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 "یک روح در دو جسم"
 

 22شره مورخ عنوان "دیموکراسی دحل الره نده!" )منت تسمیع الدین افغانی تحجناب محترم  ۀمقال
ً نوشته محترمخواندموزین ( را دراین پورتال  2018دسمبر  زیر عنوان  جناب سدید  . متعاقبا

خواستم   دسمبر( توجه مرا جلب کرد. 27)مورخ "دموکراسی، بهترین راه حل مشکالت ما" 
بدینوسیله یک تبصره کوتاه در زمینه داشته باشم. با آنکه هردو نوشته در عنوان ازهم متفاوت و 

  حیث یک راه حلشته به دفاع از دموکراسی بوهر دو ن متندر تناقض معلوم میشوند، ولی در  ظاهراً 
مورد  "تیر"توتالینوع نظامهای را در برابر دموکراسی ، با این تفاوت که آقای سدید ستا  پرداخته

بطور کل کشوربه حیث بهترین راه حل مشکالت  لزوم و ضرورت دموکراسیبر و مقایسه قرار داده
خود  تیزه نمودن نظام و جامعۀراما به حرکت به سوی دموک»اند که:  توصیه کرده ونموده تأکید 

ع موجود ضوبه افغانی  بجنا ، اما«یش تمرین دموکراسی کنیمپکمکان ادامه بدهیم و بیشتر از 
 تراه حل مشکال موجود حالتدموکراسی و بازار آزاد در این »که:  نوشته انده و نموداشاره کشور

ضرورت  میانهعبوری مرحله ، بلکه برای رسیدن به دموکراسی در افغانستان یک کشور نیستدر 
برای یک نظام و سیستم به  مشکالت جاری با درنظر داشتبیائید »و عالوه کرده اند که: « است.

 «را داشته باشد.آنکشور امکان تطبیق و عملی کردن شکل افغانی کار کنیم که 

به دموکراسی به حیث یک راه حل همنظر اند، ولی  نویسنده محترم ل واضح میشود که هردودراین حا
در  دموکراسی را که با شرایط و احوال کشور قابلیت تطبیق داشته باشد،  تحققافغانی راه  قایآ

میدانند که باید برای باور شدن نهال دموکراسی در کشور زمینه مؤثر موجودیت یک مرحلۀ عبوری 
جاد یک تعداد مستلزم ای "بسوی دموکراسی عبوریعنی "ۀ د. این مرحلنمساعد گرد آن مرحلهها طی 

ثبات و  قانون، یتمسی باید بر بنیاد آن استوار گردد، از جمله حاکاکه دموکر میباشدزیربناهای اساسی 
محو نسبی فساد و غیره. هرگاه ه و عرعایت شرایط عینی جام امنیت، پرورش فکری و ذهنی مردم،

وسیلۀ تهی شود و نکه به اصالت خود منآ، دموکراسی بجای ه پرورش نیابندعاین زیر بنا ها در جام
 ،تأمین رفاه و انکشاف  اقتصادی و عدالت اجتماعی گردد، برعکس جامعه را بطرف  انارشی

فساد، مفسدان جای قانون را میگیرند.  به تزاید ن روبی عدالتی می برد و با رونق یافت و سریدخو
 "نام خراب" دیگر اثری باقی نخواهد ماند. نام، آنهم  زاز دموکراسی جاست که آنوقت 

نه تنها به اصالت واقعی ، بقدم بسوی دموکراسی مسال تمرین قد 17 با وجودافغانستان  امروز
انارشی و تالشها  این برعکس، آنبه دلیل فقدان و ضعف زیر بناهای دموکراسی دست نیافت، بلکه 

خودسری، فساد و غیره را در دامن خود پرورش داد. تمرین دموکراسی باید بر طبق اصول باشد. در 
ررات و رعایت جدی آن و یا هر سپورت دیگر موجودیت اصول و مق یبوکس و یا کشت سابقهیک م

زی را از طرف بازی کنان و موجودیت یک ریفری وارد و عادل و با انصاف میتواند نظم و هدف با
 هر بازی سپورت به جنگ سرکوچه مبدل خواهد شد.آن م بار آورد، در غیربطور سال
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نرا از پشتو به دری آیک قسمت  بیشتر انداخته باشم،رم سمیع الدین روشنی برای اینکه به نوشته محت
 ترجمه کرده و ذیالً تقدیم میدارم:

دفاع کنم، اما اگر هر مشخص  پا گرویآن نیست که از کدام شخص مطلب من »ایشان می نویسند: 
، زبانها و افتخارات تاریخی وطن را تحقیر زادی بیان به اشاره بیگانه ها دیگر اقوام آکس زیر نام 

کشور و مردم نیست، بلکه در این وطن به فضای بی باوری می افزاید که این  فعمیکند، اینکار به ن
نکه دموکراسی یک مفهوم و یا آبا  .رگ در عملیه وحدت ملی در وطن استبذات خود جفای بز

که همین حاال در کشور در اکثر جاها قانون  اتعریف مقبول دارد، اما در افغانستان عملی نمیباشد، زیر
حاال بیک مرحلۀ عاطفی ضرورت است  .جنگها همه چیز را از مردم گرفته است تفنگ حاکم است که

و صاحبان  یک تعداد محدود مردم به نفعزیرا بازار آزاد  ،برهاند دبختی هامردم را از ببتواند تا 
 افغانستان.  مردم و اجتماعات نفع همهبوده، نه به  سرمایه

در وطن جلو جنگ را ه باشد، ضرورت است که جنبه عملی داشت چنان یک سیستم به در این کشور
تعلیم و ارتقای سطح بتواند درروفیتهای سالم و زمینه شغل را بوجود آورد، بگیرد، برای مردم مص

 قدمهای اساسی بگذارد، بجای تفنگ حاکمیت قلم را بوجود آورد. دانش مردم 

 هاه تفاهم را جستجو کنیم و از این همه راه در بین افغانها راتوانیم در حالت موجود اگر ما ب
یم، برای بیوه ها و کنهمه را متحد و احساس واحد نظریه  به اساس یک  مختلف  انصاحبان نظرو

 سازیم، آن یک موفقیت شرایط زندگی را مساعد که همه چیز را از دست داده اند،  یتیم ها و مردم فقیر
 وطنان ما خواهد بود.هم در این موقع برای بهبود زندگیبزرگ  و یک خدمت

، بلکه برای رسیدن به کشور نیستدر  تراه حل مشکال موجود حالتدموکراسی و بازار آزاد در 
 ضرورت است. میانهعبوری مرحله دموکراسی در افغانستان یک 

کشور برای یک نظام و سیستم به شکل افغانی کار کنیم که  مشکالت جاری با درنظر داشتبیائید 
 امکان تطبیق و عملی کردن را داشته باشد.

ساختن پروژه های بنیادی  برای در این وطن  را با مظالم زیاد مواجه کرده است، مردم ما]شرایط[ 
تفاده از زمین بسیار است، اینجا کشور همه چیز وجود دارد، دراینجا امکانات اس، در این باید کار شود

د که نزمینه های کافی برای تولید برق موجود است، اینجا نفت، گاز و دیگر ذخایر قیمتی وجود دار
برای همه مردم زمینه های کار و فعالیت  و اگر برای بهبود زندگی مردم اقدامات عملی صورت گیرد

گردد، این همان راه حل خواهد بود تا  یسرن روزی حالل امکانات مو برای پیدا کرد ودها مساعد ش
 عدالت اجتماعی]با[ دموکراسی واقعی یا  زمینه دامن محرومیت ها و بیکاری در وطن برچیده شود و

 «.فراهم شود
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