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 حکومت بر مردم حق است؟  ایآ

اشخاصی که اکنون از میان ما   تجربۀ سیاسی در کشوِر ما عمِر بسیار طوالنی ندارد. من نمیخواهم بر رویداد ها و

رفته اند قضاوت بکنم. وقتی می گویم که تجربۀ سیاسی در کشوِر ما عمِر دراز ندارد مقصودم این است که جامعۀ  

  زلزله های سیاسی که در دوروبَرِ   تغییرات وتحوالِت جهان بی خبر افتاده بود و  ما به هر دلیلی که بوده از کاروانِ 

را که در دهلیز تاریخ به خواب رفته بودیم بیدار   اینکه برای دیگران شدید بود نمی توانست ما ما رخ میداد با وجود

عدم تفاهِم مردِم عادی یا کوچه  که اینان همیشه با  کند. برای من این یا آن روشنفکِر چپ یا راسِت تان را مثال ندهید

 این جرقه درهمان جا که روشن شده بود بازار روبه رو بوده اند. اگر جرقه ای دریک گوشه روشن می شد، و

مدتی بعد از یادها می  دهلیزهای تاریک زندان می افتادند و در خاموش نیز می شد. آنان که جرقه را افروخته بودند

زباِن رادیو نیز از سطح فهم   نداشتند و که توانایی خواندن را اکثریِت مردم بود  دلیل عمده اش نیز بی سوادی  رفتند و

مردم عادی باال بود. برای ما همه چیز درکلمۀ پادشاه گردشی خالصه می شد. ما نه از اخبار یا رادیو که تا سال  

 در  یخواندند برخاست ورا پسر سقو م  هش ما اصوالً رادیو نداشتیم بلکه ازافواه می شنیدیم که مردی که او  1319

چرا برضِد امان هللا برخاست    و  امان هللا خان فرار کرد. حاال آن پسِر سقو که بود  نتیجۀ شورِش او پادشاه گردشی شد و

  وچه گونه امان هللا روانۀ اروپا شد مسایلی بود که درمحدودۀ عقل تازه از خواب برخاستۀ ما نمی گنجید.

شاه حال بر همین منوال بود. می گویند ظاهرشاه مردی معتقد به  هرپسرش محمد ظا تا سلطنت محمد نادرخان و

اما جبِر زمان بود یا   )من فقط به روایت اشاره می کنم ودرستی یا نادرستی اش به عهدۀ راوی است( دموکراسی بود

ِر جوانان کتابخوان با زلزله های که در دوروب چیز دیگر در دوران محمد ظاهرشاه معارف تا حدی پیش رفت و هر

زنان هم هرچند با چادری مکتب رو وحتی فاکولته رو شدند وخالصه اینکه ظاهر شاه   آشنا شدند و   شان رخ داده بود

خواه به حکم اعتقاِد خود بدین فکر افتاد که حکومت را از سلطنت جدا کند   خواه درنتیجۀ اختالف با پسِر عِم خود و

ما هر کدام جدا از دیگران شعار انقالب  ه دسِت مان داد و مشکل از همان جا شروع شد. بی تجربگیی سیاسی کار ب و

به گفتۀ یکی از دوستان چاریکاریی من شروع کردیم که خود پادشاه را سنگ دورک بزنیم. مردم بی سواد    سردادیم و

باالخره منفعت های بیگانه بوریای جمهوریِت   کتابخوان تا مغِز استخوان انقالبی و ازهمه جا بی خبر وروشنفکر و و

فراچید داود تاریخ همه مردم ما و خان را  از همان  ماننِد چرخک به چپ و  بعد  راست  را برمبنای منفعِت خود 

 .چرخاندند. ما تا امروز نیز درسیاست درگیر همان اشتباهات استیم که دیگران به ما تلقین کرده اند

وظیفه  است؟( نُُخست فرق حق و) آیاحکومت برمردم حق  من از همین جا بر می گردم به عنواِن نگارِش خود یعنی

پدر به ارث گرفته اید. این حِق شماست ومی توانید دراین حق به   یکدیگر باید تفکیک کنم. شما ثروتی را از  را از

باز به عنوان تبعه یا رعیت کشوِر   میل خود تصرف کنید. وضع جسمی یا عقلیی شما حِق تان را نمیتواند سلب کند.
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اما برای آسانیی    از شما سلب کند و  کسی نمی تواند این حقوق را  رخوردار استید وخود از یک رشته حقوق مدنی ب 

شما به مهارت های گوناگون   ،رای آباد کردِن خانه   کنید وب  کار بیایید فرض کنیم که شما میخواهید خانۀ تان را آباد 

راین وظیفۀ ساخت  بناب ضرورت دارید به طوِر مثال مهارت های معماری، نجاری، آهنگری، شیشه سازی وغیره و

شما نمی توانید بگویید که چون خانه از    را داشته باشند.  خانه را شما مجبور استید به کسانی بدهید که مهارت این کار

را بکنم به شما می گویند این حق نیست وظیفه است  چه من مهارت ندارم ولی حق دارم که این کار ها من است اگر

مبتذل شده   دو  راست هر  چپ و  کشوِر ما از همان آغاِز کار سیاست درصالحیت کار دارد. در    وظیفه مهارت و  و

  در   زنده باد کارگر و  این ابتذاِل سیاسی تنها بر شعار متکی گردیده است. در چپ شعار زنده باد انقالب و  است و

به    و  به وسیلۀ آن به سوی جنبِش خود جلب کرده ایم   راست هم زنده باد اسالم یگانه معیار بوده است که ما افراد را

از محضِر استاد آموخته ایم   آنچه را  علم را از محضر استاد باید آموخت و  سؤال اساسی که سیاست نیز علم است و

باید   آن کار گرفت. ما به جای اینکه بگوییم فالن کس درفِن نجاری بسیار ماهر بود و  باید آگاهانه درعمل سیاسی از

فالن والیت یا فالن تنظیم یا فالن شخص به خاطِرسابقۀ جهاد حق   کاِر نجاری خانه را به او می سپردید ادعا داریم که 

وظیفه   داشت که وزیر َشَود. دراین صورت باید گفت که حکومت بر مردم حق کس نیست بلکه این کار وظیفه است و

نیم و کار  وظیفه را به درستی انجام بدهد. تا ما این تلقی را بدل نکی   بتواند به کسی میدهند که مهارت داشته باشد و  را

چپی های ما برای کارهای خود انقالبی می   مهارت را به شخص ماهر ندهیم حاِل ما برای همیشه زار می ماند.

اینک راستی های ما مسلمان    مردم را بر سِر شان شوراند و  پالیدند اما کاِر شان از آن انقالبی های غیرماهر شارید و

نان کمپیوتِر مغلِق جامعه را به انقالبی های دادند که هماننِد داکتر آ  ناوارد درکار.   مجاهد اما غیر ماهر و  می جویند و

فیل سروُدم فیل را از هم باز نمی شناختند .برادرجان کار را به کاردان باید سپرد. امروز که به عنوان حِق فالن  

نواِن حق یک وزیر ی به بیراهه می برید که فردا هر ولسوالی برای خود به ع والیت وزیر می خواهید مردم را طور

االبصار.   اولی  یا  فاعتبروا  کیږی"  شړی  نه  وړي  ؛"دا  که  است  وهمین  برمنگهــــــم    2۰15جنوری    1۸بخواهد 
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