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دوکتور دمحم اکبر یوسفی

دیموکراسی در بستر آزادی و لدرت!
"دیموکراسی" ،ریشه های عمیك و دیرینۀ تؤریخی دارد ،که نیاز مبرم به توضیح آن دیده نمی شود .بطور خلص
منشاء مفهوم سیاسی آنرا در یونان لدیم و آنهم ،در مراحل ابتدایی تشکیل اولین نمونۀ "دولت شهری آتن" ،یافته اند.
درست است که این اصل ،ریشۀ "لدیمی" دارد ،اما نه باید ،از نظر دور نگهداشته شود ،که کدام جوامع ،با کدام
"فرهنگ" و به "پیروی" از "فلسفۀ یونان لدیم" و "آیدیالوژی های" ناشی از آن ،در اعمار و انکشاف جوامع خود،
درین "هزاران سال" ،بیشتر عمل نموده اند .در مراحل مختلف "تمدن شرق" و "تمدن غرب" ،باالخره،
"مودرنیزیشن" و غیره انکشافات هر یک از جوامع ،چگونه "برخورد" داشته اند .ما در چه مولف تؤریخی و در
کدام مواضع "فرهنگی  -علمی" و "طرز تفکر" در "شناخت حمیمی" ازین دنیا ،لرار داریم .آیا والعا ً مسئولین امور
در جامعۀ ما و هم درهمه جوامع ،با محتوا و مفهوم اصلی این اصطالح ،که هدف آنرا بطور خلص ،حك سهمگیری
در فعالیت های سیاسی ،تشکیل می داده است ،مولف واحد داشته و یا دارند؟ .آیا بیاد نداریم ،که از سیستم های
سیاسی" ،آزادی سیاسی" ،یا "آزادی برای فعالیت سیاسی" خواسته می شد؟
"حك" فعالیت سیاسی و سهمگیری در حیات سیاسی ،بنا بر "تعریف دیموکراسی" در آنزمان ،برای تمام ،باشندگان
آن شهرها ،هم ممکن نبوده است .اما در جهان امروز ،به خصوص در نیمۀ کرۀ زمین ،جایی که "دیموکراسی" به
اصطالح هوادار و حامی بیشتر دارد ،فضای دیگری مسلط است ،سیستم سیاسی حمولی ،ماهیت و کیفیت دیگری از
خود نشان می دهد .هیچ فرد عاللمند به سیاست و حیات اجتماعی  -فرهنگی در مورد درک "لغوی" اصطالح و
مراحل تدریجی ،رشد و تکامل آن ،مشکل نخواهد داشت.
اما در "دیموکراسی آتن" ،آنطوری که اسناد تؤریخی گواهی می دهد ،افراد معین "لبیلوی" نیز سهیم بوده اند ،که
در مرحلۀ عبوری از وضعیت سازماندهی حیات "لبیلوی" ،در همان مرحله ،با دولت "شهری" پیوسته و در ممامات
رهبری دولت لرار گرفته اند ،چناچه لسمت لابل مالحظۀ "کارکنان" دولت را ،در نمش "محافظان نظامی – امنیتی"
تشکیل می داده اند.
ریشۀ دیموکراسی "آتن" را ،در آنزمان ،در "لرن پنجم" لبل از میالد ،مصادف با ولفۀ زمانی بین جنگ های
"پارسی ها" و "پیلوپونی ها" ،یاد می کنند .درین زمان از رشد "لدرت" و توانمندی بخصوص "آتن" ( ،)Attenنیز
سخن گفته می شود که عمدتا ً در نتیجۀ "اتحاد بحریه ها" ،ممکن بوده است .این بدان معنی است ،که هر نوع راه و
روش "سیاسی" ،به لوت و حمایت "مادی و معنوی" احتیاج داشته و احتیاج خواهد داشت.
از دانشمندان "مهاجر" افغانی ،بیشتر از هر کس دیگر ،در درک درست ازین "پروسه" ،انتظار می رود ،تا لبل از
اظهار نظر در بارۀ "مشی" معین ،برای جامعۀ افغانی ،یک "واکسین" لوی "ضد فضل فروشی" و ضد "بلند
پروازی" ،علیه مرض "روشنفکری ممام طلبانه" را پشت سر بگذارند" .دیموکراسی" با امراض مزمن "تمایالت
ایتنی ،مذهب ی ،محلی ،مطلك گرایی" و غیره امراض ،وجه مشترک ندارد .در مسیر
چنین یک شیوۀ سازماندهی حیات اجتماعی ،احترام به کرامت انسان ،آزادی انسان،
حموق اولیۀ انسان و شرایط عینی وامکانات موجود ،در نظر است ،که در نهایت ،در
تصمیم گیری" ،رأی" انسان ،به حیث عضو اجتماع هم چنان نمش داوطلبانۀ خود را،
ایفاء می نماید ،طوریکه همبستگی جامعه را به خاطر حل مشترک مشکالت حیاتی،
حفظ می نماید.
"دیموکراسی" ،به عنوان "حك اشتراک در سیاست" و تحمك سهم فرد در ساخت و
بافت "حاکمیت" سیاسی  -اداری ،به مثابۀ یک حك در اختیار حلمات و جمعیت های محدود "نخبه" در یونان لدیم،
لرار داشته است ،نه برای تمام باشندگان .به عبارت دیگر عمدتا ً "افراد ممتاز" در چنین "پروسه" نمش تعیین کننده

د پاڼو شمیره :له1تر7
افغان جرمه آوالیه پً درو ښت تاسُ ٌمکارۍ تً رابُلي .پً دغً پتٍلً مُږ سري اړیکً ټیىگً کړﺉmaqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازَالي د لیکُال پً غاړي دي ٌ ،یلً مه یُ خپلً لیکىً لً رالیږلُ مخکې پً ځیر َ لُلـﺊ

داشته اند .چنانچه" :زن ها"" ،برده ها"" ،میتوک ها" (( )Metökenیعنی بیگانه ها ،یا "ناللین استمرار یافته در
آتن" ،که اکثرا ً دارای منشاء وریشۀ یونانی نیز بوده اند) ،از چنین حك محروم بوده اند( .تصویر :از این تپه ،به
عنوان محل بیانیه دهندگان در زمان یونان لدیم ،یا محل جلسات "آتنی ها" ،یاد شده است ).در عین زمان ،می
خوانیم که از یک "تمسیم لدرت" به معنی اصلی کلمه ،یعنی به معنی و مفهوم " ُمدرن" ،وجود نداشته است.
(ویکیپیدیا)
"دیموکراسی آتن" را " پیشرو" یک پرنسیپ "حك حاکمیت مردم" در نظم سیاسی ایجاد شده دانسته اند .نه باید از
نظر دور داشت ،که هر نوع "حاکمیت" در تؤریخ بشر ،چه "دیکتاتوری" و چه "دیموکراسی" و یا نوع دیگری بوده
است ،از همان "آغاز" هواداران و نیرو های انسانی "سازنده" و "معتمد" به آن راه و روش خود را داشته اند ،که
دارای "لدرت" بوده اند ،تا آنرا ،به "حرکت" انداخته می توانسته اند .بدینترتیب در مراحل اولی ،در تحت تؤثیر
بمایای مناسبات "لبیلوی" و "لومی" نوعی از سلسله مراتب هم چنان ،مسلط بوده است.
جای شک نیست که "دیموکراسی" ،با مفهوم فوق ،در طول تؤریخ نشیب و فراز را پیموده ،در محتوا و "میتود" های
تحمك آن لدم به لدم ،افزایش به عمل آمده است" .دیموکراسی" ،در لطب ممابل رژیم های "مطلمه" و اشکال مختلف
"استبداد" و "دیکتاتوری ها" ،چه "فردی" و چه "طبماتی" باشد ،لرار داشته و لرار دارد.
"کارل رایموند پوپر" همۀ چنین رژیم های "غیر دیموکراتیک" را" ،رژیم های بسته" خوانده است ،بی تفاوت از
آن ،که چه حاکمیت"فردی" و چه حاکمیت "طبماتی" بوده باشد ،نمونه های "دیکتاتوری" و "شعار های" لدرت
نمایی لدرتمداران ،که "آزادی" و "حك زندگی" انسانها را از آنها می گیرند ،در جهان ما ،رد پای خونین و کثیفی را
هم از خود به جای مانده اند ،چه دارای لدرت "بزرگ" بوده و چه "کوچک" و "وابسته" به کدام لدرت محافظوی
خارجی.
در رابطه با ولایع اخیر کشور ما ،دانشمند لدرمند و نویسندۀ صاحب للم و صاحب اندیشۀ وطن ما ،جناب محترم
داکتر اکرم عثمان ،در "سایت فردا" ،تحت عنوان" :ما و انتخابات ریاست جمهوری" ،ممالۀ عالمانه و با متن زیبا
بدست نشر سپرده اند ،که "پورتال افغان جرمن آنالین" نیز آنرا منتشر ساخته و همین لحظه ،آنرا در لیست
"برگزیده های هفته" مشاهده می توانیم .در جایی از ممالۀ ایشان ،ضمن اینکه تعریف درست از" ...وطن بی
قواره ،هشت ضلعی " ...ما فورمولبندی نموده اند ،که وضعیت کشور "بحرانی" ما را ،از آن جهت هم می توان" ...
بی لواره وهشت ضلعی  "...نامید ،که در عرصۀ سیاست خارجی ،به جای منافع ،لدرت های "لدیمی" بزرگ ،یا
"استعمار کهنه" در جریان این "بحران بیش از سه و نیم دهه ،منافع هشت کشور ،که از آن ،بنام کشور های "+۶
 "۸نیز یاد می کنند ،بطور برجسته تر تراکم نشان داده است .این حالت عالوه از اینکه در داخل کشور ما" ،جنگ
داخلی" را ،تعمیك و توسعه بخشیده است ،در عرصۀ بین المللی نیز ،از دیر زمانی است که ،اثرات نا مطلوب بر
اوضاع کشور ما و مناسبات "مستمل" آن در عرصۀ بیرونی ،از خود به جای گذاشته است .زیرا بدین ترتیب
تؤثیرات منفی ،چنین نفوذ خارجی ،دست و پای مردم ما را بسته نگهداشته ،به شمول هر نوع "حاکمیت دولتی"
همزمان ،به مانند لید در یک حالت "اسارتبار" خاص و ناگوار ،به سر می برند .این وضعیت و تراکم منافع و
فعالیت های کشور های خارجی از هر طرف ،که در عین زمان ،دیگدان داخلی تشنج در وطن ما را همیشه گرم
حفظ نموده است ،به مثابۀ مانع عمدۀ در راه برگشت صلح در کشور ما نیز شمرده شده می تواند.
درین مماله ضمن آنکه جناب محترم داکتر اکرم عثمان ،نمونه هایی از جنایات "دیکتاتور های" لرن بیست ،بطور
مشخص از "هیتلر"(در جنگ دوم از تخمین  ۶۹میلیون کشته یاد شده است :گزارش تلویزون آلمان،
 ) ۸۹۰۲/۹۰/۸۲و "ستالین" ،حکایاتی را هم درج متن ممالۀ ایشان می سازند ،درجایی از "زمامدار ولت افغانستان"
نیز چنین نمل می کنند...« :و رهبر کبیر انمالب  ۷ثور نور دمحم تره کی با الهام از آن دو رهبر بزرگتر گفته است:
"برای ما ،کمیت اهمیت ندارد برای ما کیفیت مهم است .ما از  ۰۸میلیون نفوس افغانستان فمط به دو میلیون انمالبی
و متعهد ضرورت داریم که به دست آنها مملکت را اداره و آباد کنیم ،درغیر آن آنهایی که شبانه علیه ما لیام می
کنند ما شباشب نابودشان می کنیم"( ».شمارۀ جدید "فردا")
http://www.farda.org
د پاڼو شمیره :له2تر7
افغان جرمه آوالیه پً درو ښت تاسُ ٌمکارۍ تً رابُلي .پً دغً پتٍلً مُږ سري اړیکً ټیىگً کړﺉmaqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازَالي د لیکُال پً غاړي دي ٌ ،یلً مه یُ خپلً لیکىً لً رالیږلُ مخکې پً ځیر َ لُلـﺊ

هم چنان باید پذیرفت که این چنین سیستم نه "صادر" و نه "وارد" شدنی است .درینجا اگر جناب داکتر اکرم
عثمان در ممالۀ ایشان ،می نویسند که ... " :کاش پای دموکراسی قبل از رسیدن به مرز ما در نیمه راه میشکست و
در چاه ویل سرنگون میگردید ،" ...با نتایج علمی که "صادر و وارد" شدن ،چنین راه و روش ممکن نیست ،و یا
الالً نتایج نا مطلوب داشته می تواند ،کامالً مطابمت می نماید ،که چنین برداشت فمط شایستۀ تمدیر و تحسین می
باشد ،که ایشان گفته اند ،و کلمه "کاش" را به زبان می آورند ،که چنین کاری نمی شد .راه و اصول "دیموکراسی"
را مردم یک جامعه نمی توانند به حیث "مهمان" و "بیگانه" استمبال نمایند و تا زمانی هم که توان دارند ،از آن
مهمان ن وازی کنند ،بعد ولتی زمان "مهمانی" گذشت" ،جل و وپوستک" آنرا ،جمع کرده ،از دید اعضاء جامعۀ
خود ،دور ساز ند .نمی توان "دیموکراسی" بدون "تعمیل" را با حفظ "غرور" در عالم "خیال" مانند یک "بت" و یا
"مجسمه" به حیث یک پدیدۀ "زینتی" واجب الحفظ نگهداشت ،و به پاس اینکه گویا ،این بی چارۀ "ناتوان" سری به
"محل سکونت ما" بدون خبر لبلی و به مولع زده است ،بار سنگین آنرا تحمل کرد" ،افراطیون" را فرصت داد ،تا
"انگشتان" رنگ شدۀ پدران و برادرن ما را ،شناسایی نموده ،لطع کنند .در ختم آن هم در بارۀ شکست آن حرفی به
زبان آورده نه شود .مانند بعضی ها ،که چنین فکر می کند .با شکست "دیموکراسی" ،بهتر است ،این کلمه و مفهوم
را مانند یونان لدیم ،ثبت یک فرهنگ کلمات اختصاصی نمود ،ولتی ،باز زمانی باید به آن رجوع آورد که الزم
باشد ،به عبارت دیگر ،به منظور درک بهتر محتوای آن زمانی باید دوباره مراجعه کرد ،که ضرورت آن احساس
گردد.
بر خالف ،اصول حکم می کند که یک چنین سیستم چگونه باید در پیش گرفته شود .به خصوص در جامعۀ چون
افغانستان ،به هر لدم اصالحی از داخل جامعه ،باید با توجه خاص آغاز گردد و با امکانات دست داشته ،موازی با
حفظ صلح و ثبات در جامعه این چنین راه را ،خود در پیش گرفت .الالً گذشتۀ نیمۀ اول و نیمۀ دوم لرن بیست را
از نظر دور ،نداشته باشیم .یعنی خود مردم یک جامعه اگر می خواهند و حاضر اند ،باید شعوری" ،دیموکراسی"
خود را خود تهداب گذاری نمایند و لدم به لدم ،انکشاف داده از آن ،مرالبت نمایند .درینجا حرف بر سر اینست ،که
در یک اجتماع" ،حاکمیت سیاسی" به چه پیمانه و یا به چه معیار ،و به چه طریك و وسیله در دست ،چه کسانی
لرار می گیرد .در سپردن لدرت و اختیار سیاسی ،به فرد و یا یک حزب ،فیلسوف متوفی" ،کارل رایموند پوپر"،
توصیه معمولی را ،از خود به جای مانده است:
« مهمترین اصل آنست ،که حتی در برابر آن چنان پیغمبرانی هم با بی اعتمادی برخورد نمود ،که با داشتن حق
امتیاز در جیب خود ،از ما بخواهد که اگر " تمام قدرت کامل را برایم بدهید ،شما را به جنت می برم ".جواب آن
اینست که" :ما به هیچ کس قدرت کامل را باالی سر خود نمی سپاریم .ما می خواهیم که قدرت به سرحد اقل
پائین آید .قدرت خود از جملۀ پدیده های بد است ،ما نمی توانیم یک بد بختی را با بد بختی دیگر از خود دور
سازیم" »(از صحبت سال ۰۰۷۲م ،با تلویزون آلمان)
در حال حاضر بشریت در همه جهات ،به دستآورد های بزرگ نایل آمده است ،اما "افراطیون" ما را در استفاده
ازین دستاورد ،پیغام جزای "مرگ" می فرستند .حال اگر در یک دولت " ُمدرن" راه "دیموکراسی" در پیش گرفته
می شود ،باید در نظر داشت ،که "آموزش علم" و "تبادلۀ معلومات" از یکدیگر مجاز است ،اما نه "کاپی"
کورکورانه" .دیموکراسی" ،دارای اصول و روش ها و طرق عملی معین ،مختص به خود نیز می باشد ،که به هیچ
صورت  ،همانند "کاالی مصرفی" ،در بازار های تجارتی معمول ،بر اساس اصول" ،عرضه" و "تماضا" ،از آن
استفاده شده نه می تواند .بر خالف ،اشکال "دیموکراسی" در بستر آزادی و لدرت ،امکان رشد و تحکیم الزم خود
را می یابد .در هر یک از سیستم های" ُمدرن" کنونی ،ولتی از "دیموکراسی" حرف در میان باشد ،در مرکز همه
مسایل" ،حك " سهمگیری داوطلبانۀ فرد "آزاد" ،در حك تعیین ،فرد و یا مشی برای تعمیل لدرت مطرح بوده می
تواند ،که ما به آن "حاکمیت سیاسی" می نامیم .در صورتی که این حك به رسمیت شناخته نه شود و یا درست تحمك
نیابد ،چنین راه و روش ،مریض شناخته شده ،در نتیجه عدم اعتماد و عدم همآهنگی در مناسبات سیاسی  -اجتماعی،
در جامعه راه می یابد.
این حالت هم چنان" ،تمایالت افراطی مذهبی" را ،با "تمایالت نژاد پرستی و آیدیالوژی ناسیونالیزم" آمیزش می
دهد .چنین یک تصویر به وضاحت و صراحت هر چه بیشتر از پیش نیز ،به مشاهده می رسد .صاحبان لدرت و
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حلمات "حامی" آنها ،درین سالها ،خاصتاً ،پیوند های مشهود خود را برمال ساخته ،نمونه های تسلط سیاسی "مطلك
گرایی" و "استبداد" را که بیشتر از افکار تبعیضی و نوع "فاشیستی" نیز ،آب می خورد ،تبارز می دهند .ادامۀ این
وضعیت ،در زیر "چتر حمایوی" لدرت های بیرونی معین ممکن گردیده است  ،که محافل "حاکم" امروزی ،بر آن
تسلط یافته اند .آنچه در طول این زمان در تحت نام" ،وحدت ملی" و "حکومات بر پایۀ وسیع" نام برده شده است،
نه تنها در آن "فمدان" نظرات "افالتونی" ،بطور نمونه دیده نه می شود ،بلکه عمال" حضور آن ،در بدرله با لدرت
طلبی های ناشی از مفکوره های دو فیلسوف دیگر هم چنان ،که شدت فعالیت های نظامی و راه "دیکتاتوری
طبماتی" راتمویت بخشیده است ،محسوس بوده است .جای شک نیست ،که طرفداران "دیموکراسی" هم وجود خواهند
داشت ،اما گزارشات مطبوعاتی ،شواهد کافی بدست می دهد که ،کنترول و ادارۀ اوضاع را ،حلمات غیر
"دیموکراتیک" یاد شده ،تا سرحدات "افراطیون" ضد دیموکراسی ،در دست دارند.
بنا ًء ،انسان "مستمل" و "آزاد" ،باید خود ،بخواهد تا ،بدون اثر گذاشتن فریبنده و تشویك به تصامیم مغرضانه و
انحرافی دیگران ،یک شخص و یا یک "حزب" را ،انتخاب نماید و یا خود ،مطابك یک "پروگرام" صریح و لابل
تطبیك ،در خدمت جامعه ،به طور کاندید لرار گیرد ،آنهم در صورتی که خود بخواهد .اما آنچه به مثابۀ سإال جدی
در بارۀ "انتخابات" ریاست جمهوری اخیر افغانستان ،مطرح شده می تواند ،اینست ،که این دو"تیم" در برابر جامعه
و لانون دارای چه "اعتبار و صالحیت بوده اند؟" ،آیا امور "تخنیکی" را به پیش می برده اند ،تا "کمپاین"
"کاندیدان" را فمط سازمان دهند و یا کدام "رسالت" دیگر داشته اند؟ مردم هر جامعه که دولت های آنها ادعای
"دیموکراسی" ،می کنند ،حك دریافت معلومات "صریح و شفاف" را از مراجع رسمی دارند .این همه "رسوایی ها"
را کی به راه انداخت؟
هم چنان باید پذیرفت که این چنین سیستم و سیستم های سیاسی – اجتماعی مشابۀ دیگر ،نه "صادر" و نه "وارد"
شدنی اند .ولتی جناب محترم داکتر اکرم عثمان ،در ختم ممالۀ پر محتوای ایشان ،می نویسند که ...«:کاش پای
دموکراسی قبل از رسیدن به مرز ما در نیمه راه میشکست و در چاه ویل سرنگون میگردید ،»...از آن جهت هم،
کامالً حك به جانب استند ،که "چنین یک ورود" نا مشروع ،یکی از عوامل این همه نابسامانی ها هم شمرده شده می
تواند.
اگر در یک سیستم سیاسی – اجتماعی ،که خود را متعهد به "دیموکراسی" بداند" ،فریب" و "جلعلکاری" موجود
باشد ،کافیست تا گفته شود ،که "دیموکراسی" "نفی" گردیده و بجاست که یک
"دیموکراسی وارداتی" ،ناکام و رسوا را "جناب داکتر اکرم عثمان" با این چنین کلمه،
یعنی "کاش " ،سرنوشتی را می خواسته اند .چنین بی باکی ها ،که در انتخابات افغانستان،
نسبت به سرنوشت میلیون ها انسان رخ داده است ،می تواند ،باعث تحریک وضعیت "بی
ثباتی" سیاسی در یک دولت نیز گردد ،و در نتیجه زندگی انسان ها را به خطر روبرو
سازد ،که با "دیموکراسی" وجوه مشترک داشته نمی تواند .دولت و تمام مسئولین آن ،باید
بدانند ،که مسئولیت حفظ امنیت اتباع را هم به دوش دارند و در حالت مدعی بودن به
داشتن نظام دیموکراتیک ،با چنین تخلفات از لانون می تواند صدمۀ مرگبار بر
"دیموکراسی" وارد آید .اما ایجاد "ثبات سیاسی" ،بدون دیموکراسی هم ممکن است ،که
"نمونه های" متعدد و بی شماری را در جهان ،می شناسیم ،برای چنین "ثبات" هم چنان،
به تضمین کننده نیازمند است .به حرف های یک نماینده از چنین تضمین کنندگان ،این
دو "کاندید" گوش داده اند ،که در عکس سمت چپ می بینیم ،نه به "حرف ها" و
"پیشنهادات" این و آن از دیار "مهاجرین افغان".
اگر جریان "کنفرانس پیترسبرگ  -بن" سال ۸۹۹۰م ،با تصامیم همین سال ۸۹۰۲م،
ممایسه گردد ،که چند روز لبل در کابل صورت گرفت ،در حمیمت ،از جهات "پرنسیپی"
تفاوت زیادی نشان نمی دهد .فمط محل و "مجریان وظایف" از همان "حلمات" و
"محافل" و مراکز لدرت "داخلی" و "خارجی" ،آنزمان ،فمط در لیست افراد مإظف
فعلی ،کمی فرق داشته است.
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در سال  ۸۹۹۰م" ،چهار گروپ" ،تحت حمایت بین المللی توافك نمودند (عکس باالیی) ،که چگونه "سیستم مإلت"
را تشکیل و پس از چه زمان معین ،بر طبك چه "پالن" ،یک "حکومت پایدار" را در افغانستان ایجاد ،نمایند .حال،
بازی از "سر" گرفته می شود ،طوریکه "امتحانات تمرینی" ،چند دور "انتخابات" ریاست جمهوری در افغانستان
بعد از سال  ۸۹۹۰م ،بی حاصل شناخته شد" ،لدرتمداران" امروزی" ،راه و پالن" دیگری را ،در "تفاوت" ،با
برخی از مواد ،توافمنامۀ "بن" ،در پیش گرفته اند ،که باز باید ،در انتظار اجراآت آنها نشست .درین مرتبه باز ،به
جای اجازه دادن به فیصلۀ "کمیسیون انتخاباتی" ،مبتنی بر "آراء" ،ترجیح داده اند ،تا "مانع" از خطر از دست دادن
"لدرت" از "گروپ ها" و "تیم های" متذکره" ،توافك" تمسیم لدرت را ،که "حکومت وحدت ملی" نامیده اند ،به
امضاء رسانند.
در چنین فرصت ،ولتی اوضاع کشور افغانستان را از جریان ماه های "کمپاین" انتخاباتی از تؤریخ  ۵اپریل
 ۸۹۰۲م ،تا تصمیم اخیر ،از نظر بگذرانیم ،ممکن برداشت ذیل ،از مفهوم "رهبری سیاسی" کشور ،تا حدی روشن
گردد:
فیلسوف متوفی" ،کارل پوپر" در فصل هفتم جلد اول کتاب خویش تحت عنوان" :جامعۀ باز و دشمنان آن" ،که موضوعات
بیشتر آن در تحت مفهوم "سحر افالتون " ،به انتماد از طرز دید "افالتون" ،در بارۀ "دولت" نموده است ،بعد از عنوان" :اصول
و پرنسیپ های رهبریت" ،این نمل لول را از آثار "افالتون" نمل می کند" :دانا ها باید رهبری کنند و حاکمیت را در
اختیار داشته باشند و نادان ها باید از آنها اطاعت نمایند"( ".افالتون" (.)Platon

تؤریخ لرن بیست جهان ما ،بطور مشخص ،در زمان "دیکتاتوری نازی ها" ،تحت رهبری "ادولف هیتلر" ،یک
نمونه از چهره های سیاسی را به یاد می آورد" :ویلی براندت" یکی از رهبران "سوسیال دیموکراسی" در آلمان ،در
صف تعداد بی شماری از رهبران سیاسی دیگر آلمان ،در تبعیدگاه بسر می برده است.
این حزب پس از ختم جنگ دوم جهانی ،بر "مشی سیاسی" لبلی و مولف های "طبماتی" آن ،که از "جنبش کارگری
روز های اول این جنبش" ،به میراث داشته است ،تجدید نظر نموده "راه دیموکراسی" را در پیش گرفت.
"ویلی براند" در ممام رهبری این حزب (حال این حزب ،بیش از  ۰۵۹سال عمر دارد) ،بحیث وزیر خارجه و
صدر اعظم این کشور هم ایفای وظیفه نموده است .موصوف مفتخر به دریافت جایزۀ صلح "نوبل" ،به ارتباط
" ایجاد مناسبات شرق و غرب" در شرایط "فضای جنگ سرد" گردید ،در سمت دهی جامعۀ آلمان بسوی
«دیموکراسی» و برای "اعمار مجدد" آن ،نمش اساسی داشته است ،روزی در جریان "مبارزات انتخاباتی چنین
گفته است" :بیشتر به دیموکراسی باور کنیم" ،بعبارت دیگر ،بیشتر دیموکراسی را مراعات نموده به وزن آن عالوه
نمائیم.
لابل یاد آوری خواهد بود ،که در مسیر انکشافات اجتماعی – سیاسی ،یکی از موضوعات مهمی که بشریت را
بدرله نموده است ،همانا" ،ایجاد" یک دولت با "ثبات" نیز بوده است .البته موجودیت هر دولت با "ثبات" ،با دولت
و سیستم مبتنی بر "دیموکراسی" ،کامال" ،در هر فرصت ،یکی شمرده شده نمی تواند .از آنجایی که "ثبات سیاسی"
در "دیموکراسی" و "آزادی" در ممابل رژیم های "دیکتاتوری" و "مطلمه" لرار دارد ،بیهوده نه خواهد بود هرگاه،
به این چند سطر از آنچه که در تؤریخ نیمۀ "غرب" کرۀ خاکی ما گذشته است ،نظر اندازیم.
فیلسفوف معروف متوفی" "کارل رایموند پوپر" (متولد تؤریخ  ۸۲جوالی ۰۰۹۸م در "ویانا" و وفات به تؤریخ ۰۷
سپتمبر ۰۰۰۲م در لندن ،که معروف به یک فیلسوف "اتریشی – برتانوی" ،بوده است ،با آثار خود مانند "تیوری
علمی شناخت"" ،فلسفۀ اجتماع" و "فلسفۀ تؤریخی" ،بشمول "فلسفۀ سیاسی" و
"والعیت بینی انتمادی" را ،بنیانگذاری نموده است .او عمدتا" در تمام تحمیمات خود،
در "جلد اول" ،به انتماد و طرد نظرات "افالتون" می پردازد و در مجموع این دو جلد
آثار او ،هم چنان به انتماد از فیلسوف های دیگر ،چون "هیگل و مارکس" ،در
موضوعات مختلف نیز پرداخته است ،با یک اثر دیگر خویش ،تحت عنوان "هیستوریسزم"(  )Historizismusنیز،
اندیشه های نوینی را توضیح می دهد .عنون اصلی مورد بحث "پوپر"" ،جامعۀ باز" بوده است ،در منالشه با این
"سه فیلسوف اجتماعی" (از چپ به راست" ،افالتون"" ،هیگل" و "مارکس") ،تصفیۀ حساب دارد ،بر اساس
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نظریات او ،این "سه" فیلسفوف یاد شده را از نگاه "تیوریک" به اساسگذاری و تقویت "سیستم های استبدادی و
حکومت های مطلقه" و "دیکتاتوری" منسوب می سازد .سیستم های آنها را "بسته" تعریف نمود ،سیستم توضیح
شدۀ خود را که "دیموکراسی" و "ازادی" را در همه جهات الزم و حیاتی می داند ،آنرا "سیستم باز" نامیده است).
البته در رابطه با "آزادی" تا حد معین ،یک نوعی از توافك را با ،محدودیت های ،اجتناب نا پذیر ،بطور مإلت لابل
تحمل دانسته است.
همین "فیلسوف" ،در جایی از اثر خویش به نام" :جامعۀ باز و دشمن های آن" ،در فصل چهارم ،تحت عنوان:
"آرامش و تغییر" ،چنین می نویسد ... " :افالتون یک دولت گذشتۀ خود را تشکیل می دهد ،دولتی که باز هم با
حال حاضر پیوند نزدیک داشته باشد ...دوم اینکه دولت او باید بر شرایط ثبات دوباره تشکیل گردد ،طوریکه
اتباع برای این ثبات ،یکه و تنها ،باید از داخل طبقۀ حاکم ،خودش جست و جو می نمود ،بخصوص با در
نظرداشت ،معیار های قوت و وحدت در آنها" ( " ...کارل پوپر" " ،جامعۀ باز و دشمن های آن" ،به زبان آلمانی،
چاپ هشتم در سال ۸۹۹۰م ،صفحۀ ).۶۰
"پوپر" در انتماد از نظرات "افالتون" ،در یک "لسمت" چنین افاده می کند که " :سیاست برای افالتون هنر شاهانه
است " درینجا" ،پوپر" نظر مخالف خود را ،درین مورد ،چنین بیان می دارد " :من برین عقیده نیستم که زندگی
انسان به عنوان یک آله ،برای استعمال مجاز باشد ،تا ضرورت اظهار و فورمولبندی یک هنرمند را ارضاء سازد.
مقدم بر همه ما باید طلب نمائیم ،که هر انسان باید حق داشته باشد ،تا زندگی خود را خود ،طوری در دست گیرد
و بسازد ،تا زمانی که بر زندگی دیگران اثر نا مطلوب نداشته باشد(".همانجا :صفحه )۰۰۷
"دیموکراسی" در حمیمت ،با حك سهمگیری انسان مستمل در تشکل های نظام اجتماعی – سیاسی مفهوم است .اینکه
در تبلیغات ،صاحبان لدرت ،تعبیر "حکومت مردم را بر مردم" به زبان می آید ،یا از اصطالح "مردم ساالری" در
بیانات عوامفریبی خویش هم استفاده می نمایند ،با حمیمت آن در عمل ،وجوه مشترک ندارد" .تعبیرات" متفاوت از
آن را می توان در "آثار" نشراتی دید .چنانچه "پوپر" نیز ،این برداشت را ،رد نموده است .می گوید که حکومت
"مردم بر مردم " هیچگاه وجود نداشته است" .حاکمیت" از دید او ،توسط "مؤمورین دولت" انجام می یابد .در
حمیمت چنین یک "تخیل" ،هدف "دیموکراسی" بوده نمی تواند .مردم به عنوان اعضاء اجتماع ،عاللمند بوده اند ،تا
در "حاکمیت" دولتی افراد متعهد و شایسته ،طوری ممرر گردند ،تا از یک طرف ،پس از ختم یک دورۀ کار و هم
در حالتی اگر "حاکمیت" برای جامعه غیر لابل "تحمل" باشد ،لابل "تغییر" هم باشد و هم چنان امکان کنترول و
ارزیابی اینکه ،فرد و یا حزب انتخاب شده ،تا چه حد ،به نفع همه ،وظایف متعهد شدۀ خود شان را انجام داده اند،
سنجیده شود .بدین معنی که وظیفۀ اجراآت امور را ،در ولت معینه بر طبك لانون ،در اختیار داشته باشند و برای
آن گزارشدهی را هم بدوش داشته باشند.
به عبارت دیگر "سهم" اتباع ،آن طوری که خود معین می سازند ،در تعیین مؤموران ،جهت اجرای امور دخیل
باشد .چنین یک نظام سیاسی با "آزادی" فرد ،خواست مستمل و با آمادگی خودش ،پیوند نا گسستنی می داشته باشد،
که در پروسۀ "دیموکراتیک" سهم می گیرد و یا نه" .لانونیت" و "مشروعیت" در نظام دیموکراتیک ،از صراحت و
وضاحت برخوردار است .دیموکراسی "سیستم تخیلی" یا "جزیرۀ خیالی" نیست ،که برای تحمك همه آرزو های
اعضاء اجتماع و تخیالت فرد فرد  ،به تحمك حتمی برسد.
انکشاف در "دیموکراسی" زمانی محسوس است ،که الدامات "سیاسی" در تمام عرصه ها ،حد الل "مإفمیت" داشته
باشد ،مردم این تغییرات را خود احساس نموده بتوانند" .دیموکراسی" ،اصول نظام اداری – سیاسی خاصی است،
که از نگاه ماهیت ،طوری که لبالً نیز یاد گردیده است ،در لطب ممابل ،تمام نظام های "استبدادی" ،مطلمه" و بر
ضد تمام نمونه های "دیکتاتوری" اعم از "ناسیونالیستی"" ،نژادپرستی" و رژیم های "طبماتی" و "افراطی مذهبی"
لرار می گیرد.
نظام های "دیموکراتیک" از نگاه سیاسی ،به طور مثال پیروان تمام مذاهب ،دارای آزادی های کامل "مذهبی" بوده،
مسائل مربوط عمیده و یا عماید مذهبی ،بطور مثال مانند سایر موضوعات مشابه ،نه می تواند ،به "رأی" گیری
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گذاشته شود .آزادی "مذهب" در عین حال "برتری" یکی را بر دیگری رد می کند و به همین ترتیب هیچ کسی در
نظام دیموکراسی ،مناسبت های لومی را هم ،در معرض "انتخابات" لرار داده نه می تواند.
با و جود ذکر "کلمات" دیموکراسی و استفاده از طرز "اداره" ،هدف اصلی کشور های خارجی ،درین سیزده سال،
در آن نهفته بوده است ،تا در لدم اول درین کشور "ثبات سیاسی" برلرار گردد ،تا بار دیگر شرایط لبلی در
افغانستان برلرار نگردد ،یعنی در برابر "امنیت" مردم و کشور های آنها ،هم چنان خطر موجود نه باشد ،که منشاء
خود را در افغانستان داشته باشد.
به یاد داریم ،که "ادارۀ سیاسی" جدید ،برای افغانستان ،در سال ۸۹۹۰م ،بر اساس تصامیم لاطع "لدرت های بین
المللی" و حمایت همه جانبه ،از "ادارۀ جدید" ،که از ترکیب "حلماتی" بوجود آمد ،که نه تنها ،نمش "طبمات" حاکم
"ممتاز" را به خود گرفته اند ،و بطور مشهود افراد معینی هم شناخته شده اند که در اشغال چنین مواضع اجتماعی
– سیاسی ،تالش داشته اند.
در حاکمیت کنونی افغانستان ،صرفنظر از اینکه لسمت بزرگ جامعۀ فعلی ما را "جوانان" تشکیل می دهد ،اما
نفوذ" ،متفذین" محلی ،بخصوص "بنیادگرایی افراطی" نیز ،در تعیین سرنوشت فعلی جامعه نمش سنگین خود را
نشان می دهد .در نتیجه "تمایالت افراطی مذهبی" را ،با "تمایالت نژاد پرستی و آیدیالوژی ناسیونالیزم" با وضاحت
و صراحت هر چه بیشتر از پیش نیز ،نزدیک می سازند
پایان
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