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 !به شیوهٔ افغانی آن دموکراسی
 
 
 

 « ! استی به شرطی که هرچه من میگویم بپذیری  توآزاد» 
 

تا آنجا که   باید ریشه بگیرد. من قبالً گفته ام که دموکراسی یک فرهنگ است واین فرهنگ درتعلیم وتربیهٔ ملت ها
پزکی« نمیدهیم اجازهٔ به اصطالح »پیش  من میدانم ما درخانواده های خود دموکراسی نداریم وبرای کودکاِن خود

وبدین ترتیب نیروی کنجکاوی را نزِد شان میُکشیم وبه جای پرورش نیروی کنجکاوی آنان رابه اطاعِت کورکورانه 
پس ازاومادراست که  پادشاه وغیرمسؤول واجب االحترام است و وبدوِن قید وشرط تشویق میکنیم. درخانه پدر

خطا   »  یک شاخصهٔ فرهنِگ ما این است که  و انتخاب میکندپدراست که رشتهٔ تحصیلی فرزندان را  امرونهی میکند.
آری بزرگاِن ما همیشه مصون ازخطا میباشند واگر جوانی بداند که تصمیم یک بزرگ  بربزرگان گرفتن خطاست!«

 وقتی مکتب میرویم آنجانیز نیروی کنجکاوی ما  صد در صد خطاست مجبور است سکوت کند.این ازمحیط خانه واما
فورمول های ریاضی؛ فورمول های کیمیا؛در جغرافیای    وتربیهٔ ما درخدمت حفظ کن وازیاد ببراست.را میکشند وتعلیم  

طبیعی فاصله میان زمین ودیگرسیارات؛درجغــــرافیـــــــــای اقتصادی تولیدات زراعتی وصنعتی آنهم از سالهای 
 پیش که ُجزمغزفرسایی دیگر هیچ سودی ندارد.  

  زبان تان نمیبود میگفت: ن مارا که اگر پاُسخ همچو احصائیه ها برنوکخدا مغفرت کند یکی ازاستادا
وارِد زندگانی اجتماعی میشویم باید برای آمران   فارغ و وقتی ازفاکولته ها .«»مکث طویل کردید نمرهٔ تان متأثر شد

درخانه ها ُگل  است.بلی قربان بگوییم که اگر نگفتیم سجل مطلوب نمیگیریم وترفیع نمیکنیم.جامعهٔ ما جامعهٔ لقب ه
   صاحب  آغا؛ وآغاُگل وبی بی خورد وشیرین گل وبی بی شیرین استیم ودرمحیط کاررئیس صاحب ومدیر صاحب واین

فالن ریش سفید وصاحب   وآن صاحب وچون ما اعتقادی به پرنسیپ وقانون نداریم همیشه ازاحترام سؤ استفاده میکنیم.
مین گونه پشتوانهٔ فرهنگی بود که گرفتاِر تجاوزشوروی شدیم وآن تجاوز  ما با ه  نفوذ است باید حرفش بر زمین نیفتد.

مارا با جهاِن بیرون روبه رو ساخت. ازهمین رویارویی با دیگران ما مقوله های گوناگون وازجمله مقولهٔ دموکراسی 
فوِذ شوروی به سوسیالیزم زادهٔ ن رایاد گرفتیم ولی فرهنِگ دموکراسی درمیان ما ریشه نداشت وهنوزهم ندارد.

اصطالحِ خودشان درزباله داِن تاریخ افتاد ولشکر کشی امریکا برضد تروریزم طالبان نهال دموکراسی را درباغ ما 
غرس کرد ولی مقوله که فرهنگ نمی آرد سیزده سال دوران حاکمیِت جناب کرزی با بی پرنسیپی های عجیب 

یکی بیاید که قانون وپرنسیپ را برجامعه حاکم بسازد  وغریب گذشت.ما انتظار داشتیم که کرزی میرود وممکن
ملیون ها دالرپول جامعهٔ جهانی صرف یک انتخابات بی نتیجه  اما ومردم را بامعیارهای دموکراسی پرورش بدهد 

وزیر خارجهٔ امریکا آمد ودونیروی غیر متجانس را ُمرکب نه بلکه  و شد وپا درمیانی بزرگان خوِد ما نتیجه ای نداد
) فکر میکنم تفاوت مخلوط ومرکب از کیمیای صنف هفتم به یاِد تان مانده است( وِکشمش نخود وحدت   ساخت  مخلوط

همان وضع دوران کرزی به شیوه های بدتر ادامه یافت.نیروی حاکم برجامعهٔ دوام خویشاوند   ملی را به دست ما داد.
سه انتخابات نتوانست یک رهبر بالمنازع  ست.واینک انتخابات سوم هم نتیجه ای نداده ا گرایی وواسطه بازی بود

وچون فرهنِگ دموکراسی درمیاِن ما نیست پس  مسؤوالن هم درمیانه گم استند برجامعه حاکم بسازدولی مسؤول یا
دموکراسی به شیوهٔ افغانی همان است که تا حال درحکومت وپارلمان وبحث های تلویزیونی دیده ایم.فرهنِگ  

رمجلس وزیران وزرای  د فارغ نساخته است. را لب وفریب فارغ میسازد که جامعه مادموکراسی جامعه را از تق
میکنند.درشورای ما وکالی زن همدیگر را موی َکَنک وکالی مرد چپلک   برخوردهای »دموکراتیک«  مابامشت ولگد
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میدهند ویخن ودرجروبحثهای تلویزیونی نیزمی بینیم که اشتــــــــراک کنندگان ُدشنام های ناموسی  پرانی میکنند
که بنشین وتماشا کن وبرسیما های دموکراسی به مفهوم  یکدیگر را میگیرند وچنان دلقک بــــازی راه می اندازند

روز پیش بود که یکی میگفت من چنین میگویم واگر کسی چنــــان گفت با همین گیالس  افغانی آن بخند.همین چند
. من که کم کم بدین نتیجه رسیده ام که این دموکراسی به شیؤه بردهنش می کوبم وسی ودودندانش را بیرون میریزم

آن گوشوارهٔ طال که گوش را بچکاند. من  از بیزار افغانی برای ما بیش از ده هزاردکتاتور پرورده است.
کمزوروُمردنی که هرگز ُجرأت نمیکنم درمباحِث تلویزیونی با کسی طرف شوم به همین دلیل میخواهم ازخیِر این  

بکنم که یک دکتاتور باشد ومارا از ده   ــــوکراسی افغانی بگذرم وآرزوی یک امیرعبدالرحمان خان دیگررادمـــ
درهمینگونه حاالت است که یک دکتـــاتوردرجامعه  شاید هزاردکتاتور زورگوی وتجـــــــــــاوزخارجی نجات بدهد.

و همانند یک پدِرمستبد ولی   میخ رکـــــــود نبنددواما به شرط اینکه اسپ تغییرات گام به گام را بر  ضروری می َشَود
مخالف است که مفهوم   برای ما بفهماند که دموکراسی تنهادروجود  با فرهنِگ دموکراسی آشنا سازد و  خیراندیش مارا

 پیدامی کند. آنکه ُسرنی خودرا پُف میکند ولی برفرِق مخالف چپلک می کوبد دکتاتوراست که جبِر روزگار اورا
 .اخته استس دموکرات
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