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  آيا واقعًا افغانستان به يک ديکتاتور نياز دارد؟
سومبخش   

)وشتهتوضيح چند نکته بعد از مروری بر چند ن(  
 
 ـ  همانگونه که در اولين بخش اين نوشته آمد اين ذهنيت با آمدن به اصطالح مجاهدين و ادامه جنگ های خونين و ١

وحشيانه کابل و کشتارهای غيرانسـانی حزب وحدت اسالمی وحزب اتحاد اسالمی سيـاف، که هر دو خود را پرچم 
تا پيش از آمدن اين ها مردم تا . ، مانند ديگران شان، در من پيدا شدداران اسـالم و مدافعين خاک و ناموس مردم ميخوانند

حدودی اميـدواری های داشتند، ولی با غايلۀ که اينها بعد از پيروزی بر پا کردند، حتی برای مسلمانانی که با اشتياق تمام 
رد مقتدر آهنين اراده و واقعًا چشـم به راه اين ها بودند، راه و آرزوی ديگری نماند، مگر اين که آرزوی ظهور يک م

انسان، يک ناجی با درد و ملی را ازميان پاک مردان اين سر زمين، که يقينًا کم نيستند، کنند، تا کشتی شکسـته اين ملت 
را از ميان امواج توفنده و کوبندۀ خشـم و جهالت به ساحل مراد و آسايش برساند؛ و مؤجد حالتی شود که پير زن در 

انه اش به ريسـيدن پشـمی که پيش رو دارد، به آرامی و اطمينان، بپردازد و کودک، وقت مکتب، به مکتب گوشه بام خ
اما، دردا و ...  برود و وقتی بازی دنده کلک کند و دختران جوان با صدای در کوچه ها دل های کوچک شان نه لزد و 

  . که خود ديديد و شنيديد و کشيديد! ... دريغا
 آن زمان و با تجربه، با تمام تلخيها و ناگواريها و زشتيها وشرارت های آن، برايم هويدا شد و آن را با اين  ذهنيت از

اين تفکر در ذهن من، بر خالف نظر برخی ازهموطنان، بعد از اظهار نظر . تمام احساس و عواطف خويش لمس نمودم
و کشوری وظيفه و پول ميگيرم که آنچه آن ها آن نظامی انگليسی پيدا نشده است و نه من از کس وجای و سيستم 

حرف اين نظامی انگليسی شايد نا خواسته وغيرقصدی محرکی . ميگويند، بگويم و يا آن که آنچه آن ها می گويند، بکنم
شده باشد برای برروی کاغـذ آمدن آن ذهنيت کهنه در من، ولی غير از آن هيچ رابطۀ ميان اين مقاله و حرف آن 

از مدتی است که در نظر دارم يک مقالۀ راجع به اين که چرا انگليسی ها نمی توانند يا نمی . ود نداردانگليسی وج
خواهند هلمند را که با هفت، هشت هزار سرباز از تقريبًا هشت سال در آن هسـتند، آرام کنند، بنويسم، شايد اين مقاله را 

 را تا نوشتن آن پيش رو داشته باشم، ولی اگر آن را به همين به همين زودی هـا بنويسم و شايد هم زمانی طوالنی تری
زودی ها بنويسم، شايد بازهم هموطنان بهانه جو و کژانديش ما که درهر جا و به هرمناسبت تنها تئوری توطئه و فساد و 

. ماست مالی کندوابستگی و غرض می بينند بگويند که اين هم برای آن نوشته شده که آنچـه را ما گفته بوديم دفع يا 
رابطه دادن بيمورد بعضی ها و از گپ، گپ ساختن ها، به جای يک کار و يک ... ديديد، دزد در سر خود پر دارد و

اميدوارم که خداوند اين .  حرف سازنده و مفيد و روشنگر و ايجاد کننده الفت و يگانگی برای بعضی ها مرض شده است
از آقای اچکزی بعنوان يک شاهد برای همين يادآوری کردم که اگر . الح کندعادت های نامطلوب و منفی ما ها را اص

از تنبلی من !! کـسی بخواهد ذهنيت مرا به آنمرد انگليــسی نسبت بدهد، به چنين کاری جرأت نکند، ولی، خوب
که وعده نوشتن آن را برخی از مقاالت را ماه ها و گاهی هم سالها بعد از آن . درنوشتن، برخی از دوستان اطالع دارنـد

  !خوب، باالخره هر کس ضعف های دارد، اين هم يکی از ضعف های من. ميدهم، مينوسم
گذشته ازاين مطلب، بين ديکتاتوری که او از آن صحبت می کند و ديکتاتوری که من به آن دل بسته ام هيچ تشابۀ وجود 

يـت پذيری و وقف کردن و وقف شدن، ضمن احترام به يکی سمبولی است از شرافت و انسانيت و مسئول. ندارد، جز لفظ
ياد آوری ديکتاتوران روم با آن . علم و دانش و عالم و دانشمند و آزاده و آزادگی و ديگری هيوالی است تمام عيار

صفات برازنده و کار هـای برجسته و کوشش و تالش برای نجات کشور و مردم آن ديار در موقع ضرورت، و از 
برای همين بود که در ذهنيت ها اگربا ذکر نام ديکتاتور، تصوير و تصور ديکتاتوران امروزی زنده می بحران ها، 

من موضـوع تيرانتهای يونان وديکتاتوران روم را برای توضيح . شود، بدانند که صاحب اين قلم را منظور اين ها نيست
. ی هم وجود نداشت که دست به چنين کاری بزنممورد و مناسبت. يک بخش از تاريخ يونان و روم مطرح نکرده بودم

  منظور . منظور تنها بيان معنای اصلی ديکتاتور و توضيح مسئوليت ها و اختيارات آن هـا بود
من ازبيان پروسه بوجود آمدن يک ديکتاتور در روم و وظايف اين ديکتاتور، پيش از اين که مقصد اصلی خويش را بيان 

 ما بدانند که اگرمن در برش موجود از تاريخ کشورخويش، آنهم از روی در ماندگی، آرزوی کنـم، اين بود که هموطنان
با وجود آن برای رفع سئو تفاهمات توضيح . داشتن يک ديکتاتور را ميکنم، آرزوی چه نوع از ديکتاتور را ميکنم

 غيراخالقی وغيرمردمی نمودم، که اين ديکتاتور معنی منفی و مذموم و خشن و ساير خصلت های غيرانسانی ـ
با آنهم برخی از هموطنان ما متوجه اين مطلب  نشده وهمواره از ديکتاتوران بد انديش و . ديکتاتوران امروزی را ندارد
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بد عمل و سرکوبگر ياد ميکنند و نه از وجود و ضرورت نوع ديگر آن که منظورمن است؛ و قدرت ـ اقتدار خويش را 
  .از رای مستقيم مردم ميگيرد

اگرازسنا ياد نموده ام، يا از انتخاب آزاد و دموکراتيک ديکتاتور درسنای روم، تنها برای بيان يک واقعيت تاريخی بوده 
است؛ ونه اين که من ميخـواهم يا پيشنهاد ميکنم که حال ما عين روند يا جريان را با تمام ريزگيها و ويژگی های آن دنبال 

نبال کرده عملی سازيم؛ برای اين بوده که اين ديکتاتورآن چه ما امروز ازآن ميدانيم يا نموده عملی کنيـم يا ميتوانيم د
تنها . تعبيرميکنيم، نبوده، چيزی ديگری است با کار و نقش ومسئوليت خالف ديکتاتوران بد انديش و بدکردار امروز

 ما فکر ميکنند که گويا تنها کار برای از بين بردن تروريسـت ها نبوده، آن گونه که برخی از وطن داران محترم
کار آن ديکتاتوران که امروز با توجه به استيصال و بيجارگی . ديکتاتور و يا کار ديکتاتور تنها مبارزه با تروريزم اسـت

مردم ازيک طرف و زورگوئی زورگويان ازجانب ديگر، من آرزوی بودن و داشتن آنها را ميکنم، تنها برای يک مقطع 
 مبارزه با هرچه بدی و فساد و تبه کـاری و قانون شـکنی و زورگوئی و تحميل، به شمول تروريزم، معين ومشخص،
  .است، خواهد بود

درهرکشوری که دزدان و خائينين وجانيان و جاسوسان و سرکوبگران غربا و فقرا درخانه مردم بنام نماينده مردم و 
يندگی مردم مينشيند، يا اشخاصی مانند زرداری با آنهمه رسوائی فرستاده مردم با استفاده ازهرنام ونظام برچوکی نما

هايشان با استفاده ازمزايای يک مکتب يا انديشه و يا ائديالوژی به چوکی رياسـت دولت يا رياست کشـور تکيه می زند، 
  ! من ترجيح می دهم که تا محـو همچون عناصری يک چنين ديکتاتوری داشته باشيم، تا يک چنان نظامی

اگرهموطنانی ما که تعريف قدرت و اقتدار را .  ـ  عالوه بر اين من بار بار از چيزی بين قدرت و اقتدار ياد نموده ام٢
نمی فهمند و متوجه منظور من نمی شوند حرج، اعتراض يا شکايتی نيست، ولی آنانيـکه تعريف اين دو کلمه را ميدانند 

 نوع توانائی بوجود مييآيد، بازهمان قصۀ سرمگسک را تکرارميکنند و ازهمان و می داننـد که از التقاط اين دو کلمه چه
چه چيز . ديکتاتور و ديکتـاتوريی حرف می زنند که من آن را مذموم و نفرت انگيز می خوانم، تعجب برانگيز است

ا اين کـه ما در گره چنين روحيه و روان و رفتار را بوجود مييآورد؟  جنون بحث؟ بيماری مطرح کردن خود درهرجا؟ ي
زدن معادالت پيچيده فکری در ميمانيم؟ يا ميخواهيم فضای بحث هائی را که به نحوی ميتواند روشنگرخيلی حرف ها 

  . باشد، مکدر کنيم
، ولی خود به راه انداختن که اين يک تئوری استشايد اين نظرعملی نباشد، چنانچه من دراولين نوشته دوبارتأکيد نمودم 

  .تاريخی ـ علمی فی نفسه يک کار روشنگرانه استيک بحث 
ما بايد هر گونه بحثـی را که سبـب تکـان دادن فکر و انديشه ما شود اجازه داشته باشيـم که مطرح کنيم، و بايد مطرح 

يکته می تنها از همين راه است که عادت می کنيم که چگونه منسجم تر، بازتر، همه جانبه تر و فراتر از آنچه بما د. کنيم
  .  کنند، فکر کنيم

گذشته ازهمه اين توضيحات من درچند جا ازمزايای ديموکراسی صحبت نموده وحتی اذعان داشته ام که ديموکراسی 
. درميان رژيم ها يا نظام های موجود سيـاسی جهان بهترين بديل ديموکراسی است؛ باوجود کمبودات و نارسائيهای آن

پربزرگ ترين مدافع ديموکراسی اگرسری بزنيد خواهيد ديد، که اين فيلسوف مدافع جامعه شما به آثار کارل ريمـوند پو
ولی ازاين حد پيش نميرود و کاری را که . باز نيز به اين امر اعتراف می کند که اين سيستم کامل نيسـت و نواقصی دارد
 که اين همه نواقص و کمبودات رفع شود بايد بعنوان يک دانشمند و فيلسوف و يک انسـان مسئول بکند، يعنی چه کنيم

تنها با اعتراف . ، چيزی نمی گويدجامعه موجود که فعًال بديل ندارد به يک جامعه تبديل شود که هيچ بديل نداشته باشدو
به اين که اين سيستم بعضی نواقصی دارد، مسئوليت يک انسان ومسئوليت يک صاحب نظريا جامعه شناس و فيلسوف و 

چرا انسانی که ازمراحل اوليۀ زندگی خود، خود را به حدی از تکامل رسانده .  خير انديش رفع نمی گرددسياست مدار
بايد در اينجا متوقف شود، يا توقف کند؟ آيا ظرفيت خودسازی وجامعه سازی انسـان درهمين حد بوده است؟ آيا انسان 

پس توقف اين فيلسوف . د؟ روشن است که چنين نيستبيشتر از اين قادر نيست که خود را وجامعه خود را بهبود ببخش
درهمين حد ويا اکتفا نمودن به اين که ديموکراسی، ديموکراسی موجود، نواقصی دارد، ولی بديل ندارد، چه معنادارد؟ 
ايـن حرف هـا چه دردی را دواخواهد کرد؟ برای رفع اين نواقص بايد انسان های ماننـد پوپر راه های عملی وممکن و 
مفيد، به نفع تمام جامعه را پيشنهاد کنند؛ ولی او چنين کاری نمی کنـد، زيرا به سرمايه و سرمايه دار و سرمايه داری 

  . وابسته است و دفاع از سيـستم موجود دفاع از زندگی راحت خودش است
يخواهم که ما، همۀ بشريت، من م. ميبينيد که نه تنها من با ديموکراسی سردشمنی ندارم، که نگران ديموکراسی نيزهستم

درآخر کار يک جامعۀ سوسياليـستی داشته باشيم، ولی اين جامعه را برای پايدارماندن دايمی آن بايد آگاهانه و ازطريق 
  .ديموکـراسی بسازيم و با ديموکراسی حفظ و حمايت کنيم

نفکران ما به نام ها و به طرق از زمان مشروطيت تا امروز روش.من ميدانم که ديموکراسی يک شبه بدست نمييآيد
اين که برخيها . گوناگون در راه تحقق خواسته های ديموکراتيک شـان و برای تعميم ديموکراسی درکشورتالش نموده اند
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 و با آمدن امريکائيها به کشـورما پيوند ميزنند، خواسته يا ناخواسته، درحق تمام ٢٠٠١اين کوششها را بعد ازسال 
ديموکراسی همانگونه که يک شـبه بدست . ای پيشين وامروز، چه زنده وچه مرده، جفا ميکنندروشنفکران دوره ه

: بهترين وعادالنه ترين سيستم همين سيستم اسـت؛ اگر دو کارصورت گيرد! نمييآيد، سيستمی برای يک شب هم نيسـت
، و ديگری برای حفـظ آن ذرايع يکی کمبودات و نواقص آن درجهت عدالت يکسـان و حقوق برابر برای همه رفع گردد

با حرف زدن از ديموکراسی آن هم بر طبق . الزم و مطلوب و متناسـب با نياز زمان و نياز انسان را بايد به کار ببنديم
من . نســخه های مشخص و معين نمی شود ديموکراسی و درنتيجه مردم را از شر اشرار و اراذل و اوباش حفاظت کـرد

 روزی برسد که به اين مأمول واال دست پيدا کنيم؛ و روزی برسد که شاهد آن باشيــم که نهال آرزوی جدًا آرزومندم که
ولی، فراموش نکنيم که هر نهالی به . های آن مردان شريف چگونـه به درخت قوی و زيبای تبديل شده به ثمر مينشيند

علم .جهان، دنيای مشاهده وعمل و تجربه است. داردمراقب نياز دارد؛ به مراقبتی که بستگی به اندازه شدت طوفان ها 
تجربه عملی ما نشان ميدهد که دست زورگويان خدا ناترس را نميتوان با بکار . انسان نتيجه مشاهده وعمل وتجربه است

دردی را که مردم . بستن شيوه ها و تعاليم عيسی مسيح يا اصول ديموکراتيک از سر مردم بينوای اين کشـور گم کرد
يکشند، مردم ميدانند؛ همان مردمی که در اين مجمر از آتش ميسوزند، اين سوختن را احساس ميکنند؛ با تمام وجود م

شان، آن هائيکه اطفال شـان از گرسنـگی در پيش چشمانشان جان ميدهند وهيچ کـاری برای نجات آن ها کرده نميتواند، 
ان و نيمه جوان شان را، پسران شان را و زنان شان را آن هائی که اطفال خورد و معصوم شان را، دختران جو

، نه ...زورگويان مورد تجاوز قرار ميـدهند، آنانيکه ملک و زمين و دارائی های شان به زور از ايشان غضب ميشود و 
ديموکراسی نشسته ايم و ازهزارها کيـلو متر دور تر نسخه سايه ... مايانی که در آلمان و فرانسه و کانادا و امريکا و 

نسخه های که درزمانها و مکانها و برای مردمانی ديکری، با روانشناسی و . ازنفس افتاده در افغانستان را تجويز ميکنيم
  . اخالق و سطح دانش و آگاهی سياسی ـ  ملی و سابقۀ فکر و درک ديگری، زندگی ميکنند، يا زندگی ميکردند

هر خوبی . خود من هم جزی ازهمين مردم هسـتم.  نظر تحقير آميز نداشته ام ـ   من به مردم و ملت افغانستان هيچ گاه٣
ما مردم افغانستان هنوز آن . و بديی که دراينها وجود داشته باشد به من هم برميگردد؛ ولی واقعيت، واقعيت است
جايگاه خود را در ميان ما هنوز . هوشياری الزم را نداريم که درفکر خود و در فکر منافع و سربلندی کشور خود باشيم

و به آن بهره هوشيی که الزيم داريم، همان گونه که قبًال هم بار بار گفته ام، نرسيده ايم . ديگران، دور يا نزديک، نميدانيم
ما هنوز به دست يافتن به وسايل دستيابی به اهدافی که . که در صدد ايجاد يک ملت واحد و دولـت کارآ و قوی برائيم

   وضع، اعتبار و موقف تأثير گذار يک جامعه درموجب بهبودی
پذيرفتن و گفتن اين واقعيت دشمنی با مردم . محيط بين المللی ميگردد، بعد از تقريبًا يک قرن استقالل، نايل نشده ايم

دوست تو :" ميگويند . نيست، که خود نوعی دوستی ومثبت گرائی وعينيت گرای وخدمت به اين مردم و اين خاک است
مردم . ما نبايد بيشتر از اين خـود را و مردم خود را فريب بدهيم."  است که ترا ميگرياند و نه آنکه ترا می خنداندکسی

ديدن واقعيت های کشورهای پيرامون ما گويای بسياری واقعيت هاست، که يا ما ! را خاليذهن ساختن کار دوستانه نيست
  !ا را ببينيم؛ و يا کدام غرض و مرضی داريمقدرت ديدن آنها را نداريم يا نمی خواهيم آن ه

اگر يک بار ديگر يک طبقه بندی از لحاظ قدرت . به حساب مييآيد" ذره " کشور ما امروز در رديف کشور های 
" کشورها صورت بگيرد، من مطئين هستم که بازهم يک درجه پائين ترسقوط خواهيم نمود و شايد دررديف کشورهای

کشور های همسايه ما خصوصًا ايران و پاکستان به . يا ازهمين قبيل اصطالحات قرار گيريم" زرهخرده " يا " نيمه ذره
کشور های قدرتمند منطقه ای تبديل شـده اند و شروع نموده اند به توسعه طلبی و دست انداختن به اين کشور و آن کشور 

فغانان هنوزقادرنشده ايم، نه امروز و نه قبل ولی، ما ا. و مبارزه برای تثبيت حق خود در سطح بين المللی و جهان
اولين وظيفه يک ملت حراست . ازکودتای خلق و پرچم، که از اساسی ترين هدف يک کشورمستقل، دفاع کنيم

کشورما امروز با انواع تهديدات مواجه . ازسرحدات و مرزهای يک کشور، حفظ تماميت ارضی و تأمين امنيت آن است
 که نميتوانيـم در برابر اين تهديدات با يک نيـروی کوبنده و مؤثر و متناسب با تهديد و خطر با است و ما همه ميدانيم

اينکه اين را نمی پذيريم کارخود ماست، ولی آفتاب را نميتوان با دوانگشت پنهان . تهديد وخطرمقابل نموده آن رادفع کنيم
 داديم يا در سه جنگ با انگليس چه کرديم جای خود را اينکه ما در جنگ ميوند چه شهامت و شاهکار های بخرج. نمود

چه کرديم آن هم ... اين که ما با هند و کشمير و . دارد و حرف تاريخی و واقعيتی است که نمی شود از آن انکار کرد
  فعـًال همان. گذشـت

ا می گيرند و ما هيچ کاری انگليسی ها دو باره بر گشته اند و دارند انتقام شکست ها و سرافگندگی های شان را از م
  کرده نميتوانيم

. با تأسف بايد گويم که هنوزهم برخی از ما ها درخواب خرگوشيم. يک واقعتی است که آنراهم نميتوانيم نا ديده بگيريم
  .اين ملک در خواب آباد و قوی نميشود؛ اگر ميخواهيم آنرا آباد کنيم، بايد خود ما با بيداری آنرا آباد کنيم
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فرهنگی و ترويج عقايد آن ها از طرق مختلف وغالبًا بوسـيله خود ما چنان وحدت و يگانگی مردم ما را صدمه تهاجم 
زده و صدمه ميزند که کشورما را به مرحلۀ از شکل انداختن رسانيده است، ولی ما اصًال نه متوجه اين فعاليت های 

اگر اين حرف درست است، . بينيم و نه آن ها را جدی ميگيريمخرابکارانه و برهم اندازانه آن ها هستيم و نه انها را مي
پس کجاست آن بينش و دانش و فهمی که ما از آن دم و داد می زنيم؟  طالب کيست؟  او هم فرزنـد همين خاک است، 

ارد، چه منتها فرزندی که نمی داند با اين موضـع گيـری اش در برابراين خاک که منزلت و مقام مادر را برای همۀ ما د
او فراموش نموده که فرزند همين خاک و فرزند ميرويس واحمد شاه کبير است که نام . ميکند و دسته تبرکيها شده است

فراموش نموده زيرا زير تأثير سياست ترويج عقايد و . های شان در اين خاک درهرگوشه با احترام زياد برده ميشوند
ته است و ابزار جنگ اين دو کشورعليه مردم وخاک و وطن و وطندار تهاجم فرهنگی پاکستان و عربستان قرار گرف

آن که با ما می جنگــد پاکستان و عربستان . ها بوجود آمده اند" پدرام " همانطور که در آن طرفترک . خود شده است
ان، به هر قـوم و مليتی که در ميان افعان... نفوذ پاکسـتان و ايران و...  است؛ نه طالب ها و گلبدين ها و پدرام ها و... و

اگردرميان ما زمانی پيوندهای صميمانه ترومحکمتری وجود داشت و زيستن تحت . مربوط هستند، دليل ضعف ماست
يک حکومت واحدی را هر يک آرزو می برديم، ايران و پاکسـتان اين صميميت و استـحکام و آرزومندی را که به 

 تا حدی مخدوش ساخت که التيام آن، اگر زود متوجه نشويم و به عالج آن معنای تقويت هويت و وحدت ملی ما بود،
  . نپردازيم، خيلی مشکل خواهد بود
تروريسـت ها همه درخاک پاکستان جمع شده اند، همۀ جهان اين را می دانند، ولی . ما خيلی ازقافله عقب مانده ائيم

  امريکا و قـوای
وريزم به پاکستان بروند به افعانســتان نشسته اند؛ چرا؟ چون افغانستان ائتالف به جای اين که برای مبارزه با تر

حکايت روس . کشـوری ضعيف است با مردم متشتت و نامتحدی که نميتوانند ازحق و ازخود و از کشورخود دفاع کنند
 از عوامل تهاجم فرهنگی و ترويج عقايد در کشـورهای ديگر يکی! ديگر است که ايجاب بررسی جداگانه را دارد
  مستعمره سازيست که کشور های توسعه طلب

حضور نيروهای مزدور و مستعمره بگير از پاکستان در افغانستان و حضور . با برنامه و هدف بدان دست ميزنند
نشانه ...  نيروهای مزدور و مستعمره بگير از ايران در افغانستان و عراق و لبنان و سوريه و فلسطين و تاجکسـتان و 

است که ديگر تنها کشور های بزرگ نيستند که در فکر توسعه طلبی اند، که کشورهای نيمه قدرتمند يا کشورهای آن 
ما به يک نيروی قدرت مند ملی با اختيارات تمام . قدرت مند منطقه ای نيـز شامل قدرت های توسعه طلب جهان شده اند

  در اين برهه از زمان نياز داريم، زيرا آنانيکه امروز
بنام ديموکراسی وبا سئواستفاده ازاصول ديموکراسی به اريکه های قدرت تکيه داده اند، همه ابزار و وسيله همين 

. با استفاده ازشيوه های ديموکراتيک مشکل است جلو تخريب تخريبکاران و نوکران بيگانه را گرفت. کشورها شده اند
  .ه وقت را غالبًا بيهوده تلف ميکنديکی از بدی های ديموکراسی در چنين مواقع همين است ک

 ـ   ما چه مقدار احترام ومنزلت در انظار جهانيان داريم؟ برخورد جهانيان با ما برخورد ترحم آميزی است که ضعف ٤
جلوه های احترام متقابل زمانی ساطع ميشوند که دو انسان . و وضعيت ما سبب شده است که جهانيان با ما داشته باشند

افزايش توان اقتصادی و سياسی و نظامی و فرهنگی راه های کسب وجه در جهان . رابرهم قرار داشته باشندبرابر در ب
قدرت ما، به عنوان يک کشور و يک ملت، در کجاست؟  به يک کشور . افول قدرت باعث افـول اعتبارميشود.  می باشد

  .ذره به عنوان يک کشور ذره نگاه ميکنند
بيشـتر .  بين المللی بستگی دارد به شرايط  داخلی و اقتصاد و ثبات و نيروی نظامی آن کشورجايگاه هر کشور در محيط

  !ازاين چه بگويم، که خود بهتراز من ميدانيد که من چه ميخواهم بگويم
وقتی که چاپانی ها ميخواستند از شر فيوداليزم وعقب ماندگی و باليای آن نجات بيابند و به رشد و ترقی دست يافته 
کشوررا بسوی ترقی و آبادی سوق دهند، آخرين پايگاه فيوداليزم و سامورای را که مانع تحقق اهداف تجدد طلبانه 

استفاده از اسلحه آخرين راه رسيدن به . ومترقی دولت بود با زوراسـلحه وادار به تسليم در برابر انتخاب دولت نمودند
ت وقت چاپان نميخواست با استفاده از قوه قهريه مردم خويش بدون ترديـد حکوم. مقصود ترقی خواهانه دولت بود

رامجبور به انجام آن چه دولت ميخواسـت بکند، ولی چون راه ديگری برای شان باقی نمانده بود، تصميم به قلع و قمه 
قوی ترين اين کشوربا کم وبيش سی سال کار پرتالش خود را به جای رساند که روسـيه، يکی از. سران سامورای گرفتند

توانائی های .  که بين اين دو کشـور به وقوع پيوست، شکست داد١٩٠٥کشـورهای اروپائی آن زمان را، در جنگ سال 
تالش های سخت آن انسان های . فعلی چاپان نتيجه کار و زحمات حکومات سخت گير و نيمه ديکتاتور اين کشوراست

رهای دموکرات وملی بود، که اين کشوررا به اوج ترقی و باالخره به سخت گير و ملی، همان نيمه ديکتاتورها يا ديکتاتو
  . قول پوپر به نظام بی بديل  دموکراسی رساند
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خواندن داستانهای اين بخش از تاريخ چاپان و درست کاری، وطن دوستی، شرافت، متانت، تمکين، درايت و تدبر 
ن را به شور مييآورد، که انسان بی اختيار به تحسين و رهبران آخرين برج و بارو های سامورای چاپان به حدی انسا

  .بزرگداشت آن ها ميپردازد
مردی امريـکائی که چاپانی . ولی احساس وعاطفه چيزيست، وآينده وطن ومردم دراين جهان اژدها صفت چيزی ديگری
ان نيک و شجاع بودند، باالخره ها بــرای  تعليم وتربيت عساکرچاپانی استخدام نموده بودند، ازبس که سامورائيها مردم
  . به آن ها می پوندد و در کنار آن ها تا وقتی که کشته ميشود، عليه حکومت چاپان ميجنکد

تاريخ اين برهه چاپان نيز خيلی آموزنده است؛ . وضعيتی فعـلی کشورما صد ها باربد تر از وضيعت چاپان آنزمان است
رت را با اقتدار يک جا نمودند و با آن ديوار ضخيـم و نيرومندی از توسعه چاپانی ها در آن زمان قد! خصوصًا برای ما

  .را برای حفاظت کشورشان پی ريختند... و اقتصـاد و صنعت و ارتش و اعتبار و
اگر ازمعانی ديگرقدرت که خيلی زياد هستند وهريک تعاريف گونه گون دارد، بگذريم، درعرصه سياست و برای 

توانائی تحميل ياعملی نمودن خواست خود با وجود مخالفت وعدم :  و کشورقدرت عبارتست ازکنترول يا اداره مردم
توانائی هـای که يک شـخص از قانون و يا اراده جمعی : و معنای اقتدارعبارت است از. رضايت ديگران، بر ديگران

بنابرنيازيکه داريم دريک ظرف مخلوط  حال اگر در شرايط بحرانی و يا اظطراری ما اين دو نوع ازتوانائيرا . می گيـرد
  کنيم، چه نوع توانائی بدست مييايد؟ خوب يا بد؟ اگر

خلط ياالتقاط اين دومفهوم درزمان مشحص ومعيين کاری مطلوب است، بايد انسانی که برای پيش برد اين مطلب مطلوب 
ميم؟ من کوشش نموده ام که يک حال سوال اين است که اين شخصرا چه بنا. تعيين می شود هم خوب ومطلوب باشد

حرف، يا يک کلمه برای بيان اين نوع از توانائی وهم برای بيان مرد، يا اين زنی که، اين توانائی بخصوص رابايد داشته 
يا برای . بنا براين بهتر ديدم که با توضيحاتی ضمنی چنين انسانی را ترسيم کنم. باشد، پيدا کنم، ولی کوششم بجائی نرسيد

 بيشتر وی توانائيهای وی را چيـزی بين قدرت و اقتدار معيين کنم که بايد در جهت بهروزی مردم بکار گرفته معرفی
برای توضيح بيشترمطلب ضمن معرفی ديکتاتوران بد، ديکتاتوران خوب بمعنی اصلی و تاريخی اين کالم را با . شود

...  وجدان، ديکتاتور دموکرات، ديکتاتورمردمی و ذکر نيات خويش، ديکتاتور ملی، ديکتاتور مسئول، ديکتاتور با
زيرا همه اين کلماتی را که من با لفظ  ديکتاتور پيوند زده ام بيان گرخصلت ها وتعاريف مثبت اند، که مفهموم .  ناميدم

ی ومعنی آن ديکتاتوری را که امروز از آن شناخت داريم و درذهن ما مجسم می شـود، تغيير داده نرم تر و انسان
حالت های اظطراريی که در کشورها اعالم می گردد، کدام نوع از نظام هاســت؟ قـدرتی را که سران اين . ترميسازد

کشوربکار ميبندند، از کجا می گيرند؛ و آن را چه نوع قدرتی بايد بناميم؟ اين ... کشورها برای احيای آرامش و امنيت و 
نين فرعی اينکشورها به سران کشورو مديران زمان داده شده است، که با اختيارات قانونی مطابق قوانين اساسی و قوا

شخصيکه با اختيارات . قانون شکنان و دزدان و جانيان وخائنين باهرابزاری که دارند و مناسب ميدانند، معامله کنند
ر برايش درهمچون مواقع تعيين قانونی با پيروی ازمفاد قانون بوجـود مييآيد؛ و او با استفاده ازاختياراتی که قوانين کشو

  ! نموده است با متخلفين برخورد مناسب حال شان ميکند، همان ديکتاتور روم باستان است؛ و نه چيزی ديگری
ديکتاتورمن برای شرايط امروزکشور و وضع اسف ناک مردم ومجادله و مبارزه با تمام مفاسد و بزهکاری ها و جنايات 

  .، همين انسان است؛ حال مردم از کدام ديکتاتور و ديکتاتوريی حرف ميزنند، کار خود شان است...و خيانت ها 
نويسنده هر قدر که بکوشد، که يک موضوع را ساده ومشرح و بدون ابهام بنويسد، .  ـ  درهرنوشته ابهاماتی وجود دارد٥

دار باشـد، مانند تأکيد بر ضرورت خصوصًا زمانيکه يک نوشتـه در باره يک موضوع پيچيـده و غامض و تاب 
اين کمبود بيشتر . ديکتاتـور، نکته های زيادی ناگفته ميماند، يا نکته های زيادی به شـکلی نارسا و مبهم مطرح ميشوند

ها در مقاله ها ديده می شوند تا درکتاب ها، زيرا مقاله ها را معموًال نويسنده ها با دقت نه چندان زياد مينويسند، تا کتاب 
بعضی اوقات نويسنده فکر ميکند که آنچه را که نوشته به قدر کافی روشن است و خوانند هم مطلب و هم منظور . را

کار منتقد پرداختن به همين نارسائی ها وابهامات وکمبود . نويسنده را می فهمد، ولی اين تصور غالبًا درست نيست
دوم نقد از روی خصومت يا . مورد بحث احاطه کافی داشته باشدهاست؛ البته تنها وقتی که اول خود در باره موضوع 

سوم نقد بايد بعـد ازمطالعه دقيق نوشـتۀ که می بايد مورد نقد قرار گيردوبعدازفهم دقيق . عقده و بدبينی صورت نگيرد
ی ديموکراسی ياد من درباره نقد پوپرازکمبودات يانارسائيها.چهارم نقد بايد توأم با پيشنهاد باشد. موضوع بعمل آيد

خيلی از دانشمندان نقد مشابۀ از ديموکراسی دارند، ولی هيچکدام پيشتر از نقدی که کرده اند نرفته اند؛ گوئی که . نموديم
  توان و

در حالی که من يقين دارم که انسـان اين توان را . دانش انسان و مسئوليت انسان در برابر انسان تا همين حد بوده است
چه چيزمانع تفکر بيشتر انسان برای رسيدن به زندگی !  زندگی بهتروهمآهنگ تری دست يابد؛ اگربخواهددارد که بـه

بهترشده است؟ مسئوليت و فضيلت و شرافت انسان در گفتن و شناساندن همين موانع است، نه در ناگفتن آن ها و اختيار 
  ! نمودن سکوت
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هر باری که شما يک موضوع يا مسئله را بکاويد، حقايق و .  مييآيد ـ  حقايق از تبادل افکار و اصطکاک عقايد بدست٦
مسلم و مطلق پنداشتن يک شيوه، يک امر يا يک نظری که مسـلم . تازگی های نوی از اين کاوش ها بدست خواهد آمد

عيت هيچ وض. زيرا چيزی نيست که درحال تغيير نباشد. پنداشته شـده است، برای ابد، با منطق و علم سازگار نيست
  جامعۀ با جامعۀ ديگری يک سان نيست

افالطون درحدود دوهزاروچهارصد سال پيش به تدوين کتاب مفهوم شناسی پرداخت وضرورت . و يکسان نخواهد شد
آز آنجائيکه مفاهيم با رشد هوش و تکامل زندکی و افزايش شناخت انسان از طبعيت وجهان . بسيار حياتی آنرا بيان داشت

  يـای روانبه مانند در
درحرکت و پيشرفت وتغييراست و نوعيت آگاهيها هرروزچند بعدی ترميشوند و ازدرون يک علم، علم های ديگری 

  بيرون مييآيد، 
از درون . ناچاريم که برای علوم جدی که با علم مادر پيوند هايش را حفظ ميکنند نام های ديگری وضع يا ابداع کنيم

و به ارتباط ... علم سياست، موضوع علم سياسی، سياست داخلی، سياست خارجی وکلمه سياست، علوم سياسی، عرصه 
و زمانيکه با استفاده ازشناخت، . بوجود آمد... آنها تعريف دولت وملت و قدرت و اقتدارو کشور وحکومت و انتخابات و

مانی رسيده است که امروز ز. بشناخت درستی شناخت ميپردازد، اسمش را ميگذارد شناخت شناسی يامعرفت شناسی
برای انجام اين کار انسان بايد کلمات را، گاهی حتی . انسان با بيان يک کلمه نميتواند بسيـاری چيزهـا را تعريف کند

  .چهار کلمه را با هم، ترکيب کند تا يک شئ را بهتر و ساده تر مفهوم بسازد
: ا به همين دليل بود، که بزرگان انديشه می گفتندبه همين دليل است، ي. در قاموس علم چيزی بنام مطلق وجود ندارد

کلمۀ ديکتاتور نيز باالخره زمانی بايد هم از لحاظ  . کارل پوپرهم کتابی دارد به همين عنوان. ميدانـم که هيچ نمی دانـم
دن و مفهوم شناسی، هم از لحاظ تاريخی وهم از لحاظ درجه داشتن و نداشتن شدت و قوت آن و هم از لحاظ ضرور بو

ضرور نبودن، شخصيـت سازی شود و در ادبيات سياسی مطابق با خصوصيات وتعاريف گوناگون آن جای خود راپيدا 
گاهی . اين تفاوت ها بايد، همراه با تشابهات شان، تشريح شود. هرديکتاتوری راکه ببينيد باديگری فرق داشته است. کند

صد ! چرا؟. ميناميــم و درجائی ديگری آن را ديکتاتوری نميناميمدو عمل مشابه را در يک مورد و يک جا ديکتاتوری 
  ها چنين کلمه در حوزه سياست داريم؛ يا سياست های که در کشورهای با

را بمثابه يک مثال " تروريست" اصطالح. شرايط مشابه در يکی يک گونه عمل ميشود و در ديگری به گونه ديگر
  . درنظر بگيريد

آيا تعاريفی که غربيها . تظربمانيم که غربی ها برای ما هم مفهوم بسازند وهم آن را تعريف کنندما چرا بايد هميشه من
ازهمه مسايل ميکنند،هميشه درست هستند؟ من باور نميکنم که تمام مفاهيم و تعاريف دقيق و درست و برمبنـای واقعيتها 

  . يا حقايقيکه دردرون اين واقعيت ها پنهان اند، باشند
.  امروزتروريست خوانده ميشوند، ديروزهم ميکشتند و ميبستند و ميبردند، ديروز تروريست خوانده نميشدندآنانيکه

در آن زمان مجاهدين و آزادی خواهان و قهرمانان ملی و مردان و مسلمانان . چــرا؟ چون در خدمت خود شان بودند
من از کسی نه دفاع ميکنـم .  ه اند، تروريست هستندبودند؛ و امروز که دهن تفنگ رابسوی خود شان دور داد... خوب و

و نه کـسی را متهم می سازم؛ بلکه هدف من توضيح اين حقيقت است که ما بايد با توضيح مسايل و تعريف مفاهيـم و 
  شـناخت شـناخت شناسی غرب با احتياط برخورد کنيم

مدنيت و فرهنک و تخنيک و صنعت و خيلی . داريمما بسيار چيزها را ازغرب . و ذهن خود را دربست به غرب نسپاريم
غرب دو پهلو . چيزهای مدرن و جديد و سودمند  را از غرب داريم، ولی با وجود اين در بسا موار بايد محتاط باشيم

اين کـه غرب به تحليل اين کلمه نپرداخته است و آن را با تمام اوصاف و خصوصيات آن معرفی نميکند، دليل بدان ! دارد
ست که غرب نمی خواهد مردم متوجه نظام موجود دموکراسی وضعف های آن و تشابهاتی که نظام نا سخته و ناپختۀ ا

من کتاب هاناآرنت اين زن مبارز وفيلسوف . فعلی ديموکراسی با برخی از ديکتـاتوری ها دارد، يا داشته است،هويدا شود
شرح مفصلی درمورد ديکتاتوران و ديکتاتوری ها داده است، و يکی دو کتاب در باره ديکتاتور و ديکتاتوری را که 

  .    خوانده ام؛ اين کتاب با حجم کوچک کتاب، اگرچه با فکر بلند نوشته شده است، ولی کامل نيست
 ـ   مردم ما ديکتاتوران زيادی را، بخصوص طی سه دهۀ که گذشـت از نزديک، با چشـم سر ديده اند وهمه تمام ٧

تره کی، امين، کارمل، نجيب و مجددی و ربانی و طالب . ن ها را به شکلی از اشکال تجربه نموده اندوحشيگری های آ
و همطـراز های ديگر شان که مرتکب هزاران نوع جرم وجنايت در اينکشـور شده اند، وهيچ کدام به هيچ يک از 

بيدادی را که در هيچ کتاب و قاموسی نبـود بر موازين انسانی ـ اجتماعی ـ اخالقی ـ حقوقی و ملی پابند نبودند، ظلم و 
  .نام هريک کابوس هولناکيست برای هـر يک از ما. مردم روا داشتند

در اين وحشـت آباد نه . افغانستان در زمان خلق و پرچم و مجـددی و ربانی و طالـب به وحشـت سرا تبديل شـده بود
بود، اگرچه شعار امنيت ميدادند، نه انسانيت بود، اگرچه مصونيت بود، اگرچه شعارمصونيت می دادند، نه امنيت 
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نفس کشيدن درآن وحشت کده ... شعارشان آزادی انسان و انسان بود، نه قانون بود، اگرچه ازقانونيت حرف می زدند و
  ...امين و اين وضعيت راديکتاتوران آورده بودند؛ ديکتاتوران مانند هيتلر،موسيلينی ، استالين و ايدی . مشکل شده بود

ده ها افغان را ميشناسم که شب ها هنوز بدرستی چشم نه بسته اند که با فرياد دلخراش به سبب خواب های پريشان و 
همان خواب ديشت يا پريشب، همان : وحشتناک از خواب ميپرند؛ و در برابر سوالی که از ايشان ميشود همواره ميگويند

 چهره های ترسناک،همان صداهای مهـيب وآزاردهنده و همان سوال و جواب شکنجه گاه،همان قيـافه های منحوس،همان
حکايتيست از برادر " قد بلند سکوت " داستان .  خانوادۀ نيست در کشور ما که عزيزی را از دست نداده باشد... و 

  .!..شهری که درسکوت فرو رفته بود، با ديوارهای بلندش؛ شهر مرده ها و . ... کوچک صاحب اين قلم
سی سال غربت و سرگردانی و بی وطنی و هزار درد و . تحفه ديکتاتوران تنها مرگ بود و سرکوب بنام کمونيزم واسالم

دراين ميان هستند . که بسياری از ما ها بسر برده ايم، همه با نام ديکتاتور و ديکتاتوران گره خورده است...  رنج و 
صحبت ميکنند، ولی اين که ...  يا کابل و کانادا و آسترليا و آلمان و کسانی هم که از زندگی آرام خويش در امريکا

  !چگونه اينها آرام هستند، با اين همه رنج و بدبختی و درد و خون، خود هنريست و سوالی
حساسيت آن عده ازهموطنان ما که تجربه زندگی در دوران امين ها را دارند، در برابر اين کلمه کامًال بجاست، ولی به 

ن هائيکه امروز ديکتاتوران رسمی و غير رسمی را مثل هزارن قمـبربای از بدخشـان و هزاران شريف و احمد و آ
از اندخوی و ميمنه و فارياب و هلمند و فراه و لغمان و جاجی و مقر و ناوه و دايزنگی و هرات ... احسان و عاطف و 

به ميکنند،هم بايد حق بدهيم که حساسيت يا آرزومندی يا نفرت با همه قسـاوت هـای شـان تجربـه نموده اند يا تجر... و
آن ها که هر يک ديکتتوران متعددی را ديده و تجربه نموده اند و از سی . خويش را از آنچه ما دفاع ميکنيم، ابرازکنند

ئی که در برابر سوال آنانی که آن جا هستند بايــد بگويند که چه ميخواهند، نه ماها. سال حداقل  در اين آتش می سوزند
از درون قصرهای گرم و درحالی که هم خود ما آرام ...  روزگار من که شکر خداوند خوب ميگذرد و: دوستان ميگوئيم 

اگر پلو . هستيم وهم اوالد های ما؛ هم مکتب ميروند وهم دوا دارند و هم ده ها نوع سامان بازی وهم شکم شان سيراست 
بی ام "و " بنز" زيرپای  خود ما هم اگر از.  ناز کنند و پيتزا يا نان مک دونالد فرمايش بدهندخانه هم به ميل شان نبود،

  . کمترباشد از غصه و همچشمی شب خواب ما نميبرد" وی
ما دردی را که مردمان ما در کشورميکشند، نمی بينيم و نه احساس می کنيم؛ ونه فرياد آن هارا که به ملکوت رسيده 

اخالقيون مسيح صفت مابايد بدانند که ربانی وفهيم وحکمتيار و ! تی خداوند هم گوشش را پنبه زده استح. کسی ميشنود
اگريکی به : مسيح ميگفت. مالعمر و سياف و درنده خويان ديگرازاين رسته و دسته نه مسيـح اند و نه اخالق مسيح دارند

اگر کسی چپن تان را . ه آنطرف روی تان هم بزنديکطرف روی تان زد طرف ديگر روی تان را هم دور بدهيد، که ب
مسيح با قلب پاکی که داشت فکر ميکرد طرف می شرمد؛ تا اين که خودش را . ميخواسـت، پيراهن تانراهم به وی بدهيد

  . به صليب کشيدند
ائيکه من ميبينم چرا اين اخالقيونی که ديگران را موعظه ميکنند خود چند روز اين محشرستان را تجربه نميکنند؟ تا ج

  .هر کسی که بوطن رفته است و برگشته است، حکايت صحرای کربال را از ياد برده است
  :به هر حال، بر گرديم به آنجا که بوديم 

من برای نوع ديکتاتوری که برای اين برهه، با همان اخالقی که من می خواهم، با همان پاکی و انسان دوستی و شرافت 
نامی ديگری نييافتم ضمن توضيح سابق و زمينه کاربرد آن به ترکيب کلمات پرداختم تا آنچه را و عزت و و قدرت چون 

  من ميخواهـم بهتر و
بسياری از کلمات ترکيبيی را که امروزداريم زمانی تنها يک کلمه بودند که يک نظر، يک پديده، يک .  رساتر تبيين کنم

  بينش و يا
ودند؛ ولی با پيدايش نظريات جديد انسان مجبورشد برای بيان نظريات تازه تر يا يک مکتب و آئديالوژی را معرفی مينم

  نظرياتيکه
وقتی که سوسياليست ها اعتقادات مثبت دموکراسی را نيز برای . از ترکيب دو نظر بوجود  مييآمدند نام های تازۀ بسازند

لی شان پذيرفتند و از دو باور يک باور التقاتی ساختند جامعـه و مردم شان سودمند يافتند و آن ها را در کنار اعتقادات قبـ
  نامش را گذاشـتــند

سوسيال ـ دموکراسی؛ ترکيبی از سوسياليزم و دموکراسی و هم زمان با آن سوسياليستی که همراه با سوسياليزم 
  دموکراسی را نيـز

وجود نداشته که اسم  مرکب يا اسم آميخته، حتمًا امکان خلق اسم ساده يا اسم مفرد ! پذيرفته بود، شد سوسيال دموکرات
به وجود آمد، ولی زمانی که " جامعه " اول کلمه .  اسمی از دو کلمه يا بيشتر را، برای توضيح مقصد انتخاب نموده اند

ديکری درارتباط با ... زندگی انسـان ها پيچيده تر وچند بعدی ترشده رفت و بخش ها و تشکيالت ومهارت ها وعلوم و
عه بوجود آمد، برای شناخت اين جامعه پيچيده با آن همه گپ ها و سخن هايش ترکيـب جامعه شناسی و جامعه پذيری جام
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و جامعه صنعتی و جامعه قدرتمنـدتر و جامعه قدرتمند منطقه ای و جامعه ذره و جامعه توسعه يافته و جامعه توسعه 
ـش و موضوع خاص يک جامعه خاص را بيان می کند، بوجود را که هر يک وضعيت يا حالت يا حوزه و بخ... نيافته و

آوردند؛ زيرا تنها با استفاده از کلمه جامعه نميشـد بسياری از حرف های ديگر مربوط به جامعه و انسان و روابط آن 
  .هائی که در يک جامعه زندگی ميکنند را توضيح نمود

ين انسان مذهبی خواست در کنار مذهبی بودن خويش سيـاسی هم اما، همينکه ا. ما مذهب و انسان مذهبی داشتيم و داريم
شـود يکی شد سوسياليست های مسلمان، ديگری شد جمهوری خواهان مسلمان، ديگری هم ملی ـ مذهبی وديگرش هم 

 اگر يک سوسياليست ميتواند ملی باشد، بايد يک ديکتاتورهم بتواند ملی باشد؛ همينطور! يک چيزی ديگری شبيه همينها
چرا اگر يک نامی را غربی ها انتخاب نمودند و روی يک شئ يا مفکـوره يا اعتقاد ! رومی  و مسـئوليت پذير و مردمی

يا يک شخص گذاشتند آن را قبول کنيـم، و اگر آن ها در انتخاب نامی دخالت نداشتند، آن را قبول نکنيم؟ چرابايد همه 
مه تفاوت ها را غربی ها برای ما توضيح کنند و حجم  يا بزرگی ميان تعريف ها راغربی ها بدهند؟ چرا بايد هميشه ه

چرا بايد يک چيزی را اگرغربی ها گفتند که هست ما بگويم که . بزرگ و کوچک را بايد غربيـها برای ما تعين کنند
اشته باشد؟ هست و اگرغربيها گفتند که نيست ما هم بگويم که نيست؟ چرانمـيتواند ترکيب ديکتاتور وملی وجود د

شما يک اسم را با هرصفتی ميتواند توصيف کنيد و بکارببريد، اگردارای آن . ديکتاتور يک اسم است و ملی يک صفت
وقتی يک مذهبی ميتواند ملی باشد، يک دموکرات ميتوانـد ملی باشد يک سلطنـت طلب ميتواند ملی باشد، . صفت باشد

ودن وملی نبودن به ديکتاتوربودن يا ديکتاتورنبودن يادموکرات بودن چرابايد يک ديکتاتورنتواند ملی باشد؟ملی ب
مارکوس ديکتاتـور فلپين، چايسيسکو . صد ها ديکتاتور بودند که ملی نبودند. ودموکرات نبودن هيچ ربطی ندارد

دو دسته به امريکا افغانی، همه ديکتاتوران بودند که کشورهای شان را ... ديکتاتـور رومانی، اميـن و طالـب و ربانی و 
منافع کشورهای نامبرده برای . پيشکش نموده بودنـد و دنباله رو و وابسته کشورهای ديگر بودند... و روس و پاکستان و 

ضياء الحق رئيس جمهورمتوفای پاکستان، مردی که تا توانست کوشيد . شان مهمتر بود تا منافع کشورهای خود شان
ان ديگرپاکستان با پيروی ازيک سياست واحد، صدمه بزند و مضمحل سازد و به پاکستان کشورما را، مانند تمام دولتمرد

  .وابسته و متکی کند، به تمام معنی هم يک ديکتاتوربود وهم يک سياست مدارملی
بعد از جنگ عمومی . اگرکمی بيشتر درمورد او توجه شود ميتوانيم او را يک ديکتاتور نظامی ـ ملی ـ مذهبی بخوانيم

  ل و در اثراو
زيرا بسياری از رژيم های ديموکراتيک نتوانستند . انقالب های ملی در يک تعداد کشورها ديکتاتوران جديد بوجود آمدند
اين ديکتاتوران . روياروئی الزم از خود نشان دهند... به هنـگام  بامسايل فقر وبيکاری و رکود و تورم و فساد اداری و

" رضاشاه" درترکيه و " کمال آتاتورک"ميخواندند، ديکتاتوران ملی بودند؛ ازآنجمله " یحجره های حراف"که پارلمان را
بر اين کشور تحميل شد، از لحاظ " ورسای" آلمان بعد از شکسـت درجنگ اول جهانی و بعد از اينکه قرارداد . در ايران

  به همين دليل ايمان به. اقتصادی بينوا شد
ا از دست داد و برای دستيابی به عظمت دوباره آلمان و حفظ منافع اين کشورهيتلر ارزش ها و سنت های ديمکراتيک ر

هيتلريکی ازبدنام ترين ديکتاتوران جهان و تاريخ بشر است؛ ولی از آنجائيکه قصد او دستيابی مجدد به . را بوجـود آورد
کلمات داريم او نيز درجای خود يک عظمت آلمان و حفظ منافع آن کشور بود و با توجه به معنا و تعريفی که ما از 

  دراينجا تنها بحـث. ديکتاتور ملی بود
  !! برسر رابطه دو کلمه ديکتاتور و ملی است، و نه دفاع از هيتلر يا کسی ديگری

هدف هريک از سياست مداران پاکستان خدمت برای کشورخود شان بوده؛ حال از چه راه، خوب يا بد، انتخاب خود شان 
برخی . نافع کشور شان را در کاربرد همان شيوه ها و ميدان دادن به اين بخش و سرکوب آن بخش می ديدندشايد م! بوده

ها که ضياء را برای اسالمی ساختن پاکستان مالمت ميکنند، فراموش نموده اند که اويک پاکستانی بود ومنافع پاکستان 
در آرزوی بزرگ کردن، ... ولينی و ديکتاتوران جاپان و ضياء مانند هيتلر و موس. را ازهمين راه قابل حصول ميدانست

هر شخصيکه چنين آرزوی . و در آرزوی مترقی ساختـن کشورش و تأمين نياز های رو به افزايش مردم و کشورش بود
حال اگر ديکتاتور است، ميشود ديکتاتورملی؛ و اگر مذهبی . را برای کشور و مردمش داشته باشد يک انسان ملی است

  ...!، ميشود ملی ـ مذهبی و است
  :ضياء برای اسالميزه کردن کشورش سه هدف خاص را دنبال مينمود

 ـ ايجاد وتقويه يک ائديالوژی واحد بنام دين برای گردآوردن مردم کشورش دراطراف اين ائديالوژی برای رسيدن به ١
پاکستان . مله احتمالی هند به آنکشورهدف ايجاد يک ملت و يک هويت ملی واحد و دفاع از خاک پاکستان درصورت ح

که ازدرون يک جامعه هندوئی بيرون آمده بود، به عاملی برای بوجود آوردن يک چنين ملتی يا يک چنين آئديـالوژی و 
تمام سياستمداران پاکسـتانی با درک اينمطلب اين نکته را هم درنظرگرفتند . وحدتی برای حفظ خـود ضرورت داشـت

  .قق رسانيدن آن کوشش جدی و صادقانه نمودند و روحيه ملی باالی در مردم آن کشور بوجود آوردندوهم برای به تح
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 ـ  به حمايت و کمک مالی و سياسی کشورهای اسالمی بخصوص کـشورهای ثروتمند و نفت خيزعربی، از آن جمله ٢
اسالمی بود، شـديدًا احتياج به حمايت و کمک عربستان سعودی که  خواهان داشتن رهبری معنوی تمام کشورهای 

بنابرين هرچه بيشتر از اسـالم  و اسالميت دم ميـزد و از مسلمانان و مسلمانی حمايت ميکـرد و اسالم و عقايد . داشـت
اسـالمی را ترويج می داد، به همان اندازه مورد حمايت کـشورهای ثروتمند عربی قرار ميگرفت و از کمک های مالی 

پايه وعامل اصلی ايجاد رابطه تنگاتنک و دوستانه پاکستان با . ها نياز داشتند، مستفيد ميشدندشان که سخت به آن 
امروز صد ها هزار پاکستانی در کشورهای عربی براساس . کشورهای عربی پيش گرفتن همين نيازملی پاکستان بود
و دولتی کشورهای عربی به پاکستان گذشته از کمکـهای رسمی . همان سياست های سياست مداران پاکستانی کارميکنند

ساالنه ميليون ها دالر از کشورهای عربی از طريق کارگران پاکستانی در کشورهای عربی به پاکستان سرازير ميشود 
  .که کمک بزرگی و مهم در افتصاد ملی آن کشورشناخته ميشود

بدور اتحاد جماهير شوری و يک پيمان  ـ  جلب نظرامريکـا که در آن زمان در صدد بوجود آوردن يک کمربند سبز ٣
اين کار را هم برای بدست آوردن کمک های نظامی و مالی و سياسی از امريکا و . دفاعی برای جنوب شرق آسيا بود

شموليت . تمام اين کار ها برای آن صورت گرفت تا پاکستان را از دشواری هائی که داشت بيرون بييآورند. منطقه نمود
ن های بغداد و سيتو و سنتو تنها برای آن بود که در صورت جنگ با هند از آن ها کمک نظامی دريافت پاکستان در پيما

 در جنـگ پاکستان و هند ازطرف پيمان کمکهائی را که انتظارداشت دريافت نکرد، ١٩٧١نمايد؛ ولی زمانی که در سال 
فقط برای همان قلمروسرزمينی بود که بنام پاکستان ميبينيم که تمام تالش های سردمداران پاکستانی . ازپيمان خارج شد

  ياد ميشد وهمان مردمی که بنام پاکستـانی ياد ميشدند؛ برای دو چيزی
پس ميبينيم که همه دولتمردان پاکستان ديکتاتور و غيـر . که با موجوديت يک دولت، دولت ـ ملت راتشکيل ميدهد

  . بودندديکتاتور ـ بشمول ضياء الحق ـ سياستمداران ملی
شدت عمل شان با سامورای ها برای آينده روشن و قوی و مترقی  کشور و مردم . ميجی های جاپان هم همين گونه بودند

  شان بود؛
آيندۀ که بدون رشد اقتصادی و بدون رشد صنعت و بدون داشتن ارتش نيرومند وتجارت قوی وملت واحد اصًال ميسر 

  .نبود
اين راه تنها، همان گونه که در اخير . اين مأمول، يعنی داشتن يک چنين انسانی، است ـ  مسئله دوم راه رسيدن به ٨ 

بخش اول اين نوشته تلويحًا گفتم تنها انتخاب يکمرد مقتدر و با اراده و با شهامت و وطن دوست و مردم دوست و مسئول 
ولی از درون . نميتوانيم به قدرت برسانيمازراه مجلس کنونی يک چنين انسانی را . در انتخاباتی که پيش رو داريم، است

در ميان همين نمايندگان مجلس موجود کسـانی هسـتند که در حالی که ديگران برای وزير شدن همه ! همين مجلس، چرا
اعتبار و حيثيت و دار و ندار خود را به قمار ميگذارند و با تمام اعتقادات چهل ساله شان وداع ميکنند ويک شبه برای 

افتن به وزارت سبز و سياه ميشوند، به خاطر باور و اعتقادات خويش، بخاطر مردم و کشورش اعطای وزارت دست ي
: در مجلس هم در حالی که ديگران از کمی معاش شکايت دارند، بلند ميشود و ميگويد که. را به لقای کرزی ميسپارد

بايد اين معاش . گان مردم ميخوانم اين قدر و آنقد استدرحاليکه اين ملت در آتش فقر ميسوزد معاش ما که خود را نمايند
  ...و در حالی که ديگران با موتر های دولتی و باديگارد های مسلح آمد و شد ميکنند و . کم شود

او با موتر کهنه سرخ رنگ و کوچک خويش از اين گوشه شهر به آن گوشه شهر سفر ميکند و ضمن شنيدن درد دل 
ما بايد چنين انسان های خوب را از ميان انسان های ناخوب پيدا کنيم . خويش را به مردم ميدهدمـردم مقـداری ازمعاش 

  !  اين حمايت در واقع حمايت از خودمان است! و ازآنها حمايت کنيم
مردم بايد در انتخاب و حمايت از چنين مردانی از کـران تا . يگانه راه به قدرت رساندن چنين انسانی انتخابات است

روحيه و نيت چنين . ـران کشور، در هر روستا و شهر به پا بخيزند و حضور و قدرت خويش را به نمايش بگذارندک
  !! مردان بايد مورد نظر باشد نه اينکه او پشتون است يا تاجک و يا هزاره

مسه نميتوانيـم بدون حضور فعال مردم و موجوديت مردی باوجدان و ملی و آهنين اراده، کشور را از اين مشکل و مخ
مردم بايد برای گرفتن حق شان با پيروی ازمبارزه منفی گاندی به پا شوند وهمان قدرت ـ اقتدارمورد نياز . نجات بدهيم

  . را برای يک مدت معين به رئيس کشور ـ رئيس دولت تا محو کامل تمام انواع فساد اعطا کنند
اب می شـدند، ولی ديکتاتوران ما از راه آرای مسـتقيم مردم درد ديکتاتوران روم از راه سنا برای يک مدت معين انتخ

  . کشيده برای يک زمان مشخص انتخاب ميشوند
تأکيد ميکنم که هيچ انسانی هر قدر نيرومند و با اراده و ملی و دلسوز بدون حمايت و نيروی مردم نميتواند در راه خدمت 

عدم  حضور مردم است کـه ميـدان . و ترقی کشور نقشی بازی کندبه ملک و ملت وحراست مرز ها  و حفظ امنيت مردم 
همان گونه که قبًال هم گفتم . جوالن دادن عناصر فاسد و جانی و خود فروشان و خائين را برای آنها فراهم ميسازند

 احزاب نام کرزی نه آن اراده را دارد و نه حاضر اسـت تعلقاتش را با. کرزی توان برآوردن آرزو های شما را ندارد
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و از جانب ديگر به منافع افغانستان کمتروبه منافع . نهاد اسالمی که غالبًا منشه تمام ناآرامی ها هسـتند قطع کند
  .چنين شخصی نميتواند يک رئيس جمهور خوب برای کشور و مردم ثابت شود. امريکائيان بيشترتوجه دارد

موکرات که رگه های از خصوصيت يکمرد آهنين اراده را در خود بعد از انتخاب يک انسان ملی و مقتدر با اراده و د
داشته باشـد، بايد درانتخابات وکال که کمی بعد از انتخابات رياست جمهوری خواهد آمد، هم دقت نمود که انسانهای ملی 

 و جانيان موقع به دزدان و دغلکاران و فساد پيشه گان. و باشرافت و فضيلت را بعنوان نمايندگان خويش انتخاب کنيد
تنها حضورشما در صحنه است که ميتواند هم شما و هم خاک و . ندهيد که از نيرو و قدرت و رأی شما سئواستفاده کنند

حضورو قدرت تان را به نمايش بگذاريد و از حقوق حقه تان تا سرحد . هم وطن شما را از اين ورطۀ مهلک نجات بدهد
  . کشور به همين انتخابات و تصميم و اراده شما بستگی داردآينده شما و آينده . جان دفاع کنيد

. تبديل شد" ملهيات " ديموکراسی درحال حاضر بهترين نوع نظامهاست، آن را نبايد فراموش نمود؛ ولی نبايد به 
ری ديموکراسی نبايد ما را چنان مشغول کند که از همه چيز غافل شويم، يا چنان غافل مان کند که به هيچ چيز ديگ

  . مشغول نشويم
  !به اميد پيروزی مردم

  والسالم

  


