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  ٥از  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 انشائیامالئت ليسئوم: نوت 

  م٠٢/٠٨/٢٠٠٩:تاريخ ،  تورنتو-کانادا                         رحاجی اخگ :بقلم 
  
  

  چرا نظام پارلمانی
  

برخالف  نيست مگرچنين ماموری ميتواند" مرکب زعيم" وزيرياوالی تازمانيکه پشتوانۀ حزبی ياقومی نداشته باشدجز
دلسوزهم  شخصی بافرهنگ ، صادق وياحرفی بزند؟ هرقدر ميل  واراده تيم وخانواده رئيس حکومت قدمی بردارد

 کند" استخاره"او همواره از و لينعمت خويش راه برود فقط باشاره و موقعيت خود ناگزيراست بخاطرحفظ مقام و باشد
 و ديکتاتور"بتدريج  رهبر گوش به فرمان باشند" برده" همچو اطاعت نموده و ازيک فرد" ميمونوار"وقتيکه کابينه 

 محاکم سخت تأثير پارلمان و وعقيم ، بخاطريکه حکومت بر حکومت بلکه دولت نيز، فاسد  تنهانه و ميشود" خودکامه
 سارنوالی قوی و پارلمان ، دادگاه و نميتوانيد ضعيف داشته باشد و درکشوريکه حکومت فاسد هرگز است شما گذار

                                                                                                                      .صالح پيداکنيد
  

مانع فزون  پارلمان نتواند و بيان کنند" ترديد بدون ترس و" ضميرشان را مافي ن نتوانندآر نظامی که اعضاء کابينه د
ظام توتاليتر، يک ن قوه مجريه باشند گردست ن و قانون محافظه کار نفاذ محاکم در و انحراف حکومت شود طلبی و
 با يا کنند نقد رئيس دولت را به دمکرتيک اعضاء کابينه ميتوانندبنظام های حتی ش ناکام است درحاليکه در عقيم و
تزيپی لڤنی، وزير معيارهاست چنانچه خانم  چون مشارکت برشالوده منافع ملی و نظرش مخالفت ورزند طرح و
 اما اداری شده بود فساد که متهم بارتشا ، تقلب و چرا ًا استعفی بدهدفور تا خواست ايهود اولمرت ۀ اسرائيل ازخارج

سوء  غصب امالک دولتی ، تاراج و مخدر، متهم به قاچاق مواد حاليکه حتی خانواده رئيس جمهور درافغانستان در
 اساسی جزء قانون حتی نقض مکرر ميکند، تقلب ، ارتشاء ، خيانت و اداری بيداد قدرت ميشوند، فساد استفاده از

نظامی  وبرايش کابينه ، مامورين عاليرتبۀ ملکی و ميکند کانديد را تيم اوست بازهم خود کارهای روزمره جناب و
                                                                                     .رفيق قافله اند و چون همه شريک دزد خوانين کمپاين ميکنند دولت و

  
 برمال معائب هم را و برين کمبودها بنا تيک هريک ازسه مرجع قدرت ، رقابت ميکننداهميشه درنظام های دمکر

اشتباهات  تکرار از و بخشند بهبود را وضع خود تا ورندامي مردم برين مراجع فشار ئينۀ رسانه ها آدر و ميسازند
 حکومت شروع ميشود رابطه ساالری از ام های توتاليتررشوت ، اختالس ، قانونگريزی ونظ ولی در امتناع ورزند

 هم به محاکم تا و ميدهد" حق السکوت"لمان  چون حکومت هم به پار فلج ميسازد و نيزفاسد محاکم را پارلمان و و
کارهای  گرفته و" رشوت"مالک  و ازتجار و ميکند" تقلب" و" غدر" "اختالس" نيز خود و خدمتگذارش باشند

بلکه قربانی  منبع الهام رژيم نيستند مصدرمشروعيت و چنين نظام ها نه تنها مردم در را انجام ميدهد غيرقانونی أنها
بندهای خصوصی حلقات  و دروغ مافيای قدرت ، قربانی زد خيانت حکام ، قربانی جعل و قربانی نيرنگ و ميشوند

ضعيف  و باالخره قربانی يک دولت فاسد تسبيح و و طال  و گارتيغ وند فرصت طلب ، قربانی قانون ستيزی خدا
برفع مشکالت  بخاطريکه چنين حکومت ها هرگزقادر امکانات راضائع ميسازد و هدرميدهد را وعقيم که فرصتها
يلی البته خ" داشتن حکومت مقتدراست پيشرفت هرکشوری مستلزم: گويد بامامي چنانچه او زيرا شد جامعه نخواهند

مصائب  دولت که از قدرت و چنانکه ميان مشارکت در فرق گذاشته نميتوانند متمرکز و ميان حکومت مقتدر ها
                 .کشورماست

  
 نظام توتاليتر اگرمبتنی برحاکميت فردی باشد ضعيف است و و نظام فاسد ترکيب قومی باشد پس اگرنظامی مبتنی بر

 بتوان يک چنين نظامی ساخت  دمکرتيک است بخاطريکه نظام ملی و حزبی باشداگرمبتنی برقابت  ومزدوراست و
 تقويۀ احزاب سياسی و و  يگانه الترناتيف تبعيض وتعصب ، رشدهموارکرد احزاب سياسی را بستررشد اوال بايد

ک هدف بسوی ي و مذهب پرواز فرازقوم ، زبان ، منطقه و بتدريج از درحزب است که مردم ميتواننددمکراتيک 
                                  .جمع شوند " محورملی"بريک  و مشترک بروند

  
 تا رهبری کند تنظيم و "منافع نامشروع گرايشات ناسالم و"از توده های وسيع مردم رابدور حزب است که ميتواند

 اجتماعی افراد سياسی ودانش  سطح درک و حزب است که ميتواند حقوق مشترک خويش برخيزند همه باهم بدفاع از
انسانهای  سازد" ظرفيت" و" شخصيت" منسجم سازد و و بيدار را" غافل وپراگنده"توده های  و باالبرد جامعه را
 و قومی خواهدشد حتما افغانستان نيز، حزبی نشود نظام در مطرح ميشوند اگر و ميکنند رشد يافته خيلی زود سازمان

مرزهای تنگ  از تجزيۀ افغانستان باشد حزب است که ميتواند گذشته ، زمينه سازبرخالف  رقابت های قومی ميتواند



 
 

 
  ٥از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan ريدلطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگي. 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 

چنين  عبورکند پيشرفت جامعه ميشوند شخصيت انسان و زبانی که زشت ترين مانع رشد سمتی و مذهبی و نژادی و
                  .ميکنند  رشد جوامع بدوی خيلی زياد منفی همواره درعدم موجوديت احزاب ملی در و گرايشات عقيم 

  
صف بنديهای قومی ، خردستيزی ، شئونيزم ، بيگانه پرستی،    و مطرح ميشود" قوميت" نبود" عدالت اجتماعی"وقتی 

ولی  خيانت پيامدی ندارد تخريب و خشونتی که جز ميکند درجامعه توليد باالخره خشونت را حس انتقام جوئی و
جزبوسيله رقابت حزبی  چنين حاکميتی را ويک نميتوان پياده ساخت تادمکر پرتوحاکميت ملی و جزدر عدالت را

مذهب محوری که بارزترين عامل  سمت و زبان و قوم و افغانستان بخاطريکه ازين لجنزار ورد آنميتوان بوجود
 پرتو در حاکميت احزاب را و ردهديتوتاليترش راتغي نظام فردی و بايد مدارتاريخ کشوربوده اندنجات يابد بحران در

ناگزيراست کارهای  هرکه حزبی ميسازد قومبازی است از حزب سازی مفيدتر دمنظورنماي نظام پارلمانی تصويب و
 شان بازی و نژاد مشکالت قوم و عواطف و ولی کسانيکه با درميان مردم برود و طرح های مفيدی بريزد خوبی کند

                    .شئونيژم پترول ميريزند برتنور ت عوام بوده وسرنوش" فروش و خريد"هميشه مصروف معامله و تجارت ميکنند
  

 تقسيم کرسيها که جناب کرزی با زبانی را سمتی و گرايشات نژادی و زيرا  شوربختانه افغانستان بسوی تجزيه ميرود
 عمالو ستان راقانونيکه مردم افغان لويه جرگۀ قانون اساسی شروع شد از متنفذين قومی برجسته ميسازد برهبران و

 بلکه ازسنگرقومی وارد برين مبناست که امروزهرکسی نه بخاطراهليت خود و درسرودملی باقوام تقسيم کرد قانونا
خاطريکه تهداب  دپس ماب بديهی است که چنين رقابت های منفی عواقب خطرناک داشته باش و معرکۀ قدرت ميشود

تاحزبگرائی  رداديتغي زبايد بلکه محتوای سرودملی راني تی رارياس سيستم  گذاشته باشيم نه تنها ملت سازی را
حديکه  تا کارت قومی رقابت ميکنند با دبخاطريکه مبارزات انتخاباتی ، حزبی نيست کانديدها جانشين قوم پرستی شو
اباتی انتخ ستاد نسوی مرزاکرزی بد و ميکشند اورا هرکسی رأی ندهد که اگربرهبرقومی أنها خوانين اخطارميدهند

مردمی که برای  خجالت بکشد" خيانت ملی"نکه ازين آبدون  جلب کند را باپول ميفرست تاحمايت پشتونها را خود
نظامی  درکليدی ترين پست های ملکی و و پارلمان کشورشان نماينده دارند رأی ميدهند، در بادآرهبران اسالم 

 ميتوان بازهم از مداخله ، چطور ما درامورکشور و کنندوقتی برای افغانستان نيزرهبرتعين مي پاکستان کارميکنند
بدخشان   مردم باميان ویرا پس با تعين کنند وراء مرزها وقتی رهبرافغانستان رامردمی از حاکميت ملی سخن راند؟

                                                             .توجه هم نخواهد کرد نها آمشکالت به احتياجات و چون نيازندارد  چه نيازی دارد؟ ---و
 با قندهاری خيلی راحت ترميتواند توسط احزاب رهبری شود نظامی داشته باشيم که عوض افراد درکشور اگرما

 ترک همزبان  وی بساد و ای بساهندو: ميگويد موالنا برنامۀ مشترک دارند هدف و دوچون هر تفاهم کند جوزجانی 
قبيله ساالراست نظامی که قوميت  باشد"انحصاری و متمرکز"زمانيکه نظام ، توتاليتر ولی تا چون بيگانگان ، وترک 

قاعده  ستراتيزی و  هدف ون نه بحيثآقانونگرائی در ارزشمداری و شايسته ساالری و و براهليت ترجيح ميدهد را
دربرابرهم مصروف جنگی اقوام نخبه های  تازمانيکه چنين باشد کاری بلکه بعنوان ابزارسياسی مطرح است و

                                  .تالش ديگری راخنثی سازد  طرح و هريک ميخواهد و ومخفيانه اند مرموز هرچند
 ملی ميشود بلکه باعث تضاد ورده نميتواند آبوجود دولت وفاق ملی را تقسيم قدرت براساس فيصدی قومی هرگز

جانشين  شايسته ساالری نميتواند اقوام رقايت نکنند جوامع بدوی تازمانيکه احزاب ، عوض اشخاص و در خصوصا
 جلوتحميل سليقه و جامع شود وسازوکارهای بزرگ و طراح برنامه ها حزب است که ميتواند رابطه ساالری شود

امروزدرافريقای جنوبی رهبرحزب دريک انتخابات  بگيرد حکام را وتزويرخصوصا وزر های شخصی ارباب زور
محورنيست  چون ديگرنظام ، فرد برکنارميسازد حزب اورا وقتی اشتباه ميکند تيک رئيس جمهورميشوداودمکر زادآ

" اصول"بلکه  تنگ شان خواست بکنندکه عبدالرحمان سفاک ، مالعمرشياد ياکرزی ماکياوليست بتوانندهرچی دل
 حيثيت شهروندی واحد حقوق و و برابرش يکسان مسئول  اند قانونيکه همه اتباع  در ، حکومت ميکند"قانون"و

يافت که دادگاه  خواهد همان کيفری را اگرمرتکب اشتباهی شود بقدريکه رئيس جمهور دارند ناپذير وترديد
رهبران دولتی راديديم که زندانی شدند؟  ب کمترشخصيت های طرازاول ومگردرغر برهرمجرم ديگری صادرميکند

پرويزکامبخش  چنانچه  واسطه بری الذمه شوند باپرداخت رشوت يا افغانستان ميتوانند کشورهای مانند که در کسانيرا
 لۀ جامعه جهانی وازمداخ بعد و انترنت محکوم باعدام ميشود مطالعۀ فقط يک مقاله از باتهام کاپی ودانشجوی جوان 

کسانيکه برکودکان  بزرگترين قاچاقبران حرفوی ، تروريستان معروف وسال محبوس ولی ٢٠تالش بيدريغ داخلی 
  درچنين دولت قبيله ساالرميشوند رها بخاطريکه عضوخانواده تيم رئيس جمهوراند هشت ساله تجاوزکرده اند

ولی  عفوميشوند ب شنيع ترين جنايات ياخيانت شده باشندحتی مرتک رابطه دارند کسانيکه واسطه و وارزش ستيز
حتی اعدام  بايک اشتباه اندک عمری درسلول زندان باقيمانده و محکوم جامعه اند طبقۀ محروم و کسانيکه از
                                      .تيک که برشالوده حاکميت قانون استوارباشدادمکر نه ملی و طبقاتی است و چون نظام ، قومی و خواهندشد

  
 مانده ناشی از نظام های ممالک عقب فساد فاسدترهم ميشود باشد فردمحور و نظام ، متمرکز غم انگيزاينکه هرقدر

غارتگراداره  حاکميت فرديست که توسط باندهای چاپلوس ، فرصت طلب ، نيرنگباز، قاچاقبر، قومگرا، جاسوس و
هيچوقت  مارکه  شريان دولت جريان دارد خون در  قانون همچوروابط عوض چون درين نظام ها ميشوند
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تقسيم وظائف  و برشالوده تفکيک قوا" کثرتگرا و غيرمتمرکز"قانون محور ولی نظام حزبی و زاد کبوترنخواهد
استعفاء بلکه  از وضعيف ناگزير بقدريکه رهبران فاسد زيرچشم دارد دولت ديگری را هرکسی در استواراست و

 کرزی نميتوانند وتزويرمانند بازور شرايط رهبری اند که واجد ثابت کنند کسانيکه نتوانند و ميشونداستيضاح 
                                                                                                        .حکومت کنند 

  
 نظام رياستی چون احزاب نقش کليدی ندارند که در بدين معنا ندشورای ملی تبارزميک نظام پارلمانی در فائده بزرگتر

دربدل منافع شخصی  را هرشرايطی موضع خود در و معامله ميشوند پارلمان بنام مردم وارد که در افراداند
 زحمايت ا و وبندها چنين زد که باثر نام می برد يکل نويسنده عرب برخی نمايندگان کشورش راهچنانکه  يرميدهنديتغ

 وملياردها جاسوسی مالک شرکت ها ثارعتيقه و آوقاچاق انسان و مواضع حکومت ، مجرمين ، مافيای موادمخدر
 هستند برنامه ها نظام پارلمانی احزاب ، اهداف و حاالنکه در توجيه کردند اشتباه حکومت را هرخيانت و دالرشده و

 که عليه اکثريت حاکم در اص نه بلکه احزابی اندپارلمان اشخ طرف حکومت در و پارلمان رقابت ميکنند که در
 يابد نفوذ طريق تطميع افراد برپارلمان از بنابرين قاعده حکومت نميتواند دوحکومت ائتالف کرده ان پارلمان

شده خلع صالحيت که  وزيری را يارئيس حکومت نميتواند شد نخواهند  سبزيک شب از  بعد سرخوهرگزکارتهای
                                                                                                                                                 .ديگرحمايت کند 

  
 اداری در زمانيکه سيستم سياسی و تا سيستم ساالريست و عصرمديريت ، تکنالوژی ، جهانی شدن و عصرما
چهره ، ديگرهيچ چيزی  جزچند کرزی هم بقدرت برسد از هرکسی غير وريخته نشودن از مدرنيزه و کشورما

پول های سرازيرشده  هرگز درافغانستان ميساختند لشکرشان سيستم را عوض ازدياد اگرخارجی ها کرد رنخواهديتغي
يک سفيده    ونام شاهی ريازبن جزتغي ولی بعد ميشد تکليف مردم أشکار روشن و مسيرما چنين به هدرنمی رفت و
خواهی  خود توطئۀ پاکستان و قربانی طرح و چون مردم ما نکرد ريفرسوده ، هيچ چيزی تغي کاری برمنزل کهنه و

                                       .تاريخ رابارديگرتکرارکنيم  وبايد شد وجهالت سياسی رهبران خود
  

يک  نبود بحران امروز ناشی از بسازد جامعه را نظامی که بتواندتاحکمرانی ،  دارد  افغانستان به نظام سازی نياز
 .ودولت ملی راجزاحزاب ملی ساخته نميتوانند بسازد فقط دولت ملی ميتواند جامعه مدنی است چنين جامعه ای را
 ورنيازهای واحدی ، بد و واهداف مشترک داشته باشند که افکار جمع شوند دريک سازمان سياسی افرادی ميتوانند

امت من هيچگاه : ميگويد} ص{پيامبراکرم  برمحورخيانت توافق کنند سراسرکشور زيادی از ازانتظاراست که تعداد
                                                                                                                                      ).برمحورباطل متحدنمی شوند

  
مرتکب جنايات وحشيانه  دراروپا نه تنها بخاطريکه نازيها تيک خلق استثناء بودنداحزب دمکر حزب نازی درألمان و

کجامعلوم که  از مردم جرمنی ديگربه احزاب سياسی رأی ميدادند؟ نبايد بلکه جنگ جهانی راشعله ورساختند شدند
که  چرا خدمات شايان بوطن نشوند؟ مصدر ق اگرازطريق انتخابات بقدرت برسندتيک خلاهمين بقايای حزب دمکر

 يديالوژيک مانده اندآنه راست قديم ديگر عالوه برين نه گروه های چپ و ديدند را  وخيانت رهبران خودقلدری نتيجه
 گلبدين بوزارت ميخورند ، دريک ظرف غذا سفيرامريکا سياف با استاد ربانی باجنرال گالبزوی و امروزاستاد

شکريه بارکزی درشوری فرکسيون  وازبانوان راتجويزميدهد، راکتی باآخارجۀ انگليس نماينده ميفرستد ، شينواری 
 سالح گرفته وروستار برخی کشورهای عضوائتالف پول و از پذير نا مدارک انکار و طالبان بنابرشواهد و ميسازد

برسميت  را"  مقاومت ملی" اگرجامعه جهانی برهبری امريکا: گويد تره کی درمصاحبه باتلويزيون پيام افغان مي
سپس  جمله طالبان يک حکومت مؤقت تشکيل داده و افغانستان از که تمام نيروهای مطرح در اجازه دهند شناخته و

ان نطاق شورشي اين سخن تئورسن و پافشاری نخواهندکرد طالبان به خروج فوری ناتو براه اندازند انتخابات را
                                                                              .که جنگ مخالفين مسلح ، انگيزه سياسی داردتادينی  درغرب ميرساند

  
 پس مردم افغانستان به نظام استبدادی است حاکميت ، قومی و ملی سراغ ندارد درهرکشوريکه احزاب قوی و

درعمل  مشارکت ملی را و مرکزبواليت توسعه بخشد نظامی که قدرت را از دارند بيشتر مبرم و پارلمانی نياز
مشکالت زيادی  ولی اين راه دشواريست که باموانع و درخدمت مردم باشد نظامی که ازمردم و تبارزدهد

 ملی ، مدرن،  طبقاتی به يک نظام يک حاکميت تک محور، قبيله ساالر، خانوادگی و از چراکه عبور شد روبروخواهد
درين  مشايخ مفتخوار و مخدر مافيای مواد خوانين و هم ساده نيست که هزينه نداشته باشد نقدرآتيک ادمکر مردمی و

واليات  توزيع قدرت در خاموش مانند؟ دو تحول درين نظام باشن شاهد که نميتوانند سيستم فرسوده منافع سرشاردارند
 نيست بلکه باعث تحکيم وحدت ملی و نظام پارلمانی ادعاميکنند لفين فدراليزم وتجزيه چنانچه مخا نه تنهازمينه ساز

ولی  فدراليزم گرچه درشرايط کنونی افغانستان قابليت تطبيق ندارد روابط سازمانيافتۀ قانونی نهادهای دولتی نيزميشود
 توسعه خواهد رکتی راسی مشاادمکر بوجه احسن تضمين نموده و کشورهای کثيرالقومی عدالت اجتماعی را در

که اين رهبران جزتأمين مناقع خويش  چرا نظام هرگزتحقق پذيرنيست ؟ مشارکت سران قومی در عدالتی که با بخشيد



 
 

 
  ٥از  ٤ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan ريدلطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگي. 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 

 بازخيلی به سهولت ميتوانند و بخاطرچنين منافع تامشروع مرتکب هرنوع خيانت ميشوند و ديگری ندارند هيچ هدف 
                                              .کم چنين خيانت هاعاجزاند  درک کيف و عوامی که حتی از راضی سازند تسخيرو و تخدير عوام را

  
 حالت گذار در  کشورمامجرمين ، برحلقوم مفسدين و  مردم شمشيری ميشودیرا آتيک شدادمکر وقتی نظام ، ملی و

ولی سوال  نوسازی کنند مردم همه چيزشان را بايد جامعۀ بدوی است و ازين قراردادهای تاريخ گذشتۀ اجتماعی و
بيداری  تا و سی  ترويج نيابدافرهنگ دمکر پس تا نوسازد؟ از چيزی را ميتواند فکرکسی نونشود اينجاست که تا

کمرنگ ساخت بدبختانه  خرافات اجتماعی را نميتوان عنعنات عقيم تاريخی و اکادميک نشود سياسی مردم کاناليزه و
عواطفی که  اردمعرکۀ سرنوشت ميشود و} احساسات{سربسته عوض عقل ، همواره عواطف  جوامع بدوی و در

 ديگرانديشی توسط ارباب منافع بخصوص استخدام و برابرمدرنيزم ، پلوراليزم ، سنت شکنی  ، ابتکار همواره در
موضع گرفته  منافع خود حديکه اين مردم هميشه برضد تا درک واقعيتهای دردناک غافل ميسازد مردم را از و ميشود

  که چه کنندوچرا؟                                  بيأموزند برين  مردم بايد بنا ازند مرموزشان می پرد دشمنان درکمين خفته و بدفاع از و
  

 مذهبی بخاطر خيلی سريع به الگوی از خشونت های قومی و غرق در سربسته و ه وجنگزد لبنان ازيک کشور
دانشگاهی  اين رسانه ها عمل کردند بوظيفه خودرسانه هاکه  خاورميانه تبديل شد پيشرفته در تيک واکشورهای دمکر

تسامح ، {پذيری ، همديگر} يافته سازمان و مدار حيات مدنی قانون{ترويج فرهنگ سياسی  برای تدريس و شدند
 شناخت مبادی حقوق بشرو{، حقوق بشر} جامعه فرهنگ رقابت در{، رقابت مشروع}گذشت تواضع ، حزم و

کادميک امناظره های  با که  ذهنيت مردم را} سياسی تنوع فرهنگی و تکثرگرائی و{پلوراليزم  و} شهروندی
 يردادنديجدی تغ و نين مباحث داغ ، صريح کانال های مخصوص چ از تاريخی  وقفه ناپذير فرهنگی ، سياسی  و
بهترين است نظرش  مذهب او ياقوم و وردآبدست  را حقوق خود ميتواند اميلۀ سالحدفقط ب کسيکه تصورميکر

 ديگرمحکوم و" دهکده جهانی"در تا جستجوکند مردمی را  و راه های مشروع که بايد ومتوجه شد رکرديتغي
رکرده است ولی يجهانی که همه چيزش تغي جهان ديگری زندگی ميکند چراکه در نشود جامعه تجريد همچومجرمی از

چون درين  حتی کانديدان رياست جمهوری ازمناظره فرارميکنند افغانستان ازين مباحث هنوزهم خبری نيست و در
ت ، فرهنگ جنگ ، خشونکشورما  هم در که هنوز ديگرهيچ چرا باخودشان است و"  حقيقت مطلق"که  توهم اند

                                                                    .نيرنگ وفرارازمسئوليت پذيری حاکم است
  

درنظرداشت تجارب چندين  ولی با رويدست دارد نشرفقط اخبار و باين منظور گرچی شنيدم که خرم تلويزيونی را
 ملی باشد مسائل حاد علمی در زاد آينکه تدويرمباحثا چنين ابتکاری قبل از ساله ميتوان پنداشت که هدف از

دعوت  گردی وزارت درين ميزها فقط کسانی را مطالب رژيم است و مسيرمنافع و ذهنيت سازی در تخديرعوام و
هدف  کرد هرگزمطرح نخواهند جامع را ازجانب ديگرسواالت جدی و و خطوط سرخ عبورنکنند که از کرد خواهد

اين  و زبان رابشنود دو تا  که درعين برنامه ، مخاطب ناگزيزميشودتحميل زبان پشتواست  وتلقين ديگرش تدريس و
جزبزبان مادری  مصادره حق شهروندی کسانيست که عالقه ندارند تهاجم فرهنگی و و وقيحانه ترين شکل استعمار

 در مخلوط کرديم پس چرا  رازبان دو که بخاطروحدت ملی ما اگرتحميلگران ادعاميکنند خطاب قرارگيرند مورد خود
درج زبان فارسی  فرهنگ از وحتی همين اليحۀ وزارت اطالعات و دربانکنوتها ملی مخالفت ورزيدند؟ چرا سرود

چراسيستم  ؟مصادره کردند کلمات فارسی را چرا مانع نصب اليحۀ دانشگاه کابل شدند؟ امتناع ورزيدند؟ چرا
بقدريکه زيرنام امتحان  تربيه نيزچنين تالشی جريان دارد روزارت تعليم ود مخابرات بزبان فقط پشتوعيارشده است و

حاليکه اکثريت  ودر کاهش دهند مامورين غيرپشتون را هم معلمين و هنوز اصالحات اداری ميخواهند سويه و
مگراينکارهم  تدريس ميکند بزبان پشتو استاد ولی معلم و شاگردان حتی محصلين درصنف پشتون نيستند

چرا اکادمی علوم ،  فقط بزبان پشتواست حتی تکت هواپيما؟} تذکره{شناسنامۀ ملی  چرا طروحدت ملی است ؟بخا
 وحدت ملی بود طرف اين نهاد بخاطر افغانستان از تخمين فيصدی قومی در مگر پشتوتولنۀ امروزشده است؟

 تلويزيون جهانی فارسی شدند؟کابل ؟ چرامانع تأسيس  قوم خاص در نظامی از مامورين ملکی و %٨٠ياتوظيف 
حاليکه  در اهانت أميزمشاهده ميشود؟ کدام يک ، اين شيوه بدوی و درده هاکشور، چندزبان ، ملی ورسمی است در

هم شوندعوض  برين رسانه های دولتی هرقدرزياد ملی کشوراست  بنا بزبان های رسمی و مثال سرودملی کانادا
تخديرچنانچه درين راديوتلويزيونی  ذهنيت ملی را و تبليغ ميکنند له راملی فرهنگ قبي ترويج فرهنگ سياسی و

                                                                                                                .ماشاهديم " ملی" باصطالح 
  

فقط بزبان فارسی دری  حکومت بايد ی برخوردارندحيثيت مساو گويان ازحقوق و پارسي اگرفارسی نيزملی است و
که دوزبان  جمله کانادا طوريکه درخيلی کشورهای ديگراز چنانچه بزبان پشتو ساعته داشته باشد٢٤وسيمای  صدا

حق  که شهروند نشريه دارند فقط به هريک ازين زبانها رسانه ها رسمی اند فرانسوی زبان های ملی و انگليسی و
شان درکابل فقط بزبان مادری خود چراپشتونها دچيزی تحميل شو بدون اينکه براو دارد مشاهده را وانتخاب شنيدن 

قانون اساسی نپذيرفته  قومی را مگرتنوع فرهنگی و ترکتباران نيز؟ گويان و پارسي چرا و نداشته باشندسيما و صدا



 
 

 
  ٥از  ٥ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan ريدلطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگي. 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 

سرقت ميشود؟  لويزيون دولتی رامشاهده کنندبرنامۀ ت يا بشنوند اخبار که ناگزيراند گوياني چقدروقت پارسي است؟
 در ، امروزپياده پرست را نژاد  شخصی چندۀسليق و بخاطريکه حس فزون طلبی خرم ها را اشباع کرده باشند

بان فقط بز ----خيبرو نه رسمی ولی چندين راديوتلويزيون مانند وجوديکه پشتونه زبان ملی است و پاکستان  با
                                                                                                                                          .پشتونشريه دارد 

  
هويت نژادی  ونه چون شتربدم خری بسته باشد برجسته شود هويت مشخص خود فارسی دری با بايد درافغانستان نيز

 امروزفقط اسرائيل و نيزمسخ ميکنند گويان را که هويت فرهنگی پارسي کافی نبود ردادنديراتغيقوام ميهنی ديگرا و
نيزه سازی کشور، وحدت ملی رابذرکردوملت  ميتوان باچنين پشتو بس چطور و ميشوند قبائل ياد افغانستان بنام اجداد

زوير، ديگرنميتوان حق تعين وت زور دولت ملی نداشته باشيم وحدت ملی توهمی بيش  نيست با تا واحدی ساخت؟
مرزهای  اصل تکثرگرائی اعتراف کنيم و تيک واسرنوشت را ازکسی گرفت پس بهتراست که به ارزشهای دمکر

                               .قانونی حقوق ديگران رابحيث خطوط سرخ منافع ملی عبورناپذيرسازيم 
بيکاری  جهان فقرو و ديگرمناطق کشور در قبائل است مگرکه فقراقتصادی عامل شورش در تصورميکنند  دوستانی

 ---و ، ازبيکهامگراعراب بخاطرپول بکشد؟ که خودش را مادی دارد وجوان پانزده ساله چی نياز سراغ ندارد
بيکاران درگيتی ،  همه فقراء و بايد خشونت شود اگرفقر، عامل تروريزم و و بخاطرمشکالت مادی تروريست شدند؟

 خشونت را و ونهادالر، موادمخدريسرازيرشدن مل سرکها ، انکشاف و برعکس ، اعمار ترورکنند راپولداران 
وملی که  قانونگرا قوی و يک نظام صالح و بيکاری بلکه نبود و ت بنابرين واقعيت نه فقردرجنوب افزايش داده اس

مخالفين  ضعيف باشد و دولت ، فاسدبقدريکه  پرتوعدالت باشدعامل تداوم جنگ است و قادربرفع مشکالت جامعه در
مشکل  توجيه کنند کسانيکه ميخواهند را جنايات خود مشکالت مردم استفاده سياسی نموده شورش و از بهترميتوانند
طالبان مصروف  فاع از غيرمستقيم بد توجيه اقتصادی کنند فرمولهای قومی حل نموده وجنگ را با افغانستان را

جمله تروريستهاست  وبرای طالبان تبليغ  عامل ديگر، عدم مجازات مجرمين از جيه ميکننديعنی تروريزم راتو هستند
 واليات سازماندهی کنند واسطه و ديگر درکابل و تشويش افرادشان را بدون ترس و تا ت بخشيده أکه طالبان راجر

 سراسرافغانستان بارد در را هاچنان أفزوده است که پشتون نهاآموفقيت   دستگاه دولت بروحيه و رابطه مخالفين در
به شکست مخالفين نيست  ضعيف هرگزقادر و که دولتی چنين فاسد چون مردم نيزباين باورشده اند يگرجذب ميکنند

مخالفين  شوند فاسد امان باشيم اين يک قاعده است که هرقدردولتهاضعيف و شرشان در کاری کنيم که از بايد پس ما
                                  ؟وهرموفقيتی موفقيت فريندآهرشکستی شکست مي: که  دمگرنگفته اند ميشون ارتراميدو تهاقوی تر، جدی تروآ
  

تحولی  و رستاخيز تا ديوتلويزيون درجنوب نصب ميکردهزاردستگاه را٢١ هزارعسکر، ٢١عوض  کاشکه اوباما
 جنگ امروزاد ب لعنت برين تقليد تقليدشان برباد داد   ای دوصد خلق را: چون  وردآمي درافکاروعنعنات عوام بوجود
، "رسوم حاکم درين مناطق و باورها"مدرنيزم است ، ميان پلوراليزم و قبيله ساالری  درمنطقه ، جنگ ميان سنت و

 چون فرهنگ و نميتوان جزبا سالح فرهنگ برد ايجابات چنين جنگی را باالخره ميان خرافات و تحجرو و يان تجددم
 از دمشارکت دارن بدون شک درين جنگ منافع و ندازندآمي بدريا کسانيکه کتاب را قراردارند برابرهم  خشونت در

 طريق مدارس و استخبارات پاکستان از چطور و که چقدرجاهل اند جريان مصاحبه بادستگيرشدگان معلوم ميشود
عواطف دينی کسانيکه  دردام ميأندازد؟ ساده لوحی خصوصاپشتون را و جيرش جوانان خوشباور روحانيون وابسته وا

 قرنها استخبارات خارجی شده است که اگرباين مردم تبليغات نشود بسترتغذيۀ تروريزم و دانش سياسی ندارند درک و
برتريخواهی  مقاومت عليه اشغال و فی سبيل اهللا و جهاد اسالم و زيرنام دفاع از تا بيدارشوند مردم بايد دقربانی ميشون

 و" مليشه"هايوی واربکی  پس قبائل عوض ادارات مجلل و بيش ازين درخدمت استخبارات پاکستان قرارنگيرند
برای مردم تفهيم که دين  و نقدکنند  راخوارج برسانه هايکه عقائد نکشاف فکری نيازدارن اتجهيزات نظامی با

 راعليه مجاهدين بگمارد تيک خلق توانست مالهاادين چيزديگری تعجب است که حزب دمکر استفاده از چيزيست و
ولی دولت اسالمی تاکنون ازسازماندهی روحانيون عليه تروريزم نه تنهاعاجزمانده است بلکه شورای علماء که 

افغانی القاعده  به طالبان يعنی جناح نظامی و خدمت را و حکومت ميگيرند معاش را از ددرباری ان مفتيان دولتی و
مسلمانی ديگرکجاماند؟                                                                                                          مکه خيزد از چون کفر ميکنند

سی درغرب محصول تالش ادمکر حاکميت قانون و نباشد که فرهنگ ستيز دارند به دولتی نياز تان امروزمردم افغانس
 تيک ازهيچ ايثاری دريغ نورزيدندانهادينه شدن ارزشهای دمکر رهبرانی است که بخاطرمردم ساالری و حکام و

 ازحاکميت مردم نوشت درحاليکه پنجاه مقاله بدفاع و زمان تصدی وظيفه يک صد در امريکا يکی ازروساء جمهور
 يک خان وسردار از وقتی روشنفکرماچنين باشد قدرت فروگذارنکرد هيچ تالشی بخاطرانحصار جناب کرزی از

خودمحوريعنی قبيله وی داريم   ذهنيت استبدادی و علت اينجاست که هنوزما چه توقع ميتوان داشت؟ مال ومالک و
که رهبردرکشورحيثيت پدردرخانواده رادارد ربی  زيرا ستان ترويج نموده اندافغان در ذهنيتی که نظام های متمرکز

  .زدنی علما
  پايان

                   


