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ًلطفا تأخير در اين نوشـته را   
 به حساب کمی وقت بگذاريد.

  
  ان به يک ديکتاتور نياز دارد؟ًآيا واقعا افغانست                 

)آخرين ک�م(  

 
قبل از ادامه بحث گفتن اين نکته را ضروری ميدانم که من به ھيچ وجه تصميـم 
ندارم تمام افراد جامعه را به اين امرمتقاعد سازم که ما امروز به يک ديکتاتور 

.به معنای ک�سيک آن نياز داريم يا نه  
رد خشـم آگيـن نموده اند، ولی مـن يقين دارم برخی از بزرگان با اين نظر برخو

که اگر اين بزرگان ھر سه بخش از نوشته را به آرامی و بدون پيشداوری ھا و 
تعصب مطالعه مينمودند و به کنه مطالب نوشته شده و واقعيتھای موجود کشـور 
ه فارغ از تعلق تعھد آميز يا کورکورانه به اين مکتب يا آن نظام برميخوردند، نـ

خاطر لطيف شان ناآرام  می شد و نه دردرستی اين نظر ترديدی بخـود راه می 
.دادند  

ديموکراسی در يک جامعۀ امکان ترويج دارد که طبايـع و نفوس اکثـريت افـراد 
آن جامعه اص�ح و تھـذيب شده باشـد و ھر انسـان حق و حقوق خود و ديگران 

.فلسفه بوجود آمدن جامعه  آگاه باشدرا از لحاظ عدالت و قانون بشناسد؛ و از   
در جوامعی که ھر انســانی تنھا و تنھا در فکر رفاه و بقأ خود است؛ و ھر فرد 
قصد آن دارد که به ھر وسيلۀ ممکن تنھا خواســته ھای خود را برآورده نمايد و 
ھريک با ديد حسابگرانه و سودجويانۀ با افراد ديگر جامعه ابزارگونه برخـورد 

.عامله مينمايد، ديموکراسی نميتواند در آن جامعه مطلوب ترين نظام باشدو م  
نوع نظام بستگی به نوع عقل و اخ�ق و طبيعت و ميزان رشد شعور سياسی و 

در اجتماعاتی که مردم با رضايت . آگاھيھای اجتماعی مردمان يک جامعه دارد
و سـعادت جمعی و با کامل، برپايۀ توافقات صلح آميز برای دست يافتن به خير 

تفکرات مدنی دورھم جمع شـده اند؛ و اين توافقات خيـرخواھـانه از طرف ھمـه 
رعايت می گردد و محترم شمرده می شود، ديموکراسی ميتواند مؤثريت داشـته 
باشد؛ اما، آنجا که قدرت ھــای فائق ـ  فردی و جمعی و رسمی و غير رسمی ـ 

 امنيت و ص�ح عموم قربانی اميــال و خواھش جای قانون را ميگيرند و خير و
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ھای اين قدرت ھا می شوند، داشتن و آرزوی چنين نظامی به ســود عامۀ مردم 
.نيست  

با يک نظرمختصربه تاريخ گذشته وحال کشور خويش Pاقل به دو نکتـه متوجه 
:خواھيم شد  

يـچ نظامی ـ  درنفس دولت ھای ما تا امروز اص�ح و اعتدال وجود نداشته وھ1
تا امروز ـ نه شاھی و نه جمھوری ـ  ھيچگاه به خير و ص�ح مردم اين کـشور 

دوران امـان R خـان و دوران داود :  نينديشيـده اسـت؛ البته به استثنأی دو دوره
آنکه خود را مسلمان ناميد و از اس�م داد سخن داد بنام اس�م و خدا تاخت . خان

دعی کمونيزم بود، به نام کمونيزم و دھقان و کارگر و و برد و کشت؛ و آنکـه م
.مردم، وحشيانه ھجوم آورد و خورد و کشت و برد  

دوران فعلی و وضع مردم ضرورتی به بيـان ندارد؛ زندگی ھر طفل، ھر زن و 
مرد، ھر پير و جوان، ھر خانواده و ھر ده و شھر گويای ھزار ھا واقعيت درد 

.انگيزغير قابل انکار است  
ـ  سرشت مردم ـ البته مردمانی که ميتوانستند در اين کشور نقشی بازی کنند ـ 2

.مبرا از عيب و سودجوئی نبود؛ و نه ھست  
 ما می توانيم خ�ف اين نظر را داشته باشيم؛ و ھم می توانيم با سفسطه بافی ھـا

دولت ) مانند زيارمل و چکری و حکم خان در ميزگرد تلويزيون آريانای بيات (
 ھای گذشته و حال اين کشور را مظھر عدالت و فضيلت و درسـتی و اص�ح و
نظام ھای سيـاسـی آن ھـا را بی عيب ترين نظام ھا معرفی کنيـم و اين يا آن را 
بری از نقص خوانده، آراسته ترين  و واراسته ترين اشخاص يا نظام ھا معرفی 

ين و م�يم طبع يا فراموشکار نمائيم، اما تاريخ و واقعيت ھا، ولو ھر قدر خوشب
.باشيم، حرفی غير از اين ھا ميزنند  

افکار انسان ھا را ـ البته افکار انسـان ھائی را که در فکر خيـر و ص�ح عموم 
ھستند؛ نه افکار آن ھائی را که در فکر ساختن  پول و دست يافتن بـه قـدرت و 

روسو، ھابز، جان .  حکومت ھستند ـ  زمان و شرايط و محيط شان شکل ميدھد
Pک، مونتسکيو، بيکن، ژان بدن، مارکس  و وبر ســتـاره ھای بودند در آسمان 

تفکرھر کدام از اين بزرگان زادۀ زمان و شرايط . تفکرسياسی ـ اجتماعی غرب
.و محيط ھای شان بود  

تفکرموجود صاحب اين قلم را نيززمان و شرايط و وقايع دردآور و رقت انگيز 
.ردم مان و ھمين زمان بوحود آورده استکشور و م  
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يک طرف : در اين کشور در حال حاظر دو صف از مردمان بوجود آمده اسـت
محرومينی که نه خدا به داد شان ميرسـد و نه بندگان خدا؛ و در طرف ديگر آن 
يک مشت زورگوی سرکش و قانون شکن و بی وجدان و قسی القلبی وجانی که 

.و اوPد خويش نيز دريغ نميکنداز نوشيدن خون برادر   
با کـدام زبانی به اين خون خـواران نا انسان بی احساس و باخدايـان بی خدا بايد 
فھماند که  کشور به پرتگاه نيستی رسيده است؛ و در مردم ھم ديگر رمقی باقی 

؟!نمانده است  
د نام در تاريخ تفکر سياسی غرب شايد ھيچ  فيلسوف سيـاسی به قدر ماکياول بــ

چرا؟ زيرا ھمه به تئوری ھا نظر دارند تا به واقعيت ھای عينی يک . نشده باشد
جامعه و کشـور؛ زيرا کمتر کسی به اين امر توجه نموده اسـت کـه ماکياول نيز 
ميتوانست از محيط و فضائيکه در آن ميزيست متأثر شود، فضای که ميتوانست 

زيرا به اين اصل کمترتوجه . يکردغيراز فضای بوده باشد که او درآن زيست م
شده است که او ھم ميتواند فرزند زمان و محيط و شرايطی خودش باشــد؛ و آن 

.چه سـبب پيدايش افکـار سياسی اين متفکر شد ايتاليای زمان وی بود  
اگر ماکياول در ھمان زمان در فرانسـه، آلمـان يا اسپـانيا، که ھر سـه به عنوان 

ً در ايتاليا حضور داشتند، به دنيا می آمد، يقينا دارای افکار کشور ھای اشغالگر
.ديگری غير از آن افکاری که داشت، ميبود  

ماکياول نظام جمھوری را بر نظام سلطنت ترجيح می داد و بر اين نکتـــه تأکيد 
داشت که خير و رفاه ھمگان در ھيچ جا به اندازۀ جمھوری رعايت نمی شود و 

 که ھر کاری که در کشور ھـای جمھوری صورت ميگيـرد در به اين عقيده بود
راه مصلحت عموم مردم است؛ و حتی به فرض اين که کاری انجــام گرفتـه در 
کشورھائيکه نظام جمھوری دارند به ضرر يک يا چند نفر تمام شود باز شمارۀ 

رت کسانی که از آن  نفع ميبرند بقدری زياد است که ھميشه  ميتوانند کـه ضرو
. کاری را که انجام گرفته، علرغم زيانيکه آنعدۀ معدود ديده اند، توجيه کنند  

:در اين باره مينويسد. در باره آزادی نيز اين فيلسوف نظر منفی نداشت  
فھم اين نکته مشکل نيـست که عشق و ع�قۀ که مردم در آغاز امر نسـبت بـه " 

ھا به چشم خود ديدند تـا موقعی که آن. آزادی پيدا کردند چگونه و از کجا پيدا شد
از آزادی بھره مند نيستند چيزی بر وسـعت شھرھا يا ميزان ثروت شان افزوده 

. نميشود  
درعرض يکصد سال پس از گسستن يوغ " آتن " انسان وقتی به آن عظمتی که 

بدست آورد فکر ميکند، دچارحيرتی آميخته با تحسين " پيزيس تراستوی" رقيت 
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اما از آن زيبا تر و تحسين آميـز ترعظمتی است که روم باســتان به .  می گردد
..."ھنگام رھائی از دست پادشاھانش به دست آورد   

اما باوجود اين، ماکياول در زمان حياتش برای ايتاليا، برای کشوريکـه دوستـش 
دارد، آرزوی مردی مستبدی را مينمايد که حکمت تاريخ برای التيام زخم ھايش 

اوانتظار ظھورسرداری را برای ايتاليا دارد که پای مردانگی . ن کرده استتعيي
مانه از ـ، به گرفتن خراج ظال"لومباردی " پيش نھد و به غارت شدن سر زمين 

" ناپل" و "توسکانی" پايان دھد وجريان خون Pينقطع را که از جراحات ايتاليا، 
ًھای تقريبا التيام ناپذير تبديل  جراحاتی که در نتيجه غفلت طوPنی مردم به زخم 

 شده بود، بند آورد.
ما ھمه به چشم می بينيم که چگونه کشور مان با : " در جای ديگری می نويسد

ناله و استغاثه از خدا ميخواھد که کسی را برای نجات دادنش از چنگ اين ھمه 
."ستمگريھای وحشيانه مامور کند  

. نين نشود، خطر اضمح�ل کشور ميرودزيرا ماکياول می داند که اگر چ! چرا؟
او از نابود شدن ايتاليا ھراس دارد؛  ايتاليای که در اثر جاه طلبی ھای فرزندان 
ناصالح اش به چندين جمھـوری وچندين پادشـاھی تبديل شده است؛ وھرازگاھی 

قرار ميگيرد؛ ... مورد تاخت وتاز و تھاجم وغارت آلمان و فرانسه و اسپانيـا و 
ايش يا نسبت مردم به فسـاد و تباھی بيشـتر اســت تا به عدالت و اص�ح و و گر

.فضيلت، و باPخره به ايتاليا  
او با توجه به اين م�حظات به اين نظر بود که يک قوم فاسد ـ ايتاليای آنزمان ـ 

و اP اگـر به حال خود .  ناچار بايد تحت حکومت شھرياری مستبدی قرار گيرد
، از آن جا که استـعداد و ظرفيت ادارۀ امورخويشتن را ندارد، ھم واگذاشته شود

.کشور و ھم خود مردم دچار اضمح�ل و نيستی ميشود  
فراموش نبايد کرد که ماکياول با ھمـه حرف (وقتی امروزبه تفکرات اين متفکر 

ًھا و با ھمه قضاوتھا يک فيلسوف بود و ضمنا اين برتری را نسبت به بسـياری 
ن و دانشـمندان و فيلسوف ھای ديگر داشـت که نظرياتش را شـجاعانه و متفکري

صادقانه ارائه می کرد؛ و مانند امروزی ھا نبود که نيمی سخن را در دل و نيـم 
ديگری سخن را در زبان داشته باشند؛ يا در دل چيزی و در زبان چيزی دارنـد 

قضاوت ھای شان وچشم ھای شان به دست وبه جيب ارباب زر و زور است و 
. بستگی به اين دارد که چه چيز و در چه حدی و از کجا نصيب آن ھا ميگــردد

به طور مثال آن گروپی که امروز حضور نيــرو ھـای خارجی در افغانستان را 
تجاوز می خوانند، يا ھمکاری سپنتا را با کرزی و امريکائيان محکوم می کنـد، 
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درت دو شب و دو روز پشــت دروازه ھای درحالی کـه در روز تقسيم حلوای ق
دائرگرديده بود، برای شموليت درقدرت درزير رھبری " بن"محلی که کنفرانس 

کسی نمی پرسد که برادر تو که از اسپنتا انتقاد . امريکا انتظار بيھوده ميکشيدند
می کنی که سست اراده بود و چرا به ھمه اعتقادات گذشته اش پشت پا زد و در 

خودت برای چه مقصدی بـه کنفرانس ... رزی يا امريکا قرار گرفت و خدمت ک
؟...بن رفته بودی؟ يا   

برتراندراسـل  فيلسوف بزرگ انگليسی در کتاب تاريخ  فلسفه مغرب زميـن بـه 
کسانی که مزورانه خود را در مقابل انديشه ھای ماکياول متنفر و بی زار نشان 

:ميدھند؛ مينويسد   
 راست گوئی فلسفی را در بيان نادرستی ھای جھان سياست فقط يک چنين" ... 

از يک دانشمند سياسی که در ايتاليای دورۀ رنسانس ميزيسته است ميشد انتظار 
فلسفۀ سيـاسی او پايـۀ علمی دارد و بر تجربيات و شواھد عيـنی اسـتوار . داشت
 خشـم مزورانی بيشتر تنقيد ھائيکه از مطالب رسالۀ شھريار شده ناشی از. است

ًاست که عم� بر مبنای تعليمات  ماکياول کار می کنند ولی از اقـرار بـه کيفيت 
 555بر گرفته از خداوندان انديشه سياسی صفحه  ..." اعمال خود نفرت دارند 

ًبرميخوريم، با تفکرات ليبرالی و ظاھرا انســانی و ) ترجمه جواد شيخ اPس�می
ا از روی غرض يا از روی پيروی از انديشـــه سـازان ًخيلی شسته شده، غالبا ي

دوران و يا از روی نبود ذھن وقاد، وی را يک سياسـتمدار حيـله گر با تفکرات 
در حالی کـه Pزم . شيطانی، ضد انسانی، ضد مردمی و ضد اخ�قی می خوانيم

نـج قرن است فراموش نکنيم که اينمرد يک ايتاليائی بود که درايتاليای تکه تکه پ
پيش زندگی مينمود؛ شخصی که به عنوان يک فيلسوف، سياستمدار و انديشـمنـد 
زمان و کشـور خود، به عنوان يک ايتاليائی، برای نجات ايتاليا به يک زمامدار 
ايتاليائی، رھنــمود ميداد؛ و نه بکشورسويدن يا ھالند و آلمان و فرانسه امروزی 

!و سياستمداران آن ھا  
می دانست؛ اما، با وجود اين آرزوی ظھــور "  مردم را صدای خدا صدای" او 

يک سردار ـ سردارحرف خود ماکياول است، نه کلمۀ انتخابی صاحب اين قلم ـ 
.قوی پنجه و يک دولت مقتدر مرکزی را مينمود  

ماکياول نقش بخت و فضيلت را برای نجات مردم و کشور بـه ھيچوجه برجسته 
.دام بعنوان نيروی نجات دھنده کشور و مردم باور نداردنميبيند؛ و به ھيچ ک  

 از لحاظ زمان، ايتاليای زمان ماکياول با افغانستان امروز درسـت پنج صـد سال
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تفاوت و فاصله دارد؛ ولی از لحاظ زندگی سيـاسی و اجتماعی افغانستان کنونی 
روی خارجی حضور ده ھا ھزار ني. با وضع ايتاليای آنروز چندان تفاوتی ندارد

در اين کشور، مداخـله ھای پنھان و آشـکار و مستقيـم و غير مستقيـم، مسـلحانه 
و غيرمسلحانه ھمسايه ھای طماع و وجود صدھا شرور و فاسد و بيگانه پرست 
و بد سرشت بی عاطفه و زورگوی قانون شکن، با يک حکومـت بيکفايت برای 

 آرزوی آن چنان مردی را کنيـم کـه ما نيز راه ديگری باقی نميماند مگر اين که
.برخی از خصلت ھای مرد آرمانی ماکياول را در خود داشته باشد  

يکی از فقير ترين، آشفته ترين و بد نظم ترين کشورھا امروز در جھان، کشور 
ھر کس، ھرچـه دلش خواست در اين کشور ميکند؛ کسی ھم نيست که . ما است
"يکنی؟آغا، چرا اين کار را م: " بپرسد  

دوستم که بيشترين قسمت يک و نيم ميليون انسانرا دراين کشور کشت، و ھنـوز 
برای ( ھم ميکشد و ميبندد و لت و پار ميکند، مرد زن باره و عيـاش و قمارباز 

را " مثلت کارمل ـ گلبدين ـ دوسـتم " ًشناخت بھتر اين انسان لطفا کست ويدوئی 
دو کست را تھيه نمـوده و در که کسانيکه اين ويطنز تاريخ را ببينيد . تماشا کنيد

ًاختيار مردم قرار داده بودند؛ فع� ھمراه با دوستم، ھمان مرد عياش و زن باره 
. ) و قمارباز و رفيق و ھمکار کارمل و گلبدين، جبھه ملی را بوجود آورده انــد

.مشاورنظامی رئيس جمھور کشورما و گل سرسبد غربی ھای ديموکرات اسـت  
وشن و دو صد متر دورتر از قصررياست جمھوری به خانه اين مرد در روز ر

رقيبش داخل می شـود و وی را زير لت و کتک ميگيرد و به نرخ روز وی را 
دولت ھم .  از کسی ھم ترس ندارد و کسی ھم نيست که جلوش را بگيرد. ميزند

!در برابر وی عاجزاست  
 بايد برای نجات مردم از کدام قانون و نظـام و اخ�ق و فضيلت و بخت و خـــدا

اين کشور از دست اينگونه انسان ھا استمداد جســت؟  از دولت و قانون و نظام 
موجود؟ اين مردم تا چه وقت بايد انتظار بکشند؟ مگر ديگر برای اين انسـانھای 

 نگون بخت چه چيزی باقی مانده است که به آن دل خوش کنند؟  
اين نظام به فرق ايسـتاده . رمندان استديموکراسی امروز در کشور ما نظام زو

بايد آن را به نظام محرومين و عامۀ مردم . است؛ بايد آن را به پای ايستاده کرد
.اما، اين کار بدون مشتی مانند مشت خود زورگويان ميسر نيست. تبديل نمود  

ھر يک از قدرتمنـدان منطقه ای، چه فھيم و چه ربانی، چه سيـاف و چه محقق، 
ھريک به فرمانروايان منطقه ... ر و چه اسمعيل خان و چه جنرال داود وچه نو

خود تبديل شـده اند و در عمل حکومت ھای مستقل محلی را تشکيل داده انـــد و 
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دولت مرکزی ـ  يا امريکائيان به صفت دولت اصلی در کشور ـ  به ھر يک از 
.اين فرمانروايان بی تاج و تخت باج بروت ميدھد  

ه به دختر سيـزده ساله اش شش مرد تجاوز نموده اند شش ماه اسـت که مردی ک
فرمان کرزی را به اداره جنائی محلی تحويل داده است؛ولی کسی به اين فرمان 

اين :" بيچاره آن روستائی خوشباور که ھی داد ميزند که.  تره ھم پوست نميکند
...!" و .  دختر من نيست؛ دختر کرزی است  

ر واقع بدست ھمين فرمانروايان و خورده زورگويان و قومندان زمام حکومت د
ھای محلی است؛ ھمان گونه که در زمان ماکياول زمام کشور چند پارچه ايتاليا 

.بدست حاکمان محلی در آن کشور و خارجيان بود  
درمورد نسبت فساد و فقر و بی کفايتی مسئولين دولت چيزی نميگويم، زيرا در 

. ما خود بيشتر از من خبر دارند و خبر ميشنوند و ميداننداين مورد ھموطنان  
ماکياول در رابط با چنين مردمان بدخواه و کژانديش و فاسد وستمگر، با تجربۀ 

محال است که پيشامدی يا تصادفی بتوانـد جلو تماي�ت : " که دارد می گويد که 
مۀ شـان  ترجيح برعکس، ھ.  بدخواھانۀ اين بد خواھان و بد کرداران را بگيرد

خواھند داد که کشوری را که در آن زندگی می کنند نابود ببينند، تا اين که دامن 
برای. مقصود را از کف بدھند يا اينکه از ترضيۀ سرشت کژ خود چشم بپوشند  

چيره شدن بر چنين حسدی چارۀ جز نابودی کسانی که اين حسـد را در دل خود 
..."پنھان کرده اند نيست و   

حرفی را که تجربه نميکرد به . ياول ھمانگونه که گفته شد يک فيلسوف بودماک
او خوب ميدانست که تا زمانی که چنين افرادی در يک . سادگی ابراز نميداشت

کشور و با چنان تماي�تی وجود دارند، و با زور سر نيزه و سرکوب در صـدد 
 حشمت و افتخار دست يافتن به تماي�ت ومقاصد شان ھستند، آن کشور صاحب

بنابراين به تدوين . نميشود و مردم آن کشور به سعادت و خوشبختی نمی رسند
برای رھنمائی " نوزائی"انديشه ھايش بعنوان يکی ازنمايندگان برجستۀ نھضت 

او بعنوان يک متفکر روشنفکر و مسئول در برابر. شھريار فلورانس، پرداخت  
.ين وسيله ادای دين نمودمردم و مسئوليتی که متوجه وی بود، بد  

يش را برای ايتاليا و نجات ايتاليــوی ھا " گفتارھا" و " شھريار " او کتاب ھای 
!نوشته است؛ و نه برای شرايط موجود کشورھای ليبرال غرب؛ يا امريکا  

اگر کسی، امروز اين کتاب را تحليل و بررسی ميکند و می خواھد انديشـه ھای 
ش را بدانـــد، Pزم است که اين کتاب را با وضعيت اين بزرگ مرد دوران خود

و شرايط ھمان زمان ايتاليا و از ديد يک ايتاليائی به تحليل و بررسی بگيـرد؛ و 
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نه از موضع و ديد يک شھروند  فرانسوی  يا امريکائی در قـرن بيسـت و يکـم 
... !و   

وجود نيز بايد وضعيت افغانستان و راه ھای نجات اينکشور از ھزاران مشکل م
با توجه به شرايـط ھمين زمـان و ھمين کشـور و اخـ�ق و روحيــه ھمين مردم 

.مورد تحليل و بررسی گرفته شود  
ماکياول، به عنوان يک ايتاليائی، در زمان خودش، در صدد نائل آمدن ايتاليا به 

در صدد نجات کشورش از شرارت ھا و آشفتگی . افتخارات گذشتۀ خويش است
داشتن چنين آرزوی، تا جائی که  به  تعصب در برابر . ونا بسامانی ھا استھا 

!ديگران تبديل نشده باشد، واPترين آرزو ھا، و حق ھر کشور و ھرملتی است  
ربانی و سياف و طالب و گلبدين و خليلی .  مسألۀ افغانستان ھم ھمين گونه است

 قانونی و دوستم و گـ�ب و محقق و اسمعيل و چکری و خرم و فھيم و عبدR و
زوی وعلومی و افرادی از اين دست و بست تا وقتی که بر سرنوشت مردم اين 
کشور مسلط اند ھمين گونه باران ھای سيل آسای بدبختی و مذلت از آسمان اين 

.کشورخواھد باريد، تا اينکه ھم مردم و ھم کشور از نفس بيفتند و نابود شوند  
، که صاحب اين قلم نيز در شرايط فعلی کشور ظھور به ھمين دليل بود؛ و است

 چنان مردی را آرزو می کند که در برابر شھرونـد عادی و مطيع قانون روحيه
فرشتگان را داشـته باشـد و در برابر آنانی کـه مايل نيستند زندگی يک شھـروند 

ان عادی و مطيع قانون را دارا باشـند، سرکش و ددمنش و زورگوی انـد، از ھم
.روحی که آن ھا دارند، و از ھمان س�حی که آنھا استفاده ميکنند، کار بگيرد  

بايد اکثريت و رفاه و بقای مردم " بـد " و " خوب " در نزد چنين انسانی معيار 
و کشورباشـد و نه چند انسان متنفذ و زورگويی که ازراه دزدی وچپاول دارائی 

م ثروت ھا به ھم زده اند و زور می ھای عامه يا خدمت به دشمنان خاک و مرد
...گويند و   

ًھمان طوری که در بخش ھای اول و دوم و سوم اين نوشته کرارا گفتــه ام، من 
آرزو ندارم که چنين مردی از راه کودتا يا انق�ب و کشت و کشتار وخونريزی 

.بر اريکه قدرت تکيه بزند  
گر چشمان ذھن ما باز باشد در د اــشاي:  "  در اخير بخش اول اين نوشته نوشتم

که در ھمين انتخاباتی که در پيش رو داريم با چنين انسانی بر  ميان کانديد ھائی
."بخوريم  
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دن به اين مأمول تنھا انتخاباتی يآمده است که راه رسو در قسمت سوم اين مقاله 
 ما بايد انسانھای خوب را از ميان انسانھای بد تشخيص. که پيش رو داريم است

...حمايت کنيم و با تمام نيرو نموده آن ھا را انتخاب و از آن ھا   
در جای ديگری نوشته ام که روحيه و نيت چنين انسان ھا بايــد مد نظر باشد نه 

 اينکه او پشتون است يا تاجيک يا ھزاره و ...
آری، مردم بايد حضور خويش را به نمايش بگذارند و در انتخاباتی که در پيش 

دی را که از رستـگاری کامل بر خور دار اسـت، مردی را که بــه اين است مر
کشور و اين ملت مينديشد و دارای ارادۀ قوی برای ادارۀ اينکشوراست، انتخاب 

.و از وی حمايت کند  
اـ اين مرد به عنوان اولين کار برای نجات کشور و مردم از اينھمه نابسـامانی ھ

کارترين، ملی ـکه متشکل از رستگار ترين، درستبايد لويه جرگۀ را فرا بخواند 
ک ـترين و شرافتمندترين انسان ھای اين جامعه باشد؛ نه انسانان فاسد، دشمن مل

ـت و جانيـان آدمکـش و وطن فـروش را؛ و از ھمـۀ بزرگان و مليون تعھـد و مل
 بگيرد که در امر امنيت و اتقرار صلح و دفع اشرار و خطرات خارجی يک جا

. با ھم، متحدانه، بمثابۀ يک پيکر، به ميدان عمل قدم بگذارندو   

 
 لويه جرگه بايد دو کار کند:

 
عمده ترين کاری . ـ   قانون اساسی موجود را بازخوانی، اص�ح و تعديل کنـد1

که لويه جرگه ميکنـد بايد اين باشد که در قانون اساسی جديد حوزه ھای سياسی 
قدرت حوزه روحانيـت . معين و مشخص گرددوروحانی تفکيک و جای ھريک 

تناقضات قانون اساسی موجود بايد از بيـن . نبايد قوی تر از حوزه سياسی باشـد
ھای زيادی اسـت که سود "اگر و مگر" قانون موجود دارای تناقضات و . بروند

.جويان را قادر می سازد که با سادگی از وجود آنھا سئواستفاده ھا کنند  
ار اص�ح و تعديل قانون اساسی و وضع يک قانون اساسی بی نقص ـ   در کن2

تر، قانونی را برای يک دوره معين برای شرايط استثنائی و فوق العاده کــشور 
ترتيب و تصويب نموده از تاريخ ختم لويه جرگه آن را مرعی اPجرا اع�م کند 

رين، واراستـه تا حکومت که متشکل از تحصيلکرده ترين، باتجربه ترين، ملی ت
ترين و پرھيزگارترين افراد ميباشد با استفاده از ص�حيت ھای تفويض شـده، و 
درحيطۀ قانون شرايط اضطراری، فساد وآشفتگی وزورگوئی قدرتھای استـبدای 
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محلی و عوام فريبان را که زياده تر در مرکز کشور و در دولت جمع شده انـد، 
.از بين ببرد  

فويض شده به حکومت جديد، از جانب لويه جرگـه، نبايـد ص�حيت فوق العادۀ ت
.به خودکامگی دولت تبديل گردد  

مستمرو فعال مردم ھمواره، ويگانه ضامن حفظ حرمت قول و وفاداری  حضور
دام دولت را ھم ـر اقـمردم بايد ھ. حکومات به تعھدات شان در برابر مردم است

 با  در صحنـۀ سيــاستويشمحسوس خ ق حضورـطري ھم از طريق شورا و از
  مردم بايــد باPخره به .لف با جديت و دقت مراقبت و نظارت کنندـکال مختــاش

!نيروی عظيم خويش واقف گردند  
مردم  دولـت ب که نيز، بستگی به اجرای تعھداتیاحترام مردم به قانون رعايت و

!ا فراموش کنند دولت ھا نبايد اين مسئله را ناديده بگيرند ي.داده است، دارد  
کاردوم رئيس دولت و رئيس کشور بايد بوجود آوردن يک کابينۀ ملی، مجرب، 

بدون داشـتن يک کابيـنه، يا يک تيـم قوی و يک دسـت، ھيـچ . پاک و فعال باشد
فردی بموفقيت Pزم در کار دولت داری و امور اداره يک کشور دست نخواھـد 

.يافت  
بعد از انتخاب رئيس جمھور، مردم برای ! ـودکار مردم در مان جا ختم نمی ش

حمايت و تقويه قوه اجرائيه و انسجام وھمآھنگی و کار مؤثر ميان قوه اجرائيــه 
و شورا بايد در انتخابات شورا پاک نفس ترين، مردمی ترين و ملی ترين انسان 
 ھا را بصفت نمايندگان خويش به شورا معرفی نمايند؛ تا به جای ايجاد مشک�ت
ًبی موجب در برابر قوه اجرائيه، مانند شورای موجود افغانسـتان، شورای واقعا 
مردمی ، اين قوه را در کارھای محوله اش بصفت يک ھمکار معقول و مسئول 

.و نمايندگان راستين و صديق مردم ياری برساند  
موفقيت دولت ھائی که اعضای آن با وسواس و دقت  از جانب رئيـس دولـت و 

 سوی مردم انتخاب ميشوند و از ص�حيتھای فوق العاده در دوران معيــنی يا از
برخوردارند، و ميان تمام اعضای آن ھمکاری ھای صادقانه و بی شـائبه وجود 
دارد؛ اعضائی که به آنھا اعتماد شده اسـت و ھمکاری و مشارکت ميـان آنھا بر 

، ھميشه بيشــتر از موفقيت مبنای ھمين اعتماد و بر پايۀ تفاھم جمعی وجود دارد
.دولت ھای متشتت و نامنسجم ميباشد  

اين تيم قوی که در رأس آن يک مرد نيرومند و مقتدر و صاحـب اراده و مـلی، 
ھمان ديکتاتور به معنای ک�سيک آن قرار دارد، بايد در مؤعـد معين با اسـتفاده 

بدست مييآورد، بهاز اختياراتی که از بزرگ ترين و مردمی ترين مجمع کشور   
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بيرحمی ھا و خيانت ھا و زورگوئی ھا و قانون شکنی ھا و ايجاد فتنه و آشـوب 
ھا و تمام انواع کشتار ھا و غارت ھا و تجاوزھا و ويرانی ھا که اگر ادامه يابد 

.کشوررا به نيستی خواھد کشاند، پايان دھد  
توان مھـذب و اص�ح اخ�ق وحشـيان فتنه انگيـز را با آموزه ھای اخ�قی نمی 

.کرد  
کشورما در وضعيت خاصی قرار دارد.  رفع اين وضعيت به راه ھای خاص و 
شيوه ھای نمونه نيازدارد. اين شيوه ھای خاص يا نمونه، موجه بودن استفاده از 
قدرت در برابر گردن کشان برای نجات ازاين مخمصه و مشکل را پيشنھاد می 
کند و بس؛ ولی نه قدرت توأم با حيله و نيرنگ؛ و نه قدرت بيشتر ازحد Pزم و 
غيرمجاز را. موجه بودن قدرتی ناشـی از اختيارات فوق العـاده، تنھا بايد شامل 
حال گردن کشان و زورگويان فاســد گردد. ديگران  بايـد از اين قدرت در امان 

 باشند.
امش بسر ببرند با سـايرمردم که به عنوان شھروندان تابع قانون ميخواھند در آر

بايد مطابق قانون و بعنوان يک شھروند آزاد و دارای حقوق اجتماعی، سياسی، 
. اقتصادی و فرھنگی و با احترام به کرامت انسانی آنھا برخورد صورت گيرد

حق و آزادی اينان بايد به . اين شھروندان بايد از نعمت آزادی برخوردار باشـند
.ودھيچ وجه و تحت ھيچ بھانۀ سلب نش  

 بعد از رفع مشک�ت وتأمين امنيت مردم و نابودی فساد و زورگوئی و سرکشی
سرکشـان، قانون دوران اضطراری بايد ملغا شـود و کشـور از حالت نيـمه فوق 

.العاده دو باره به وضعيت عادی برگدانيده شود  
:در اخير يک نکته را باز ھم تاکيد ميکنم که   

يـت باھـوش، ملی و با وجـدان و انسان را بـهبر مردم اسـت که ھم چنين شخص  
روی صحنه قدرت بياورند و او را تا زمانی که در راسـتای منافع ملک و ملـت 

و ھم در پايان کــار نام او را بعنوان يک قھرمان ملی . روان است، حمايت کنند
در کنار نام بزرگ مـردان اين کشـور در صفحات زريـن تاريـخ وطـن از جـان 

زيز تر خويش، به عنـوان شـخصی که روزنه ھای اميد را بروی مردمان اين ع
.کشور، که زمانی ميرفتند که کم کم ازھرطرف نااميد شوند، باز نمود، بنويسند  

اين رسالت درھمين انتخابات برشانۀ يکی از کسانی بنشيند " باز " به اميد اينکه 
!اندکه ستمديدگان به ظھور وی چشم دوخته و دلبسته   

 
 


