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 بیل مفاهیم دي ازادي او دیموکراسي دوه
 

 یموکراسيد -۱
د  يیا کرات نسبي مفهوم دی چي د دوو یوناني کلیمو څخه جوړ دی. دیموس د خلګو په معنا او کراتوس دیموکراسي

. دیموکراسي د ګوندونو د پیدایښت نه ده Democracyشکل  انګلیسي او قدرت په مفهوم دی چي اوس ئېحاکمیت 
ثبت سویده د اتن دیموکراسي وه ظه کي مخکي ډیر لرغونی تاریخ لري او لومړۍ دیموکراسي چي د تاریخ په حاف

موکراسي غه دیي تر میالد د یوي بلوا وروسته د اتن په اتیکا سیمه کي رامنځته او رواج سول. دکخچي پنځه سوه کاله م
 سویده. په نامه نومول د مستقیمي دیموکراسي

 

 :دي او عملي شکلونه تر ټولو عام دوه الندي شکلونه یې بیل ډولونه لري خو دیموکراسي بیل
 

 مستقیم همدغه یو ئې «Direct» ویل کیږي. پدغه شکل کي ریفریندم ورتهیا ټولپوښتنه  دی چي اوس شکل 
ه تیره پ فیصلې کوي او تصامیم نیسي ،په ټاکنو کي برخه اخلي د یوې موضوع په هکله خپله مستقیم کخل

لکه په  .بیا کله چي پارلمان یا ولسي جرګه د یوې ملي مسئلې په حل کي پاته راسي بیا نو ټولپوښتنه کیږي
میالدي کال کي د سویس څخه د  2۰1۶میالدي کال کي د یونان د پور دالنجې په هکله ریفرندم، په  2۰1۵

  ...برتانیې سره د پاته کیدلو په اړه ریفرندمو د ایستلو په اړه ټولپوښتنه، په سکاتلند کي د ینمجرمو مهاجر
 

 ئې نمایندګي دیموکراسي ده چي په انګلیسي ورته  شکل بلRepresentatieve یي. پدغه ډول وا
ً ابو نمایندګانو ته د خپلو نمایندګانو په صفت رایه ورکوي چي تقریبدیموکراسي کي خلګ احزابو یا د احز  ا

نمایندګي دیموکراسي هم پر دوه ډوله ده چي یو ډول ئې خالص د نړۍ په ډیرو سیمو کي رواج لري. 
Open  یا څو حزبي دیموکراسي ده او بل ډول ئې یو حزبي دیموکراسي ده چي خلګ د یوه حزب بیلو

راسي د چین، شمالي کوریا او دیموک او دباندي کي رایه ورکوي. یو حزبي کاندیدانو ته د حزب په دننه
 په شان مملکتو کي لیدل کیږي. سوریې

 

 دیموکراسۍ شرطونه د

 او  ویديوهیت( بلل سدي چي په سانسیګریت کي )پر د دیموکراسۍ زړه او بنسټیز شرط ټاکني یا انتخابات
 نه تمثیل کیدای سي او نه هم تعریف کیدای سي. ټاکنو څخه بیله دیموکراسي . یعنيخپل شرایط لري ځانته

 

  باید جال او مستقیلي شرط دادی چي د حکومت درې قواوي )مقننه، قضائیه، اجرائیه(  دیموکراسي دوهمد
 ( سره بیلي1۷۵۵-1۶۸۹ارل دومنتسکو )فرانسوي سیاست پوه ش وي چي نوموړي قواوي په لومړي ځل

 حاکم تر تاثیر النديحزب یا  که چیري نوموړي قواوي استقالل ونه لري او په ډول د ډولو د کومکړې. 
  .دیموکراسي نقض ده و په ګټه ئې عمل وکړي بیا نووي ا

 

 مبل په مقابل کي سال دیموکراسۍ لپاره دریم اصل د متعددو احزابو شتون او ازادي ده څو یو د د خالصي 
 میزه مبارزه وکړي چي دغه د اضدادو مبارزه د پرمختګ بنسټیز المل دی.آرقابت او مسالمت 

 

 و کچي یو حکومت باید د خل دادینوی او مډرن شرط  دیموکراتیک حکومت لپاره خو اوس د دیموکراسۍ یا
و د رضائیت لپاره منحل او له منځه والړ سي. یعني یو دیموکراتیک حکومت باید د خپلي کلپاره یا د خل
او خوشبختي بخاطر استعفآ ورکړي او نوو ټاکنو او  و د سهولت، اراميکطي پر بنسټ د خلناتواني یا غل

 ي حکومت ته په پوره صداقت او جرئت میدان پریږدي.نو
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Achak_d_azady_democracy_bel_mafahim.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Achak_d_azady_democracy_bel_mafahim.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 لیبرالیزم ازادي یا -۲
یو هیواد باید  ازادي د استقالل په معنا ده. پدې معنا چيپه ملي کچه پر ازادي باندي بانډار کوو نو  که چیري موږ

خپلواکي ولري او په خپله خوښه د خپلو ملي ګټو پر بنسټ  «ښکارهنګي» کلتوري سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او
او  ازادانه خپل په نړۍ کي بهرنی او کورنی سیاست وکړي، تولید او تجارت وکړي او د نړیوالو شرایطو سره سم

 واد تر امر او دستور الندي نه وي اویو مستقیل هیواد باید د بل کوم خارجي هییعني  دوستانه روابط تآمین کړي.
او د کوم هیواد درې قواوي د خارجیانو په امر، د  داسي نه وي مامیت ارضي ئې پخپل کنترول کي وي. که چیريت

خارجیانو د ګټو په خاطر خپل ملي، قانوني او حقوقي اصول او قواعد تر پښو الندي کړي او خپلو ملي ګټو ته په نه 
لت خپل مشروعیت دالسه ورکوي او د غیر مسقیم پاملرنه سره د خارجیانو په ارډرعمل کوي بیا نو نوموړی دو

ټ د ملي ګټو پربنس د حکومت څخه دو کي شمیرل کیږي. پدې صورت کياستعمار تر چت الندي په اشغال سوو هیوا
 بې ځایه او بې ګټي ده. غوښتنهبدلون مثبت  ډولد هر 

سره مخ  «شخصي ازادي»د اصلي هدف همدغه  خو کله چي موږ پر فردي ازادیو ږغیږو بیا نو موږ د لیبرالیزم
ه کله لیبرالیزم د لیبرترینیزم کل که څه هم .سره اړیکي نه شلیدونکي ديچي نن ورځ ئې د دیموکراسي  کیږو

روتنه کارول کیږي خو دا مفاهیم پخپل منځ کي لږ توپیر لري ځکه چي د ازادۍ معیار اختیار اختیارپلوي( سره په تی)
 نه حق دی. 

 ازادي پدې معنا نده چي هر څه دي زړه غواړي یا دي په اختیار کي وي هغه وکړې بلکه ازادي معنا داچي:یعني 
   . «هر څه چي ستا حق وي هغه وکړه»
 

 تړاؤ د لیبرالیزم سره د دیموکراسي
مدني حقوق نن ورځ د  نور د مطبوعاتو ازادي او د مذهب ازادي، د بیان ازادي، د فکرازادي، که څه هم چي

دیموکراسي ارکان بلل کیږي خو نوموړي ارزښتونه په زات کي لیبرال ارزښتونه دي او په لیبرالیزم پوري اړه لري 
 کله چي د دیموکراسي د دیموکراسي سره یو ځای کړل. انګلیسي فیلسوف جان الک پیړۍ کي 1۷چي لومړی ځل په 

ي. د ساري په ډول د جان ه جوړیږارزښتونه یو ځای سي د دیموکراسي نوع «ښکارهنګي» کلتوري سره بیل بیل
الک لیبرال ارزښتونه چي د دیموکراسي سره یو ځای سول نو لیبرال دیموکراسي ئې رامنځته کړل چي د اسالمي 

دین  دده چي  دیموکراسي دیني دیموکراسي هغه دیموکراسي یا په ټوله کي د دیني دیموکراسي سره په ټکر کي ده.
لیبرال دیموکراسي نه یوازي په اسالمي ټولنو کي بلکه په ټولو هغه ټولنو کي  پراخالقي ارزښتونو باندي بنآ وي. لهذا

 مشکالت ایجادوي.    یا په بل عبارت دین او سیاست نه وي سره بیل سوی چي دین حاکم وي
 ه نلري بلکه یوه تاریخي او ټولنیزه اړیکه ده.دیموکراسي او لیبرالیزم په زات کي حتمي او عقلي رابط پایله داچي:

کي  «ارارمان ښ» مدینه فاضله په ډول کیدای سي چي افالطون د لومړیو لیبرالستانو څخه وشمیرو او دده په د بیلګي
طو رساو ټولنیز سهولتونه څلورسوه کاله مخکي تر میالد منعکس سویدي. اما افالطون د خپل شاګرد ا فردي ازادۍ
. افالطون به ویل چي اکثریت خلګ د تصمیم نیولو او فیصله کولو په هکله الزمه د دیموکراسۍ خالف ووسره سخت 

 رځي.ته پالس و خلګو ښایستګي نلري او ارسطو پدې باور وو چي په دیموکراسي کي قدرت درواغجنو او فریبکارو
مخکي ئې په اتن کي ژوند کاوه د د افالطون او ارسطو په شان ډیرو مشهورو فیلسوفانو چي د میالد  ځکه نو

 د ښه حکومت په معنی ده.  Aristocracyدیموکراسۍ پر ځای پر ارستوکراسي باندي ټینګار کاوه. ارستوکراسي
د افالطون او ارسطو په اند ارستوکراسي هغه حکومت دی چي د یوه نجیب او ښه اقلیت لخوا په یوه هیواد کي اجرآ 

توکراسي هغه حکومت بولي چي د یوې عقلمندي، هوښیاري او اخالقي ډلي لخوا خو سیاسي فلسفه بیا ارس .کیږي
اتوي زی . همداسيمصالح تر خپلو شخصي مصالحو مبارکي او مقدمي بولي سي یعني د داسي ډلي لخوا چي ملياداره 

جیبو چي حکومت د برترۍ او تسلط جنبه نلري خو دغه خبره هم نه ردوي چي ارستوکراسي د هغه اشرافو او ن
 حکومت دی چي د نسب، اقتصاد او کلتور )ښکارهنګ( له نظره د عامو خلګو سره توپیر لري.
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