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ولی احمد نوری اهتمامبه   

  

 

 عارف عباسی

 
 12/10/2017 

 !دموکراسی را دکتاتوری قانون گفته اند
 

ر ، دخلقت بشر را همراه و مددگار بودهاست که در طول تأریخ  ، تجسس و تفحص غریزۀ طبیعی انسانکنجکاوی

 و ماراستث سائلرفع ضروریات اولیه و وبه منابع کنجکاوی انگیزۀ دسترسی حیات جوامع بشری  بدوی ترین دوران

و وسیله کار داشت. در واقعیت  ماهی یک مادۀ غذایی بود ولی صید آن مهارت برداری از منابع بوده است.هره ب

 و لمع جکاوی انسان تعیین کنندۀ مسیر تحوالت، و انکشافات جوامع بشری بوده و کنجکاوی های برخوردار ازکن

ورد لی مردم مکه هم برای نیک بختی و آسوده حا دآم آفرید و البراتوار و مؤسسات تحقیقی به میانفن تجربه  دانش

 هم برای تباهی انسان وسائل آفرید.استفاده قرار گرفت 

ً بر حسب تصادف هم بوده باشد دست آورد کنجکاوی و پالید  نانکشافات و اکتشافات خارق العادۀ علمی اگر ندرتا

 انسان صاحب دانش و فهم است.

 تخصص هر و آفرینش دانشمندان اهل هاز پدیده های علوم مثبت آن پیداست اما نتایجهم این غریزه ی امور اجتماع در

 تکی بهمباشد ولی بیشتر  علمی بر مبنای تحقیقات ۀ موضوعات اجتماعی هملو که نتایج حاصلمتفاوت است و رشته

غرض فرضیه ها بوده و تطابق آن در همه شرائط یک سان نخواهد بود. به طور مثال انتخاب یک منطقۀ خاص 

یا قاره های دیگر  در دیگر مناطق عین مملکت یا ممالک همجوار و ج حاصلهئشاید نتا یعمطالعۀ یک موضوع اجتما

 عمومیت نداشته باشد.

واهم که می خعلمی  یتحقیق نتیجه ای یک کار و نهکنجکاوی است پدیدۀ  هم چه من در این بحث پیشکش می نمایمآن

 ناشی از تحوالت  در قبال حوادث خود تخصص علمی در جامعه شناسی ندارم ولی  چه  ،به چرا های خود جواب گویم

مرا بیشتر باورمند به یک حاکمیت نامرئی مردمی با ارزش های  افراطی دوره های بعدی به مقایسۀ دورۀ مورد بحث

 .دصائب نباش شاید هم خاص آن نمود که بازهم نظر شخصی بوده

 اب این تغییر فاحش امروز راتا دلیل وا داشت با تمام معایب و مصائب آن  هکنونی حاکم بر جامع شرائطنویسنده را 

 اجتماعیو روابط  ساختار و مبه مقایسه گیر کل، نه یک منطقۀ خاص و یا قوم خاص، جامعه در نیم قرن قبل احوال

 . ممحراق بحث خود قرار ده راو نقش مردم 
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در این مبحث نظام سیاسی و یا زمام داری خاصی مطرح نبوده و معیار های انکشاف اقتصادی هم شامل نیست. 

ارزش  هلکب نافذ شدهحیث قوانین کتبی ه توسط مرجع رسمی ب که نه ردیگمی  قراربر رسی مورد  یارزش های صرف

 حیثه مرجع ثالث ببدون مداخلۀ  که و عرف، رسم و رواج هعنعن شامل فرهنگ عقاید دینی، حاکم و معتبر چونهای 

در  را که علما آن ،نمودرا تنظیم می  ساختار اجتماعیدر کل  و قوانین غیر کتبی روابط انسانی و مناسبات اقتصادی

ان هم که در تعریف می کنند. و قبیلوی ، انکشاف نیافتهبدویاز مشخصات جوامع  نبود نظام قوی دولت مرکزی

مورد قبول قرار داشته و از آن بدون  متداول و جامعه ناتوانی در تطبیق آن در یا شرائط خاص در نبود قوانین و

د زیاد تا حجامعه  و فساد زدایی در اصول در پاکیزه نگهداشتن به ایند، پابندی یمی گردجبر و زوری پیروی  تحمیل

 نقش متبارز داشت.

 بر دو پایۀ مستحکم استوار بود: دبه باور نویسنده این عقای

 دین -1

 عنعنه و عرف متداول اخالقی. -2

ی رهدر دین  را و نه سیاست شده بود مکتبی دیننه  چه نبوده مطرحعلوم دینی ر موضوع دین فهم و دانش مردم به د

تمثیل می کرد، دهقانی که مکتب نرفته و دار و ندار دینی اش خواندن  را دین داری مردم معتقداتحد زیاد  و تا بود

صرف یک باور  می خواند ورا بود در وقت ادای نماز وضو ساخته نمازش  ی مسجدپنج سوره در طفولیت نزد مال

می دانستند که حرام  بد تفریق نموده زاخوب را  که مردم ،بودش مسیر دهندۀ اعمال و کردار« ترس از خدا»قوی 

حک شده جائز و نا مشروع است. این اصل در عیان و نهان در دل و دماغ مردم  چیست و کدام اعمال از نگاه دین نا

 ازمی شد قوت این باورمندی تا حد زیاد او را  ارزشقادر به انجام عملی خالف این  حتی در خفا بود و لو که کسی

 . گارش را شاهد، حاضر و حضور می دیداصطالح کرد به که ارتکاب آن وا می داشت

یا  و محروم بودن از بسی ضروریات حیاتی. داشت مثالً فقر و تنگدستی و وجوددالئل خاص  بر ی بناانحرافاتطبعاً 

دستورات کتاب الهی و راه بر دستورات دینی. در احوال فقر و بینوایی و کمک به مستمندان و رسوم  تغلبۀ عنعنا

 وجود داشت.معتقد و با احساس ترس خدا  نزد بندگان )ص( محمد

 در جامعۀ افغانستان صرف نظر از قوم و منطقه موضوع بس مهم دیگر به حیث قانون غیر کتبی ولی مروج و متداول

ه در تعیین معیار های عرف و عنعنۀ صیانت شرف، عزت و شهرت خانواده، نام پدر، قوم، قبیله و منطقه بوده ک

این ارزش ها لطمه می  به سزا داشت، هر خطا کاری، کج روی و ارتکاب جرایمه اخالقی جامعه نقش موثر و ب

ه بارتکاب یک جرم و یا جنایت  نقش داشتدر محدود ساختن فساد و جرائم  عنعنات پسندیده پیروی از رساند و

اجتماعی شخص، نام پدر و پدر کالنش و شهرت خانواده اش و حتی حیثیت قوم و قبیله و قصبه و  اصطالح بدنامی

ها و  محدودیت ارزش های دینی را تحت شعاع قرار دادهاین عنعنات قریه اش بود. ولی در بعضی موارد دیگر 

در، حیثیت خانواده و خاطر نام په بکه زن ها  مخصوصاً در مورد و سلب حقوق بار می آورد ستمگری می آفرید

 دختر سیال بودن متحمل بسی مظالم و نا روایی ها می شدند.
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منزه و عاری از فساد بوده باشد. مثل  ۀ آن وقتدو عامل متذکرۀ فوق نمی توان گفت که جامع با وصف موجودیت هر

د حجم ثروت وجو رفتگی و هر جامعۀ بشری حتی در پیشرفته ترین جوامع انواع فساد با مدنظر داشت معیار پیش

 داشته و دارد.

 :خود می بینیم وطن جهات مثبت این عوامل را در جامعۀ نیم قرن پیش ما

 زیست باهمی و همدگر پذیری : -اول

د قلعۀ مرابعد از کوتل خیرخانه شروع از ، که ممثل وحدت ملی بود کابل خود اجتماع مختلط از همه اقوام کشور بود

 ریکاراو چه ، قره باغ ستالف و همواری های کوهدامن زمیندره، فرزه، تتم دره و احسین کوت، شکردره، گل  ،بیگ

تاجک و پشتون و اقلیت هایی از اقوام دیگر با صلح و  ،دو قوم بیشتر اختالط جنوبی و شبر و تا دامنه های سالنگ

بود.  ز قوم دیگریگرش ا صفاه بدون اندک ترین خصومت زندگی داشته یا مالک از یک قوم بوده و دهقان و کار

 و در غم و شادی هم شریک بودند. و اوالد شان در یک مکتب رفته یک مسجد نماز می خواندند رهمه د

سالمت م زیست باهمیپشتون و هزاره و اقوام ازبک، تاجک،  رنگین تر شدهترکیبات قومی  و شبر در آن سوی سالنگ

 همکاری داشتند. و روابط حسنه و آمیز

رب و جنوب غرب و شرق افغانستان مشهود بود. تنها والیت میدان و وردک یک مثال برجستۀ غاین اختالط در 

 تاجک  بود. و اقوام هزاره، پشتون،زیست باهمی 

 

 ساختار اجتماعی:  - دوم

و یا بیگ و یا بزرگی داشت  ، ملک، هر قریه خانمطالعه قرار می دهیمنمونه مورد  به قسم را در این جا ما یک قریه

ت کسی خان شده نمی توانس ت، آبا بعضی استثنا تثبیت می کرد، و مردم داری اش رگی اش را بزرگ منشی اشکه بز

داشت  گویی میان خان و مردم فاصله ایجاد می کرد. هر قریه مال امامیدگی نمی داشت ظلم، استبداد و زورخانزاتا 

، سر معلم و معلمینی که هر کدام در جامعه مورد احترام بودند و این اشخاص پایه و یا شخص روحانی و یا سیدی

 و در حل بسی منازعات نقش اساسی و کلیدی داشتند. تشکیل دادههای استوار این ساختار را 

 

 :امنیت -سوم

ر تشکالت کوچک ، اصالً دیت بدون کم ترین مداخلۀ دولت بودمهمترین پدیدۀ این ساختار های اجتماعی تأمین امن 

اجتماعی نقش دولت نا پیدا بود مگر اینکه قتلی صورت می گرفت و یا دارۀ دزدانی پیدا می شد. مسؤولیت امنیت 

محل بیشتر بدوش مردم بوده به مجرد فریاد دزد آمد همه با وسائل دست داشته از خانه های خود بیرون می شدند. 

بان دریشی نداشته باالی پیراهن تنافراد امنیتی الی وجود داشت که اکثر تنها در سطح عالقه داری و ولسوقوای امنیتی 

 یک کمربند کهنه می بستند.

شهر ها بعد از هر چهار  رد یک چوکی دار همرای یک اریکین و یک سوته یک بازار کالن را محافظت می کرد، و

 ساعت یک گزمۀ سوار پولیس می گذشت .
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ذات البینی قبل از مراجعه به حاکم و قاضی به وساطت مو سفیدان و اشخاص  اختالفاتبسی منازعات چون حق آبه و 

 صاحب اعتبار جامعه و یا جرگه های قومی حل می شد. 

قبل از کودتای هفت ثور من از جنگ مسلحانۀ  وطن در از گذشته های دور چیزی نمی دانم ولی در مدت اقامت خود

 دو قوم نه دیده و نه شنیده بودم.

مردمان محل از شیوع فساد های  این بی باکی امروز، به که طبعاً رائج بود، نه فساد اداری و رشوه ستانی به استثنی

 .خانه را ننگ محل خود می دانستند اخالقی جلوگیری نموده موجودیت یک قمار خانه و یا فاحشه

ر بند را بوسیده و بعد از خواندن می رسیدند داوطلبانه برای خدمت زیر بیرق ثبت نام کرده کم 22جوانانی که به سن 

 دعا به کمر بسته اسلحۀ خود را ناموس خود می گفتند بی سواد می آمدند ولی با سواد ترخیص می شدند.
 

 :مناسبات و روابط اقتصادی - چهارم

 ،حجتیزرگ بوده نه سندی بود و نه ب تهم دین و هم عنعنه نقش داشته اعتبار و صداقت دستاویز بسی معامال که

 تعهد پشتوانۀ حتی معامالت بزرگ تجارتی بود. و اعتماد، اعتبار، قول، قرار

 هم پاشید؟چرا این نظم از 

  چرا شالودۀ زندگی اجتماعی ما متالشی شد؟ 

  چرا جای روابط نیک و حسنۀ اقوام را دشمنی کینه و کدورت گرفت؟ 

 و چرا اتصاالت به انفصاالت تبدیل شد؟ 

 و اتکاء به قوت آتش، ظلم و استبداد  سیاست های حزب دموکراتیک خلق عجوالنۀ بیقها را در تط اجواب این چر

ت که مبتنی بر نادیده گرفتن واقعی دار و مالک می یابیم هبرای ویرانی کهنه و ایجاد جامعۀ نو فارغ از استثمار سرمای

برای آزاد زیستن و نپذیرفتن  موروثی مردم این سرزمینۀ های عینی، ارزش های دینی و عنعنوی و خصلت برگزید

ه مطابق مکتب و فلسفه و سیاستی ک که .عیان بود در حالی که نفوذ و حاکمیت شوروی بر کشورباداری بیگانه بود 

اصالً اصالحات تدریجی و تغییر ذهنیت ها با گسترش علم و دانش و اطالعات مثبت و فراهم آوری زیربنا های مورد 

  .آغاز و ساخت و بافت جامعه با جمیع ارزش های آن نابود گردیدتصفیۀ کلی  صورت نگرفته نیاز

 سر جنگ گرفتند که درو با ارزش های قوی اجتماعی ی با دین روی دست گرفته شده علن در نخستین گام ها ستیز

 بکالن قوم، روحانی، دانشمند و روشن فکر همه جزء همان ساختار کهنه پنداشته شده عناصر ضد ترقی و انقال نتیجه

و هم وطن را به تباهی  کندندکه هم قبر خود  باید نابود می شدند و شدند شمرده شده ولو که کار خالف نمی کردند

 کشاندند.

ایجاد ملیشه ها که در هر قصبه و قریه هرزه ترین، بدنام  با ماندگی و تزلزل در حاکمیتدر زمان واماندگی و در

دست گرفت و شالودۀ ساختار ه امور ب ماشیندار به شانه آویخت و زمام کوف و یایکالشناشخاص ترین، مفسد ترین 

 اجتماعی فرو پاشید.

 اری اصالحات مطابق دساتیر قرآنزیا بنیان گ خاطر ویرانی کهنه و آوردن نوه این شیوه در دوران تنظیمی ها نه ب

گروه های اراذل،  به نحو افراطی و ظالمانه تعقیب شده بلکه صرف برای استحکام و بقای قدرت یک جنگ ساالر

از بقایای ملیشه های قبلی بودند به نام قوماندان های جهادی با شهرت  بعضی ددمنش که ر وبا اوباش، بی بند و
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انی تر جاسلحه برداشتند و با داشتن ملیشۀ زهر خور و گلم جم و دیو صفت  ، آدم خور، آتش نفسییبی خدا دیوانگی،

ل مردم دزدیدند، نسل کشی کردند و به ناموس مردم تجاوز ام خود و زندان های شخصی مردم را به اسارت کشانده از

دۀ قبول ش عام ودیگر فساد فرهنگ  ،چندین بچه به پای خود داشتندند زن چقوماندانی عالوه برداشتن کردند و هر 

 ری از آن جامعۀ دیروز و ارزش هایش باقی نماند.آثا جامعه شده کسی را قدرت سر باال کردن و صدا کشیدن نبود.

سال نظامی نیامد که توقعات و خواسته  17، تفکیک قوای ثالثه در این که علی الرغم شعار های دموکراسی سفانهأمت

دید، ه گرنشده و ابعاد بیشتری به آن افزودگلیم فساد پهناور گذشته برچیده  های مشروع و مدنی مردم را جواب دهد.

، به بود خلقعفوه و برائت دادن جانیان دست آغشتگان به خون  خلق )که اصالً از خلق نبود(اولین فیصلۀ خانۀ در 

ان ناستثنی تنی چند قانون سازان همه مفسد، سارق، قاچاق بر و یا گماشتۀ بیگانه اند. مجریان قانون پولیس، قوماندا

به قرار آخرین خبر سپاهی در محاذ جنگ تا  همه غرق در فساد اند.  ، وزیر و مشاور، قاضی و والیڅارنوال امنیه،

 .اندقوماندان جبهات با طالبان در داد و گرفت  حال سه ماه است که معاش نگرفته ولی شبانه

 اسلحه داد که امنیت را تأمین کند.حکومت از تأمین امنیت در روز دهم محرم اظهار عجز کرده به ملیشۀ هزاره 

شیدۀ ساختار پا عقربۀ ساعت زمان به پنجاه سال قبل نیست بلکه پر ساختن خالی فرو نخواست و توقع مردم برگشتاند

 دالت راستین اجتماعی است.عاجتماعی توسط قانونمندی، تطبیق قانون و تأمین 

خود را از کتاب و فرضیه های بانک جهانی باال کرده به حیث زمام دار قاطع و با شهامت  رباید رئیس جمهور س

راه و رسم سازش و مصلحت گرایی  عدالت اجتماعی بدون هراس عمل کند و نمیأدر تطبیق قانون و ت تبارز کرده

 خاطر منافع ملی ترک کند.ه سلف خود را ب

 شمات های آینده هللا یار و یاور تا صحب     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


