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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۵۲/۴۰/۵۴۰۵                    احسان هللا آرینزى

 میراثىجمهورى شاهى 
 

و  اولىق نسخه زند، مطاب این كشور سر مي هیالوژى( بیرونى بدوقتى یك )ایزم( یا )ای  افغانستان كشور عجیبى است.

و با عبا  غانستان آرد شده ب افیالوژى در آسیادبلكه این فكر یا ایزم یا ای تطبیق شده نمى تواند.  تجارب سایر كشورها

 داشته باشد. كند كه با اصل چندان سازگارى نمي مياى جدیدى عرض اندام قب و

كى ه تر محمد نورینجا رسید، در آسیاب ه ابسوسیالیزم  ،كه بعد از كودتاى هفت ثور وقتيافغانستان در تاریخ معاصر 

كى ه تر نورمحمد  .ر شد كه با )اصل( هیچ شباهت نداشتفقاى احساساتى چنان خورد و خمیرر و حفیظ هللا امین و سائ

ى طى نه ررهاى جهان راه ماسكو یا راه هاى قبلى را براى رسیدن به انقالبات كارگوگفت كه بعد ازین باید كش مي

ظام نموده، بلكه انقالبیون با الهام از )انقالب كبیر ثور( در بین قواى مسلح كار نموده و از طریق قیام هاى مسلح ن

 انمایندگى از آنه بهى را به طبقات ستمكش و سیاسده و قدرت وو نوكر امپریالیزم را ساقط نم هاى اشرافى، سلطنتى 

 ند!راپبس نوینقالبى طراز نبه احزاب پیشرو و ا

م. گذری خوب اینكه انقالبیون با افغانستان و مردم چه كردند، حكایتى است روشنتر از آفتاب كه از شرح وقایع آن مي

ه از نام بزرگ اسالم و د، ایشان با استفادینام گروپ بعدى كه گروپ قبلى را كافر و نا مسلمان مي بهبعد نوبت رسید 

ها تعبیر خود را از اسالم داشتند  محشرى به راه انداختند كه قلم توانایى نبشتن آنرا ندارد. ایشان براى سال جهاد چنان

 و به اسالم كتابى وقعى نمى گذاشتند.

باشد.  جریان ميه هاى مهم این دوران مذهب و سمت از شاخص ،استفاده از نام قوم اهاى خانمانسور داخلى ب جنگ

 الفرماید، تنظیم هاى جنگى مردم ب گى خوب را بر اساس تقوى و شایستگى هدایت مياسالم بند كدر حالیكه دین مبار

شان حتى با نان  دهايگندند كه اوالفانانى را بجان هم او مذهبى فرو برد و انس را در عصبیت هاى قومى ما دۀ یشك

شدند و  ند كه باید كشته ميدزیرا همین ها بو بردند.  ها فقط )باخت( را به ارمغان مي خشك سیر نبودند و درین جنگ

 ند و دگر هیچ!تكش یا مي

موكراسى یدیده مى شود كه دباز هم  ، ردگذ ميكه ده سال از حكومت موقتى انتقالى و انتخابى كرزى صاحب  حاال

و  شبیه شدهشى )هشت رخ و نه گرد( نگ و رخ اصلى خود را از دست داده و به یك ردر قالب وطنى ما  افغانستان

 خدا میداند كه عاقبت چه خواهد شد؟

 ینجا نظام جمهورى همانا نى جمهورى شاهى شده است. یعنى دراتیپ افغ فعلى موكراسىییكى از شاخصه هاى مهم د

شده( عرض اندام نموده. مثال هاى آن شاهی جمهوری طوریكه در قانون ذكر شده، وجود ندارد و در عوض یك نوع )

بیگ یس شوراى صلح شد. عبدالمتین صالح الدین ربانى پسر استاد برهان الدین ربانى رئ كنیم:  ینجا ذكر ميا را در

ن اشده بود. برادر برق یك وقت وزیر سر وزیرن ارگان هاى محلى مى شود. پپسر مرحوم عبدالمطلب بیگ معی

 ند.ه امدار و ملیونر شدو سیاست تاجر و قراردادى  ههم درجه اول یا سه تفنگدار ارباب امور

معاون ریاست در جنگى كه بین )دیپلومات( هاى ما در سفارت واشنگتن صورت گرفت، پسران كریم خلیلى 

پید در عین سپسر جوان یك وزیر ارشد موى  هم افتاده بودند. بجان  كشور وى څارنوالجمهورى و اسحق الكوز
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان 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

ه ب هها هم فرزندان ارباب یسه مى شود. رئ ،كابینه وزیر مى شود. خانم یك وزیر كه دختر رهبر یك تنظیم است

و ا جاهاى خالى پدران خود را پر كنند ولى فرزندان موچى ها بسعیاشى كنند تا روند تا درس بخوانند و  خارجه مي

ن بحیث سربازان و دلگى مشران اردو و پولیس در جنگها و انفجار ها كشته یقو دكاندارها  و دها سقاها و مامورها 

ینجا جمهورى به شاهى میراثى مبدل ابر میخوریم كه در دیگر  ده ها مثالى  بهمى شوند و اگر همینطور پیش برویم 

ماند و فرزندان الیق  به میراث مي و از فرزندان به فرزندان نشده و وظایف و امتیازات و رتب از پدران به فرزندا

پدران  پولى، سیاسى و نظامى وزنیا بیسواد مطابق یا بى دیپلوم، با سواد دیپلوم دار نا كرده یا ناالیق، تحصیل كرده و 

وكیل بود، پسر ر پدر گا وزیر مى شود.هم شوند. اگر پدر وزیر بود، پسر  برند و صاحب امتیاز مي خود میراث مي

یس ى عالى صلح به جاى پدر رئریس شویات گفت، پسر معین مى شود. پسر رئح دوكیل مى شود و اگر پدر پدرو

یسه مى شود و خویشاوند و شریك رهبر تنظیم ده ها هزار جریب زمین را ى عالى صلح مى شود، خانم وزیر رئرشو

 مى بلعد و قس على هذا!

ینجا )افغانى( شدند، ا برآمدند و در خود هاى كه از قالب اصلى ىیزم ها و ایدیولوژبا توجه به سرنوشت نظام ها، ا

یا تجارب گذشته از پایان یافتن خونین آن )ایزم(  خداوند سرنوشت جمهورى شاهى میراثى فعلى را نیز بخیر بسازد. 

 جا خواهد كشید؟!نزدیك ب جمهورى شاهى میراثى فعلى در آیندۀدیده شود كه  دهد،  خبر مي)نظام ها( 
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