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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 م٢٢/٠٦/٢٠٠٩         بن،                داکتر خليل اهللا قديری
 
 

 مراعات فرهنگ سياسی برای تطبيق ديموکراسی حتمی است
  

    . . . فرهنگ سياسی در يک جامعه    ومهمترين  ُر کن  نشر همه جانبه ديموکراسی را تشکيل ميدهد
      
  

قبولی عامه   تنها در صورت  يعنیمکن شده ميتواند اعضای بالغ   جامعه مۀموجوديت سهمگيری  قاطب   فقط در 
ميتواند اين سيستم  سير تطبيق خود را در تمام سطوح جامعه بپيمايد و در روابط  افراد و دولت تکامل اطمينان بخش 

   .را صاحب شود
بط افراد و دولت  اگرچه روا. اما ديموکراسی نبايد طوری فهميده شود که تنها  روابط افراد و دولت را احتوا ميکند

 تطبيق  ديموکراسی را تشکيل هم ميدهد، اما ديگر سطوح اجتماع  و جامعه مانند فاميل ، مکتب، مهِم  وسطِح  نهايی
احزاب، انجمنها و نهاد های انتفاعی و غير انتفاعی، اتحاديه های  صنفی اقتصادی  و سياسی   و ديگر گروه ها که به 

   .ند زيربنای اين سيستم سياسی را محکم ميسازندروش ديموکراسی تشکيل شده باش
تالش آدمی برای آسان ساختن “ :  معروف افغان رهنورد زرياب هم ميفرمايند،  بايست بين  تمدن که ۀقسميکه نوسيند
     www.didgah.de] ٢٠٠۵ نومبر ٢٩،  ”ديدگاه“  انترنتی تساي[ .و فرهنگ  فرق گردد”  زندگی است

فرهنگ  يموکراسی قسم غربی آن  به افغانستان وارد شده، تطبيق و تکامل آن  بدون  کمپروميسِ  در حاليکه تمدن د
ليکن اساس فرهنِگ  ديموکراسی  در  فرهنگ غرا ی . سياسی اسالمی  و  افغانی خيلی دشوار حتی ناممکن ميباشد

 .موجود ميباشد   ] لويه جرگه و غيره [اسالمی يعنی عدالت اجتماعی  و فرهنگ عنعوی افغانی  
امريکائ  الموند،  دانشمندهای  باالی  سيستم سياسی يک جامعه رااولين بار متوجه فرهنگ سياسی و تأ ثير مستقيم ٱن

 منحيث تهداِب تحقيق سياسی  تثبيت کرده م٢٠ در سالهای پنجای قرن ] Almond, Pye and Verb[ا  پي و  ِورب
 .اند

به يقين رسيده اند، که فرهنگ سياسی  ديگر ميدانند و امل سياسی را ُمکِمل يکدانشمندان مذکور فرهنگ سياسی و تک
هوتنبرگر، ِپيتر، فرهنگ سياسی و تکامل سياسی، انگيزه ها برای نشر يک . [ردمستقيم دا باالی  تکامل سياسی تأثير

   :نظر جديد در
  ]٢١ ص ١٩٧۴جلد اول، ”  از سياست و تاريخ وقت

اما اولين شخصيکه فرهنگ سياسی را سازنده   ياسی از زمان قبل هم  هويدا بوده است مهم بودن فرهنگ سليکن
  سياسی دانست، دانشمند ذکر رفته الموند ميباشد  و شرح داد، که کدام تعامل  ِ افکار متحد در يک جميعت يا گروه

موند گويا به حق در زيربنای مهم سياسی و اجتماعی اعضای يک گروه را به انجام اعمال معيين  وادار ميسازد، ال
 .فرهنگ اجتماعی کليد تحقيق يک سيستم سياسی را هم ميديد

  مستقيم  را  بين فرهنگ  و تفکر سياسی ميديد و طرزتفکِر  فرد را در يک سيستم تحقيق  و ۀالموندهمچنان رابط
ميگويم، بايست از فرهنگ   سياسی يا کلچر تحليل کرده ميگفت، ما همانطوری که فرهنگ دينی يا فرهنگ اقتصادی 

او تحقيق و تحليل ُمقايسوی   علمی سيستم های سياسی را بدون تحقيق و تحليل فرهنگ  .  سياسی نيز سخن گويم
 .سياسی يک ملت به حق ناقص ميدانست

  

  ثبات و يا يستم حقيقتًا  فرهنگ  سياسی  زيربنای هويت  ملتها است  و هويت يک ملت بيانگر بستگی و دوام س
 . . ميباشدناثباتی سيستم سياسی يک ملت  

  .بايست فرهنِگ  سياسی برای تطبيق ديموکراسی در کشورهای جوان  دقيقًا تحقيق  و مد نظر گرفته شودلذا 
درست است که انکشاف فرهنگ سياسی ديموکراسی اروپا و امريکای شمالی قرنها را در بر گرفته اما، طوريکه قبًال 

م گفته شد، معنی اينرا ندارد که سيستم ديموکراسی در ممالک دارای عنعنه وفرهنگ سياسی قسم د يگر قابل تطبيق ه
مخصوصًا جهان اسالم که  در صدر دولت خود ديموکراسی، بنام عدالت اجتماعی داشته که جدًا در نظر گرفته . نباشد
  . داشتهد نامطلوب خواۀآيند ب شده در حال مشکل وزيرا ديموکراسی قسم غربی که فعًال در وطن ما پرتا شود

داشتن فرهنگ سياس مشترک اسالم  را جهاد بينظيِر  همه مردم افغانستان باوجود اقوام مختلف افغانی اما اکثرًا  
 در برابر الحاد در قرن بيستم سه بار در مقابل استعمار انگليس و بار آخر جهاِد ده ساله در برابر حمله(  مسلمان

 در آن جهاد افغانها به اثبات ).قشون  سرخ اتحاد جماهير شوروی سابق به رهبری روسيه،  به وضاحت نشان داد
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رسانيدند،  که فرهنگ مشترک دين مقدس اسالم بدون درنظرداشت تفاوت مذاهِب  دين مقدِس اسالم و قوم و قبيله، 
  . مردم افغانستان را تشکيل ميدهد٪٩٩  مشترک تقريبًا ۀنقط

 .بلی دين مقدس اسالم قانون را حاکم دانسته ظوابط را باالتر از روابط ميداند
  
 پايان

      
  


