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  سخنی با فرزندان زمانه
  ديموکراسی تبديل به يک فريضهٔ  جھانی شده است

  
ديموکراسی فريضهٔ  زمان شده است آمريکا لنگرزمين و آسمان و  

 

.اگرفردا افغانستانی ديموکرات وجودخارجی پيداکند ، ھرمحکمه ای اخذ پول ازبيگانه رامحکوم خواھد ساخت   

 چرا سرو تهٔ  اين ديموکراسی مفروض معلوم نيست ؟

"فيگارو"ت است وزيرخارجهٔ  جمھوری اسEمی ايران گفت ،ايران کشور ديموکرا  

.مثل اعEی ديموکراسی بود" رفقا "سالھای دراز شوروی درلسان   

.جمھوری ھای اقمارشوروی ھمه ديموکرات خوانده می شدند  

.چين کمونيست ھنوز درھمان مايه ديموکرات است   

.افغانستان جديدا ديموکرات شده است ، بگذريم ازاينکه کی ھا برگزيده ھای کجاھا اند  

در فتح آمريکاست و بطرف ديموکراسی موعود می رود و فعEٔ چندسالی است که به آموزش ديموکراسی  افغانستان
.درآغوش باز آمريکا می پردازد و ادای فريضه می کند   

اين . نام داشت " سياست فضای باز "يا " فضای بازسياسی " دردورهٔ رياست جمھوری جيمی کارتر اين ديموکراسی 
.طEح فضای باز را تئوريسن ھای نژادگرای ھيتلری پيش ازآن بکاربرده بودند اص  

ھم ناميد ، يعنی ) اخEق گرا(بياد آريم جيمی کارتر خمينی رامرد مقدس و روحانی واقعی پنداشت و او را موراليست 
.رد ارج ميگذابه اخEق انسانی  درسياست اخEق سياسی را درباور خود دارد، کسی کهکسی که   

البته ديموکراسی باری ازاخEق وانسان دوستی درخود دارد ، ولی سرانجام وقتی انسانھا پای صندق رٔای می روند اين 
.رقم و شمار آرأ  است که تعيين سرنوشت می کند   

.ميليون جرمن به ھيتلر رٔای دادند  ١٣  

.ادند ميليون ايرانی دررفراندم خمينی به جمھوری اسEمی خمينی رٔای د ١۶  

ھد که چگونه برداشت ما از ديموکراسی بااندک دخالت متعصبان از اين مثالھا درتاريخ معاصر بسيار است ونشان ميد
وازقضا . دخالت خارجی دراستقرار ديموکراسی ميمون و مبارک نيست . درونی و متفرعان بيرونی خدشه برميدارد 

. ديموکراسی در کشور خود ما و سراسر شرق ميانه ھستيمرار اينک شاھد دخالت خارجی به قصد جا انداختن يا استق  

دارد بسيارمتفاوت از اين دخالت درعربستان سعودی صورتی دارد متفاوت از عراق و مثEٔ درفلسطين رنگ وريختی 
اين دخالت صدور ديموکراسی نيست ، تحميل نوع دلخواھی است از ديموکراسی ، يعنی نوعی ديموکراسی . افغانستان 

.که در راستای نيات دخالتگر باشد   

ازديموکراسی نزد دوفاتح افغانستان ، يعنی آمريکا و انگليس ، به يک معنا وبه يک صورت نيست درافغانستان برداشت 
. 

اين . متاسفانه يا خوشبختانه شخصيت ھای سياسی و اپوزسيون ھای مختلف افغانھا اينک ھمه حامل پيام ديموکراسی اند 
ولی اين که ذھن سياسی . ، عين اميد است که ذھن سياسی آبستن خوبی ھا باشد  عين صEح است ،خواست مردم است 

.آبستن ديموکراسی ھرگز نزايد ،نشان دھندهٔ  آبستنی کاذب است ، پس عقيم ،سترون و نازا است ،بالقوه و بالفعل   

ديموکراسی ، در عمل شخصيتھای سياسی و اپوزسيونھای رنگ رنگ و پر شمار مژده بخش تقريبأ  ھشت سال است که 
ھا گردھمايی ھای کوچک و بزرگ ، احترام به مبانی ديموکراسی ورعايت اصول و سازماندھی سالم  و نظر ، در جلسه

. اين سازماندھی ازبرای تحقق ديموکراسی تنھا در اعEميه ھاست و در يگان سخنرانی ھا . ، نکردند   

. اداران بايد صورت گيرد و تٔامين مالی از خود و ھو. حرکتھای فکری را نخست آرمانی و سپس سازمانی kزم است 
سپس . يعنی که مبشران ديموکراسی نخست نياز به بررسی و تبادل نظر عميقی دارند تا به نشر بيان نامه ای منتھی شود 

من به ديموکراسی و پيشنھاد کنند و افراد مؤ  کراتيککه ازنشر و بحث مطمين شدند kزم است سازمانی صد در صد ديمو
.فعال و راغب به کار سياسی را جذب نمايند و بر اساس اين ميکانيسم امورمالی خود را سروسامان دھند   

اين ديگر بجا  .اين نمی شود که سياست اپوزسيون يا شخصيت سياسی  درست در جھت سياست خارجی آمريکا باشد 
موکراسی خواھی ما طول و عرض وعمقی در حد اظھارات بعضی سران آمريکا يا صاحب نخواھد بود که آرمان دي
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اين ديگر درست نيست که فEن و بھمان سناتور آمريکايی خود را مظھر کمک . نظران وابسته و پيوستهٔ  kبی ھا باشد 
.مالی و معنوی فEن و بھمان شخصيت وکانديد سياسی ،بداند   

افعانھای آزاد و مبارز اگر سازمانی مبارز و صحيح العمل را دربرابر خود يا مقابل خود .  ست اينھا ھمه دخالت اجنبی ا
علت آن است که سراسيمگی بعضی از افراد که  و اگر امروز نمی جنبند. ببينند ، قادر اند ھزينهٔ  مبارزه را تامين کنند 

ديموکراسی موعود امروز دست نشانده گی فردای ما به آستان فEن دول معظم سر می سايند ، به آنھا می فھماند که 
وطن پرستان افغان می دانند که ھر کسی کاسهٔ  گدايی نزد بيگانه برد ،آبروی افغانستان و افغان و مبارزه . راخبرميدھد 
البی ،از حساب مبارزهٔ  افغانھای آزاد با دنبالچه ھای فEن وبھمان کشور و اخوانيت شرق ميانهٔ  جھادی ط. را می برد

.حساب طرحھای آزمندانهٔ  آمريکا انگليس در کشور ما جدا است   

ناسيوناليست اثباتی ، و حق آمريکا لنگر زمين و آسمان نشده است ، کشوری است بزرگ و غنی و ديموکرات و به شدت 
نيم که آمريکا تنھا مدل وما به سبب قدرت عظيم رسانه ھا نبايد باور ک. دارد جاذبهٔ  خودرا به محتاجان جھان بفروشد 

.ديموکراسی است   

و برای اين ھدف بلند ، طبعی بلند در سياست kزم است و . ما نيز حق داريم به ديموکراسی افغانی آينده فکر کنيم 
آن ديموکراسی که اساس اش بردخالت و آن دخالتی که ھدفش خريد وجدان ملی ما باشد در ذھن . سازماندھی واقعی 

نبايد به درگاه بيگانهٔ  فرصت طلب دست استغاثه برد ، اگر نه حرف ازديموکراسی نبايد . د افغان نمی نشيند آزا انسانھای
.زد   

اين را بايد بدانيم که ديموکراسی باب طبع کشورھای ھمچون افغانستان حتما ازمقوله ای سوای ديموکراسی غربی خواھد 
و اروپايی ھا بفھمانند که اگرلشکرکشی ھا ديموکراسی می کاشت   بود  و اينرا روشنفکران ما بايد به آمريکايی ھا

ميان منافع ديگری و ديگران و مصلحت . مراکش ، الجزاير ، ليبيا ، تونس ، ومصر امروز بھترين ديموکراسی ھا بودند 
.افغانھا تفاوت بسيار است   

 سرشناس يک چھرهٔ . ھيچ آفت درکارسياسی وبخصوص بعد ازيک شکست سياسی خطرناکتر از وابستگی نيست 

. ،يک کانديد مطرح سياسی که کارخود را به اتکأ  ديگران شروع کند kمحال کارش به دست نشانده گی می کشد سياسی 

اين جاست که تبديل به قمری . ھد و نه برعکس زيرا در ھر آن بايد حرکات خود را با حامی و مخدوم خود تطبيق د
شخصيت مطرح  سازمان و. ازاقمار مصنوعی آن قدرت حمايت کننده واگر راستش را بخواھيم آلت فعل ،می شود 

قدرت . سياسی وابسته در قدرت حمايتگر خود اثری ندارد و شٔان وی از حد يک خبر چين وگزارشگر فراتر نمی رود 
در حالی . اھی کند فرد و سازمان تابع و شخصيت مورد حمايت را در آن شريک و سھيم می سازد حمايت کننده ھراشتب

که فرد و سازمان تابع و شخصيت مورد حمايت در قبال بھترين خدمات خود پاداشی جز آنچه می گرفته و لقبی جز آنچه 
.نمی گيرد ) دست نشانده ( داشته است   

جامعه را حل کنند غنی احمدزی بپرسم که می خواھند کدام مشکل اساسی و بنيادی در خاتمه می خواھم از داکتر اشرف 
 که ديگران نتوانسته اند يا نمی توانند يا نمی خواھند حل کنند ؟

 آيا قطع جنگ و اعادهٔ  صلح در حد توانايی ھای آقای داکتراشرف غنی احمدزی است يا خير ؟
  

 


