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  !ديکتاتوری برای افغانستان
ای سفير کبير بريتانيا در رسانه های غربی از بخش هائی از مطالب نامه ای پرده برداشته اند که گويا آق

افغانستان به يکی از دوستان فرانسوی خود نوشته و در آن از وضع نابسامان دولت افغانستان ابراز نگرانی کرده 
  .وی در اين نامه از ضرورت يک ديکتاتور قابل قبول برای افغانستان سخن گفته است. است

می دولت بريتانيا نيست اما وقتی ديپلومات بلندپايهء هرچند گفته شد که اين سخنان بيانگر نظر و پاليسی رس
کشوری چون انگلستان با توجه با موقف مهمی که دارد ونيز اهميت نقش کشورش متبوعش در امور افغانستان 

  .در مورد کشور ما طرحی هرچند غيررسمی ارائه می نمايد نبايد آنرا بی اهميت بشمار آورد

افالتون به يادگار مانده است که گفته بود اگر ملتی از خدايان وجود می داشتند، در تاريخ فلسفهء سياسی سخنی از 
اين سخن نشان از آن دارد که از ديرباز نظريه . بر بنياد نظامی مبتنی بر مردم ساالری برخود حکم می راندند

اعضايش از رشد پردازان فلسفهء سياسی به اين اصل متوجه بودند که يک نظام مردم ساالر در جامعه ای که 
  . سياسی الزم برای حکومت خود بر خويشتن برخوردار نيستند، نمی تواند قرين موفقيت باشد

از همان ابتدا که افغانستان يک شبه با درنورديدن نظام طالبان، گام در راه ديموکراسی نهاد، آنهائی که نظر 
اين کشور ! تند در دل گفتند که عاقبت خيرافغانستان و روابط قرون وسطائی آن داش عميق تری نسبت به جامعه

اما جای تاسف . قبال تجربهء ناموفقی از تحميل سوسياليسم با چماق ديکتاتوری پرولتاريا تجربه کرده بود
هرکدام می خواهند تا در اين . اينجاست که اخالف از تجربهء اسالف درس نمی آموزند و پند نمی گيرند

فته تا نظام سياسی را خودشان تجربه کنند و بقول آن شاعر تا سرشان به سنگ آزمايشگاه همه چيز از اسلحه گر
  . نخورد سختی سنگ را باور نمی کنند

ديموکراسی در کشور های پيشرفته حاصل يک تصميم آنی وفوری رهبران آن کشور ها يا تصميم ديگران برای 
ها، وتجارب حاصله از آن افت وخيزها بوده آنان نبود؛ ديموکراسی حاصل رفتن ها، اشتباه رفتن ها و افتادن 

در جريان اين افتان وخيزان ره سپردن ها که دهه ها به طول انجاميد، ملتها طرز راه سپردن خود را . است
اين اميد که يک ملت با روابط قرون وسطائی را يک شبه بتوان . اصالح کردند تا سرانجام به اينجا رسيدند

 الگوئی برای همه خاور ميانه وجهان اسالم درست کرد، از همان ابتدا اميد عبثی ديموکرات ساخت و حتی از آن
  .بود

در نظامی که مدعی مردم ساالری است، در ابتدا بايد مردم احترام به قانون را بياموزند و آنانی که به قانون 
وچک با معافيت از مجازات، اگر حتی يک گروه ک. احترام نمی گذارند و آنرا زيرپا می کنند، بايد مجازات گردند

عملی در جهت زيرپا نهادن حقوق ديگران انجام دهند، اين کار می تواند گروه های بزرگتری را به بی توجهی به 
آنچه که . قانون تشويق نمايد و سرانجام روحيهء قانون شکنی چنان گسترده گردد که ديگر نظام را عمال فلج سازد

  . درست همين حالت استما در افغانستان شاهد آن هستيم

يک مثال بسيار ساده که هرروز در زندگی روزمره شاهد آن هستيم اينست که شما سوار موتر در يک جادهء يک 
طرفه روان هستيد که ناگهان از مقابل شما و خالف قانون ترافيک موتر پوليس ترافيک بسوی شما می آيد و شما 

  .هنگفتی را متحمل شويدبايد خود را کنار بکشيد وگرنه بايد خسارت 

ترافيک باشند همان قانون را زيرپا می  اين مثال کوچک نشان می دهد که وقتی کسانی که خود بايد مجری قانون
  .کنند، بايد فاتحهء نظام ترافيک در چنين شهری را خواند

شاهد عينی می گويد که بخش بزرگی از دزدی در شاهراه ها را پوليس در جلوی کمرهء تلويزيون مردی بعنوان 
. سرباز پوليسی که در صحنه حاضر است با مشت و لگد بجان وی می افتد. موظف در شاهراه ها انجام می دهد
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وقتی کسانی که بايد برضد دزدی مبارزه کنند خود مرتکب دزدی می شوند واعتراض را با مشت ولگد جواب 
  آيا می توان به آيندهء امنيت در اين کشور اميد بست؟می دهند 

مقامات قضائی که در حوزهء ارگان های نظامی وانتظامی مصرف کار اند می گويند که تنها در شش ماه امسال 
حدود يک هزار دوسيه از تخلف منسوبين اين ارگانها را زير بررسی دارند که در آن متهمين از سرباز گرفته تا 

نرال هستند و جرايمی از اخاذی و اختطاف گرفته تا قتل و تجاوز و انواع جرايم ديگر را شامل رتبهء دگرج
  .است

مقصود اينست که . منظور اين سخن ها اين نيست که برای مقابله با قانون شکنی ها بايد به ديکتاتوری پناه آورد
يط اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی در جهان فقط يک نوع ديموکراسی وجود ندارد بلکه هر کشوری بنابر شرا

امروز . خويش نظام سياسی خود را برمی گزيند و بعد در طول زمان به اصالح کاستی ها می پردازد
نظام ديموکراسی در فنلند با هسپانيا همسان نيست، در . ديموکراسی امريکا با ديموکراسی انگلستان فرق دارد

 که با قوانين و مقررات خاص مانع از ثروتمند شدن يک اقليت هاليند دولت بر اقتصاد کشور طوری اشراف دارد
کوچک به ضرر اکثريت جامعه می شود اما کسی نمی گويد که در هاليند در مقايسه با افغانستان ديموکراسی 

  . کمتر است

آنهائی که نسخهء ديموکراسی غربی را برای اين کشور . افغانستان هم کشوری است با شرايط خاص خودش
وقتی من در دوران طالبان : خانمی که از غرب آمده بود می گفت. ز کردند به اين نکته ها توجهی نداشتندتجوي

تصاويری از افغانستان را در تلويزيون می ديدم که زنان را با چادری نشان می داد، خجالت می کشيدم و آروز 
ا وادار سازم تا چادری های شانرا آتش می کردم که روزی فرصتی فراهم گردد تا به افغانستان بروم و زنان ر

  .بزنند

دنيای غرب شايد تا هنوز هم به اين نکته متوجه نشده باشد که دفاعش از يک افغان مسيحی شده و يا از کسانی که 
دفاع غلط از يک نفر موجب کشته . به توهين به اسالم متهم بودند چقدر در ترغيب عمليات انتحاری موثر بود

  . گرديد و هزاران جوان را به پيوستن به صف خشونت و جنگ ترغيب نمودشدن هزاران نفر

من با اين سخن سفير بريتانيا موافق نيستم که دوای اين درد ها ديکتاتوری است اما به اين باورم که آنچه که ما 
که جز اين نظام . بنام ديموکراسی در اين کشور شاهد آن هستيم، موافق به شرايط اجتماعی کشور ما نيست

عجيب است که کسانی ادعا می . انارشی نام ديگری برای آن نمی توان گذاشت افغانستان را بسوی تباهی می برد
کنند که قانون اساسی کشور ما در مقايسه با قوانين اساسی کشورهای همسايه وحتی بسياری از کشور های ديگر 

اين سخن درست است اما دليل اينکه در کشور . دنيا ديموکراتيک تر و گسترهء آزادی ها در آن وسيع تر است
های ديگری که ما بر آنها فخر قانون اساسی می فروشيم احترام به قانون بيشتر است همين است که آنها قوانينی 
مطابق به شرايط جامعهء خود دارند و قانون اساسی ما نه مطابق به شرايط کشور ما بلکه مطابق به شرايط 

از اينجاست که کشور ما بسوی انارشی می رود و نه تنها دولت ما بلکه .  امريکاستکشور های اروپائی و
  . بزرگترين قدرت نظامی جهان هم که به کمک ما آمده است نيز توان مقابله با اين حالت را ندارد

  

  


