
از تفنگ ساالرى تا مردم ساالرى
راه درازى در پ�ش است

وقـتى آدم از ب�رون وارد افـغانسـتان مـ�ـشود آن شـور و شوقى را كـه انتظار دارد در مـردم مشـاهده نمى كند و دل�ل
عمـده8 آن ا/ن است كه استبـدادى خشن , زورگو و در ع�ن زمـان با انضباط جا/ـش را به نوعى بى نظمى و حالتى
كه در آن صدر و ذ/ل معلوم ن�ست خالى نموده است و بنا بر ا/ن , وفادارى به ارزشها /ا اصالً وجود ندارد  و /ا

اگر وجود دارد از رنج تب در بستر ماللت مى تپد.
ن�ـرو هاى جنگى و تفنـگ بر دوش همـه قهـرمـان شـده اند و راد/و و تلو/ز/ون دولـتى  با تلقـ�ن ا/ن كـه در/ن خطه8
مـرد خـ�ـز همـه از (الM) تا (ى) قـهـرمـان اسـتند آتش ا/ن روحـ�ـه8 قـهـرمـان بازى و قـهـرمـان پرسـتى را باز هم پكه
م�كنند اما , در/ن د/ار قهرمانان و قهرمان پرستان كه فـقـر , مرض و صد گـونـه درد بى درمان دمـار از روزگار
مردم بر آورده است تا بخـواهى وفادارى نسبـت به اشخاص فراوان /ـافت م�شـود ز/را , ا/نها (اشخـاصى) استند
كه /ـا خود قدرت دارند /ـا به تجل�ل و تكر/م مُردگـانِ قدرتمند روى آورده اند تا بـد/ن وس�له شـخص�ـتِ خود را
بزرگتـر از آنچه واقعاً است جلوه دهند و /ا طورى خـود را با صاحب قدرت پ�نه كـرده اند كه با چكش و سندان
ن�ز نم�توان آنـان را از هم جـدا كرد.  وقتى صاحب قدرت م�گو/م منظورم به ه�چ وجه آن صاحب قدرتى ن�ست

كه بنا بر تجربه و كفا/ت بر /ك كرسى معتبر تك�ه زده است و چون خودش اهل كفا/ت است در د/گران ن�ز
همان را م�جو/د كه خود دارد بلكه منظورم صاحب قدرتى است  كه /ا به تنظ�مى شر/ك در قدرت ارتباط دارد
و /ا با مـقـتدرى كـرسى نشـ�ن , خو/ـشاوندى. آرى از چن�ن حـزب�ى زورمند و /ـا از چنان كرسى نشـ�ن مـقـتدر كـه
بعد از سـالها به چنان مقـامى رف�ع رس�ـده است و نبا/د زود خـود را گم نما/د و دوستـان روزِ بد را از /اد بِبَرد هر
كس انتظارى دارد و بالطـبع نه تنهـا دوستـان و خـو/شاونـدانِ نزد/ك بلكه دوسـتانى نظـ�رِ همـسـا/ه8 برادر اندرِ زنِ
پسـر كاكـا/ش ن�ز به دورِ حلواى قـدرت او گرد آمـده اند تا سهـمى از ا/ن خوانِ /غـما كـه نامش افغـانستـان است
بردارند و چون تفـنگِ جناب آمـر در پهلــوى كـرسى8 آمـر/ت دمِ دسـتش اسـت آن مـرد كـ�ـست كـه او را بـا همـه بى
كفا/تى ها و شار/دگى هاى كـارش از كرسى بر خ�زاند ; مگر نه ا/نست كه او جهـاد نموده و ا/ن كرسى غن�مت

آن  جهاد است ? (اگر چه ا/ن خود بخشى كوچك از دردِ سرِ نظام دولتى در افغانستان است.)
متـأسفـانه دردِ سرى كه قـوماندانان و صـاحب قدرتان مـحلى ا/جاد كرده اند بـزرگتر و پ�ـچ�ـده تر از آن است كه
در ا/ن نگارش بر رسى شـود. ا/نان كـه د/روز ادعا داشـتند كـه صرف در راه خـدا جهـاد م�كـنند و جهـاد شان جُـز
خدا خواهى سـا/قه اى  د/گر ندارد  امروز گوسـفندى را كه از چنگال گرگ اسـتعمار ربوده اند بر سـرِ بازار شقه
شـقـه مى نمـا/ند و چون براى هر كس به انـدازه8  جهـادش سـهم نمى رسـد به سـوى همـد/گر تـوپ و تانك شل�ك
مى كننـد و اگـر هر روز سـرِ چنـد تا ب�گناه در راه هوس هاى قــدرت طلبـانه 8 شــان برباد رفت فـداى جــفتِ بروتِ
شان كه « سوء تفاهم هاى برادرانه8 شان» سبب چن�ن كار ها م�ـشود ز/را كه آن « سوء تفاهم ها » انباشته8 ب�ست
و چند سال مـبارزه8 دوامدار است و كشـورى را كه ب�ست و چند سـال جنگ و مداخله8 خارجى و/ران نمـوده باشد
/ك شبه نم�توان آباد كرد.  آخر مردِ م�دان كـ�ست به آقا/ان بگو/د كه نه تنها مسئول ب�ست  و چند سال جنگ

داخلى بلكه محمِلِ مداخله8 خارجى هم شما خود بوده ا/د و حاال نما/شنامه هاى كم�د/ى د/موكراسى و مردم
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ساالرى را ن�ز خود مى نو/س�د و عمالً به مردم  مى گو/�د : «د/موكراسى /عنى ا/ن كه من به جاى شما رأى
م�دهم و نما/نده بر مى گز/نم , من به جاى شما فكر م�كنم و من به دلخواه خود بر شما فرمان مى رانم و بر

منابع مالى و اقتصاد/ى كشور هم به جاى شما دستِ تصرف دراز م�كنم و قانون هم همان چ�زى است كه من
م�گو/م و هر چه كه من م�كنم پاداشِ همان قربان�هاست كه در راه جهاد داده ام !  ب�چاره دكتور اشرف غنى

احمد زى تا دهان باز كرده بود كه حرفى در باره8 خود سرى ها و قوماندان ساالرى هاى مزارشر/M بگو/د /ك
تن از جنگساالران كه همه كاره8 آن د/ار است به اصطالح خرمنش را هتاكانه با شاخى باد كرده بود كه :

« وقتى ما جهاد م�كرد/م تو در بهشت امر/كا در جوى هاى ش�ر و عسل غوطه م�زدى و اكنون انگشت انتقاد به
سوى مجاهدان دراز م�كنى كه اگر جهادِ آنها نبود وطن را گرگ شوروى اكنون وقت بلع�ده بود.»  و و/د/وى

ا/ن نما/ش مضحك را چند/ن بار از تلو/ز/ون بلخ ن�ز به چشم مردم عادى مى زدند كه اگر پاسخ ما به /ك وز/رِ
مقتدر ا/ن باشد اشخاصِ عادى همان بهتر كه خود به حساب خود برسند و ب�هوده بر روى پلنگ پنجه نكشند.

جناب كرزى /ا با/د تجاهلِ عارفانه بنما/ند و /ا آسوده درگوش ف�ل به خواب رفته باشند تا از دركِ ا/ن
حق�قت ساده بازمانده باشند كه جنگساالران محلى و زورمندان شهر هاى بزرگ در حلقه8 كاب�نه8 خود شان
حام�انِ ن�رومند دارند و تا آن وقت كه چن�ن مرب�ان دلسوز دارند ناگز/ر كامِ شان از مرباى قدرت ش�ر/ن

خواهد بود.  در حال حاضر ا/ن قوماندانان محلى كه اشخاص دور و بر خود را به اخت�ار خود مقرر و بر طرف
م�نما/ند براى آ/نده8 د/موكراسى و مردم ساالرى تهد/د بس�ار خطر ناك استند كه جناب كرزى نه تنها از

برخورد جدى با آنان در مانده بلكه در بس�ارى از موارد با آنان سازِ همآهنگى ن�ز سر كرده است و به طور مثال
براى ترم�م مزارِ ا/ن و /ا آن جنگساالر دالر بخشى ها مى نما/ند.

ا/ن فرمانروا/ان محلى كه آشكارا و بدون پرده پوشى حرفِ خود را قانون مى پندارند تمام منابع مال�ى وال/اتِ
خود را در دست دارند و گاه گاه به عنوان رشوه و ب�شتر براى ساكت نگاه داشتن دولت مركزى چ�زكى به باال
مى فرستند تا دست نوازشى بر غرور دولت مردانى كه از كابل م�روند كش�ده باشند. خواهشمندم به مثال هاى

آتى توجه فرما/�د :
- معدن نمك اندخوى هشتاد هزار تن كنده نمك ذخ�ره دارد و در سال روان شمسى /عنى تا اخ�ر حوت۱

 سى هزار تن د/گر ن�ز استخراج مى نما/د اما , عا/د آن در ك�سه8 /كى از /اران نزد/ك جنگساالر۱۳۸۱
معروف جوزجان كه خلعت نما/ندگى جناب كرزى را ن�ز  در بر دارد , فرو م�ر/زد ز/را كه , آن /ار نزد/ك

محرمِ راز و آمر فرقه8 دو صد م�منه م�باشد. عا/د ساالنه8 ا/ن معدن نمك شش مل�ارد افغانى است كه تنها /ك
مل�ارد آن براى دولت داده م�شود آنهم نه به شكل پول نقد بلكه به حساب مصارف ادارى.

- معدن نمك خلم شش هزارلك افغانى ساالنه عا/د دارد ولى /ك كس�ره8 آنهم به دولت مركزى نمى رسد و۲
مال شخصى قوماندانان جم�عت است.

- معدن گچ سمنگان ساالنه سه هزار لك افغانى عا/د دارد كه ا/ن پول ن�ز به ج�ب /كى از /ارانِ جنگساالر۳
معروف جوزجان م�رود. ا/ن /ار ن�ز قوماندان فرقه8 نزده م�باشد كه تقرر او از جانب جناب كرزى ن�ز منظور

گرد/ده است.
- عا/دات شركت ج�ن و پرس ن�ز وقM قطعات جنگساالر جوزجان مى شود كه بخشى از به اصطالح اردوى۴

ملى م�باشد.
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- جمـ�عت به خاطر عوا/د گـزاف ج�ن و پرس تا حال چند/ن بار تـالش كرده است كه آن منبع سرشـار عا/د را۵
از تصـرف جنگساالر جـوزجـان خارج  نمـا/د. در آخـر/ن بر خوردى كـه بر سـر عوا/د كـود و برق در گـرفت پانزده

نفر كشته شدند.
- گمرك مـزار شر/M به حسـاب رقابت هاى جم�ـعت و جنبش گاه در شهر مـزار شر/M آورده م�شـود و زمانى۶

هم به ح�رتان نقل مكان م�كند.
- در شــهـر شــبـرغــان از ب�ــست و /ك نفــر آمــرِ دوا/رِ مـخــتلM فــقط /ك نفــر درى زبان بود كــه او را هم تحــمل۷

نكردند و عذرش را خواستند , بـ�ست نفر د/گر ازبك و عضو جنبش استند. به قـول /كى از ماموران پا/ان رتبه8
آن شهر در سراپاى شهر جوزجان ازبك ساالرى مطلق مـسلط است و اما اگر از سطح سواد و كفا/ت ماموران مى
پرس�د(مزاحـمت) را به شكل(مظاهمت) و (سپه ساالر) را (سپر ساالر) مى نو/سند و « تو خـود حد/ث مفصل

بخوان از/ن مجمل»
-  /ك تانكر هشت هزار ل�ـتره8 نفتِ انگوت را جنگسـاالر جوزجان به هشت صـد دالر مى فروشـد و روز مره كم۸

از كم شـانزده هـزار دالر از ا/ن رهگذر به جـ�ب او مـى ر/زد و از ا/ن عـا/د شـخـصـى حـتى /ك سنت هم به كــ�ـسـه8
دولت نم�رود.

- در بندر ح�رتان تجار منفرد مواد نفتى وارد م�كنند و از هر تن آن,  دولت سى دالر تكس تخل�ه , ته جا/ى۹
و بارگــ�ـرى مــ�گرفت و ا/ـن /كى از منابع عــمـده8 وارداتِ دولـت بود امـا , امــروز به مــجـر/كـه واگـون بر ســر خط
رسـ�ـد سپـاه�ـان قـوماندان از راه مـى رسند و پول را بدسـتور جنگـساالر مى گـ�ـرند و با خـود مى برند /عنى افـراد

عوا/د دولتى را تاراج مى نما/ند.
على الرغم حالت ن�مه انتخابى بودن جناب كرزى در وال/تهاى ننگرهار, هرات, قندهار, پروان, سمنگان , بلخ,
جـوزجان , فـار/اب و بامـ�ـان قدرت و مـنابع عمـده8 اقـتـصادى عـمـالً در دست جنگسـاالران و قـوماندانهـاى مـحلى
است و بناءً ارگــان هاى حكومــتى نوعى دكـتــاتورى هاى نظامى است كــه در آن امـرِ شــفـاهى جنگســاالر حـ�ــثـ�ت
قانون را دارد و ا/ن قـوماندانان محلى بعـد از وضع تمام خاصه خـرچى هاى شاهانه8 شخص خـود آنچه را باقى مى
ماند وقM ن�رو هاى خـود مى نما/ند و چون هم�ن جنگجـو/ان تفنگ بر دوش و فاقد هر گونه انضـباط و دسپل�ن

خود را در قالب اردوى ملى ر/خته اند از دولت مركزى ن�ز براى خود بودجه و معاش و مصارف م�گ�رند.
 كـمكهــاى خـارجى كـه افـغـانـسـتـان۸۹به اسـاس گــزارش «جـان اتن اسـتـ�ـل» خـبـر نگار روزنامــه8 «گـارد/ن» %

در/افت نـمــوده است به مــصـــرف جنگ و گــروه هاى جـنگى كــه خــو/ـشــتن را بخــشـى از اردوى ملى مى پـندارند
 آن در راه بازسازى خـرج شده است. از ا/نهـا گذشتـه وزراء و مامـورانِ عال�رتبـه,  فقـر كشنده۳8رس�ده  و فقط %

كشور و مردم خود را اصالً در نظر ندارند و مثل ا/نكه به گنجى باد آورده رسـ�ده باشند براى دفاتر خود فرن�چر
هاى ا/تال�ا/ى  فـرما/ش م�دهند و به ش�ـوه8 عمل م�كنند كه جـز عَرَض نو به دولت رس�دگى اسمى بر آن نمـ�توان
نهاد. ا/ن گـونه امت�ـاز طلبى ها و خاصه خـرچى ها در رأس قشرى مـمتاز و ار/سـتوكرات به وجـود آورده است كه
براى حصول و حـفظ امت�ازات خود بر تفنگ خـو/ش و تفنگ بدوشان دور و بر خو/ش تك�ه مـ�كنند و اگر آمرى
جـــرأت الزم را داشت و آنان را بركـنار نمـــود مــتـــوسل به تفـنگ مى شـــوند و حـــر/M خــود را بـه غــرب گـــرا/ى و
امر/كا/ى مشربى متهم مى نما/ند. از د/دگاه س�اسى چون قدرت مركزى ن�رومند وجود ندارد و حتى در وزارت
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خــانه ها عناصــرى /افت مــ�ـشــوند كـه آشكـارا قـدرت مــركـزى و شــخص كـرزى را در ذهـن�ت عـامــه مى كــوبند و
شـبنامـه ها پخش مى نمـا/ند كـه شـاه شـجـاع ثالث ن�ـز ناگـز/ر به دنبـال شـاه شـجاع اول و ثـانى در زباله دان تار/خ
سرنـگون مى شود مـتأسـفانه صـفا , صـم�ـم�ت و صـداقت از نخسـت�ن قـربان�ان ا/ن فـاجعـه استند. وقـتى در باالى
جـامعـه زور , خـودسـرى , ر/اكـارى و غرور كـسب برترى نمـا/د ر/شـه هاى آن ناگـز/ر بسـوى پا/ان جـامعـه ن�ـز مى

تلو/ز/ون دود و ا/ن جا نـ�ز چاپلوسى , ن�ـرنگ بازى و بلى قربان گـو/ى سكه8 رائج روز مى شود. نـشرات راد/و و
كابل وقM قـهرمـان سازى و قـهرمان پرورى است و هـر شب بعد از پخش اخـبار درى برنامه گـونه اى ز/ر عنوان
«سـخنِ ساالر» دارند كـه سـخنان مسـعـود را به مناسـبت هاى مخـتلM پخش مـ�كنند و ا/ن كـارها همـه بدبختـانه
مُـمِد همـان ا/د/ولوژى گرا/ى است و نشان مـ�دهد كه ما از گـذشته ه�چ درس عـبرت نگرفتـه  و نفهم�ـده ا/م كه
باز/ى روزگـار رهـبـر نابغـه8 شــرق و نابغـه8 خـالق را مـالق داد و قــومـاندانِ صـبحِ ســرخِ ثور /عنى «امـ�ـن» را ن�ـز بر
زم�ن زد. آرى تار/ـخ , بت شكن سخت بى رحم است. در هفـته8 شهـادت مسـعود كابل و وال/ات شـمال همـه غرق
در تصاو/ر مسعود و شعار هاى گوناگون بود و غالب شعار ها ن�ز بوى ا/د/ولوژى م�داد كه با د/موكراسى سخت
ضد/ت داشت به طور مثـال /كى از شعار ها ا/ن بود : « مسعود بزرگ ! تا جـهان است راهت ادامه دارد.»  اوالً
منِ كند ذهن تا حـاال نفـهـمـ�ـده ام كـه راه مـسـعـود چه نوع راه است اگـر ا/ن راه , راه اسـالم و جـهـاد است قـبل از

از مسعود راهرو آن بوده اند بزرگتر ا/نكه راه مسعود باشد راه خدا(ج) و پ�امبر(ص) است كه مجاهدانى بس
ولى هرگـز آن را منـحـصـر به خـو/شـتن نكـرده اند و امـا اگـر ا/ن راه , راه جنگ  با اقـوام هـزاره , ازبك و پشـتـون
است چگونه مـ�تواند تا پا/ان جـهان ادامـه داشته باشـد? ثان�اً , اگـر ا/ن شعـار مالِ /ك حزب /ا تنظ�ـم است بچه
دل�ل در د/وار هاى وزارت خـانه ها با/د نصب شود و اگـر مالِ دولت است , دولت با/د بدانـد كه دولت انتـقالى
است  و جامعه اى كه رهسپارِ سر منزلِ د/موكراسى باشد دولت ها/ش ناگز/ر حزبى م�شود و بر آن تنوع اند/شه

وس�است حكومت م�كند و ه�چكس نمى تواند ضمانت كند كه نسل فردا مطابق همان مع�ار ها و شعار هاى
كــه نسل  امــروز برگــز/ده است  زندگى مــ�كنـد بنا بر ا/ن , تار/ـخ بر جــبـ�ن ا/ـد/ولوژى ها با مُــرَكب مــحــو تاپه8
نابودى زده اسـت و تا هنگامـــ�كه مــا گــر/بــان خـــود را از چنگال دِ/ــوِ شــر/ر ا/د/ــولـوژى  رها نكـرده  ا/م كــثــرت
گـرا/ى , تنوع و آزادى عقـ�ده در مـ�ان مـا مـفاه�م پوچ و مـ�ان تهـى باقى خواهد مـاند و مردم سـاالرى را در زندان

شرا/ط دست نارس و تعل�ق هاى محال زندانى خواهد كرد.
هنگامـ�كه من در شـهر مـزار شـر/M بودم جنبش ملى اسـالمى كنگره8 حـزب�ى خـود را به خرچ دولـت بر گزار نمـوده
بود و من فرصت داشـتم كه جر/ان را كه از تلو/ـز/ون شبرغان پخش مـ�شد ر/كارد نمـا/م. سخنگو/ان ا/ن كنگره
به دنبـال هم تعهـد مى سپـردند كه در كـشور /ك سـ�ستـم فدرالى را پ�ـاده مى نما/ند. البـته جنبش ملى اسـالمى به
عنوان /ك حـزب سـ�ـاسى حق دارد كـه براى پ�ـاده كردن /ك سـ�ـسـتم فـدرالى مـبارزه نـما/د امـا , تا وقـتى كـه در
دولت كرزى شر/ك قدرت اسـت ناگز/ر با/د از پال�سى هاى دولت كرزى جانبدارى نمـا/د و اگر با ا/ن پال�سى
ها اخـتـالف دارد اسـتـعـفـا بدهد و از قـدرت كنار برود  ز/ـرا كـه در شرا/ـط كنونى دولت مـركـزى در صـدد ا/جـاد

مركز/ت قوى است و آنچه جنبش ملى اسالمى م�خواهد عمالً با خواست دولت مركزى در تخالM است.
منظورم از ذكـر مراتـب باال ا/ن است كه چون راد/ـوى كابل در شـهـر هاى د/گر و راد/وى د/گر شـهر ها در كـابل

شن�ده نمى شود بنا بر ا/ن , دولت مركزى عمالً قدرت ندارد كه پ�امها و تبل�غات خود را در سراپاى كشور
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براى عامه8 مردم برساند و با مظاهر تك روى و جدا/ى طلبى بر خـورد الزم و به موقع بنما/د. حاال ا/ن موضوع را
/كسو مى گـذار/م كه راد/وى ضعـ�M كابل قدرت رقـابت با غول هاى بى بى سى و صـداى امر/كا را ندارد. آن

» نشرات مى نمـا/ند و برنامه هاى شان ن�ز سـخت متنوع م�بـاشد مردم را ازF. Mراد/و ها كه در موج ااِف. اِم « 
گـوش دادن به راد/ـو و تلو/ز/ون كـابـل كـه داسـتــان كـهنه8 قـهــرمـان سـازى مــسـعـود را به شــ�ـوه اى كـه ســوزن كُند
گـرامفـون بر ر/كارد كهنه و تكـرارى گ�ـر كرده باشـد تكرار مى نما/ـد بى ن�از سـاختـه است. اما , در هر صـورت
مسأله8 اسـاسى ا/ن است كه دولت مركزى با/د با وال/ات كشـور نوعى ارتباط فرهنگى و ژورنال�ستى داشـته باشد
تا بتواند ارزشـهاى دمـوكرات�ك , اعالمـ�ه8 حقـوق بشر و زنان و كـودكان و باالخره تجـه�ز اند/شـه8 عمـومى بر ضد

جنگساالران جنگساالران را وس�عاً تبل�غ بنما/د. ا/ن گسستگى فـرهنگى و روشهاى متبا/ن م�ان مركز و اطراف
را در اعمال شان گستاخ تر و بى پروا تر ساخته است.

من اگر بخواهم همه گفتنى هاى خود را در سه مسأله8 اساسى خالصه كنم با/د بعرض برسانم كه :
اول - در سـالهـاى جنگ, نفوس افـزا/ش /افـتـه و درجـه8 تكامل اقـتصـادى صـفر بـوده است. ا/ن مسـأله مـوجب آن
گـرد/ده است كـه مـردم در جـدال براى زنـده مـاندن بسـوى دشت و كـوه هجـوم ببـرند و بـا از مـ�ـان بردن بتـه هاى
جنگلى و درخـتـان كـوهـى اجـاق خـود را گـرم و مـحـ�ط ز/ست خـود را از گـ�ـاه و درخت تهى نـمـا/ند. كـارشناسـان

مح�ط ز/ست م�دانند كه وقتى سرسبزى از زم�ن رخت بربندد  قدرت تبخ�ر كاهش مى /ابد كه نت�جه8 آن
خشك سـالى است. اما , دولت خط مشى روشن اقتـصادى ندارد و اول�اى امـور هى از اقتصاد بازار آزاد صـحبت
مـ�كنند. من ندانسـتم افـغـانستـان با چه مـتـاعى رهسـپـار بازار آزاد م�ـشـود و در برابر رقـابت هاى خـون�ن آن بازار
تاب مــ�ـآرد. تاجــر افـغــان ن�ـازمنـد مـعــاونت هاى دولتى است و دولت بـا/د قـدم به قــدم واردات خـود را كــاهش
بدهد تـا بتـوانـد براى تاجــر بازار ا/جــاد نمــا/د. اقــتـصــاد بازار آزاد بدون مــداخلـه8 دولت تجــارت داللى را رونق
مـ�ـدهد و مـانع تكامل صنـعـتى در جـامـعـه مـ�ـشود. بـازار آزاد براى كـشـورى خـوب است كـه در /ك /ا چند رشـتـه8
اقتصـادى كسب تخصص نموده و قدرت رقـابت با حر/فان زورمند را داشتـه باشد. در حال حاضر هفـتاد در صد
كـمك هاى حـاصله با/د وقM بـازساز/ى اقـتـصـادى و بازسـازى مـحـ�ط ز/ست شـود. جناب كـرزى اگـر به كـشـور
خود عـشق م�ورزد در قـدم اول با/د بر ضد تجمل گـرا/ى , اختالص , رشـوه خوارى و واسطه بازى مجـادله نما/د
و ا/ن كـار م�ـسـر ن�ـست مگر هنگامـ�كه جنگسـاالرى كامـالً از مـ�ان بـرود و مؤسـسـات دولتى عمـ�ـقاً دمـوكـرات�ك
شوند و تا هنگام�كه پارلمـان بوجود مى آ/د /ك مطبوعات فارغ از سانسور وظـ�فه8 نظارت بر دخل و خرچ دولت

را به عهده بگ�رد و دولت را وادار سازد كه از اجراآت خود در برابر مردم حساب پس بدهد.
دوم - از نگاه سـ�اسى نخسـت�ن وظ�ـفه8 دولت, حـاكم ساخـتن قانون بر جـامعـه است  و در/ن مورد وجودِ قـوان�ن و
لوا/ح دموكرات�ك حتـمى است. چون تصو/ب قوان�ن و لوا/ح دموكرات�ك بدون وجود قوه8 مقننه مـ�سر ن�ست بنا
بر ا/ن طبق ف�صله8 بن بائ�ست از م�ان اعضاى لو/ـه جرگه پارلمان اضطرارى ن�ز موازى به حكومت انتخاب و در
چوكات آن كم�س�ونى مركب از قانون دانان برجـسته8 كشور تشك�ل مى شد تا روى قانون اساسى و در روشنا/ى
آن روى قوان�ن و لوا/ح دموكـرات�ك كار م�كردند و /ك رشته لوا/ح عـاجل از قب�ل ال/حه8 حمـا/ت افراد و ال/حه8
جلوگ�رى از تجاوز بر حقوق عـامه و دارا/ى هاى دولت را تدو/ن و به تصو/ب پارلمان اضطرارى مى رساندند تا
دستِ دولت مركزى در محاكمه8 جنگساالران و د/گر افراد خاطى كه پول هاى دولت را در ك�سه8 خود مى ر/زند
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آزاد م�بـود. چه گونه م�تـوان دولتى را دموكرات�ك خواند كـه خود گز م�كند و خود مى بُرد  و از آنـچه م�كند در
برابر ه�چكس مـسئول�ت ندارد ? به طور مـثال جناب كرزى تا حـال سه بار به مردم تعـهد سپرده است كـه قاتالن
وز/ر هوانوردى , وز/ر فوا/د عـامه /عنى حاجى قـد/ر و باالخره جنا/تكارانى را كـه بر حر/م پوهنتون كـابل تجاوز
كردند و شـاگردان ب�گناه آن را كُشتند به چنگِ عـدالت مى سپارد و هر سه بـار از وفا به عهد عاجـز آمده است.

نمى دانم چطور باز هم مردم به همچو حرفها باور كنند?
از سوى د/گر دولت با/د تـا تصو/ب و انفاذ قـانون اساسى هر نوع فعـال�ت هاى حزبى را غـ�ر قانونى اعـالم نما/د
به دو دل�ل. نخست بد/ن دل�ل كه تا هنوز كـشور نتوانسته است گر/بـان خود را از دستِ جنگساالران رها كند و
آنان مـ�ـتوانند با زور,  اراده8 خـود را بر مـردم تحـمـ�ل نما/ـند. دوم بد/ن دل�ل كـه مرامنـامه هاى احـزاب  نبـا/د بر
ضـد قانون اسـاسى و منافع ملى باشـد حـاال در شرا/طى كـه قـانون اساسى وجـود ندارد و از مـرامنامه هاى احـزاب
هم خبرى ن�ـست ممكن احزابى كه  قـانوناً اجازه8 فعال�ت كـسب ننما/ند متوسل به كـودتا و قدرت دُزدى شوند و
پروسـه8 تكامل دمـوكـرات�ك  كشـور را باز به ب�ـراهه ببـرند. آخـر مگر مـا جـامعـه اى مـارگـز/ده ن�ـستـ�م كـه با/د از
ر/سمان س�اه بترس�م? در هم�ن جا با/د /ادآورى كنم استاد بزرگوار جناب داكتر فتاح نجم از ا/نكه من در /كى
از نگارش هاى خـود فقـره8 «كودك نو پاى دمـوكراسى» را به كـار برده ام /ك اندازه رنج�ـده و به صداقـت شاه
سابق درمورد دموكراسى استناد جسته اند. من عاجزانه خدمت شان عرض م�كنم كه براى رشد و تكامل پروسه8
دمــوكـراسى دو شــرط در كـار است. /كـى حـوصله و دورانـد/شى رهبــران براى تحـمـل خـواســتـه هاى مــردم ود/گر
رسـ�ـدگى, رشد و تـعل�م /افـتگى مـردم براى اسـتفـاده8 درست از حـقـوق دمـوكرات�ـك و نبردن دمـوكـراسى به سـوى
انارشى و بى نظـمى. حـاال اگـر بپـذ/ر/م كـه شـرط اول /ـعنى حـوصله و دوراند/شى در نـزد شـاه وجـود داشت شـرط
دوم مـسلمـاً وجـود نـداشت و بالنتـ�ـجـه كـودك نو پاى دمـوكــراسى در مـحـ�ط ناسـالم افـغـانسـتــان دچار مكروبهـاى
انارشى و بى نظمى شـد اما, در هر حـالت اگر نو پـاى نمى بود رشد فكرى مـردم از آن جانبـدارى م�كرد و اجـازه
نمـ�ـداد كـه از پـا ب�ـفـتـد. به هر صـورت فـكر مـ�كنم با ا/ن تذكــر اضـافى از مـقـصـود دور افـتـاده ام بـاز مـ�گردم به
مـقـصود و مـ�گو/م كـه همـ�ن اكنون ن�ـز دمـوكـراسى در كـشور مـا مـعـروض به رقابـت هاى ناسـالم س�ـاسى و حـزب
سـازى ها به منظور كسب قـدرت مى باشـد و به شمـول عناصر دور و بـر جناب كرزى همـه در گ�ـر حزب سـازى و
حــزب بازى اسـتنـد و در ا/ن راه حـتـى از ن�ـروى ر/اسـت امن�ت دولتى كــه بازمــانده8 كى.جى.بى. و خــاد است و
/ك دستـگاه معتـقد به دمـوكراسى و آزادى هاى فـردى مسلمـاً با/د آن را درهم بشكند و خُـرد بنما/د ن�ـز استـفاده

مى نما/ند.
سـوم - در افغـانسـتان كـثـرت جرا/ـد و مجـالت مـتأسـفـانه نمودار رشـد و ب�ـدارى مردم نـ�ست بلكه نـشانه8 نفـاق و
آشـفتـه فكرى است. ما از د/دگـاه فـرهنگى مانند آ/�ـنه اى كه با ن�ـروى ب�رون از تـحمل و حـوصله اش بر صخـره8
بزرگ كـوفـته شـود نگ�ن, نگ�ن شـده ا/م و اكنون هر پارچـه8 ا/ن آ/�نه اگـر پرتوى داشتـه باشـد نثـار همان مـحـ�ط
كوچك خود م�كند و در بهـتر/ن حالت از د/گران ب�خبر است و در بدتر/ن حالت سرگـرم پ�كار با همتا/ان خود
است. صـدا هاى مـا كـه با همـد/گر همـآهنگى ندارد سـازى بى سُـر و گـوشـخـراش است. جـو/چـه هاى كـوچك و
تكرو اگر باهم /كى نـشوند و در/اى تفكر ملى را به وجود ن�ـاورند ناگز/ر در مسـ�ر خود از پا مى افـتند و خشك
مى شوند.كابل كه تازه به دل�ل /ك رو/داد درد انگ�ز ب�ن المللى از چنگال استبداد دراز مدتِ ا/د/ولوژى هاى
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چپ و راست رو به رها/ـى مى رود و هنوز رها/ى اش چندان مــسـجل هم ن�ــست مى خـواهد آزادى را ب�ــازمـا/د و
نشـان بدهد كـه با وجـود /ك اخـتناق دراز مـدت هنوز گلـو/ش ن�ـروى فـر/اد را از دست نداده است. آرى نشـر/ه

ها آنجا ن�ز فراوان است و هدف ها هم متنوع تر و فراوان تر.
نشـــر/ه هاى (زن افــغـــان),(ارشــادالنســـوان) و(آ/�نه) خـــاص زنانست ولى (انـصــاف) ,(ســ�ــرت), (كـــابل) ,
(اراده), (آرمان) و (فر/اد قلم) كه «ب�انگر اهداف شوراى جوانان نهضت اسالمـى صفحات شمال» م�باشد و
ن�ز مجله هاى فصلنامه8 (اُم البالد) و (قرن ب�ست و /ك) كه هر دو در ا/ران نشر و در افغانستان پخش م�شوند.
برعالوه , مجله8 مستـقبل را هم كه در كابل نشر و پخش م�شود با/د بر شمار آن افـزود. تقر/باً همه8 ا/ن نشرات /ا
بطور مسـتق�م و /ا بطور غ�ـر مستقـ�م به شوراى نظار ارتباط مـ�گ�رند و تمام قرا/ن حكا/ت از آن دارد كـه در حال
حـاضر /گانه فـعـال ما/شـاى م�ـدانِ سـ�است كـشور همـان جناح است و به شـمول خـودِ جناب كـرزى د/گران /ا به
اصطالح وجود ندارند و /ا وجـودِ شان چندان محـسوس ن�ست. فكـر م�كنم روز سوم /ا چهـارم ورود من در كابل
بود كه /كى از دوستان امر/كا/ى مرا كه م�دانست دستِ من ن�ز تا حدى با قلم آشنا/ى دارد در /ك س�م�نار كه
عنوانش چ�ـزى نظ�ـر(مطبـوعـاتِ كثـرت گـرا) بود دعـوت كرد و مـن هم ماننـد كورى كـه از خـداوند(ج) دو چشم
روشن بخـواهد در جلسـات گـوناگـون آن اشتـراك و كـوشش كـردم شنونده8 صـبـور باشم و فـقط /ادداشت بردارم.
مـتـأسفـانه در جلسـات ا/ن سـ�ـمـ�نار و سخـنرانى هاى اسـاسى آن سهم مـطبوعـات غـ�ـر دولتى چندان بارز نبـود و از
همه بدتر ا/نكه حكومت /عنى قوه8 اجرائ�ـه كم�س�ونى را بنام (كم�سـ�ون وارسى مطبوعات) تشك�ل داده بود كه
اعضـاى برجستـه8 آن مامور/ن وزارت اطالعـات و فرهنگ بودند و حكومت /كى از دسـتاورد هاى مهم خـود را كه
قـانون مطبوعـات باشد به نمـا/ش گذاشـته بود ولـى از د/دگاه من و خـارج�ـانى كه در ا/ن سـ�مـ�نار شركت كـرده
بودند دو مـشكـل عـمـده وجـود داشت. /كى ا/نـكه قـوه8 اجـرائ�ـه به چه دل�ـل با/د(كـمـ�ـسـ�ـون وارسـى مطبـوعـات)
تشك�ل بدهد , معاش خواران خود را اعضاى آن بگمارد. دوم ا/نكه(قانون مطبوعات) اصطالحى سخت كلى و
معروض به توج�ه و تفس�ر است به طور مثال قانون كنترول مطبوعات و /ا قانون انحصار مطبوعات و غ�ره. حتى
در صورت�كه تخلM /ا جرم مطبوعاتى صورت بگ�رد باز هم وظ�فه8 محكمه است كه جرم مطبوعاتى را تشخ�ص و
تعـقـ�ب نمـا/د. قـوه8 اجـرائ�ـه مـانند افـراد عـادى تنهـا حق اقـامـه8 دعـوا را دارد همـ�ن و بس, بنـا برا/ن , منظور قـوه8
اجـرائ�ه از قـانون مطبـوعات و كـم�ـس�ـون وارسى آن /ا نوعى نقب گـذارى بر ضـد دموكـراسى و آزادى است و /ا
حكا/ت از بى تجـربگـى و ناشى گـر/ى مـقـامـات قـانونگذار مى نمـا/د كـه درا/ن صـورت حـاال كـه بازار سـ�ـمـ�نار
بازى در كابل سـخت گرم است تا بدانجا كـه دوستى به شوخى مـ�گفت : «با/د س�مـ�نارى هم در باره8 چگونگى
س�ـم�نار سازى دا/ر شود تا مـقامات ا/ن هنر را ن�ـز فرا گ�ـرند» مقامات با/د سـ�م�نارى هم در باره8 دمـوكراسى و
مـؤسسـات دمـوكـرات�ك دا/ر نمـا/ند و به اعـضاى كـاب�نه و د/ـگر دست اندركاران  قـوه8 اجـرائ�ـه بفـهمـانند كـه در
جامعـه8 دموكرات�ك دولت ها صرف از مـجراى قانون م�ـتوانند حكومت كنند و هنگام�كه قانون حـاكم شود گل�م
زور بر چ�ـده م�ـشـود. چ�ـزِ جالبِِ د/گر ا/ن بـود كه رئ�س نشـرات راد/و و تلو/ز/ون  از اشـتـراك در ا/ن سـ�مـ�نار
خوددارى نموده بود ز/را كـه م�ان او و وز/ر اطالعات و فـرهنگ در مورد آواز خوانان زن اختـالف نظر پ�دا شده
و او به عنوان اعتـراض از شركت ابا ورز/ده بود و ا/ن خود نمودار حـق�قتى تلخ اسـت كه افغانهـاى «دموكرات»

وقت�كه از كُشتن مخالM خود عاجز بودند راه خشم و آزردگى پ�ش م�گ�رند و به اصطالح معروف كوچه بدل
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م�كنند. مذاكـره و تفاهم در ك�ش س�است مردان افغـان راهش را به مشكل م�تواند باز كند. بدبخـتانه س�استِ
دولتِ كــرزى در مــورد مــوسـ�ــقى كــه در واقع همــان ســ�ــاست شــوراى نظار است ســ�ــاســتى ســخت سـازشـكارانه
مـ�بـاشد. اگـر موسـ�قى نزد ا/نـان ن�ز ضـد اسالم است با/د سـازشكارى را كنار بگذارند و صـاف و پوست كنده
اعـالم نمـا/ند كـه س�ـاست مـا در ا/ن مـورد همـان سـ�است طـالبان است و اگـر سُـرناى دمـوكـراسى را پM مـ�كنند
با/د بدانند كه آواز خوانى /ك شغل آبرومند اجتماعى است كه جامعه براى خر/دن آن پول م�پردازد و ا/نان با

 و درآمـدِ قــانونى مــحـروم نمــوده اند. كـارمــحـروم كــردن زنان از آواز خـوانى در حــقـ�ــقتِ امــر , آنان را از حق
خالصه مى كنم :

در داخل كشور بجز حرفها و وعده هاى صرفاً سرِ خرمن ه�چ قر/نه8 د/گر دال بر ا/ن امر ن�ست كه كشور راه خود
را بسوى /ك سرمنزل دموكرات�ك باز مـ�كند و /اكم ازكم هدف را درست تشخ�ص داده است. عناصرى كه در
دولت جناب كرزى گـرد آمده اند, ت�مى همدل و همـدست ن�ستند كـه فارغ از بالى قدرت جو/ى سـمتِ حركتِ
مـردم را تعـ�ـ�ن نمــا/ند.ا/نان مـاش آبه8 هفت رنگ اسـتـندكـه بدبخـتـانه درمـ�ـان شـان عنـاصـر ب�ـسـواد, كم سـواد و
ب�ـتجـربه ن�ـرومند تر اسـتند و مـحدودى از عناصـركـاردان را ن�ز سـخت فَلَج كـرده اند و شـا/د در آ/نده8 نه چندان
دور آنان را ن�ـز دچـار انحطاط نان به نرخ روز خــورى بنمـا/ند. مگر ا/ـنكه لو/ه جـرگــه8 آ/نده كـه وظ�ـفــه8 تصـو/ب

و حــزب�ت قــانون اســاسى را بـعـهــده دارد ا/ـنوضع را از ر/شــه تبــد/ـل كند وكــفــا/ت و اهلـ�ت را بجــاى قــومــ�ت
 آرى « فكر نانى بكن ا/ن خربزه آبست حاجى» والله اعلم بالصواب بنشاند.
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