
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 
 4 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 

 

 ۴۰/۲۱/۱۴۲۲         ترجمه: غوث جانباز

 ما و دیموکراسی
 نویسنده: غفور لیوال

آیا دیموکراسی خوب است یا بد؟ آیا ما دیموکراسی میخواهیم یا خیر؟  اگر ما آنرا نمیخواهیم پس برای تثبیت حقوق  

 کنیم؟استفاده  باید ق یمشروع از کدام طر حکومت یک   خویش و ایجاد

در افغانستان پائین و باال میرود، گاهی آنرا معادل کفر میخوانند و زمانی هم آنرا اینک چند دهه است که دیموکراسی   

 .تشخیص می کنندیگانه وسیلۀ حل مسائل در سطح ملی 

ماشینی را دارد که باید از غرب وارد گردد. برخی هم امتعٔه برای عده ای از افغانها دیموکراسی حیثیت یک   

صدمه گویا به منظور و  تی و چربی خوک  ساخته روغن نبا ازآنرا  که  ر میداننددیموکراسی را نیرنگ جاسوسان  کفا

نیستند که از مفهوم  ما کم سواد . تنها هموطنان ارسال داشته اند به کشور ما  رسانیدن به ایمان ما در صابون مشکی

غرب نیز  عده ای برگشته ازو حتی  ان به اصطالح روشنفکر تعبیراتی دارند، بلکه با سواد ها، دیموکراسی چنین 

که  در اشتباه را مرتکب میشوند: اول،  آنهائی دیموکراسی دارند. اینگونه افغانها سه نوع تعبیراتی مضحکتری از

یکی از . مواجه می شوند یک نوع تکان کلتوری به  ،با غرب و برتری های آنرا نمیبینند افغانستان دیموکراسی مشابه 

نمیتوانست بفهمد که یک رهبر تنظیمی نهایت عصبانی بود. دوستم  باری از روش سر میبرد غرب  به  دوستانم که در

" جنگساالر صرار میورزد. ژورنالیست مذکور "گرفتاری و جزا دادن یک ژورنالیست ا در" جگساالر چرا این "

ورنالیست مذکور گرفتار شود، پس بود که اگر ژ ن بابت ایامیده بود و نا آرامی  دوستم از را جنایتکار و قاتل ن یتنظیم

 سرنوشت آزادی بیان و دیموکراسی در افغانستان چگونه خواهد شد؟

ای باور دارند که برای بیرون رفت از بحران کنونی باید شرایط دیموکراتیک به میان آمده و حتی  عده :اشتباه دومی  

ورد: "من در مسلمانی تو می آ عروف را به یاد کور متل ممخالفین مسلح نیز ذیدخل پروسۀ دیموکراسی شوند. نظر مذ

 باید بکند جواب ندارند. کی این کار را   وین مذکور به یک سوال ساده کهآقای شک دارم، تو مرید میگیری!"

میموکراسی  ، که از پیاده نمودن دیموکراسی نا امید شده اند تاکید دارند: " در افغانستان دیموکراسیاشتباه سوم: کسانی  

" کدام شناخت و که اینها نیز از این "راه دیگرنای  جستجو کرد." مگر جالبتر را ، باید راه های دیگریش نداردچل

 معرفتی ندارند و صرف مشت ها را در هوا میکوبند.

  دیموکراسی چیست؟ "هیوالی"و اما این  

  را  بطور دیموکراسی ز دانشمندانمردم )مردم ساالری( است. بعضی ا سادۀ دیموکراسی به معنی  حاکمیت   تعریف  

مردم نمایندگی کند و " یعنی حاکمیتی که از ای مردم و از طرف مردم.حکومت مردم، بر: "کرده اند ذیل نیز  تعریف 

بدینترتیب دیده مردم انتخاب گردیده باشد.   مین حقوق هر فرد  و بهتر شدن زندگی آنها  فعالیت نموده و از طرفأتبرای 

 آنقدر هم برای درک ما بیگانه نیست. زد ما رسیدهن حمل شده و  ی" دیموکراسی که با این مشقاتبال"میشود 

هجری شمسی داخل گردید. در این وقت  ۲۴۰۴اصطالح " حاکمیت مردم" در زندگی سیاسی افغانستان طی سال های  

ان های سیاسی هموار ساخته و اجازه احزاب، شورای ملی و سائر سازم  راه  را  برای فعالیت قانون اساسی دورۀ شاهی

دهۀ دیموکراسی" مینامند. دیموکراسی در ور را در تاریخ معاصرافغانستان "داد تا شروع به کار نمایند. دورۀ مذک

با آمدن  بیش نبود و به گمان اغلب بهترین روزهای خود  را در وطن ما میگذراند. انستان عروسغنزمان در افآ

 وس ناشده به پیره زن مبدل شد و با وقوع کودتای ثور از بین رفت.جمهوریت این دوشیزۀ عر

بعد از "کنفرانس بن" دیموکراسی بار دیگر سرش را از زیر چادری بیرون کرد، ولی اینبار با ناز و عشوه های دیگری 

 که مردم ما با آن آشنائی نداشتند.
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غربی ها  نخست خواستیم دیموکراسی  "مهمانوازی"ر د یکه ، طوراینبار ما اسپ حاکمیت مردم را از دم قیضه کردیم 

طوریکه دیده میشود   را فراهم سازیم. خودفرهنگی و اقتصادی  –مطلق را پیاده نموده و سپس برای آن شرایط اجتماعی 

 ی هردو جانب گردید.تطبیق این شیوه باعث  ناکام

 سیاسی، ایزم، ایزم... یل  کمونیزم، لیبرالیزم، اسالممحل شرمساری  اصطالحات سیاسی  از قبافغانستان که بدون آنهم   

 .است اکنون  دیموکراسی  نیز  میتواند همین سرنوشت را تکرار کند

شرایط شدن  دیموکراسی ه ما توان درک آنرا نداشته باشیم. با پیاده دیموکراسی آنقدر هم کدام "بالی" پیچیده نیست ک  

که انسانها حق زندگی، طوری برابر میشوند مین حاکمیت قانون و حقوق بشرأاقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، تمساعد  

ابق و بتوانند در تعیین سرنوشت سیاسی خود را سهیم بدانند. جای شک نیست که مط داشته رازادی بیان حق بیان و آ

ه حدود و حضور دیموکراسی تغییر می یابند، بدین معنی ک برخی از شرایط  فرهنگی  هر جامعه  -ارزشهای عقیدوی

بطور مثال اگر در  دیموکراسی در یک کشور اسالمی الزاماً نمیتوانند مشابه کشورهای اروپائی و غیر اسالمی باشند.

یک جامعۀ اسالمی فردی بخواهد در ماه رمضان میان مردم روزه بخورد و تاکید کند که "دیموکراسی است، حق دارم!" 

در حقیقت با نموده   قانون حاکم بر این جامعه را نقض نامبرده با این عمل خود  ود. زیرااین ادعای او درست نخواهد ب

ان کرد که عمل موصوف بر ضد دیموکراسی است. از این . بناًء میتوان اذعمیزند  م اجتماعی را برهماین عملش نظ

و مقرره های حاکم در جامعه،  یخالقذین  اامو زیر پا کردن افراد و  قبت اندیشثال کوچک بر می آید که  اعمال  ناعام

 نرا دیموکراسی نامیدن کاری است ناقص و ضد حاکمیت مردم.و سپس آ ا به سوی انارشی باز کرده ر  راه

خویش   عنعنویو  اجتماعی  عقیدوی،  -ظر داشت ارزشهای فرهنگیهمین دلیل است که هر جامعه مطابق و با در نبه   

 .یان می آوردحاکمیت مردم )دیموکراسی(  را  به م

و امریکا یا اروپا  آورده  آنرا از کدام جنگلی دام درخت کرسمس نیست که  که دیموکراسی ک نویسنده بارها تاکید نموده   

 تا بالفاصله زیر سایۀ آن بنشینیم. سبز شدن آنرا کشیدانتظار غرس نموده و  سیاسی کابل در پارک ، در اینجا

اک نرم شدۀ . بجای اینهمه ما باید دانه های چنان یک حاکمیت مردم را در خاین یک انتظار کامالً نادرست است

د و از اوضاع کشور ما نفس گرفته آهسته، نعقاید، باورها، ارزشها و رسوم ملت ما آب بخورافغانستان بکاریم که  از 

که نه طوفان کپیتالیستی و نه  دنند و باالخره چنان یک حاکمیت قوی مردم را به میان بیآورند، رشد کنآهسته ریشه بدوان

 .از بیخ و بوته نابود کندهم سیالب سوسیالیستی بتواند آنرا 

 از کجا باید آغاز کرد؟   

رۀ دو در کاراست تا از بحران کنونی بیرون آئیم. کشورهای بیرون شده از بحرانها تا دیرزمانی میراث قبل از همه   

لقاتی بیرون آمده اند . از این جنگ دسته ها، افراد و حما جنگ داخلی را  عقب گذشتاندیم بحران را با خود حمل میکنند؛

 ذکر شده غربی افراد و حلقات از قبیل در دیموکراسی های  نوع نظم اجتماعی را برهم میزنند.  و که قانون شکن هستند

میان آمدن نظم در جامعه، از آنها در بارۀ جنایات   به و قانون  یتمیدانند که حاکم و به حاکمیت قانون احترام نمیگذرانند

دیموکراسی، انارشی را دامن میزنند تا از  اینطریق  لباسدر   افراد مذکور . به همین علت است کهپرسد می پیشین شان 

هر قیمتی قهار است تا به  لی عمر خود را طوالنی تربسازند. بنابرین اولین گام در این راستا ایجاد یک حاکمیت عادل و

فرهنگی هموار گردد. حین مراحل بیداری و  -به تعقیب آن باید بستر اقتصادی  .کند حاکمیت قانون را پیاده شد با

ن توضیح گردد، برتری ها و ضرورت آن طی یک پروگرام حاکمیت مردم با خصوصیات افغانی آ روشنگری مفهوم

 د.نملی و عام فهم تشریح شو

ند کرد که برای سیر ساختن شکم راه های مناسب تری بجای نقض قوانین و ارتکاب جرائیم بدینترتیب مردم درک خواه  

 وجود دارند.

صول مردم ساالری  یت مردم و  امن دوستی خوبی دارم که نظریات نیکی سیاسی دارد، باری با همدیگر در بارۀ حاکم  

، ی به شدت زخمی شده، روده هایش بیرون ریختهدر شرایط  کنونی گفتگو میکردیم، او مثالی آورد: " تصور کن که کس

ر جراحی یک دست و یک پایش قطع شده اند، خالصه  بدنش سوراخ، سوراخ شده، خون از  بدنش روان است، اما داکت
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پرسیده شود  او اگر از  می شود.در رخسار یک نفردیده عاری از هرگونه خطر  یک زخم در این میان مشغول معالجۀ 

او در جواب  در حالیکه شخص دیگر با مرگ دست و گریوان می باشد؟ ناچیز چنین مصروف است زخم  این که چرا با

 خواهد گفت: 

 به داغ مبدل میشود و زیبائی بیمار صدمه میبیند!" نشودتداوی درست  رخسار ویاین بیمار بسیار نازدانه است، اگر "

، در حالیکه از بدن زخمی افغانستان خون میچکد. ی سازی" استئنگونه "زیبای"جراح" وطن ما نیز مصروف هم  

ری برای "زیبا سازی" است. ما باید قبل از همه در بارۀ نجات اغربی غمخودیموکراسی  نوع دوستم بدان باور است که 

 آنرا حفظ نمائیم تا بتوانیم حاکمیت مردم را در آن پیاده سازیم.  افغانستان فکر کرده

 یک معادلۀ علمی دیگر:  

تمام تالش های   باید به میان آمده باشد، بحرانبه علت فقدان حاکمیت مردم ، کشوری یا ملتی هاگر در  یک جامع    

. ولی اگر بحران عوامل بدیاپروسۀ مردم ساالری استحکام  و بحران از بین برودتمرکز بیابند تا  دان نکتهبه سیاسی  

، حاکمیت ضعیف، فساد اداری، خود سری جنایت پیشه گان قدان قانوندیگری داشته باشد، مثالً: بی امنیتی، گرسنگی، ف

ر است در اینصورت در کا ،مین شودأۀ آن حاکمیت مردم نتواند تو شبه نظامیان مافیائی، مداخلۀ همسایگان که در نتیج

اکمیت مردم سیاسی قرار داریم که به حاکمیت قانون نسبت به ح  ما در یک محیط د.تا راه های دیگری جستجو گردن

سطح  ءارتقا، زیرا امنیت، انکشاف اقتصادی، حاکمیت قانون، اصالحات و توسعۀ فرهنگ )بیشتر وجود دارد ضرورت

 همه بدون حاکمیت مردم نمیتواند بهشاید ادعا کنند که این اشخاصم شعور ملت هستند. بعضی اذهان عامه( اسباب تحکی

طرفدار چنین یک   نویسندهریم، ولی  مرغ و تخم مرغ برمیخو لۀأمسبه  ر دیگ در اینجا یکبار منصۀ اجرا گذاشته شود؛ 

 نیست.  روشی

 م ثبات، انکشافتحکی ارد که اولین وظایف آنرا باید:افغانستان ضرورت به یک حکومت نیرومند، ملی و عادل د  

اید مطابق تمام فروعات، ین عدالت اجتماعی، بیداری و روشنگری ملت تشکیل دهند. حکومت یاد شده شمأاقتصادی، ت

ن نزدیک بسازد غربی قرار نداشته باشد، اما چنین یک قوۀ اجرائیه میتواند ما را به آ نوعجزئیات و تعهدات دیموکراسی 

  تا جو دیموکراسی  در میهن  ما  به میان بیاید. 

نظارت و  ت  ضرورت بهحاکمی مشروعیت  و  هستند که نظام سیاسی مخالفین طرز تفکر فوق الذکر به این نظر  

تامین  حاکمیت  قبل از  من را تشکیل میدهد. ستون فقرات  دیموکراسی  ، چیزیکهآن دارد عملکرد  رول دایمی  از کنت

میبینم. در جمهوری ها مرحلۀ قانون  را  وریت قانون ساالر هیک جم ضرورت به میان آمدن ،همه جانبۀ   مردم

عمومی مشروعیت خود را به دست می آورد. شورای ملی وظیفۀ نظارت، طرح و از طریق انتخابات ، حاکمیت یساالر

را به عهده میداشته باشد. کشور ما این فاصله را طی نموده، اما در قدم اول باید یک  گیری تصویب قوانین و حساب

ود تا در کشور حاکمیت ملی، متعهد و کاریگر بوجود آمده و سپس به همین حاکمیت صالحیت و قدرت بیشتر سپرده ش

ردم در تمرکز صالحیت هاست. وت دورۀ مذکور با شرایط حاکمیت تمام نمای ماتف حاکمیت قانون و  نظم به میان آید.

، صدور و اجرای آخرین فیصله ها به دست حکومت دورۀ جمهوریت هئیت حاکمه صالحیت های زیادی داشته طی 

 میباشد.

 استفاده کند، اما اگر جامعۀ مدنی از صالحیت های متذکره بطور نادرست امکان آن نیز محسوس است که هئیت حاکمه  

کنترول و نظارت همه جانبه را به راه اندازند، هئیت حاکمه دست به  و پارلمان بخاطر حراست از  منافع ملی 

، داشته باشدمیت تغییر و برکناری حکومت را نصالحی ذکره در اوضاغ مت قوۀ مقننه با آنکه   ویرانکاری نخواهد زد.

به قدرت  را  بخاطر براندازی حکومت، خود  نترولنظارت و کغالباً از پروسۀ  عادی   ولی بدبختانه در کشور ما

 این هم مشکل دیگری است که با آن مواجه هستیم. یدن و مطرح ساختن بعضی افراد استفاده صورت میگیرد.انرس

 نتیجه گیری:  

سر س خیز زدن به بام را از آستانۀ دخول به مرحلۀ مردم ساالری توقف کنیم و هودر  در شرایط کنونی بهتر است   

 دور سازیم.

تحکیم یافته  و  تا ثبات، استقالل و انکشاف اقتصادی  ما به یک دورۀ قانون ساالری قهار ولی عادل ضرورت داریم

نگری را با معیار های علمی و شناخت مراحل بعدی، یعنی بیداری و روش ده  ورسیمتعاقباً به مرحلۀ  مردم ساالری 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 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

 سوراخی را که از آن خون افغانستان زخمی میچکد ببندیم. برای زیبا سازی نخست  یم. بهتر استاده سازپی اجتماعی 

 تر کوشش خواهیم کرد. بعد رخسار

راآت را در سطح ت کامل اجمشروعیت داشته و صالحی ه اساس ارادۀ مردم به میان آمده،این قانون سازی قهار باید ب

 باشد.ملی داشته 

. در نیز  به میان  بیایند  ری، یعنی احزاب نیرومند  و  سراسریگمان میرود که طی همین دوره بازوهای مردم ساال  

همسن در افغانستان  نیرومند مردم ساالری مضحکۀ بیش نخواهد بود. احزابی که عدم موجودیت احزاب سراسری و

قانون ساالری  بزرگ خواهند شد. آرزو  د کودکان دوگانگی یکجا بزرگ  شده و در زیر سایۀمردم ساالری باشند مانن

 میرود که در آینده با به میان آمدن یک حاکمیت جوان و مردم ساالر افغان از این همه بدبختی ها نجات یابیم.

 به همین امید!   

 پایان

 
 


