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  ٥ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئيکه ټينگه کړله موږ سره اړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٥/ ٢٠/٨                                                                                        کانديد اکادميسين سيستانی

  

  واکنش مخالفان داودخان  در برابرمقا�ت داکترکاظم
  )بخش سوم (

  

 ست؟قابل مقايسه ا دموکراسی انگلستان با افغانستان،آيا 
 ازنوشتۀ مرا بطورناقص نقل کرده است تا د�يل مرا ضعيف جلوه اط دموکراسی جمله ایار به ارتبآقای ملکي

 داؤد خان، برخ<ف تمام نورم یعني مؤثر کشور ی ھاتي از شخصیکي مي با تحریقانون اساس" :داده باشد ومينويسد
 ی بند و باریرج و مرج و ب بنا برآن با ھد،ي حقوق بشر، ھمراه و آغاز گرديۀ اع<مبخصوصی  المللني و بی ملیھا

  ". کشور ھمراه شدیمي نظام تعلدر ختهي لجام گسیو انارش

 دموکراسی «:چنين است ام از نقل قول فوق خيلی فرق دارد و از پنجاه مقاله٣٨درمقالۀ (من درحالی که جملۀ  
بالنتيجه ھمراه با را با تحريم يک شخصيت موثرو شناخته شده در سياست وخدمت به افغانستان شروع کردند که 

راه اندازی تظاھرات روزمرۀ  ظھورقارچ مانند احزاب چپ و راست افراطی مورد حمايت کشورھای ھمسايه ، و
ًطبعا چنين دموکراسی ای نتيجۀ . خيابانی و ايجاد ھرج ومرج  وفلج ساختن نظام تعليمی و تحصيلی در کشور بود

  ». دلخواه به بار آورده نميتوانست

 را مثال آورده  انگلستان و دموکراسی قانون اساسیکيار برای ترديد سخنان فو الذکر من،آقای ملسپس 
  .خاندان شاھی از فعاليت سياسی  محروم ميباشنداعضای کشورنيزوميگويد که در آن 

 ٨٠٠  سابقۀ دموکراسیکه ھرکدام شان در   ، را با افغانستان يا فرانسه انگلستاندموکراسی درمقايسه کردن 
يا اينکه بخواھيم دريک مسابقۀ موتر . مثل اينست که گنجشک را با عقاب يا طاؤوس مقايسه کنيم  دارند،هسال٢١٥تا 

  !بعيی است که برنده نخواھد شد ؟دوانی، افغانستان با بايسکل کھنه وغرازۀ خود اشتراک کند، ط

ارۀ سوابق و پيشينۀ دموکراسی دانشمند افغان داکتر روستار تره کی در يک مقالۀ علمی وآموزندۀ خود در ب
را اساس برای ديموکراسی )  انگلستان" (مکناکارتا"ھرگاه چارتر  «:در کشور ھای انگليس وفرانسه مينويسد که 
در صورتيکه انق<ب کبير .  سال سپری ميشود ) ٨٠٠( ليبرال قريب  ھای ليبرال قرار بدھيم ، از عمر ديموکراسی 

بر خ<ف آنچه  .سال ميرسد ) ٢١٥( ليبرال قياس کنيم ، عمر آن به  ام ديموکراسیفرانسه را نکته عطف برای قي
 ». در کشور ما بدليل عدم مساعدت محيط اجتماعی عمر آزمايشات ديموکراسی بسيار کوتاه بودذکر شد،

در حاليکه از عمر ديموکراسی غربی چندين قرن سپری ميشود ، افغانستان با « :روستار ترکی می افزايد
 اگر قرار باشد که کشور عقب مانده ای ًاءبن.  راسی در آغاز کار قرار داردسال تجربه ديموک) ٢٠(صرفآ  اندوختن

خارج وارد کند ، بايد اين موسسات از آن مثT انگلستان عصر کرومول  غانستان موسسات ديموکراتيک را ازاف مانند
سی ياد کرديم ، بجز از اعطای زرق و برق ديموکراتيک به در افغانستان آنچه بنام تجربۀ ديموکرا .باشد) ١٧قرن(

  .  دارای ھسته استبدادی نبود موسسات عامه

معروض  ترکيب پارلمان ھا)  شورا و دھه قانون اساسی٨و ٧دوره (در کشور حتی در مساعد ترين اوضاع  
زمان  ا ز. ه عامه را نداشته اندبه اعمال نفوذ ھيأت حاکمه بوده و شورا ھا ھيچ وقت مجال تمثيل تمام عيار اراد

که  سال کشور ھميشه دارای يک پارلمان تشريفاتی بوده است ) ٦٠( کسب استق<ل تا استقرار نظام کمونيست ، طی 
در طول اين مدت ده بار انتخابات پارلمانی .  برای تزئين نظام ھای بر سر اقتدار بکار گرفته ميشد تا تمثيل اراده مردم

زنان به مثابه نيمه جامعه با  .اما مردم در معيار بسيار کمی از حق رای خود استفاده نمودند.  ستشده ا" اع<م"
توسط آنھا در حد تيوری باقی   م در عرصه سياست قدم گذاشتند ، اما استفاده از حق رأی٦٠آنکه پس از نيمه دھه

  ».ماند

کامی ديموکراسی پارلمانی دھه قانون اساسی  مطالعه عواملی که حاکی از نا« :دکتورروستار ترکی می افزايد
اين . دست اندرکاران تسويد قانون اساسی و مبارزين راه ديموکراسی بسيار آموزنده معلوم ميشود است ، برای

  :عمومی و خصوصی قابل مطالعه است عوامل در دو بخش

    ـ عوامل عمومی١
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  .فقدان شرايط مادی و ذھنی بنيادی رشد ديموکراسی* 

  .ن سواد و شعور سياسیفقدا* 

به ايفای وعده ھای سپرده شده ) بمثابه مرجع صدور حکم ديموکراسی از با�( آماده نبودن مقام سلطنت * 
 مداخله در امور حکومت و.  عدم التفات به احترام احکام قانون اساسی ديموکرانيک. دررابطه به تحقق ديموکراسی 

  .حتی انتخابات پارلمانی

 تدريج و تسلسل منطقی در امر پياده نمودن اصول ديموکراسی و نھايتآ جلوگيری از تبارزفقدان رعايت * 
  .انفجارگونه عقده ھای چندين دھه مطلقيت بدنبال آزادی ھای دھه قانون اساسی

 کمونيست ھا در احراز قدرت از راه.  عدم تطابق آزادی و ديموکراسی با ستراتژی طويل المدت کمونست ھا* 
آن . بنآ در صدد تخريب ديموکراسی ، با سوء استفاده از آزادی بر ضد آزادی افتادند.  کامT بی باور بودندانتخابات 

  .ليت تخريب کارانه خود تبديل کردندز فعاِخارج موازين آزادی و حقوق مصرح در قانون اساسی ، اردو را به مرک ھا

 اين حزب از.   م١٩٧٣امل اصلی کودتای بيچارگی حکومت در انح<ل حزب ديموکراتيک خلق بعنوان ع* 
  م  که صرفآ به احزابی که١٩٦٤ قانون اساسی ٣٢طرف شوروی وقت حمايت ميشد و فعاليت آن با حکم ماده 

نباشد، اجازه ) از جمله اس<م ، ناسيوناليزم، سلطنت و غيره (ايديولوژی شان مغاير ارزش ھای قانون اساسی 
   .ميداد ، مغايرت داشت فعاليت

  ) :د ر رابطه به فعاليت پارلمان(   ـ عوامل خصوصی ٢

  .اءخريد و فروش آر* 

  .ھای قدرتمند دولتی در انتخابات به نفع اشخاص مورد نظراعمال نفوذ شخصيت* 

  .با�ی ادارات دولتی و به ھمين منظور اخذ رشوه ازموکلينه قصد انجام کارھای شخصی اعمال نفوذ وک< ب* 

امدار وک< را به ادارات دولتی بايد به عنوان يکی از عوامل عمدۀ به تعويق افتادن مراجعات مکرر و دو
 جلسه مجوزۀ ولسی جرگه ٣٢ م از جمله ١٩٧٠ماه می اواسط م تا ١٩٦٩از نوامبر : به حساب آورد جلسات شورا
 دو ماه دائر شده  م جلسات ولسی جرگه نظر به فقدان نصاب١٩٧٢ھمچنان در آغاز . جلسه دايرگرديد ، صرف چھار

  .نتوانست

برخی اوقات حکومت خود ، ابتکار نصاب شکنی را از طريق تشويق وک< به غيرحاضری بدست ميگرفت و 
  .وقتی بود که آماده گی روياروئی با مجلس نداشت آن

  .ًسوء استفاده از مصونيت ھای پارلمانی بمثابه وسيله ستر و اخفاء فعاليت ھای مخالف قانون* 

به .  ُاح حق وناحق عمال حکومت و يا با�تر از آن وارد ساختن اتھامات ناوارد به اعضای حکومتاستيض* 
يکی وانمود کردن شورا به حيث مرجع مھم تصميم گيری دولتی و ديگری اذيت ، :  کار دو انگيزه مرتبط بود اين

 : ذيل مراجعه شودکھایلينه ب  (».شدوتحقير حکومت که در ذھنيت روشنفکران ممثل جور و ستم گذشته تلقی مي تضعيف
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_roustar_taraki_article.pdf  

 pdf.asasi_qanune_rostar/PDF_Tahlilha/upload/net.german-afghan.www://http  

 ،زيرا اگرخواسته باشيم  ھمان   افغانستان جز با خود، با ھيچ کجای جھان قابل مقايسه نيست،بنابراين  
قانون انگلستان را در افغانستان پياده کنيم، از آنجايی که مردم ما با مردم انگلستان از لحاظ دانش وسواد واقتصاد 

 دارند، آن قانون اساسی با عالی ترين احکام خود برمردم ما تطبيق نخواھد شد وآگاھی ھای سياسی تفاوت زياد
  .وسياستمدار تطبيق کننده ناکام و از کاری که کرده پشيمان خواھد بود

  

  :بازھم نقل قولھای ناقص
سپس آقای ملکياردرحالی که مرا يکی از طرفدار استبداد و ديکتاتوری ميشمارد، بازھم از من نقل قول 

 درکشورما درقرن بيستم دموکراسی دوبارچھره نمود و مردم ما آنرا در وقفه ھای ده «: مينويسداما ناقص وند،ميک
ولی متاسفانه که ھردو . ھردو بار را بياد دارندازفراموش ناشدنی  ]خوب وخراب[ساله تجربه کردند و خاطرات

بار اول در عھد .  با تلخی دردناکی پايان گرفتتجربه بنابر مداخ<ت دستھای بيگانه از آستين روحانيت بنيادگرا
آغاز شد و با اعتشاش ھای ارتجاعی در شينوار ١٩١٩سلطنت اعليحضرت شاه امان k غازی پس از استق<ل در

  سال ديگر خميازه ٣۵مردم تا   پايان يافت و جای آنرا استبداد گرفت و١٩٢٩ننگرھار و درکوھدامن کابل  در اواخر 
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  .کشيدند

  رونق نشريات . دوباره طلوع کرد عھد سلطنت ظاھرشاه، دموکراسی   در١٩۶۴دوم با انفاذ قانون اساسی بار

 راه پيمائی محص<ن و آزاد مخالف وموافق دولت  وسخنرانيھای آتشين برضد رژيم وقت، از طريق تظاھرات و
 مضمون اصلی اين دھه دموکراسی و�يت کشور در بيشتر اوقات درسی، دانشجويان پوھنتونھا وليسه ھا درمرکز و

 مارکس وانگلس ولنين و مائو،: شوق و ذوق جوانان به مطالعه و ت<ش برای دست يافتن به آثار کسانی چون. بود
 در که کرد پيدا رواج حدی به غيره مودودی مو�نا البنا، حسن قطب، سيد :چون اس<می نويسندگان و) ...... (و و

 دولتمردان و سياستمداران تمام که گفت ميتوان و بود نيافته رونق حد آن تا افغانستان در ديگری زمان و وقت ھيچ

 در داؤد محمد سردار کودتای با که تاس ديموکراسی دھۀ ھمان محصول) ...(. اخير، دھۀ سه در افغانستان
 با و ساله بيست جربۀت ديمکراسی در ما مردم که گفت ميتوان و (....) .نمود افول دموکراسی دھۀ ستاره ١٩٧٣سال
 ».دارند ساله پنج و بيست تجربۀ صدراعظم، خان محمود شاه سالۀ پنج ديموکراسی داشت نظر در

من نميدانم، ولی نکات حذف شده که  گفتم که آقای داودملکيار، نوشتۀ مرا بطورناقص نقل قول کرده،چرا؟
ليوشاوچی و مائو ":ن ذيل  بارنگ آبی نشان ميدھم نقطه سرخ نشانی کرده ام ، اصل آنرا در متچندمحل آنھا را با 

سيد قطب وحسن البنا ومو�نا مودودی وغيره بحدی : نويسندگان اس<می چونوآثار حزب توده ايران وغيره وآثار
تمام سياست :وميتوان گفت . زمان ديگری درافغانستان تا آن حد رونق نيافته بود رواج پيدا کرد که درھيچ وقت و

محصول ھمان دھه   افغانستان را درخاک وخون نشاندند،، اخيرۀدر سه دھکه ولتمردان افغانستان د مداران و
، اما دست عناصری  نمود افول دموکراسی دھۀ ستاره ١٩٧٣سال در داؤد محمد سردار کودتای با. دموکراسی است

 و سرانجام آنھا بخاطرکسب قدرت و که در آن دموکراسی خود را به عنوان ليدر و رھبر تراشيده بودند، کوتاه نگرديد
  " يا انحصارقدرت، چه جفاھا و ناروائی ھای نبود که در حق مادر وطن نکردند؟؟؟

  

  : مقا�تم دربارۀ دموکراسی يرسوء تفس
که من با ذات دموکراسی توان سرغ داد  موردی را نمی م،  با توجه به نقل قول ھای فوق از نوشته ھاي

 نميحواھند قای احسان k مايار است که منظور مرامشکل در برداشت آقای داودملکيار و نيزآ مخالفت کرده باشم، اما
 داودخان سيستانی چون : گوينددرک کنند، و بخاطر ملحوظات ديگری نوشته ھايم را سوء تعبير و تفسير ميکنند تا ب

ابن سينای   مرا به ياد اين شعر ی تھمتينچن.  و مخالف دموکراسی  استھوادار ديکتاتوریرا تائيد ميکند، بنابرين 
   :می اندازد که به او تھمت کفر زده بودند و او خطاب به مخالفين خود گفته بودبزرگ 

  »در دھر يکی چومن و آنھم کافر           پس در ھمه دھر يک مسلمان نبود« 

افغانھای دموکرات، از  که درميان بشمارم، اما ميتوانم ادعا کنمخوب يگانه مسلمان با آنکه نميتوانم خود را  
زيرا من ھمواره يکی از طرفداران جدی آزادی بيان وانديشه و تساوی حقوق زنان با . زمرۀ دموکرات ترين ھا ھستم

کسی که ده ھا مقاله در دفاع از حقوق زنان  وتساوی حقوق شان  با پس . مردان وعدالت اجتماعی بوده وھستم
 ستم وفقر ومرض و بيسوادی در وطن  اجتماعی وظلم و وبی عدالتی ھایبرابری  از نامردان نوشته باشد و پيوسته

 ميتواند ضد دموکراسی آياد،باشو توجه روشنفکران واھل نظر را به مسايل حاد اجتماعی کشور جلب کرده سخن زده 
 ميکنند، شبيه ھمان اھل نظر فکر و چنين تھمتی برمن ، از سوی کسانی که خود را دموکرات و! باشد؟  ھرگز نه

  . تکفيری است که از جانب مخالفين برابن سينای بلخی زده شده بود

 که  به اين معناساده است،خيلی ش  فھميدنبود، کودتای ثور حاصل دھۀ دموکراسی  تاجدار ،موقتی من ميگوي
مقدرات کشورما بربيستم  قرن ٩٠تا  اخير دھۀ ٧٠ دھه از اخيرکه افغانستان سياسی ان  ليدرتمام سياست مداران و

  تاجدار دموکراسیۀھمان دھھمگی  در ،و برای کسب قدرت يا حفط قدرت، وطن را بخاک وخون نشاندندمسلط شدند 
رھبران احزاب چپ و راست  [ھا  آن.  وطرفدارانی شدندقوتشھرت يافتند وصاحب سر برآوردند، رشد کردند ، 

فيظ k امين، نجيب k، برھان الدين ربانی، گلبدين حکمتيار، نورمحمدتره کی، ببرک کارمل ، ح: افراطی مثل
احمدشاه مسعود، رسول سياف، صبغت k مجددی ،مولوی محمدی ، مولوی خالص ، قاضی وقاد وغيره که از آن 

 حاميان خارجی خودبعد از دموکراسی ظاھرشاھی، با اشارت وحمايت ھای ، در دھه ]  نفرشان زنده اند٤ميان ھنوز 
 ھرچه از ،در طول  دو دھه بخاطر کسب قدرت يا حفظ قدرت   و،بقدرت رسيدند ٩٠و اوايل دھه  ٧٠دراواخر دھه 

  .روا داشتند و مردم آندر حق اين وطن  دست شان برمی آمد،

بگوئيد که کداميک از اشخاص فوق الذکر در کودتای نشان بدھيد و شما بمن  اگرخ<ف ميگويم، اکنون
يا دولت جمھوری او سھيم   وکودتاولت جمھوری وی شرکت داشتند؟ معلومدار ھيچيک ازآنھا در داودخان و يا د

در دھه دموکراسی از طريق نشر وپخش آثارمارکس ولنين وحسن البنا وسيد قطب  رھبران آن اما ھريک از . نبودند
سته بودند نفوذ کنند  و برای  خود وغيره، در ميان افسران جوان اردو، که قبل از آن با سياست کاری نداشتند، توان
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ًآنھا برای رسيدن به قدرت برنامه ھای خود را داشتند که طبعا گزينۀ کودتا نيز . طرفداران وھواخواھانی پيدا نمايند
شامل آن برنامه بود، چنانکه قبل از کودتای ثور، در زمان جمھوری داودخان، گروه اخوانی برھبری برھان الدين 

 وحمايت سازمان استخبارات نظامی پاکستان در برخی از و�يات افغانستان، مثل لغمان، بدخشان و ربانی با ھدايت
پنجشير و مح<ت ديگر دست به آشوب زدند و امنيت را اخ<ل کردند ولی بزودی از سوی نيروھای دولتی سرکوب 

  . شدند و دوباره به پاکستان فرارکردند

، علی احمدخرم وزير پ<ن گروگان گرفته شد وقصد )ای اس ای (بار ديگراز سوی ھمين گروه تحت حمايت
بود تا بوسيلۀ او داخل ارگ رفته ،داودخان را ترورکند، مگر وزير پ<ن، طبق خواست گروگانگيرعمل نکرد و کشته 

ه ًطبعا حزب دموکراتيک خلق نيز برای رسيدن به قدرت برنام. شد و اين بارھم پ<ن گروه اخوانی به ثمر ننشست
ھايی داشت و در اردو طرفدارانی، ومنتظر فرصت بود تا روزی قبل از رقبای اخوانی خود، زمام قدرت را بدست 

وبالنتيجه . ًاتفاقا آخرين جلسۀ مذاکرات داودخان با بريژنف رھبراتحاد شوروی، برای ھردوجانب ناخوشايند بود. گيرد
  . ثور   در افغانستان عملی گرديد٧ودتای خونيندستور سرنگونی داودخان از مسکو صادر شد و سرانجام ک

 ظاھرشاھی ، مخالفت با ذات دموکراسی  ھای دھۀ دموکراسیمخالفت من با ھرج ومرج بنابر د�يل فوق، 
قانون احزاب از چرا ؟ داشت نبی برای تعدد و فعاليت احزاب وجودست که چرا چار چو ااينا نيست، بلکه مخالفت ب

که احزاب سياسی سمارق وار سر برآوردند وجوانان ع<قمند  ، و در نبود چنين قانونی بودسوی شاه توشيح نگرديد
  . به آگاھی وفعاليت ھای سياسی را به دنبال خود کشاندند و نظام تعليم وتحصيل را در سراسر کشور فلج کردند

  

  !نيستدموکراسی،ھرج ومرج وفيرگلوله برمظاھر چيان 
 عقرب ٣  شاممسالمت آميز محص<ن پوھنتون وشاگردان ليسه ھای مرکز در برنخستين مظاھرۀ  فيرگلوله 

باعث بی اعتمادی ود،  گرديکه سبب مرگ چند تنبدستور سردار عبدالولی، دامادشاه، سرآغاز اين ھرج ومرج بود 
  .  دراسی اعطا شده ازسوی ظاھرشاه شنسل جوان وتحصيل کرده به دموک

يا ھرھفته  درشھرکابل مظاھره بود، ھر حزب سياسی، در گوشه ای از شھر ً عقر به بعد تقريبا ھر روز ٣از 
 و واسطه بازی وفساد سخنرانی  و بی عدالتی تجمع ميکردند وميتنگ داشتند و بر ضد نظام و برضد بی بازخواستی،

 بلند دولتی با مقاماتپارتی بازی و خويش خوری و داشتن رابطه  در دھۀ دموکراسی رشوه خوری وًواقعا  .ميکردند
بيکاری وفقر و بيسوادی  . جای حق وعدالت را گرفته بوداز جمله ارتباط باسردار ولی که نوعی اميتاز تلقی ميشد،

اکثر کارھای زيربنائی از قبيل پروژه ھای زراعتی وتوليدی که کارآنھا . مردم برآورده بودمار از روزگار ومريضی د
متوقف بود، زيرا کارگران بجای کار، روز خود را در تظاھرات سپری در زمان صدارت داودخان شروع شده بود، 

اکثر جوانان برای .بی نظمی ولجام گسيختگی وھرج ومرج و بی بند وباری ،مردم را به ستوه آورده بود. ميکردند
 عرضۀ پيدا کردن لقمه نانی، مجبور به ترک خانه وخانواده خود می شدند و راھی کشورھای مجاور می گرديدند وبا

شيوع گرسنگی و فقر ومرض . نيروی کارخود، مزد ناچيزی بدست می آوردند تا خانواده ھای خود را کمک کنند
 و�يات غور وھزاره جات  را گرفت و کس کمکی به  ھزار نفراز مردمان٥٠٠  ش، جان١٣٥١ و١٣٥٠درسالھای 

  .موقع به مردم نرساند

نان ميخواستند تا  حکومت وشاه ازمظاھره چيان، بی محتوای تند و تلخ و بجای  دموکراسی وشعارھای مردم 
مردم مکتب وکتاب ومعلم ميخواستند تا کودکان شان   سواد بياموزند که . شکم خود و بچه ھای خود را را سيرنمايند

ب وقتی بشنوند زن و مرد حقوق مساوی دارند، برآشفته نشوند و زن را بگناه بيرون رفتن از خانه يا ديرتر جوا
ُدادن به صدای خشو وخسر و ننو و اِ َ ُ باشندگان کابل  .ر، مثل حيوان کتک نزنند و ملکيت شخصی خود تصورنکنندَيوُ

با ده ھاو صدھا ھزار مسافر تازه وارد روزانه به پايتخت برای رفع  ضرورت ھای عاجل خود بجای دموکراسی به 
اين يکی از مھمترين  وقابل توجه ترين مشکل زن و .  نمايندتشاب ھای زنانه ومردانه تميز نياز داشتند تا رفع حاجت

ًمرد افغانستان در شاھراه ھا ومخصوصا در شھرھای بزرگ افغانستان بود و است که ھرگز حکومت خود را مسئول  
  .برطرف کردن اين نيازمندی طبيعی نميدانست وھنوز ھم نميداند

ن وضع تغيير يابد وديگر آفتاب بی نور وبی رمق سلطنت را مردم  در آنروزگار،انتظار حرکتی را داشتند تا آ
 برای خود ظاھرشاه نيز بزرگترين دست آورد ازآن  دموکراسی ، ھمانا توھين کردنش از سوی .با�ی سرخود نبينند

آيا شما . عناصرضد سلطنت بوسيلۀ تراشيدن سرسگ وبستن پارچه ای برکمرش ونوشتن کلمۀ ظاھرشاه برآن بود
ی را ميخواستيد؟ وآيا شاه چنين دموکراسی  ای را آرزو داشت؟ اما من باچنين دموکراسی بی بند کراسی اچنين دمو

  .وبار مخالفم و آنرا نميخواھم 
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  :مخالفان استحرف دل دموکراسی، شنيدن 
دموکراسی حق انتخاب کردن وحق انتقاد کردن وحق دادخواھی کردن وفرياد مردم را تاگوش مقامات مسئول 

آنھای که دم از دموکراسی ميزنند، باد بدانند که انتقاد وتحمل نظر مخالفان رکن اساسی دموکراسی . ندن استرسا
دموکراسی احترام به حقوق زنان واطفال . دموکراسی احترام به نظريات ديگران وشنيدن حرف دل مخالفان است. است

  . وآحاد جامعۀ بشری است

وکراسی پی ببرند و از آن پاسداری نمايند، مردم را بايد سواد و دانش برای آنکه مردم به ارزش ومزايای دم
 .آموخت تا ارزش خود وحقوق خود را بدانند و بفھمند که دموکراسی حامی حقوق وفرياد داد خواھی شان است

هللا آشفته پشت پازدن به قانون جور درنمی آيد، درمقالۀ آقای ميرعنايت  ترويج فساد وبيسوادی وفقر و دموکراسی با 
  :لينک ذيل .  درصد مردم افغانستان بيسواد بودند٩٧شمسی، ١٣٥٧آمده است که درسال 

http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/ashofta_me_taarikh_bayaan_waqaa(  

ر قرن ًما جامعه يی ھستيم  اکثرا بيسواد، با رسوم و آداب و عادات و ويژه گى ھاى قرون وسطائى، که د
، زندگى ميکنيم،  زيرا ما توان پذيرش چيزھايى را نداريم که در جوامع ]جائيکه جايگاه واقعی ما نيست[بيست ويکم 

ًدريک جامعه اکثرا بيسواد، عنعنه پرست و زيرنفوذ . برخوردار از نعمت دموکراسی درغرب مورد پذيرش است

آرى بى سوادى ، جھالت و نفھمى درد بزرگ جامعه . مايدًروحانيت بنيادگرا، تحقق دموکراسی تقريبا ناممکن مين
ومسئول .ماست که نميگذارد مردم از پوسته عنعنه پرستى ، قوم گرائى و تعصبات مذھبى، سمتی واتنيکی بدرآيند

بيرون کردن .  بوده است بيسوادی ودر واقع محروم ماندن مردم از نعمت سواد وآگاھی، ھمانا نظام حاکم برکشور
 اين بدبختى تاريخى، کار يک روز و دو روز و يک سال دو سال و ده سال نيست ، يک پروسه طو�نى است مردم از

کردن بيسوادی ازکشور وقت ميخواھد تا نسل ھاى جديدى تربيت و با سواد و با فرھنگ و با احساس  وتا مرزنابود
کرد تا حقوق و وجايب خود و ملت و وطن را بايد فرزندان اين مردم را بدرستى  آموزش داد وتربيت . ملى بار آيند

  .بشناسند و معنى دموکراسى را دريابند

 زمانی پاسخ داده خواھد شد که به سوال من در مورد ]١[داودملکياربه ھرحال، به اعتراضات ديگرآقای 
   .   خوراندن زھر به ميوندوال پاسخ درست بگويد

   )پايان(
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