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  سيدهـاشم سديد
١٨٫١٠٫٢٠٠٨  

  
 
  

  آيا واقعًا افغانستان به يک ديکتاتور نياز دارد؟
  

ی و قانون و آرای مردم و حـق انسـان و شايـد تعجب کنيد که چطور يک انسـانی که همواره از آزاد! آری
حرف ميزند و برای اين همه ارزش ها مبارزه ميکند با سادگی و با يک کالم از ... مردم ساالری و فردگـرائی و

  .ديکتاتوری حمايت ميکند
يا هفده در حدود شانزده .  نيستت يا نظر در من ذهنيت يا نظر تازه ایاولتر از همه بايد اذعان شود که اين ذهني

که در آن زمان مناسبات بهتری داشتيم ) عبداهللا اچکزی ( گوی دو نفره با آقای اچکزی  و سال پيش در يک گفت
 ايشان که چگونه ميتوان از اين بن بست سياسی و از اين همه جنگ و کشت و کشتار و سؤاليک  در برابر

 اول اين کار، ض شان رساندم که در وهلۀفت به عرنظمی و پراگندگی رهائی يا خودسری ها و زورگوئی و بی
اين هـمه مصيبت با درک حقوق و وجايب خويش با قيام عليه همه زورگويان  کار مردم است که خود را از

  . نجات دهند، خودسر و عناصر غيرملی ـ غير مردمی و جنگ طلب
سالها خلوت بين خود و  بعد از یبه عنوان تئور  نيست، بناًءبه سبب هوش تکامل نيافته مردم ميسر چون اين امر

  :به اين باور رسيده ام که از دو طريق اين مأمول ميتواند بدست آيد) سال ها انديشه ( خويشتن
اما، از آنجائی که .  نظم و آرامش و استقرار صلح داخل خاک شوندی های بين المللی برای احيا ـ  نيرو١

 يا انتظار ميرود درعمل نتوانسته تا امروز خدمات عام و سازمان ملل متحد موجود آنگونه که انتظار ميرفت
 ايجاد نظم عادالنه به مقياس جهان ارائه کند و  صلح ویغيرجانبدارانه غرض احيا يکسان و واقعًا اخالقی و

ابزاردست کشورهای قدرتمند  مشابه به گونه های متفاوت است و بيشتر مسائل اری وی درقضاوت و ارزشگذ
بزرگ و به سود آن ها می بيند و آن را در تطبيق و اجرای   باطل قضايا را از چشم قدرتهای حق و ميباشد و

 برابرهمۀ وليت و درک عميق اخالقی و وظيفوی دردخيل می کند و نه بر مبنای يک مسؤامور آن اداره 
 نظامی کم و  کمی بيشتر از هفت سال حضور نيروهایتجربۀ.  نيزخود بخود منتفی ميگردداين گزينهبشريت، 

به افغانستان گسـيل شده اند ...  صلح وی ملل متحد غرض احيا جهان که به پيروی از قطعنامۀبيش چهل کشـور
  .خود گويای اين قضاوت است

 وليت جدی در درک موجود آن با مسؤ انسانی و درک راستين اخالقی متفاوت ازسسه با روحيۀاگربنياد اين مؤ
کشورآمده اند واقعًا به  که به نام يا بعنوان حافظين صلح به اين د و ملت هائیميبو برابرهمۀ بشريت استوار

وفق  جنگ زده و مردم مصيبت ديده را بر معيارهـای انسانی پای بند ميبودند و واقعًا قصد کمک به اين کشور
، می نمودند اخالقی عمل  فضيلت جمعی بشری ميداشتند و با همين روحيه و معيار ارزش های گرانبهای خرد و

 قدرت قانون و نه با ند و مردم ما در آرامی و زير سايۀسالها بود که ساديست های افسارگسيخته افسار بدهن داشت
بايد سر راست بگويم که خيلی از کارهای غيرانسانی ـ . نمودند شکن زندگی مینترس از برچۀ زورگويان قانو

من در اين .  انجام پذيرفته است و انجام ميپذيردمؤسسه همين  يا حاميانمؤسسهنگويم فجايع ـ از طريق اين  اگر
له بپردازم که اين سازمان را به عنوان يک سازمان بدون قدرت و واهم به توضيح ده ها موضوع و مسـأجا نميخ

  .برای ديدن اين واقعيتها فقط الزم است که ما دل سنگ و چشم کور نداشته باشيم. مزدور معرفی ميکند
شدم  يريشتر در برابر تعجب اين دوست ناگزبرای توضيح ب.  پذيراستمسؤوليتملی و   يک ديکتاتوروجود ـ  ٢

  .که يک   واقعيت تاريخی را ضمن تعريف دقيق از مفهوم ديکتاتور در زمان قديم تبيين کنم
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کودتا  ، ازطرق مختلف ديکتاتور در زمان ما دارای معنای منفی بوده و معموًال به شخصی اطالق ميشود که از
 ءوشد، به شکل فوق العاده از قدرت سگرفته تا انتخاب مردم يا انتخاب اعضای يک حزب که اکثريت داشته با

يا / به فرمان و به کام وی انجام شود و کار بايد به ميل و استفاده ميکند؛ به شخصی مطلق العنان و مستبد که هر
ده را نداشت و تقريبًا معادل کلمۀ اين کلمه اين معنای منفی و زننروم  اما در زمان قديم  و در. بچرخد گفته ميشود

  .ش را نداشتای مذموم امروزيکلمه تيرانت هم در آن زمان معن. يونان قديم بود در) تيرانت ( 
روم قديم تيرانتها  چهار صد سال، دو هزار و پنجصد سال پيش در يونان و بعدًا در و در زمانهای قديم، دوهزار

طراری، زمانی که کشور با گان مردم فقط  در مواقع کامًال اضتور ها معموًال از جانب سنا يا نمايندديکتآ و
مشـکل بزرگ و تقريبـًا غير قابل عالج روبرو بود برای پيش برد امـور و برای نجات کشـور و مردم، با 

توران در روم تنها مرجع قدرت تيرانت ها در يونان و ديکتا. صالحيت خاصی تنها برای شش ماه انتخاب ميشدند
 قانون اساسی کشور هم .سنا لغو می شد و سناتورها همه به خانه های شان ميرفتند. و قانون و اتخاذ تصميم بودند

سرقدرت بودند با تمام اخالص و  در شش ماهی که تيرانت ها و ديکتاتوران بر. اق بلند گذاشته ميشدبسته و در ط
اين تيرانت ها و ديکتاتوران تنها آنهائی را . دنرا از بحران و مشکل بيرون بکش رقدرت کوشش ميکردند که کشو

تنبه و سرکوب می نمودند که عامل بروزمشکل و بحران شده بودند يا با عاملين بروز بحران و مشکل همـکاری 
 و تبنگ واال وعوامی مسکين و دهقان و کسبه کار با غريب وغـربه و بينوا و. داشتند يا آنها را حمايت مينمودند

حران ها در زمان جنگـها بوجود می آمد که بيشتر ب از آنجائی. که مشغول زندگی عآدی خود بودند کاری نداشتند
اين تيرانتها و ديکتاتوران را ميتوان با قيد احتياط . ن ميشدنديها نيز درهمين دورانها تعيتيرانت ها و ديکتاتور

ناميـد؛ زيرا از يک طرف از جانب نمايندگان ملـت انتخاب می شدند و از طرف تيرانتها و ديکتاتوران دموکرات 
وقتی که کارنامه هـای تيرانت ها و ديکتاتوران آن زمان و آن .  ديگر در خدمت مردم و ملت و کشور بودند

سـتان و يـلی و چايسيـسکوی رومانی و امين افغان مارکوس فلپين و پينوشـه چوران نظيرتکشورها را با ديکتا
 مشاهده خواهيم نمود که خدماتی که آن ها در آن زمان ،مقايسه می کنيم... صـدام عراق و طالب ها و ربانی ها و

. برای کشـور و مردم شان انجام دادند و وحشتی که اينها آفريـدنـد از زمين تا آسمان تفاوت داشـت و تفاوت دارد
برابرکشور ومردم و درطرف   درمسؤوليتاحساس  سودمند و ملی ناشی از در يک طرف خدمات ارزنده و

برابر   درمسؤوليتآنجا وجود احساس ! خيانت به وطن و مردم ديگـرجنايات هولناک تا سرحد خاک فروشی و
کشور و مردم را مشاهده ميکنيم و اينجا وکالی مدافع کشورهای خارجی ، يک تعـداد دزد و دغل، حاميان 

 مسؤوليتآنجا . آن ها احساس گناه مرده است داران سيسـتم کامًال فاسد، و جانيانی را که اصًال درجنگ، طرف
جدی گرفته ميشود و اين جا و در اين زمان منافع چهارتا  های جمعی با تقوی، شريفانه و داوطلبانه پذيرفته و

چه تيرانت و  جا و آن زمان اگردر آن . ر پا نگه داشته استو دوست و رفيق همۀ سيستم را بخويش و قوم 
 ترس از قضاوت مردم و قضاوت وجدان خودشان خواب از چشـم ،ديکتاتور در برابر کسی پاسخ گو نبود

 ها و مسؤوليتوجود، وجود چنين قضاوت هائی سرپيچی از  تيرانت و ديکتاتـور می ربود و اين جا و امروز با
در آن زمان ديکتاتوران به شکل ناشناخته به ميان ! نداشنه ميشودکـارانه امری عادی پتوسـل به عملکرد های تبه

مردم ميرفتند تا از وضيعت و احتياج مردم خود آگاه شـوند و فردای آن روز مشکل و احتياج آن ها را مرفوع 
ب  ولی امروز خبرچين ها به ميان مردم می روند تا ببينند که پول و ثروت دارد تا پول يا ثروت وی را ش،کنند

در آن زمان .  در آن زمان داد و دهش بود و امروز تاراج و غارتگـری. به  نفع تيرانت و ديکتاتور تاراج کنند
  ...و ! زندگی بخشيـدن بود و در اين زمان زندگی ها را گرفتن

تا زمانی که بهره هوشی مردم در حدی نرسد که خود تشخيص نيک و بد را ! من بازهم به همان عقيده هستـم
! داريم يونان و روم قديم بود نياز ديکتاتورانی که در برای کشورشان بدهند ما به چنان تيرانتها و ای خود وبر

دموکراسی در صورتی که ما قادر به ايجاد يک سيستمی بهتری نسبت به آن نباشيـم بديل بی مانندی اسـت، ولی 
ه دموکراسـی قابليت پيـاده شـدن را دارد و در حال حاضر در اين کشور ن. هر چيزی جای و زمان خود را دارد

 کشت مناسب بايد در. يک مؤلفه ها و ايجابات متنوع خود را دارند دمکراسی و سوسياليزم هر.  نه سوسياليـزم
ولی،  ما بايد آن را،. سرزمين افغانستان هنوز برای کشت اين محصوالت آماده نسيت. زمين مناسب به عمل آيد
سقوط دولت شادروان امان اهللا . قدم به قدم با بردباری الزم آماده بسازيم ت آرام آرام وبرای کشت اين محصوال

اين واقعيت است که ما برای پياده نمودن  خان يکی از بزرگ مردان تاريخ اين کشور از يک طرف نمايان گـر
دولت و کاربرد اين قدرت کافی   مناسب احتياج داريم و ازجانب ديگر بدون قدرت يا اقتدارۀدموکراسی به زمين

  .يا اقتدار اشاعه و تطبيق دموکراسی در اين کشور فراهم نميشود
با مشاهده و انديشيدن و تجربه و نتيجه گيری بجا و ممکن بايد راه خويش را . موزيمما بايد از تجربۀ خويش بيا

ها  و انسان های ديگری هستند انتخـاب کنيم؛ نه با به کار بستن تجربه های ديگران که حاصل زمان ها و مکان 
قالبها و قضاوت ها و مقوالت خويش را  ما بايد فورمولها و! انسان افغانستان امروزی مکان و نسبت به زمان و

خود و توسعه و تعالی و رشد و رفاه آن بکار ببنديم و نه فورمول ها و قالب ها و قضاوت ها  رابطه با کشور در
  !و مقوالت ديگران را
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. ر ها هميشه تدريجی و از سطحی به سطحی است و تمدن ها در طول تاريخ آرام آرام تکامل يافته اندرشد کشو
ثر يا اثر پذيرفتن و اثر انسان و رشد کشورها ـ  تأثير و تأبا رشد کشورها و رشد شعور انسان و رشد شعور 

که تمدن يک پديده نسبی   از آن جائیو. آيند هم ـ است که تمدن ها بوجود می پديده ها بروی گذاشتن متقابل اين
 گاهی هم اشکال ديگری مييابد؛ و گاهی هم افول ميکند و آرام آرام زوال مييابد يا است اين رشد و تکامل ادامـه

 معرفت و آگاهی انسانهای آن کشورها تعيين  پائين تمدن های کشورها را درجۀسطح بلند و. دبخود ميگير
آماده  برای پذيرش آن پديده متعالی تر و آمادگی يک ملت را بايد روح ه متعالی تربرای پذيرش يک پديد. ميکنند
 کشور مترقی و پيشرفته و انسانی ـ دموکراسی و برای دست يافتن به وحدت وهويت ملی که الزمه يک. نمود

ملتها . وجود آيدبايد ملت ب. تقويه گردد سوسياليزم ـ است بايد اولتر روحيه و سياست ملی در يک کشور ايجاد و
 شاهان مستبد ولی  و کاربرد قدرت قاهرۀاروپا اگر تاريخ اروپا را به درستی مطالعه کنيد در اثر فشار در

  .خردمند در کنار يک سری مسائل ديگر بوجود آمده اند
کشتی با . يا انجام يک عمل و رسيدن به يک هدف بايد ذرايع و وسايل مناسب را به کار بست هميشه برای تغيير

سپرين برای سردردی ا!  عکس آن ممکن نيست!تنها در دريا ها ميتوان سفر نمود؛ و با هواپيما ها در هوا
 يک قلب سالم و وسائل الزم برای ، قلبز کار افتاده دانش يک جراح ورزيدۀتجويزميکنند و برای تعويض قلب ا

  .جراحی و تعويض قلب
 از سنگ الخ های همين کشور و طی  نسانی تر ـ  سوسياليزم  ـ  بايددموکراسی در افغانستان تا رسيدن به نظام ا

با قانون شکنان فاسد و زورگوی و حيله گر و ضد آزادی و . توسعه آن عبورکند مراتب دشوار اوليه رشد و
و معرفت و دشمن انسانگرائی و مزدور و جاسوس بيگانه ها که به زور سالح بر اريکه  ترقی وعلم و دانش

غيرانسانی خويشرا برمردم بی پناه و  ند و انديشه های ضـد بشری وند تکيه بزنيه زده و يا ميخواهقدرت تک
  . نميشود با دموکراسی مبارزه نمود،ضعيف کشور تحميل کنند و خون آن ها را بنوشند

 دارم که يکی من يقين.  اين ها را بايد با وسائل و ذرايع خشن و درشت و ناخوش آيند خود آن ها نابود نمودريشۀ
ر و سلطنت اين ها به غير آن عم در.  پذير و مقتدر استمسؤوليتاز اين ذرايع همانا وجود يک ديکتاتورملی و 

 در" مانو" اساس اثر باستانی خردمند هند که بر اولين فرمانروای با فضيلت و" راجا ويراجاس"عمر و سلطنت 
شش ميليون و سه صد سال سلطنت نمود و ده هزار سال حالی که دوميليون سال داشت بر تخت سلطنت نشست و 

آن که تخت سلطنت را به پسرش سپرد زندگی نمود خواهد رسيد و مردم بينوای ما همين طور بينوائی و  بعد از
  . فقر و فاقه و رنج خواهند کشيد

ر گذاشـتن دعوای که امکان عملی آن اول با کنا اين بحث يک تئوری استالبته همان گونه که در ابتدا گفتم 
ی قوی و سوم  با تطبيق است و دوم با ايجاد يک دولت مرکز روشن ساختن مردم ميسر ديموکراسی پيش از

مخالف رشد و ترقی وعلم و دانش و آزادی   دولت خردورز با فضيلت و ملی تا محو تمـام عناصرقدرت قاهرۀ
  .بيگـانهجواسيس  چهارم با محو تمام خائنين ملی و بمعنای کامل آن و

 
 

 
 


