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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 

  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

۲۰/۲۱/۰۱۰۲         احسان اهلل آرینزی
             

 افغانستان در موکراسیید مورد در داستانی
 

 جمهوور  یسئو ر سووکارنو  احمود  داکتور . دارنود  آشونایی  هموه  تقریبوا   خوان  داوود محمود  و سووکارنو  احمد داکتر های نام با
 امریکووا پوو   و سوومارتو  جنوورا  توسو   خوونی   کودتووای یو   بوا  ولووی آمود  کوار  سوور بور  موردم  یأر بووا کوه  بوود  انودونیزیا 
 افغانستان دولت یسئر و شاه ظاهر محمد پادشاهی ۀدور از قسمتی ی  صدراعظم خان داوود محمد. گردید سرنگون

 .رسوید  بقتو   اش خوانواده  اعضوای  از کثیوری  جمو   با ثور کودتای در که بود ش هه ۵۳۱/ – ۵۳۲/ سالها  طو  در
 و جمهووری  یسئو ر بحیو   یوا  و بودند قدرت سر بر افغانستان و اندونیزیا در وقتی خان داوود محمد و سوکارنو داکتر

 جوواهر  ماننود  ذواتوی  همراهی به شخص دو ای  و آمده بمیان انسالک عدم جنبش که مینمودند وظیفه ایفای صدراعظم
 ایو   گوزاران  بنیوان  از دگور  ۀ یکعود  و مصور  موردم  محبوو   رهبور  عبدالناصر جما  هند، دانشمند صدارعظم نهرو لع 

 امپریالیسوت   ضد و زادیخواهآ راآن زیرا میکرد، حمایت جنبش ازی  وقت آن در شوروی اتحاد. میرفتند بحسا  جنبش
 یو   و بوود  نمووده  کوار  کابو   شواروالی  در سوا   ۵۵ کوه  وردگ عمور  محمود  حواجی  مو   مرحوومی  پدر .میکرد ارزیابی
 کوه  بوود  گفتوه  هوای  قصوه  مو   بورای  داکتور  سوفر  جریوان  از قبو   سالها بود، بکاب  سوکارنو احمد داکتر سفر شاهد وقتی
 یعنووی جهووان اسووالمی کشووور تووری  بووزرگ در مووردم ۀاراد گیووری شووک  چگووونگی و موکراسوویید بموضووو  آن یکووی

 توککر  قابو  . بوود  نخواهود  فایوده  از خوال   اموروزی  عزیوز  گوان  خواننوده  بورای  آن بوازگویی  کوه  میگرفوت  ارتباط اندونیزیا
 احمود  داکتور  مهمانودار  کابو   شواروا   چون و داشت وظیفه کاب  شاروا  دفتر در نوقتآ در م  مرحومی والد که است

 در کابو   شوهرنو  پوارک  کوه  میگفوت  وی :میشوود  داده گوزارش  درینجوا  کوه  بووده  جریوانی  شاهد پدرم لهکا بود، سوکارنو
 شوهرنو  ۀخانو  قهووه  و آن قسمت ی  در پارک سینمای که بود پاک و تازه و شادا  و سرسبز پارک ی  واقعا  نوقتآ

 از یکوی  بوه  بواینرر   سوالها  از کوه  اسوت  عموارتی  شوهرنو  ۀخانو  قهووه . افوزود  موی  پوارک  زیبوایی  به سینما ای  عقب در
 وقتوی  یو   کوه  نداننود  شواید  دفتور  ایو   فعلوی  موراجعی   تموام  تقریبوا . دارد زیاد مراجعی  و شده مبد  کاب  شاروالی دفاتر
 سووکارنو  احمود  داکتور  کوه  میگفوت  پدرم .بود کاب  خواص مراجعه مح  و شهرنو پارک زیبای ۀخان قهوه عمارت ای 

 بووا را او صووحبت ۀزمینوو توا  بووود خواسووته( خوان  داوود محموود احتموواا ) عالیوه  مقامووات از افغانسووتان بوه  خووود سووفر ضوم  
 محمود  .کنود  صوحبت  آنها با خود دولت های آورد دست و موکراسیید اندونیزیا، مورد در تا آورد فراهم کاب  شهریان
 پکیرفتوه  خوودرا  مهموان  تقاضای ای  بود، کشور آهنی  مردان از یکی و افغانستان صدراعظم آنوقت در که خان داوود

 توا  آورد فوراهم  را شورایری  و نمووده  دعووت  شوهرنو  پوارک  بوه  را کابو   شوهریان  تا بود داده هدایت کاب  شاروالی به و
 داکتور  کوه  میگفوت  پودرم . دهود  قورار  خروا   موورد  خانوه  قهووه  عموارت  بوام  بواای  از را آنها سوکارنو داکتر اش مهمان

 لهجوه  بوا  را فارسوی  زبوان  و کورده  کوار  تهوران  در انودونیزیا  سوفارت  در سوالها  کوه  بود آورده ترجمانی خود با سوکارنو
 جملوه  از و کوابلی  نفور  هوزاران  معینوه  وقوت  در ام مرحوومی  پودر  هوای  گفتوه  قورار  صوورت  بهر .میکرد صحبت ایرانی
 مهموان  ۀبیانیو  اسوتما   منتظور  و شوده  جمو   شوهرنو  پوارک  در کورده  تحصی  و مکتبی و باسواد قشر و پوهنتون جوانان
 ضود  مانودنی  بیاد های چهره از و انسالک عدم جنبش گکاران بنیان از که بودند سوکارنو احمد داکتر یعنی شان کشور

 ویتوو  حو   و اسوت  امریکوایی  ۀموسسو  یو   متحود  ملو   کوه  میگفوت  آنوقت در سوکارنو داکتر .میرفت بحسا  امریکایی
 ۀسسو ؤم یو   بایود  که داشت عقیده و است جهان مل  سایر تلفی ح  واق  در جهانی، دوم جنگ ۀبرند کشور پنج برای
 آن تصووامیم و ترکیوب  در کووه بگیورد  شوک   نبووود، متحود  ملو   عضووو آنوقوت  در کووه کمونسوت  چوی   بشوومو  جهوانی  جدیود 
 سوخنرانی  ایراد به خانه قهوه تعمیر بام باای وقتی سوکارنو احمد داکتر صورت بهر .باشد داشته وجود بیشتر عدالت

 مهمانووان سووائر و کوردیپلوماتیوو  اعضووای دولتووی، ۀبرجسووت رجووا  از گوورید برخووی و خووان داوود محموود کووه پرداخووت
 وی کوه  گفوت  کابو   شوهریان  بوه  خرابوه  دریو   سووکارنو  داکتور  .بودنود  گرفته قرار خرابه میز طر  دو در اندونیزیایی
 گاهانوه آ یأر بوا  را خوود  گوان  نماینوده  موردم . اسوت  شوده  انتخوا   موردم  یأر بوا  کوه  آورده رویکار اندونیزیا در حکومتی

 قوانون  و کننود  نظوارت  حکوموت  اعموا   بور  بدهنود،  اعتمواد  یأر وزرا و صودراعظم  بوه  کوه  میدهند قرار موقفی در خود
 مزایووای مووورد در بحوودی سوووکارنو داکتوور نیسووت یووادم آن جمووالت و کلمووات عووی  کووه پوودرم هووای گفتووه بقوورار .بسووازند

 خواسوته  اش سوخنان  از قسوتمی  یو   در موصوو  . انگیخوت  بور  را کابو   شوهریان  تحسوی   که کرد صحبت موکراسیید
 اینکوه  ضوم   وی. بگوکارد  نموایش  بوه  عملوی  بصوورت  مردم برابر در را دولتی رجا  و امور اربا  ولیتؤمس که بود

 بوه  دهود،  قورار  پوا   و پور   موورد  شوان  اعموا   بخواطر  را خوود  بزرگوان  توا  ددار حو   اندونیزیایی هر که میگفت بمردم



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

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

 صد نیتؤمص اندونیزیا در نیز صدراعظم حتی که بدهد نشان بمردم میخواسته واق  در و برده دست خان داوود یخ 
 روایوت  ایو   !ببینود  جوزا  و گرفتوه  قورار  ذیورب   ادارات و دهنوده  یأر موردم  پور   بواز  مورد که میتواند و ندارد فیصدی
 موکراسوویید هووم هنوووز مووا کووه بشوونوند و ببیننوود عزیووز گووان خواننووده تووا نوشووتم بخوواطری را قبوو  سووا  پنجوواه تقریبووا کابوو 

 از بعود  .اسوت  شوده  گرفتوه  بحو   بوه  تیوریو   کتوب  در یوا  و کورده  تشریح را آن سوکارنو احمد داکتر که نداریم آنچنانی
 آنوقوت  در غور   و امریکوا  کوه  های شعار بیاورد، موکراسیید افغانستان به که خواست غر  و امریکا طالبان سقوط
 مسوواوات، اجتموواعی، عوودالت زن، حقووو  بشوور، حقووو  منتخووب، پارلمووان انتخووابی، حکومووت: بووود جالووب بووود، داده سوور
 دالور  هوای  بووجی  بوا  و انتخوا   موکراسوی ید وردنآ بورای  که را کسانی ولی غیره و آزاد بازار اقتصاد اجتماعی، ترقی
 موکراسوی ید مخوال   صوریحا   آنوان  از بعضوی  حتوی  و نداشوتند  بواور  موکراسوی ید بوه  بودنود،  نمووده  میدان وارد اسلحه و

 منواف   و طالبوان  آهنوی   ۀپنجو  از رهوایی  بخواطر  هوا  ایو  ! نمیارودنود  حسا  به مسلمان چندان را ها موکراتی ید و بوده
 از یکوی  مو   نظور  بوه  !آوردنود  بدسوت  موقعیت و کوبیدند پای آنها ساز هر به شده، یکجا غر  و امریکا با مدت کوتاه

 کووه اسووت و بووود همووی  افغانسووتان در غوور  و امریکووا انکووار قابوو  غیوور و مشووهود ناکووامی بووزرگ و اساسووی عواموو 
 بواور  موکراسوی ید بوه  خوود  که دنساز پیاده کسانی توس  قبیلوی، و مانده پس کشور ی  در را موکراسیید میخواستند

 یوازده  از بعود  حواا  موا  شواید  نبوود  چنوی   اگور ! گفتنود  دروغ و پاشویدند  خواک  مردم چشم به نهاآ اکثریت نداشتند، عقیده و
 مجاهودی  ) سور  برکوت  از موردم  و داشوتم  موی  قورار  بهتوری  موقعیوت  در طالبوان  طرد و دف  و جهانی جامعه توجه سا 
 ازیو   هیچکودام  یخو   بوه  افغانسوتان   ضوع مست مردم دست که تنها نه دوره دری !! میرسیدند نانی و آ  به( موکراتید

 داشوت،  گرفتنوی  بساط در چه هر و کرده دراز وط  ای  باشنده هر یخ  تا را خود دستان بلکه نرسید، موقتی رهبران
 موی  ایو   بوه  یادداشوت  ایو   نوشوت   وقوت  در مو   !انود  شوده  نوه  هم سیر هنوز تا ولی بردند فرو خود بزرگ های جیب به

 میگفوت  چوه  بموردم  شوهرنو  ۀخان قهموه عمارت بام باای از آمد، می بکاب  سوکارنو احمد داکتر حاا اگر که اندیشیدم
 چووه افغانسووتان( هووایمافیا) و( سووااران جنووگ) و( هووا تفنگووی) و( هووا موووکراتید) از جاکارتووا بووه بازگشووت وقووت در و

 توسو   را( موکراسوی ید) میخواهود  کوه  میگرفوت  مالموت  بواد  به را امریکا دگر یکبار حتما  و میبرد خود با های داستان
 جریوان  افغانسوتان  در حواا  که بود خواهد چیزی ش  بدون اش نتیجه و نماید اعما ( موکراسیید مخالفی  یا دشمنان)

 !!!مستور اش خاتمه و دارد
 


