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  آيا واقعًا افغانستان به يک ديکتاتور نياز دارد؟
 بخش دوم

 
ملی آن در قدم اول با کنار گذاشتن عملی تطبيق ديموکراسی پيش ازروشن گفتم اين بحث يک تئوری است که امکان ع

آگاهی مردم و شناخت آن ها از ديموکراسی و مزايا و خوبی های آن بعد از رشد بهره هوشی . ساختن مردم ميسر است
.  که آنرا حفاظت هم نماينديا باال رفتن سطح دانش آنها باعث ميگردد تا مردم از اين نظام با دل و جان نه تنها حمايت کنند

مردم کشورما هنوزبگونه درست و سالم و همه جانبه و در نتيجه تفکر سالم و مستقل خويش سياسی نشده اند و درعرصه 
سياست و اجتماع و قبول مسئوليت های سياسی و اجتماعی خويش آنگونه که پروسه سياسی شدن و روند جامعه پذيری 

يدهـد فعال نگرديده اند و نقش سازنده و تعيين کننده دراين زمينه ها که الزمه بوجود آمدن در کشور های پيشرفته نشان م
عدم حضورمردم درعرصه سياست وجـدی نگرفتن . يک جامعه مرفع و آباد و قانونمند وسالم ميباشد،هنوزبازی نميکنند

 فرصت طلب و سودجو وغيرمردمی که مسئوليتهای سياسی ـ اجتماعی شان ميدان را برای گروه های سياسی و اقتصادی
ديموکراسی يک سيستمی است که با سهولت و . همواره مترصد پيشبرد مقاصد چرکين شان هستند، خالی ميگذارد

  سادگی، اگر بخواهند، و اگر اخالق
باق يکی از در جامعه شناسی، انط. اجتماعی يا اخالق زندگی جمعی بوجود نيآمده باشد، می توان از آن سئو استفاده نمود

سياست مداران جنايت پيشۀ . لوازمی اسـت کـه مردم بـا بهره گرفتن از آن ها به عمر طوالنی جوامع انسانی دست مييابند
  ما با توسل به اين عمل و با بکار بستن آن به طول عمر خـويش

يل وانوری، ونه رنجبر و همه ميدانيم که نه سياف، نه ربانی، نه کرزی وقانونی وفهيم وخرم واسمع. پرداخته اند
ولی همه با پيروی از همين قاعده ـ  انطباق  ـ  به منزله . ، هيچ کدام به ديموکراسی باور راستين ندارند...گالبزوی و

الزمه دوام زندگی کثيف خويش، اسـتفاده می نمايند و ديموکراسی را بهترين جوالنگـاه برای پيشبرد اهداف غير 
ويش يافته اند و در پناه آن نه تنها به جنايات شان ادامه ميدهند، که با تصويب قوانين بعنوان اجتماعی ـ غير انسانی خ

که با سئو استفاده از فضای باز ـ  ديموکراسی ـ  يک جامعۀ ظاهرًا باز خود را به آنجا رسانيده اند و در ( قانونگذاران 
ت و خيانت شان را که بايـد پاداش و کيفـر آن را ببينند ـ هزاران جناي) زمان های خود شان همچو کارها هرگز ميسر نبود

  .، ميبخشنداست، دينی و غيردينیشهم آن که خود را چپ ميگفت و هم  آنکه بنام ده راست شناخته 
ديموکراسی درچنين جوامع و چنين وضعيت ها نه تنها رشد نميکنند و پا نميگيرند، که بدنام شده و رو به زوال 

بگذريم از . ودجويان نه تنها در زمينۀ سياست، که در گسترۀ اقتصاد و بازارنيز تا ميتوانند استفاده ميبرندس. نيزميگذارند
اين بحث که بازار آزاد و ليبراليزم اقتصادی چقدر در يک جامعۀ که توليد کافی ندارد و عرضه ضروريات مردم خيلی 

باال رفتن قيمتها در . سانی و مفيد و هوشـمندانه است يا نيستها کمتر از حدود نيازمندی های هستند که مردم دارند، ان
يا در تأمين حوايج و ضرورت / نتيجه سئو استفاده از قانون اقتصادی بازار آزاد و ناتوانی دولت در کنترول قيمت ها و

 ديموکراسی های اوليـه مردم، مردم را نسبت به سيستم ديموکراسی بدبين می سازد و نتيجه آن ميشود که مردم از
اگر تعريف و گذارش برخی از افغانان را که از افغانستان برمی گردند و وضعيت مردم افغانستان را . روگردان شـونـد

از نزديک و با چشمان خود مشاهده کرده اند، بشنويم و باور کنيـم، می بينيم که تعريف مـردم از طالب و نجيب بخاطر 
امنيت، کم يا زياد،  نمايانگر ناکامی روند ديموکراتيزه کردن کشور و ديموکراسی وفـور ضروريات اوليه مردم و وجود 

. تعريف طالب و نيرو های منسوب به حزب ديموکراتيک خلق پی آمد ناکارآئی روند تطبيق ديموکراسی می باشد. است
مردم که در واقع ضعف انگشـت گذاشتن طالب و نيروهای خلق و پرچم بروی رگ،يا به بيان ديگر، استفاده از ضعف 

دولت وغيرعملی بودن شيوه و کار وسيستمی که دولت پيش گرفته است، فقط و فقط ناکامی روند ديموکراتيزه کردن 
سيـستمی که بدست ديکتاتوران و مستبدان، به معنی . با تعويض نامها حالتها تغيير نميکنند. فعلی کشوررا نشان می دهد

ای ديکتاتوران و مستبدان باشد و يا اين اشخاص در آن ها نفوذ داشته باشند، يا اين امروزی آن، يا بدست همپالکی ه
. سيستمی که به کام و به ميل و به خواست و به نفع اين جمع بچرخد، نمی توان آن سيستم را يک سيستم ديموکرات ناميد

کراتيک نيز نمی توان اين عناصررا با پيروی از اصول دمو. ديموکراسی با موجوديت همچوعناصر نميتواند بوجود آيد
از صحنه بيرون کرد؛ بويژه زمانی که اينها تا دندان مسلح باشند و بريگاد های نظامی خويش را هم داشته باشند و تا 

اگر راه نجات برای يک بيمار . حدودی زيادی سيستم فکری مردم را دردست داشته باشند؛ يا اين که آن را بسازند
دلسوزی دوکتور . ، آن راه اين است که سرطان را با ريشه های آن بکلی از وجود بيمار دور کنيمسرطانی وجود دارد

  ... در پيش گرفتن همين طريق اسـت، نه با دادن چند قرص مسکن و 
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بهتر است که بگويم با با پيروی ازهمين تفکراست که راه دوم  يعنی روشن ساختن مردم، هم زمان با تطبيق قدرت، 
اگردولت قانونی هم نباشد، مهم نيست؛ زيرا . ، از طرف دولت، پيشنهاد ميگردديزی بين قدرت و اقتدارتطبيق چ

درحاالت اظطراری که حکومت ها فقط برای مردم و سعادت و بهروزی مردم با احساس مسئوليت در برابر مردم و 
و ين زندگی بهتر مهم است؛ نه قانون کشورعمل ميکنند، نفس عمل و وضعيت کشور و نيازمردم به تأمين امنيت وتأم

برآمد . پيروی ازقانون های ساخته شده برای دوران های آرامش و صلح؛ يا برای مردم و جوامع متمدن و تابع قوانين
وجود قانون خراب از بی " های عملی و سودمند يک نظريا عمل مهم هستند، نه نظريات ميان تهی وگاهی کودکانه مانند 

يا کاربرد واژه ها و جمالت اخالقيی صرف که نه شکم مردم را سير می کنند و نه مشکل آن ها رفع " ست قانونی بهتر ا
  ... مينمايند و 

همانگونه که تاريخ و زندگی بسياری از کشور های جهان نشان ميدهد، آن ها نيز راه ديگری برای پاسـخ گوئی به چنين 
نظام های سالم اجتماعی  ـ  سياسی تقريبًا .  ی رفاه و اعتال  نداشته اندوضعيت ها، و برای تغيير سـر نوشت شان به سو

همواره از درون نظام های ناسالم اجتماعی  ـ  سياسی، با درک از آسيب های نظام های سياسی ـ اجتماعی قبلی با کش و 
  . قوس ها هستی يافته اند

مرحلۀ گذار توا با خشونت ـ ازنظر جامعه شـناسی ـ  ميان را بايد ...  انقالب های امريکا و فرانسه و روسيه و چين و 
ها آنی و پيوسته و همزمان با دوران يک جامعۀ بی نظم و يک جامعـۀ دارای نظـم خواند؛ حتی اگر تأثيرات اين انقالب 

با . حتی اگر تأثيرات اين انقالب ها صد در صـد در جهت بهبود زندگی مردم اين کشورها نبوده باشد. انقالب نبوده باشد
همين انقالب ها بودند که نظام های انسانی يا انسانی ترنسبت به نظام های منحط و ظالمانه يا منحط ترو ظالمانه تر متولد 
شدند و مردمان بينوا و فقير و دردمند و سرکوب شده و فاقد آزادی را به آزادی و حقوق و نام و نوا، حال کم يا زياد يا 

  .زود و دير، رساندند
نظم از لحاظ  جامعه . جامعه امريکا در دوران برده داری از يک نگاه جامعه بی نظم بود! جامعه ما بی نظم اسـت

فقر، بيکاری، سطح پائين قدرت خريد، وجود فساد، . د امنيـت و نبود خود سری ها نيسـتشناسی تنها نبود جنگ وبو
وجود زورگويان، حضوربيش ازحد پوليس درشهر و بازار، تراکم زياد ترافيک و جمعيـت زياد درشهرها، حتی تعداد 

جامعه شناسی قضايا را اگر از نظر . همه نشانه های بی نظمی دريک جامعه ميباشد... زياد شاگرد دريک صنف و
اگر باال رفتن قيمت نتيجه نبود توليد يا توريد کافی اشيای مورد . بررسی کنيم، ميبينيم که هربی نظميی دليل خود را دارد

نياز است، نبود توليد، بخصوص مواد اوليه و توليدات زراعتی نتيجه کاهش ميزان کار در روستا ها،عدم توسعه 
 توجه به مهارت های کشاورزی جديد، عدم توجه به زندگی روستايان و عدم توجه به مستمرکشاورزی، بويژه عدم

به همين منـوال وجـود زورگويـان و قانون شکنان و نبود .  می باشد... زيسـت پذيـر ساختن روستا ها برای روستايان و 
يطی به وجود می آيند که سرکـوب يا نيز که سبب بوجود آمدن هزارها نوع بی نظمی ديگرميگردند، در شرا...  امنيت و 

  .بکار بستن قدرت ـ اقتدار دولت در سرکوب عاملين آن کاهش مييابد
وجود يک دولت مردمی و دلسوز و مقتدر، با اتوريته خاص از جانب مردم و برای : دو راه نجات برای مردم وجود دارد

  . اراده و آرزومندی مردم رابه کار ببندد، يا انقالبمردم، کـه برای نجات مردم از چنگال خونخواران فاسد و خودمحور
اگردقيق شويم، انقالب ها هميشه در حالت ها يا دوران های بوجود آمده اند که مردم با فقر و بينوائی ازيک طرف و 

د ندارد، از آنجا ئيکه پيش زمينه های الزم انقالب فعًال وجو. اسراف و تجمـل و تحميل از طرف ديگر رو بر رو بوده اند
انقالب در حال حاضر نه ممکن است و نه راه حل مشکل اين ملت ميباشد؛ و گر نه اين حرف که دوران انقالب ها گذشته 

زيرا تازمانی که فقر است و فقير و گرسنه و فلک زدۀ بدبخت در نتيجۀ بی عدالتی . است يک حرف بی معنا می باشد
  .ستهای اجتماعی، همه دوران ها دوران انقالب ا

ميماند همان ديکتاتور مردمی و مسئول و با . نه راه اول يعنی ديموکراسی حالل مشکل مردم است و نه انقالب، فعًال
کند و با قدرت ـ اقتداری که در نتيجه يک قرارداد نانوشته شده با " ديکته " وجـدان که آنچه را که به نفع مردم است 
  .ده روسو، در اختيارش است، آن راعملی کندمردم، مانند قرارداد اجتماعی نانوشـته ش

حفظ يگانگی و رفع تعارضات و چاره جوئی های بی . است) هر سه قوه ( حل مشکالت مردم يک جامعه به عهده دولت 
  چارگی های مردم و ايجاد هم

خود نمايندگان اگر . آهنگی درجامعه و ميان مردم بر عهده دولت، از جمله برعهده نمايندگان مجلس يک کشور ميباشد
  عامل بی نظمی و فساد و شرارت

برای راست کردن کژی جامعه خويش بايد اول کژی نمايندگان مجلس . باشند، که کژی اين جامعه را راست خواهد کرد
واين کژی مسلما ـ بويژه با سماجتی که قدرتمندان فعلی در ادامۀ داشتن . و کارمندان قوه قضايه واجرائيه را راست کنيم

ت دارندً، کژيی نسيت که با نيروی بازوی يک کودک وبدون آتش، که برای نرم کردن آهن از آن کار ميگيرند، قدر
  .راست گردد
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وقتی که آنانيکه قانون را بوجود مييآورند و آنانيـکه مسـئول حفظ و ترويج و نظارت و تطبيق قانون هستند خود قانون 
  شکن باشند و بی قانونی کنند بايد

توقع و اميد از کرزی و امثال . کرزی هم جزء از همين آپارات فاسد است.  آئين خود شان با آن ها برخورد شودبا رسم و
کرزی که اين جامعـه را نجات بدهند به مانند نوشتن آرزوی بسيار شريفانه و انسانی بروی يخ است؛ و گذاشتن آن در 

  !افتاب
برای راست کردن اين کژی ما به . کودک، وبدون آتش راست گرددآری، اين کژی،کژيی نيست که با بازو و پنجۀ يک 

يک بازوی قوی يعنی خود ملـت ويک پنجۀ قوی يعنی يک ديکتاتور، پنجۀ که در اختيار و ممد يا ياری دهنده بازو باشد، 
  . يا جمع ازقدرت و اقتدار خويش را از مردم داشته اشد/ مردی که تمام اتوريته و. احتياج داريم

 نوبت می رسـد به ترويج اساسی ديموکراسی يا ديموکراتيزه کردن آگاهانه و بنيادی از طی و تکميل اين پروسه ها،بعد 
، بدون اين که مانع و رادعی بنام سياف و طالب و از طريق ديموکراسی و رفتن بسوی يک جامعۀ واقعًا انسانی جامعه

تنها آن زمان است که ما ديگر به ديکتاتوربا هرمفهوم وخصلت و . ربانی و گلبدين و احمد و محمودی وجود داشته باشـد
شايد، اگرچشمان ذهن ما باز باشد، در ميان کانديد هائيکه درهمين ! که می داند؟. کاراکتری که باشد، احتياجی نداريم

  ! انتخاباتی که در پيش رو داريم با چنين انسانی بر بخوريم
     

 عبارات و جمله ها را بر جسته کنم، ولی در اين نوشته استثنًأ چنين کاری را کرده ام، من عادت ندارم که کلمات يا: نوت
زيرا طوری که ديده ميشود ـ در بخش نظرخواهی سايت افغان ـ جرمن که لطف نموده اند و بدون اينکه از من بخواهنـد 

ائی که يک عمر با نوشته و قلم و کتاب سر بخش اول اين نوشته را به نظر خواهی گداشته اند ـ  بـه نوشته ها، حتی آن ه
  . و کار داشته اند و چند اثری هم از آن ها به شکل کتاب وجود دارد، توجه الزم معطوف ننموده اند

يگانه راهی که به نظرعارف برای نجات خودش از شربچه . ميگويند عارفی ژوليدۀ را بچه های کوچه با سنگ می زدند
هنوز مرد عارف از شهرخارج نشده بود، که باريدن . ر و پناه بردن به يک قلعۀ کهنه بودها رسيد، فراربه بيرون شه

: مردعارف که تازه از پراندن و انداختن سنگ بچه ها نجات پيدا نموده بود رو به آسمان نموده، گفت. ژاله شروع شد
  !  سنگ زدن اين بچه ها کم بود که توهم حالی زدن را شروع کرده ای؟

 درويش هستم ونه اين منتقد با معرفـت بالتشـبه خدا و نه ما با هم شناخـت داريم و نه دريک راه رفته ايم و نه نه من آن
با آوردن اين حکايت خواستم به اين منتقد صاحب نظر و قلم ياد آور شوم کـه اگر ديگران نوشته ها . يک نظر داشته ايم

مون نوشــته را درست درک کنند يا نيت نويسنده را بفهمند، شما که را درست نمی خوانند يا قـادر نيستند مقصد و مض
  ! ميفهميد و درک ميکنيد ـ از البالی کلمات و جمالت و نوشته ها ـ، چرا؟

  


