فوق).
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گويا تصميم پارلمان نسبت به تصميم يك شخص ناكارا ثابت شد.
شوراهاي واليتي منحيث يك پل ارتباط ميان دولت ومردم به سويه سياست ملي ومحلي بوده  ،تا باعث پركردن خالها گردد .مگراين نهادحيثيت خود راتاحدي
ازدست داده واعتبارسياسي آن وابسته به برقراري ارتباطات با واليان واليات می باشد ،كه اين پروسه توسط فعالين سياسي بين المللي نظارت می گردد67.
حكم شوراهاي واليتي مبهم باقي مانده ،وتاحال هيچ تصميم مهم كه به سطح مركز اتخاذ و مرعی االجراء شمرده شده باشد و انجام نیافته است 68.درواليت
هاي بلخ وپروان جواب دهنده گان ازوجود شوراهاي ديني وسران غيررسمي حكايت كردند كه ازاثرنفوذ زيادي نسبت به شوراي هاي واليتي درمناطق
برخورداراند 69.باوصف ،شتاب وعجله درانتخابات سال  ، 2009توجه زيادي جامعه جهاني به سوي انتخابات شوراي هاي واليتي جلب گرديد ،تحقيقاتی كه
درسه واليت انجام شد نشان دهنده اين امراست كه تعداد كانديدان براي شوراهاي واليت نسبت به سال  702005افزايش كرده ،وهرچه عاجلتروباشتاب
پوسترها توليد وچاپ گرديد .درواليت بلخ هنگاميه تعدادكانديدان جديد از  19كرسي معينه اضافه ترشد ،بسياري كانديدان صاحب رسوخ ازدوباره راجسترنمودن
نام هاي شان انصراف ،وبه كمپاين ولسي جرگه كه درسال  2010صورت مي گيرد خود را آماده خواهندساخت .اثنائيكه  ،شوراهاي واليتي منحيث يك نهاد
وسيعا" ضعيف درجريان كاركردهاي خويش جلوه كند ،باوجود اين همه كاستيها؛ كانديدان شوراهاي واليتي منحيث يك سنگ تهداب باالقوه درعرصه هاي
عالي وبلند بخشهاي سياسي تلقي مي شوند71.
گذشته ازين همه سواالت ،راجع به وظيفه ومنفعت شوراهاي واليتي ،مردم را ازاشتراك ورزيدن درانتخابات سال  1388مانع نخواهد شد .مطابق مصاحبه
های كه انجام شد؛ كه چه كس درانتخابات اشتراك وكدام افراد از آن انكارخواهد كرد؛ درين راستا نقش بارز وتعیين كننده شوراهاي واليتي كه آيا مردم به
مراكزراي دهي آمدند ياخير به نظرنرسيد 72.درحقيقت از وظايف قانوني رسمي شوراهاي واليتي به نظرمي رسد درين عرصه كاراندك را انجام داده ،تا معلوم
كند كه چرا مردم راي دادند .همراي كساني كه مصاحبه صورت گرفت آنها اصرارمي ورزيدند تا بعوض اهميت دادن به نماينده گي محلي وقومي وتهيه خدمات
باالقوه آينده  ،ازنماينده گان انفرادي نيزتوقع همچوكار گردد.
بطورمختصر ،مراحل ومحالت كه براي نماينده گي سياسي درافغانستان وجود داشت براي بسياري قسمت ها به گمان اغلب موثرنيست.كه اين موضوع ازپاسخ
هاي مصاحبه هاي هويدا شد ،كه با مردم انجام پذيرفت .زمانيكه  ،بطورپسنديده ازآن تعبيرگرفته نشود فلهذا بايد فسخ شود.
با وجود اين ،نارضايتي وياس وسيع مردم درمورد كيفيت نماينده گي اين نهادها ظاهرشده كه خود يك تصويربطورفزاينده منفي حكومت داري دموكراتيك
را سبب خواهد شد.
 2.5نماينده گان  :افراد وگروها
اين بسيار مهم است تا نظريات وادراك عوام را درارتباط به نماينده گان انفرادي كه درسال  2005انتخاب گرديدند جويا شويم .نقل قول هاي زيرين كه
ازبسياري پاسخ ها اقتباس شده حاكي ازانتقادات شديد وجدي درمورد اعضای پارلمان تند.
اگرمابه واليت بلخ نگاه كنيم درزمان نماينده گي ضعيف ترين واليت بود كه حتي رضايت  %5مردم رادرباره اعضای پارلمان نداشت .تاحال بخاطرندارم كه
كدام يكي از اعضای پارلمان ازطريق رسانه ها ومباحثات درمورد واليت بلخ اظهارنظركرده باشند؛ وعالوه ازين اعضای پارلمان وظيفه كميشن كاررا پيش
مي برد درصورتيكه كسي به معضله دچارشود ونزد اعضای پارلمان جهت حل آن عارض شود آنها پول را مطالبه ودربدل مشكل شانرا درحكومت فيصله
مي كند 73.اگر مردم اعضای پارلمان راانتخاب كرده اند ،اين انتخاب كوركورانه بوده وحاال مردم ازين انتخاب پشيمان وتوبه مي كنند.اعضای پارلمان وعده
 67معلم مرد ،درروستاي واليت بلخ.
 68كرسي براي هرواليت توسط نفوس ابتدائي آن تخصيص داده شده.
 69اين عمل با شوراهاي واليتي دربرخي درجات واقع خواهدشد .چانس زياد ازطريق معرفي همين افراد به ولسوالي ها تخصيص داده شده كه يك الي دوكانديد قوي درولسوالي درصحنه رقابت مي آيند .راي
واحد غيرقابل انتقال( )SNTVسيستم راي دهي.
Noah Coburn and Anna Larson, Patronage, Posturing .Duty. Demographics 70

 71اين مباحثه قبال" ازمطالعات  AREUپيگيري شده()Larson, Afghanistan New Democratic Partiesكه درآن ازشيوه تقرب ازباال به پائين استفاده شده( بسيارازپاسخ گويان سران احزاب اند) اين
رساله مطالعه قبلي را كه درآن ازشيوه مطالعه ازپائين به باال انجام شده ونظرعامه درمورد نقش باالقوه اين احزاب دردموكراسي سازي را تكميل مي سازد.
بطورالزم  ،درين مطالعه هنگامي كه راجع به گروه ها پرسيده مي شود تيم تحقيقاتي نتوانستند تا تفاوت هاي را درميان گروه هاي مختلف دريابند  .مگرمنتظرمي شويم تا كه ازالبالي پاسخ ها اين تفاوت ها
برمال شود.
 72احزاب درافغانستان خود راطبق تعريف ستندرد عيارننموده اند وبطوررسمي متشكل ازسيستم انتخاباتي وقانوني نبوده ودرراستاي دموكراسي سازي كاري را به سرنرسانده اند .به پيمانه وسيع به اساس پايه
ها ي قومي وشخصي بنا يافته وبه مرام نامه فكري درتضاد واقع اند.واگردرصحنه بدرجه بزرگترويا كوجكترفعال اند مي توانند نفوذ چشمگيري كه مي توانند شبكه حمابتي راي دهنده گان را تهيه وبه نفع
خويش بچرخاند .جهت تحليل وتجزيه بيشتراحزاب افغان وتاريخچه آنها مالحظه فرمائيد.)Rutting Islamist ,Leftists and a Void in the Center( :
Group, “Political Parties in Afghanistan, “Asia Report No 73
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مساعدت هاي را با بيوه ها ،ايتام  ،جوانان ومكاتب كردندكه همه اين وعيدها بجزدروغ چيزي بيش نبود.اعضای پارلمان هيچگاه نظرواحد ومتفق نبودند
ودرپارلمان همديگرخويش را توسط بوتل هاي آب ميزنند  .ما نظير اين پارلمان را نمي خواهيم زيرا كه با مردم وعده سپردند تا براي معلمين شهرك هاي را
ساخته وضمنا” معاش معلمين را افزايش دهند .ولي برعكس به خود خانه ها ساختند وتقاضاي مبني برافزودي معاشات شان نمودند74.
تمام اعضای پارلمان براي منافع شخصي،جمع كردن پول وحفظ موقف هاي شان تالش به خرچ ميدهند.هيچگاه نخواستند تا مصدرخدمت به جامعه شوند.
درصورتيكه با مشكل مواجه شويم بدبختانه ازطرف آنها معاونت با ما صورت نه گرفته واوشان درتجارت خويش سرگرم وغرق اند75.
دربسياري ازحاالت ،اعضای پارلمان زيرانتقاد رفتند بخاطربه سرنرساندن وعدهاي كه درزمان كمپاين بامردم سپرده بودند .وهمچنان تقاضا خدمات عملي
كليدي  ،نقش واقعي آنها كه آيا آنان قانون سازاند ،يا تهيه كننده گان خدمات  ،مردم را درتشويش افگنده است .درپاسخ هاي ديگرمناطق روستايي بطورعموم
نه بطورخصوصي تمايل زياد موجود بود تا سيستم هاي انتخاباتي وپارلماني را به قلت ونارسي نماينده گي اصلي واساسي متهم ومالمت كنند.
اين سيستم به نسبت كمبود نماينده گي  ،واستدالل كه توسط خود افراد به ميان آمده ودرآن نقش اعضای پارلمان رابيان كردند يعني پيش كردن منافع است
كه اين درتضاد با عرضه خدمات است .تا هنوز ديگرپاسخ دهنده گان مانند نقل كننده فوق ،راجع به فقدان موجوديت به ارتباط انتخاب كننده ها تبصره كردند.
در بسا گزارشات كه از مصاحبه كننده درمناطق دهاتي تهيه شده؛ نماينگر اين قضيه بود كه اززمان كمپاين سال  2005ديگرآنها قادربه مالقات كردن با
اعضای پارلمان نشده اند .نه الضای پارلمان و نه ولسی جرگه كارنيك انجام داده اند .ما فقد آنها را درزمان كمپاين مالقات كرده ايم بعد ازآن هيچ كدام شان
را درولسوالي نيآمده تا ازمشكالت مردم آگاه شوند76.
به اين شيوه ،درجوامع شهري ودهاتي هردو ارتباطات مقطوع بين انتخاب كننده گان ونمايند ه گان منتخب شان توضيح وبيان شد .بطورقابل مالحظه ،تنها
اين خال آشكارنيست كه نبود ارتباط مردم را با نماينده گان آنها،كه اين موضوع توسط مردم مطرح و ايراد گرديد .وحتي بعضا" آنها درمورد هويت نماينده گان
كه بايد كي ها باشند نگران اند .كه اين موضوع درپاسخ هاي ازواليت بلخ روشن مي گردد.
ما هيچ نماينده درپارلمان نداريم ،مگرمن درمورد واليت بدخشان بعضي معلومات دارم.آنها شخص رادرپارلمان دارند؛ مگرشخص مذكوربه مردم خود كاري
نكرده  ،من آن اعضای پارلمان را میشناسم كه نمي خواهند خدمت كنند ،وصرف خود شان را تغذيه مي كنند.
نماينده مردم بايد ازبين خودمردم باشد ،نماينده خواه مرد باشد يا زن درميان مردم زنده گي كنند تا مردم اورا بشناسد .آنان بايد معضالت مردم رادرك كنند.
ولسوالي ما كه ازپرنفوس ترين ولسوالي هاي واليت است؛ ما نماينده درپارلمان نداريم.
درجريان حكومت داري كرزي تمام توجه به مراكز واليات جلب شد.تمام مساعدت هاي كه آمد با مراكزواليات صورت گرفت .اين درحاليست كه ولسوالي
ها ك ً
ال بي خبراند؛ هيچ يكي درمورد ولسوالي ها فكرنكرد حتي تمركزوالي هم باالي مركز واليت است .تا ازين طريق به جامعه جهاني نشان دهد كه
آنها بسيارفعال اند؛ دراصل اكثريت مردم رافراموش نموده اند؛ اعضای پارلمان همچنان برسرمايه واليتي تمركزدارد.درانتخابات گذشته اعضای پارلمان به
سطح واليت تعين گرديدند  ،بنا برين ولسوالي ها ازنظرانداخته شدند.اين كارسبب شد تامردم به سبب عدم داشتن معلومات کافی ،نماينده گان خوب را تا بد
تفكيك نتوانند .وقتيكه براي اين واليت  11كرسي درنظرگرفته شد ،پاسخگوي نخست كه درفوق تذكرداد كه با هيچ كدام شان معرفت ندارد .پاسخ گوي
دومي اظهارنظركرد درمورد كمبود نماينده گان محلي درپارلمان ؛ باوجود درك اين حقيقت كه اشخاص انتخاب شونده درپارلمان به سطح ولسوالي ها نه ،
بلكه درسطح واليات تعيین مي شوند .اين سودمند خواهد بود تا باالي طريقه اصراروپافشاري شود تا تصوير اصلي وواقعي را درك ؛ وبه سطح مركزي نقش
راايفا؛وآن ساختارهاي كه درمحراق توجه نگراني هاي مردم قراردارد؛ وبراي هيچ يكي قابل قبول نميتواند باشد؛ تا مردم بطوركامل با آنها شناسايي ومعرفت
نداشته باشند .كه اين حالت درجامعه اكثراً دراوقات عدم ونبود آشنائي وشناسائي اظهارمي شود.
اين نوع تصويرفراگيرسياسي ومحلي درافغانستان به روزهاي انتخابات طي مصاحبه هاي اظهارگرديد .ودرنتيجه داليل مبني بر راي دهي كه به حد زياد متمركز
ومجتمع بود ،نسبت به آن چيزي كه رسانه ها به گونه مثال درمورد مقاومت دسته جمعي عليه طالبان توصيف وتصويرداده بودند.
پاسخگويان درمورد راي دهي گفتگوكردند وراي خويش را براي رهبران جامعه وسران قوم كه آنها با مشكالت شان معرفت وبلديت دارند مي دهد .بهرحال ،
اين عمل درتعداد كانديدان سد واقع نخواهد شد وبراي عين راي دريك منطقه رقابت مي كنند كه اين كارباعث منقسم شدن آرا گرديده درپايان امر هيچ يك
از كانديد برنده نمي شود .كه اين كارمنتج به نگراني افغانها درمورد عدم حضور شان درشوراهاي واليتي خواهد گرديد .دركنارنظريات انفرادي نماينده گان ،
اين مطالعه همچنان نظريات عامه گروهاي سياسي ونماينده گي آنها را آشكارمي كند .مطابق باورهاي عمومي  ،گروهادرافغانستان ازشهرت واعتبارخوب بنا
 74شاگرد ذكور ،روستاي واليت پروان.
 75معلمه  ،درپوهنتون بلخ.
76

متعلمه  ،روستاي واليت پروان.
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برسهيم بودن شان درجنگهاي گروهي داخلي وفرقه يي برخوردار نيستند .اين سخن دربرخي ازپاسخ هاي كه نشان دهنده روش و رويه درست آنها درقبال
اين گروها است داللت مي كند.
گروهاي مختلف موجود است ،وبرخي آنها ازكانديد مشخص حمايت ميكند .اگريك شخص رئيس جمهورتعين شود پس تمام افراد حزب خودرا دركنارخويش
تعين مي كند .كه بعدا" درگيري ميان حزب وي ورقيب بازنده او آغازمي شود.
حزب های كشورما ادعا دارند كه احزاب سياسي اند  ،ولي درحقيقت اين چنين نيست اينها گروپ هاي نظامي استند .و زمانیکه آنها بخواهند سياستمدار باشند
خودرا به گروهاي قومي تبديل مي كند .بدبختانه درافغانستان هرعمل به گونه افراطي است واحزاب هم افراطي اند.
درين منطقه اثرونقش ازاحزاب سياسي نبود بنا برين ما انتخابات صلح آميزداشتيم .درشهرها برعكس بود احزاب مردم را ترغيب مي كردند تا به مفادات حزب
شان راي دهد .گفته مي شود  ،نظربسياردقيق راجع به سياست احزاب معلومات بيشتركه به ارتباط اين قضيه جمع آوري شده هويدا وآشكاراست  ،احساس
عمومي منفعت باالقوه اين احزاب منحيث بازي كنان سياسي عام است .اگرچه تنبيه قانوني پيگيري شده  ،به اساس اینكه درافغانستان احزاب خام ونارس اند
تا اين نقش را ايفا كنند.
دستوركانديدان بيشمار وحوزهاي راي دهي كه درآن كانديدان خود را درجلو قرادمي دهند و خطرتقسيم شدن راي عامه را درقبال دارد.باالخره هيچ يكي
ازكانديدان موفق به كسب فيصدي كه براي موفق شدن است بدست نمي آورد.
به نظر من ،احزاب بد نيستند .زمانیکه آنها براي يك مفكوره خاص كاركنند پس خوب اند ،باتأسف بايد گفت كه درافغانستان احزاب براي فایدهء خودشان
كارمي كنند و سرگرم منافع شخصي خود اند .اگراينها براي منافع ملي كاركنند يعني درعرصه هاي معارف نمونه وي ،صحت وغيره ...
اين كارخوب است  ،ولي اينها چنين كارنمي كنند .فعال" تمام مسايل لساني است كه اين اختالف باعث شده تا مردم ناراحت باشند .مردم نظربه سابقه كاري
احزاب  ،ازآنها خاطره خوش ندارند.مگراحزاب كه درآودن صلح وصفا نقش بازي كنند درست وقابل قبول اند .احزاب درميان مردم افغانستان نقش بسزاي
ندارند .برآنها است تا ازمعضالت مردم خويش باخبرشوند؛ وآنها را با دولت معرفي نموده ومشكالت شان را به مراجع مربوطه راجع سازند .كه درينصورت احزاب
جايگاه اصلي خويش را درميان مردم دريافت خواهند نمود .مگرحاال احزاب درساختن پاليسي هاي دولت هيج نقش ندارد .سپس مردم به پذيرش اين احزاب
حاضرنيستند .الكن دركشورهاي ديگر احزاب درساختن پاليسي ها ي حكومتي سهيم بوده ؛ وبه همين مبنا به تقاضا و مشكالت مردم رسيده گي كرده مي
توانند .شكايت عمده ازاحزاب افغانستان مشتمل با تعداد فروان آن ،مرامنامه مشابه ،كمبود قابليت  ،نبود بنياد فكري ،تمركزقومي  ،وعدم "منافع ملي" اند .آخري
به نظر مهر ثقه ميگذارد ،كه گويا احزاب فعاليت مي نمايند و به فرقه پرستي اززاويه قومي دامن مي زند .به رغم اينكه مردم را به وحدت ملي دعوت كنند.
اگراحزاب سياسي متحد شوند كاراحسن است ولي اين احزاب چنين نيستند  ،اينها درمقابل يگديگر شان جبه مي گيرند.
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 عدليه بايد به احزاب كه مفكوره ملي دارند ؛ براي افغانها كاركنند ودوراز تعصبات قومي ؛ لساني وغيره
باشد .حال شاهد وضعيت استيم كه احزاب فقط براي مفادات خويش مصروف داد وستد استند وضمنا" ميان شان همآهنگي هم وجود ندارد77.
اين تنفروبيزاري عمومي دربدل رقابت هاي سياسي ميان گروهاي سياسي ،اين راواضح مي سازد كه ناراحتي زياد وضديت سياسي بطورمجموعي عرض اندام
كرده است .اين مي تواند كه ازيك سوبه واقيعت ارتباط ميگيرد كه درافغانستان ،سياست ها پيروز اكثرا" به طورچشمگيربرنده شوند همه را دراختيارگرفته
و شكل سيستم هسته يي را بخود اختيارميكند .وبه فرهنگ ترغيب نمودن حاميان خويش ميتواند خطرفزاينده را متوجه وضعيت كشورسازند 78.از جانب
ديگر دركشورهاي كه سياست توافق وتطابق معرض اجراقرارمي گيرد ،به تصاميم نهائي تا وقت دست نمي یافند تا وقتي كه هربازي كن سياسي حاضروقانع
نگردد هيچ دست آورد وجود ندارد يعني توافق دوجانبه حتمي است 79.اصول اكثريت كه اداره دردست اش است ومخالفت زيادترمعموال" درحالت عمومي كه
درينصورت ضرورت است تا ازمخالفت هم جلوگيري بعمل آيد.ضديت كه بطوراختالف سياسي آغاز مي شود ميتواند افزايش يابد ومنجر به درگيري خشن شود.
ازدرگيري هاي اخير ميان احزاب سياسي نتيجه بدست آمد ،اين نگراني قابل درك،حقيقت را عيان كرد كه درتاريخ سياسي افغانستان طي قرن ،20
نظيرهمچومخالفت هاي سياسي صلح آميز ديده نشده است .گرايش وتمايل جهت انتخاب گروه يا كانديد كه طي رقابت به شيوه منفي انجام مي شود بطوركل
قابل تحيروتعجب نيست .روي همرفته ؛ اين گمان به سوال برمي گردد  ،كه دموكراسي سازي دركشورهاي بعدازجنگ يك فشارپايدارخواهد بود.ودركناراين،
تشويق به رقابت هاي گروهي كه ميتواند درعرضه دموكراسي سازي  ،ومدل ساختن سيستم هاي سياسي درترويج دموكراسي مثمرواقع خواهد شد.
 77معلم ،روستاي واليت كابل.
 78طوري مثال  ،والي واليت بلخ به همراي عبداهلل عبداهلل ايستاده گي كرد  ،بخاطرمخالفت با كرزي ،آيا ازدست پست اش به مفهوم اين بود كه بايد كرزي درانتخابات برنده شود.
 79درحاليكه اين يك بيانيه بسيا رعمومي است ،تحقيق براي اين مطالعه  ،توافق ورضايت ،مبني برتصميم گيري درجوامع متفاوت نژادي وجغرافياي مدرك رادريافت نمود.

22

بسوی دموکراسی افغانی؟ تجسس نگرش ها در مورد دموکراسی سازی در افغانستان

الكن اين نكته را درحساب نمي گيريم كه گويا احزاب درتفرقه اندازي ميان گروها اصرارمي ورزند ودرشعله ورساختن اين تفرقه با استفاده ازنام سياست وفشارها
عامل اصلي اختالف ميشوند80.
درمورد ارتباط نداشتن آنها به نماينده گي درانتخابات پارلماني سال  2005سخن درمورد منحل شدن گروه هاي سياسي ،به زبان نبايد آورد .گروها درآماده
كردن جناح ها جهت حمايت ازكانديدان خواه به شكل رسمي بود يا غيررسمي با آنها ضم شده  ،باوجود شرايط ناپسند ظاهري درقبال احزاب وسيستم راي
دهي انفرادي  ،كه اين شيوه براي برخي ازاحزاب معين ازيك ارزش خاص ،اظهاركردن وابسته گي سياسي وهويت برخورداربود 81.كه اين عمل دروجود
گروهاي مجاهدين ديده مي شد آنها به طورفعاالنه درآماده كردن حمايت قومي ومذهبي شبكه هاي راي دهي ،كه اين كاردرتغيرسرنوشت درجات پيروزي
نقش بسزاي داشت 82.اگرچه  ،پاسخ هاي درمورد مطالعه باقي مانده ؛ درباره بسياري احزاب به شكل آشكاردربرخي قمست ها انتقادات مبني برفعاليتهاي شان
 ،وهم توانايي اينها كه بتواند بشكل مستقيم نماينده گي ازمنافع ملي كند موجود است.
 5.3نماينده گان كه به صحنه خواهند آمد كي ها اند؟
نكته نهايي كه قابل ذكراست و اين سوال كه چي كسي واقعا" شايسته نماينده گي درسيستم دموكراتيك افغانستان است  ،درحاليكه دربرخي ازپاسخ هاي
روستايي اين سخن برمالشد كه افغانها منحيث افراد مستفل حق انتخاب كانديد شان رادارد .ومعلومات ديگركه ازروستاها بدست آمد ؛ عده زيادي درمورد راي
دهي به شكل دسته جمعي سخن مي گفتند.
( درانتخابات گذشته ) ما معلومات را ازنماينده گان قريه بدست آورديم  .وبعد تصميم گرفتيم كه به كدام كانديد مناسب راي دهيم.
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ما مي خواهيم به داكترعبداهلل راي دهيم كه اين موضوع را همراي اعضاي فاميل هم مطرح كرديم ؛ چراكه داكترعبداهلل درافغانستان بوده جهاد نموده ودرباره
افغانستان درك دارد .درقريه جات مردم بسيارساده اند  .ازهمين خال آنها احزاب استفاده كرده كارت راي دهي شان را جمع آوري كرده ودرانتخابات بعدي به
كارمي برد .افغانستان نوع از جامعه دسته جمعي بوده ،درينجا قبيله ها  ،گروه ها ودسته هاي مذهبي به شكل منطقوي به سيستم قريه زنده گي دارند .مردم
افغانستان طوري كه سران وبزرگان شان هدايت ودستورميدهند همانگونه عمل مي كنند.يك ازاصول دموكراسي اينست هركسي كه صاحب عقل است خود
مختاراست .
دولت بايد موثرباشد وبه هيچ گروهي وابسته نباشد .در حكومت هاي دموكراتيك تنوع نظريات بايد تشويق گردد وتمركزبيشتربايد به افراد شود نه به گروپها؛
درنظام دموكراسي هر فرد حق دارد تا ابرازنظركند.
تعداد ازعوامل است؛ كه در تمايل واضح به سوي راي دهي دسته جمعي مي تواند ممد واقع گردد  .طوري كه نظربه وضعيت جامعه افغاني ،درپاسخ چهارم
فوق محسوس شد .واين نظر به اندازه ازمعلومات بدست آمده مناطق دهاتي  ،كه درآن يك احساس دسته جمعي رضايت وتصاميم مجموعي درباره كانديدان
انتخاباتي به نظرمي آمد ،حاصل شد .درحقيقت  ،بربنا اشاره پاسخ فوق اين امرفردي سازي آنقدركه گمان برده مي شود آسان نبوده وبه مانند فرد سازي
كه درغرب به ديده احترام به آن نگريسته مي شود عملي شود .اين عمل درميان جامعه افغاني به پيمانه وسيع نگران كننده است ازينكه عده زيادي ازنفوس
افغانستان بيسواد بوده وبه ذريعه جبروفشارتوسط سران قومي به كانديد كه سران قومي با آنها معامله كرده اند به راي دادن به آن سوق مي كند .فلهذا  ،ازطرف
برنامه تساوي وچگونگي سياست دموكراسي سازي عين سهم راي دهي به شهروندان داده مي شود؛ صرف نظرازينكه درمورد ميزان بيسوادي  ،وفشارباالقوه
باالي بيسوادان توسط قوماندان غارتگرفكرشود ،كه اين خود ميتواند عامل مشكل آفريني شود.
اين گفته مي شود ،موضوع هميشه مشكل آفرين است  ،ازينكه علت درمورد كلتور افغانستان نسبت داده شود اين درحاليست كه نفوس اين كشور بطورپراگنده
به سرمي برند.
اين هم مهم است كه به آن توجه مبذول بايد داشت يعني اثرات سيستم انتخاباتي باالي اشكال راي دهي  ،وبه راه انداختن اشكال راي دادن انفرادي ،واصرار
باالي انگيزه هاي كه كانديدان ذريعه آن مي توانند كمپاين نموده تا كه درتمام قريه جات آرا را به خود اختصاص دهد .به سبب شرط حوزه چندين عضوي
 ،كانديد مكلف با بدست آوردن فيصدي بلند درقريه كه برايش داده شده نيست بلكه بيشتربه اين نيازدارد تابه فيصدي زياد درميان كانديدان واقع گرديده و
براي كرسي هاي كه به اين واليت تخصيص داده شده برنده شود .ازينرودوباره برمي گرديم  ،به يك ولسوالي وبدست آوردن حمايت دسته جمعي ازيك يا
 80معلمه،ازدهات واليت بلخ.
 81متعلمه  ،ازشهردرواليت بلخ.
 82دوكاندار ،درشهركابل.
Parliamentary elections in order 2005 In Wilder. A House Divided, Ethnic groups in Kandahar and Herat are found to have mobilized collectively during the
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دوقريه؛ بربنياد آشنايي وشناسائي درمورد قريه كه اين عمل باعث بدست آوردن آرا زياد شده وسبب موفقيت وي مي گردد .گذشته ازين ،اگركانديد ازمنطقه
بوده ويا درمنطقه با اشخاص بارسوخ ،سران قوم وديگراعضا جامعه درتماس باشد نامبرده مي تواند به هرشيوه كه بخواهد؛ولو به زوروجبرباشد ميتواند آرا مردم
را ازآن خودنمايد.
پس ضرورا" ،دموكراسي درافغانستان بطورواقعي عملي ميشود يا عملي كردن مراحل راي دهي كه دراين كشوربصورت توافق عمومي به ميان مي آيد كه
افغانستان بايد به همين طوراعتراف كند.
گذشته ازين؛ به نظرمي آيد بدون درنظرداشت سيستم رسمي انتخاباتي  ،راي دهنده گان درافغانستان به طرق اجتماعي آماده راي دهي خواهند شد درصورتيكه
اين شيوه در حمايت وكاميابي كانديد مورد نظربسيارمفيد ثابت شود .به هرصورت ،مسله كليدي اين نيست كه چطورافغانها راي ميدهند ،بلكه اين خود افغانها
اند كه درسراسركشورشان توانايي دارند تا درمورد خود ومنافع خود توجه كرده كه آيا انتخابات انفرادي ويا مجموعي بطوركافي قابل نمايش است.
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 .6اختتاميه

دموكراسي اغلبا” يك پديده بذات خود مفيد درمورد پيشرفت سياسي؛ اجتماعي واقتصادي دولت هاست .كه همچو دموكراسي سازي به پيمانه وسيع ازطرف
جامعه جهاني منحيث كاركردعالي ترقي داده شده ،وهمچوحالت درافغانستان،جائيكه بعدازجنگ؛ به مراحل دموكراسي سازي توجه مبرم ملي وجهاني معطوف
گرديده  ،توجه اندكي به مفهوم اين كلمه درافغانستان شده .
با اين همه ،معلومات بيشترضرورت است  ،تحقيقات اساسي با كيفيت كه جهت اين مطالعه درسه واليت افغانستان براه انداخته شد؛ كه طي آن راجع به سطح
پذيرش اين گونه مراحل دموكراسي سازي كاهش درميان شهروندان بنا برعلل متعددي رونما شده است.
عامل نخست،اين دموكراسي را بطورچشمگيري بادموكراسي نوع آزادي فردي غربي مرتبط دانسته ،كه درفاصله با نورمهاي مذهبي وكلتوري واقع است.
اگرارزشهاي آزاد درافغانستان ادامه بيابد با توجه بااينكه باالي افغانها تحميل شود  ،پس درينصورت به حد زياد انكاروابا ،بشكل مجموعي ازمراحل دموكراسي
وبه آن به ديده فرهنگ غربي نگاه كردن،ازآن دوري خواهند جست .عامل دومي ،سراسيمه گي وسيع درباره فوايد كه دموكراسي مي توان آنرا آورد ،توقع
ازعملي كردن قانون ولي به ناكامي منجر شدن آن ،پيشرفت اقتصادي  ،ومايوس بودن مردم درباره وخيم شدن اوضاع امنيتي عنوان شده است.وضمنا” نگراني
ها راجع به ترغيب رقابتهاي چند حزبي كه ومخالفت سياسي سبب بد خواهد شد.
عامل سومي ،نماينده گي دموكراتيك به سويه عالي ذاتا” داراي عيب است .به سبب نارسائي وفريب محسوس شونده باالي مراحل رسمي نماينده ،ونماينده
گان منتخب اثرنفوذ خواهد كرد.
درنهايت امر ،نبود ارتباط اساسي ميان حكومت ودولت بوده كه به اين شيوه شكل رسمي نهاد دموكراسي نيست.
باوجود اين همه عوامل  ،خواهش وتقاضاي وسيع راجع به سهيم شده عامه درمراحل دموكراسي ازمطالعه درسه واليت هويدا شد.مفكوره اشتراك دردموكراسي
وخودمختاري حكومت تا هنوز درمالحظه عالي قراردارد.كه اين عمل در انتخابات دوردوم سال  2009قابل باورنبود  .وحاال عملكردبطورآشكارراي دهنده
گان كم ،وادعا هاي دروغين آنها برمال شد.مگر با وجود اين هم افغانها خواهش دارند تا درانتخابات حصه بگيرند؛ وحكومت را انتخاب كنند كه نتايج حاصله
آن به پيمانه وسيع گمان برده مي شود كه ازقبل تعين شده اند .وهمچنان اشتراك درآن ممكن به قيمت سرآنها تمام شود.درواقعیت اين آزمون براي افغانها
دموكراسي واصول دموكراسي را به بار نياورد.
همراه با آنان كه راجع به اين مطالعه مصاحبه صورت گرفت اذعان نظركردند كه سيستم حكومت دموكراتيك ضرورت به زمان دارد وبطورفوري وعاجل
محال است.
اين يك نكته مفيدمورد توجه ،براي اعضاي جامعه جهاني خواهد بود ،كه ميخواهد كه انتخابات سال  2009را منحيث بخش مهم حكومت داري دموكراتيك
دركشوربه تصويربكشد .دموكراسي ودموكراسي سازي درافغانستان دربرگيرنده مدت طوالني  ،خوش آيند و مراحل باارزش خواهدبود .كه يك بارديگرموافق
با نظريات افغانها به تشريح ضرورت دارد.
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