
 
 يک دو سخن در بارًه دموکراسی و صلح

 
 داکتر اکرم عثمان

 
در سالهای اخير به همت عده ای از هموطنان بادرد ما اين جا و آنجا کانون های سودمندی بخاطر تآمين صلح و 
دموکراسی برپا شده که بشارت از امر خير ميدهد و اگر پا بگيرد و دير بماند بدون شک پيامدش ايجاد جوی سالم 

اسی خواهد بود تا از همين دور بر دو مهمترين و مطرحترين سوالهای زندگی ما که آوردن صلح و دموکراسی سي
 .در کشور است بيانديشيم و چند چونش را بسنجيم

ظاهرأ چنين مينمايد که اگر ما باهم برادر و منسوب به ملتی واحد هستيم نبايد بخاطر تصاحب و تقسيم قدرت دکه 
ن صلح و دموکراسی است همدگر را تکه و پاره کنيم و ديگر اينکه اگر واقعأ در کشور ما ملت درونی ترين مضمو

با تمام مشخصات معاصر آن تشکيل شده است، بايد همين قدرت را ناشی از رآی و اراده مردم بدانيم و تا مستقيم و 
 جنگيم و در هر کوچه و ولی همينکه می بينيم بر سر بلست بلست خاک وطن می. غير مستقيم اعمالش کند

فرسخها فاصله » دموکراسی«و » صلح«پسکوچه حکومتهای عليحده تشکيل کرده ايم گواه آن است که بين ما تا 
بلکه بخاطر تفاوت های مقدماتی . وجود دارد و نه تنها اين دومهمترين معقوله را به اين زودی تحويل نمی گيريم

 سمت و منطقه، لهجه و وطرز گفتار، قد و قواره و چشم و ابرو حاضريم تر، از گونهء قوم و قبيل، تيره و تبار،
همدگر را پوست بکنيم و به چنگل ها بياوزيم، و طرف اينکه در اين نوبت اين کارها از بهترين های ما به اعتبار 

 .امر معروف و نهی از منکر به ظهور رسيده که قضيه با بهت انگيزتر کرده است
ين تفاوت ها در گذرها و محله های کابل هنگام جنگهای تنظيمی و فرقه ای، مجوز حکم همين سه سال پيش هم

بيدرنگ » ف«و » پ«اعدام بود و صدها و هزارها بيگناه بخاطر شکل و چشم و بينی ويا تلفظ نادرست حروف 
ی اجتناب ناپذير اگر چنين ادعايی باشد مصداق کامل باشد ضرورت. تيرباران شدند و زن وفرزند شان به يغما رفت

 . گذاند و مبدل شود و هيچ توطئه ای چه داخلی و خارجی نتوانند او را کاينش را مله
و همين پارامتر درجهء شعور سياسی سطح ! آن ارزی که می ورزی: سخن پير انصار ما هستيم که باری گفته بود

 .فرهنگ و قدر و منزلت ما را در جامعهء انسانی تعيين ميکند
 و حتی با لجام از پشت عينک بالنسبه سياه به مسايل می نگرم تاباشد اين مهم را سهل نگيريم و هريک من به عمد

 .به سهم خويش بدون ذوق زدگی و شتابزده گی مطلب را در آئينه تاريخ معاصر و گذشته ما ببينيم
نميگذرد و آنهم نه به در تاريخ معاصر، از عمر مبارزه مردم ما به خاطر حکومت مشروطه بيش از هشتاد سال 

بلکه بخاطر تحديد بخشی از صالحيت های راس هرم قدرت بود که تا انگاه . معنی انتقال کامل قدرت به ملت بود
و از آن پس خاطراتی از دوره امانی و صدارت شاه . فعال مايشانه بود و خود را منشأ و منبع قدرت ميدانست

 که قدرت تا حدودی در بدنهء هرم سياسی ـ از دو قاعدهء آن ـ توزيع محمود خان و دورهء دموکراسی دهساله داريم
شد و به روشنفکران ما مجال داد که در تشکل های نيم بند سياسی جمع شوند و مسايلی را پخته و ناپخته عنوان 

 چشم مع الوصف تمام اين مجال ها مقدمه ای برای آموزش فرهنگ سياسی بود که نمی توان از اهميت آن. نمايند
 .پوشيد

از آن پس نهضت های ديگری پديد شد که برخی باخواست و نياز عمومی منطبق بود و برخی گرته برداری و 
نسخه برداری از نظام هايی بود که به درجات تکامل اجتماعی باالتری قرار داشتند و نتايج حاصل از آن مهندسی 

 .نه خود مانرااجتماعی نشان داد که ما نه آنها را خوب شناخته ايم و 
بنابرين به قول معروف ما باد کاشتيم و توفان درو کرديم ـ همان توفانی که هنوز گرد و خاکش نشسته است وبسيار 

 .دشوار است که بگوييم عاقبت کار به کجا خواهد کشيد
کراسی های ليکن آنچه را که به صراحت می توانيم پيشگويی کنيم اين است که به هيچ روی آن نظام مبتنی بر دمو

 .رايج در دنيای متمدن نخواهد بود
روند طبيعی شکل گيری دموکراسی زوال فئوداليه در عرصهء مناسبات زمينداری، ظهور مؤسسات و نهاد های 
جديد تجاری و صنعتی و همت طبقه متوسط، رشد مناسبات کاال پولی، جدايی دين از مناسبات برقراری مالکيت 

تصادی، بيرنگ شدن تمايالت عشيره ای قومی، زبانی و نژادی، غلبه خرد گرايی خصوصی برزمين و تاسيسات اق
بر نظامات بستهءانديشه ای در نهايت تحکيم موضع و حق فرد و جامعه به عنوان مضمون و محور نظم اجتماعی 

 سياسی و باالخره تحقق حقوق تمام آعاد و اجزای جامعه در امر تاسيس، تدوين اداره و کنترول قدرت و نظام
ميباشد، اما گاهی در مواردی بسيار استنثنايی بعيد از احتمال نيست که شکل خاصی از تعادل و توازن قدرت بين 

 که بتوان آن را شکل غير  عناصر تشکيل دهنده يک جامعه غير مدرن و ماقبل سرمايه داری نيز برقرار شود
ای ما به چنين شکلی از تقسيم قدرت تن در دهند ولی متعارف دموکراسی ناميد و نا متحمل نمی نمايد که ساالر ه

ما نبايد به اين بسنده کنيم چه چنين شکلی باز تقسيم قدرت را از ذروه بسوی قاعده ميرساند و اکراه و اجبار، انگيزه 
دموکراسی مرحله وااليی از رشد فرهنگ و تعالی فکر و وجدان آدميست ـ مرحله ای تاريخی شده . وجودش ميباشد
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 غير اجباری و غير خلق الساعه که در روند تحول تدريجی جامعه به عنوان يک Aktuelير پاراستوتی غير غ
 .نياز اجتناب ناپذير اجتماعی، تاريخيست ميابد و انصراف از آن چون اعتيادی مزحق، تاحدودی مستحيل مينمايد

اخله اعم از کشورهای عمده صنعتی و اگر تجزيه افغانستان مانند يوگوسالويای سابق برای جوانب بيرونی مد
همسايه ها منفعتی در بر نداشته باشد و آنها بقای منافع شانرا در چهار چوب همين مرزها ببينند احتمال دارد که 

آهنگ مصاله سرعت بگيرد و صلحی نااستوار جانشين جنگهای موجود شود و اين چنين عملی نيز ناکامی و 
ک کشور وقتی ميتواند ريشه ميگيرد که مثل دموکراسی به ضرورتی اجتناب صلح و امنيت در ي. ناکامل است

درينجا بی مناسب نيست قضيه را . ناپذير مبدل شده توطئه ای مچه داخلی و چه خارجی نتواند ارکانش را بلرزاند
مری بال از بعدی ديگر ببينيم و ذکر خيری از فرزانهء روزگار ما شادروان مير محمد صديق فرهنگ بکنيم که ع

اما سرانجام نه عوام الناس بلکه . کشيد، زندان رفت، رزميد، دود چراغ خورد و بهترين کتابها را برای ما نوشت
برايش ناديده گرفتند و خواستند شماری از دانشمندان ما با خط و نشان، حق انتخاب عقيده را در هرسمت و سوی 

ارج کتابهايش را بخاطر اعتقادات سياسی و فلسفی اش پايين بياورند و هيچ اندوهی دردناکتر از اين نيست که ما 
 . برپا کينم و فتوای آدمسوزی صادر نماييم) Inquisition(چون قرن دوازدهم ميالدی محاکم تفتيش عقايد 

شخصيتی آنچنان ،بی نياز از تعريف تبرئه و جانبداری .  شخص فرهنگ نيستدراينجا مراد اصلی جانبداری از
در عرصه حقوق . است» آزادی وجدان«يا » جرم«منظور، انگشت گذاری بر خلط محبث والتباس مفهوم . است

معاصر، هيچ عقيده ای مبنای جرم بوده نمی تواند مگر اينکه فعل سياسی يا غير سياسی مجرمی، در محکمه 
ح و منصف، با ارائه سند اثبات ،خطا ثابت شود، در غير آن تا منظور يک شخص از قوه به فعل در نيايد، ذيصال

 .نميتوان با پيش فرض يا قضاوت قبلی، آنرا جرم شمرد
بديهی است مطمع نظرما در اين مورد صيانت حقوق ذاتی و سياسی افراد از گونهء مشارکت در حق حاکميت 

گيری در انتخابات ،تصدی شغل قضا و مشاغل رسمی ديگر ويا برخوردار از ديگر چون آزادی عقيده، سهم 
امتيازات جامعهء مدنی ميباشد که نبايد آنرا در تنگنای اقدامات مجاز مقامات امنيتی در موارد پيشگيری از مجرم و 

د را با چه ميعارها وهمين مثال مختصر ميرساند ه ما تا کجا ديموکرات هستيم و فرهيختگان خو. جنجه فروکاست
 .می سنجيم

نکته ديگر اينکه در اين مورد مخاطب من کسانی هستند که به دگر انديشان ارجی قايلند و هنوز با عقايد جامد و 
 .»نرود ميخ آهنين در سنگ«بتونی شده مسلح نيستند و اال 

 .ر عضويت و پر جنبه استهميشه زبانهای بيان زنده گی، متفاوت بوده اند و اين تفاوت از خصايص جوامع پ
ما بايد جايگاه . تکامل از درون تقابل و چندگانگی ميرايد و مضمون اصلی جامعه شناسی نيز چيزی جز اين نيست

آزادی های فردی و اجتماعی را در تناسب و تعادل دقيق اين رنگارنگی ها، تقابل ها و ضد ها کشف کنيم و به 
و گفتار خودش، خود را بيان نمايد و حقانيت کامل حضور و وجودش را به هرواحدی مجال دهيم که با زبان پندار 

عنوان شهروند برابر حقوق نه تنها لمس بلکه آنرا با تمام قلب، درک و باور نمايد و حسن مطلع دموکراتيزه کردن 
 .جامعه نيز همين تمکين و انعطاف سياسی است

صورت ظاهرش ساختارها، ضوابط . ون و بيرون دارددموکراسی مثل هر معقوله سياسی ، ظاهر و باطن و در
قانونی و ميکانيسم های تشکيالتی است که اگر درست کار بکنند امکان دسترسی به مؤسسات دموکراتيک را ميسر 

و باطنش اين است که بسيار وقتها تمام اين تشکيالت عريض وطويل چيزی جز مقوا و پوست و لفاف . می سازند
 . اشکال استبداد پنهان و آشکار بين اليه ها و طبقات اجتماعی استنمی باشند و بدترين

از همين جا، دموکراسی پيش از اينکه ضابطه های قانونی و اداری و عمليه های تدوين و انفاذ قانون باشد يک 
 برخاسته معنای فهم کردنی و دريافتنی است که اشکال گوناگون بهره کشی انسان از انسان را ميزدايد و با قوانينی

 .از ارادهء آزاد مردم آنرا ضمانت می کند
ما هنوز به اعتدال انديشه يا يک انديشه اعتدالی که بربنای عقالنی ترين نصاب مناسبات و نيازهای اجتماعی ما 

استوار باشد نرسيده ايم و موضعگيری های ما اغلب در دو قطب چپ و راست افراطی بوده که عمدتأ در منش و 
ما هنوز تصور و تصوير کاملی از يک جامعهء متعادل آرمانی .  و امداد طراحان پشت پرده بوده ايمکنش سياسی،

مدل مدنيهء فاضله ما يا خبر از عهد عتيق ميدهد ويا . ما حضور خود را در زمان حاضر از ياد برده ايم. نداريم
 .اينکه به جوامعی توجه داريم که هزارسال از ما جلوتر اند

 تمام درازنای تاريخ، هيچگاه مجالی برای جلوه آزاد و اراده مردم افغانستان و کشور های منطقه با تاسف در
و تاريخ و جغرافيای ما ااغلب با پنجه آهنين قدرتمند خودی و بيگانه شکل گرفته است و ملت . موجود نبوده است

ش قرن حاضر با دادن مليونها شهيد افغانستان چه در جنگهای آزادی بخش قرن نزدهم و چه در جنگهای رهايی بخ
و هردم شهيد هرگز سايه سار آزادی را نديده و شهی استقالل را نجشيده استو پيامد هر پيروزی تايخی، برای 

رعيت در افغانستان، آغاز دورديگری از ادبار وسيطرهء ستم اجتماعی بوده است و اين حقيقت به قدری آفتابيست 
 مفهوم نجات بخشای  از اين سبب آزادی به عنوان يک مضمون و. انگارش کردکه با هيچ طفره ای نميتوان 

 .اجتماعی در فرهنگ سياسی ما جايی نيافته و پيوسته مورد سوء استفاده و سوء استعمال بوده است



که از بوده که ستم کرده، و اين حقوق است ) البته با تعبير مسخ شده و متداول آن(بنابرين در افغانستان اين آزادی 
پس رسيدن به تعريفی مناسب برای . دسترس مردم دور بوده و به آزادی و رستگاری واقعی منتهی شده است

 .آزادی در کشورما که باز تاب دهنده سعادت و سالمت رعيت باشد، ضرورت مبرم دارد
ی، برخورد های اکنون در افغانستان آزادی با انارشيسم، تجزيهء مملکت جنگهای فرسايندهء داخلی، آدم رباي

قومی، قبيله ای و مذهبی، دست اندازی به نام و ناموس مردم متعارف کوچه و بازار غارت ميوزيم ها، انتقال دار 
و مدار کشور به شمول بس های شهری به بازارهای پشاور، تحقير زنها و تذليل تمام مظاهر زندگی مدنی تعريف 

 .اهداف و غايه های ستراتيژيک عاشقان آزادی راستين بوده استـ همان چيزی که درست در نقطهء مقابل . ميشود
سوال عمده اين است که آيا جهاد مردم افغانستان سزاور پاداش از اين بيشتر نبود؟ و آيا آزادی ملی، تماميت 

ارضی و اعمال حق حاکميت مردم باهمين دست اندازی ها تعبير و تفسير ميشود؟ بدون شک آنچه در کشور ما 
 .د ناقض چشمداشت و انتظار است که مردم از آزادی سياسی داشتندميگذر

بايد پرسيد که ملت در کجای اين ماجرا حضور دارد؟ و در چه کاری اعمال صالحيت می کند؟ به فکر من بجز 
مپ ملت را غارت شدهء در ک. ملت، ديگر تمام معاندان خودی و بيگانه آستينها را برای انهدام افغانستان برزده اند

های مستقر در پاکستان و ايران زندگی می کند، ملت ما در مخروبه های کابل و هرات و پلخمری و قندوز و 
 .قندهار زير خروار ها سنگ و گل خشت مدفون شده است

آزادی و صلح و دموکراسی، بدون حضور تمام و تام يک ملت زنده در صحنه سياسی، اعم از انتخابات و 
 دولت معنی ندارد و چه بهتر که همه ما بخصوص انجمن های بيدار صلح و تأسيس ازگان سه گانهء

 .دموکراسی اين مهم را جدی بگيرند و ملت را برتر و فراتر از جناح بندی های موجود بدانند
 




