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 2015/ 07/08          احسان هللا مایار                                                                                   
 

دهند می شکل را جهان ها زنده ،ریخأبا آگاهی از ت  
 

 انگپو فرد ستائی  گرائیشخص  شیوه   نحوی به آنالین جرمن افغان پورتال در نوشتن َسیر که ایست مدتی از
 لیدک با را فعالیت میدان ،جامعه سیاسی ساختارتفکر و  نهمی مدافعین وخود کسب نموده  اختیار در را ترازو
 وه کدام نوشت راقم دید در را انتقادی کوچکترینخودرا و یا  شخصیعقیده   کسانیکه. اند نموده باز خود طلسم

 تاخت مورد ،شخص و نموده نزول فرع مقام در موضوع اصل د،کن اظهار آنرا و دانسته روا  شان تفکر محتوی
ی م موقف منتقد مورد درو فضل فروشی  لجاجت چنان با ها بعضی شود می دیده طوریکه. گیرد می قرار تاز و

 کس هر با خواهد نمی و داده ترجیح دانی قلم از را قلمعدم تحرک  خود حیثیت حفظ براینویسنده  کهد نگیر
 .گزارد میان در خودرا

 

 کسی مورد در ظاهر به ها بعضی که است چنان کند می جلب خود به را ام توجه ها نوشته بعضی در که یمطلب
 سازند مساعد خود زعم به چنان را زمینه میخواهندو در نهاد  پرده عقب در لیک و میکنند صحبتو یا مطلبی 

افغانی  جامعه   محیط و مردم اصالا  که دهند جلوه مرغوب و نموده توجیه چنان به گونه ای را ای کتله جنایات تا
در واقعیت  که در کشور برهم و درهم وضع حاکمیت به نسبت ،به نام دهه  دیموکراسی در آن برهه  زمانی

 .کردند می شماری روز و بودهای  ناجی چنین انتظار در بودند، وضع آن حقیقی عامل خودشانگماشتگان 
 مائیمن التجاء الهی درگاه از نماز ختم در بایست تا دهند قرار موقفی در را ما دارند توقع که کسانی استند امروز

 و مودندن نابود و نیست توانستند تا را افغان ملت که ددار نگه خود پناه در آنهارا مقلدین و پرچم و خلق گروه تا
 عزت بی و سرگردان بیگانگان دیار در را افغان ملت ناموس و ننگ داده قرار کسان نا پای زیر مارا میهن

 یبرادر و مروت دست بایست نده اشد ناپدید کثافات در تا ریخ دانی ذباله در شان !معظم رهبران چون. ساختند
 .مبسپاری ابدی فراموشی به را انش اسالفجنایات  و دهیم قرار نوازش مورد آنهارا نموده پیش شان بقایای به را

 

  ! ما امروزی جامعه   واژگون ساختمان است این
 ظامن پیاده کردنگناهی است نابخشودنی، زیرا  تاخت و تاز کردن در مورد دهه  دیموکراسی در افغانستان اصالا 

ه خود ک ،خانوادهانحصاری و مطمئن دیموکراسی بالواسطه  تغییر در تفکر انتقال را س قدرت اجرائیه از اعضای 
 لوو به طبقه  مردم افغانرساند،  ای جرا ت و معتقد بودن به دیموکراسی را به ثبوت مییکی از بزرگترین نشانه 

 کی انکشاف ساز زمینه واقعیت در بازهم وده،ب زینه پله   اولین مقام در و داشت قرار ابتدایی و مقدماتی سطح در
 .گیرد می بر در را جامعه یک نسل چندینبه مراحل پیشرفته  آن تکوین که تواند می شده شناخته کشور

 

همچنان باور کرده نمی توانم ادعا شود که معرفت و قدم گذاشتن در راه دیموکراسی مستوجب و راهگشای کودتا 
 شده و بایست ملت باج آنرا با زندگی و دار ندار خود و خانواده  خود بپردازد. 

 

خوشبختانه چند تن از دوستانی که جامعه  افغانی را طور علمی و بدون نظر خصوصی تحلیل میکنند و سعی می 
ورزند تا خواننده را از تاریکی های ُپرپیچ و مغلق حاکم امروزی در افغانستان چند دهه سپری نموده  جنگ و 

امینی مض و کمک میکنند،ونل همراهی بیگانه سازی و فاصله گیری اقوام بین همدیگر بصوب روشنی ای ختم ت
 خوب به خوانندگان عرضه نموده اند. 

 

که  داود خان راهی را گشود: » عنوان ، زیررا چند روز قبل مقال قابل اعتبار محترم محمد نعیم بارزاز جمله 
و نمی خواهم طرف قرار  مطالعه نمودم که با انتخاب عنوان آن کاری ندارم!« تا امروز در کشور خون جاریست

از  بیرون نویسی نموده یک بار دیگرفقرات ازنوشته  شان را که عمیقاا قابل تائید می شمارم لیکن بعضی  گیرم،
 نظر خوانندگان گرامی می گزرانم.

 

 د: ندر مورد پیاده کردن دیموکراسی در میهن ما با استدالل قوی چنین می نگاربارز محترم 
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شمردن آزادی و دیموکراسی و استقالل، مردم کشور مارا به این حال و روز رسانده است. بی اهمیت » ... 
عی از جهان ثابت ساخته است که آزادی و دیموکراسی میتواند ملت هارا از شر یتجارب تا ریخی در بخش وس

ند بیآورند که در ظرف چاگر دلیل د: نهمان مقال می نگار 3و در صفحه  استبداد، فقر و حقارت رهائی بخشد... 
الزم ونتیجه دل خواه نداشته، باید اینرا بپذیرند که  مورد آزمون گرفته ولی کار آئی سال دیموکراسی درافغانستان

وی شوری که ریدن آغاز کند، دیموکراسی در هر کدیموکراسی کره اسب نیست که پس از زائیده شدن فوراا به دو
مسیر تکامل تدریجی حرکت کرده، چون دیموکراسی مثال انسان مرحله  طفولیت، کار آمده توا م با کم و کاستی در 

ازاین دیموکراسی یک سیستم خودکار نیست، بلکه یک میتود و روش است و این  جوانی و پیری دارد. گذشته
 « انسان ها و نهادها اند که باید آنرا درست به کار برند. ... 

 

وکراسی برخوردار واقعی جوامع جهانی که از ثروت خارق العاده  دیم از شناخت ای نشانه محترم بارز اظهارات
ا و به جمعراج رسیده با تمام نازکی های آن  بهتا تکوین نسبی آن در محیط پیاده شده  دیموکراسی  اند و از آغاز

 همیشه خواهد بود.در چوکات منطق توضیح نموده که قابل قبول بوده و 
 

 دیموکراسی سوی به قدم گذاشت، کنار نظر از را جامعه وضع و قدرت هرم اینکه بدون و نمود ایزاد بایست
. ردک ارزیابیافغانستان  پادشاهظاهرشاه  اعلیحضرت محمد ۀسابق بی جرا ت و دلیری یک میتوان را گذاشتن
 برآمده سالم امتحان کوره   از آن ثبات دیموکراسی دهه   آغاز تا نادرشاه محمد سلطنت آغاز از که یمراتب سلسله  
 درکمبا جهان بینی سالم شان و  افغانستان پادشاه توسط بار یک و یکی بود، حاکم نظام سالمت متضمن و بود
ال مورد جهانی روند و جامعه اوضاع از قف و گیرد می قرار سو   اعضای توسط گذشته در که نحوی به خودرا مو 

 انحصار در که را اجرائیه قدرت ایشان .گرداند می مواجه احتمالی های خطر قبول با بود شده ریزی پایه خانواده
 درجه180 خان محمدهاشم سردار سیاسی تفکر با که روشنفکر و یافته تعلیم فرزند یک به بود خانواده اعضای
 .سپارد می و کند می اعتماد داشت، تفاوت

 

ظاهر شاه را که از قدرت و سلطه  اعضای خانواده  شان می  که این تصمیم اعلیحضرت محمد اظهارات کسانی
د، نفی میکنند و با  اگر مگر ها ند و به قشر تعلیم یافته  مردم قدرت اجرائیه را اعتماد نموده و می سپارنکاه

را رد قبول نبوده و میتوان آنتصمیم خود مرتکب اشتباه شده است، مو استدالل می کنند که پادشاه مملکت با این
 از ریشه و بنیاد رد نمود. 

 

از  و می ماندنددر صغارت سیاسی پایدار  هنوز هم و در آستان قرن بیست و یکم بایست تا ابدآیا ملت افغان 
  ؟دنبپذیربرای رفاه آیندگان یک مسئولیت را  می کردندهرگونه تحرک ملی بیم داشته و جرا ت ن

 

حیث فرد مسئوول امنیت مراقب گفت و شنود در محکمه  نام نهاد ه کنم که ب تکرار میمن گفته  شخصی را 
ر د آخرین صدراعظم دهه  دیموکراسی، صحرائی چند نفر وطن پرستان افغان به شمول شهید محمدموسی شفیق

شفیق را متهم به خیانت ملی نسبت به موسی شهید  ،نور نورمحمد حاضر بوده و شنیده که پولیگون پلچرخی
 خودرامن به حکم وجدانم وظیفه   می گویدشفیق به جوابش جنت مکان و  می نمایدرارداد آب هیلمند با ایران ق

اید تا ئید شده و توسط پادشاه  و شامل بحث بودهمان ولسی جرگه که شما عضو آن هو از جانب نموده اجراء 
رسپرده  خدمتگار س نمیدانم خیانت آن در کجااست؟ بلی این انسانها مردمان شریف و افغانستان توشیح گردیده است،

، بلکه مانند یک مرد افغان زندگی خودرا در راه ند، نوکر و برده  کدام مملکت بیگانه نبودوجود داشتندافغانستان 
م امروز کس از وی و مانند وی ناربانی داده اند، لیک با تا سف عقیده و ایمان به وطن به دست ثخیفترین انسانها ق

         نمی برند. 
 

به روی تصادف و یا اگر اجازه داشته باشیم در امتحان دیموکراسی فراموش ننمائیم که این تصمیم اعلیحضرت 
ئی و تماس اعلیحضرت با دیموکراسی زمانی این حرکت را ماجراجویی بنامیم، استوار نبوده بلکه تهداب شناسا

نادرخان، سفیر افغانستان در پاریس در منزل یکی  ظاهر طالب العلم و پسر سپهساالر محمد اسم محمدبوده که با 
از وکالی پارلمان و نامدار فرانسوی زندگی می نمودند و عموماا در اجالس عمومی پارلمان به حیث مهمان در 

ر تا ثیر عمیق داز دیموکراسی در فضای بمشاهده  َجر و بحث بین اعضای پارلمان فرانسه گرفتند.  آن سهم می
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ه ملت ببا آغاز دهه  دیموکراسی تا ریخ افغانستان در  کرکتر پادشاه آینده افغانستان گذاشته که ثمر آنرا بار اول
 ند.ه اافغان در افغانستان تقدیم نمود

 

 اساسی انونق تسوید اعضای بین درافغانستان و عقیده  شان به دیموکراسی باعث شد که  پادشاه که نکنیم فراموش
یکی  ، Louis Fougereنظر به تماس شخصی اعلیحضرت با رئیس جمهور فرانسه و انتخاب آقای لویی فوژیر،

 پادشاه فرانسه 14از حقوق دانان سرشناس فرانسه و عضو برجسته  اکادمی فرانسه و یکی از نواده های لوئی 
افغانستان سهم داشته که ثبوت آنرا در سرآمد بودن  1964ت تسوید قانون اساسی أیمنحیث مشاور در جلسات ه

 م.یدر منطقه به چشم سر می بینبودن قانون اساسی و مترقی 
 

 راحلم به آن سایه   زیر افغان ملت چرا ازاینکه و نداشت بدیل افغانستان قوانین جمله میان در 1964 اساسی قانون
الی نتوانستند، شده نایل رفاه و زندگی بلندتر    !سیاه های ابر خیمض پرده   زیر است سو 
 بوده واراست دانش و علم به شان رهبران نظر افغانستان شاهی اخیر دیناستی بنیانگزاری آغاز از که نمائیم توجه
 آموختن علم و روشنی دانش است. ُبرد نام افغانستان در طب فاکولته گزاری تهداب در آنرا ثبوت نشانه   اولین که

        نظام سالم در یک کشور شده میتواند که افغانستان را نمیتوان ازاین قاعده مثتثنی قرار داد.که متضمن ثبوت یک 
رخ دانشمند آقای سیستانی و محترم عبدهللا شکاک بحث روی چگونگی  روند  ودر کلکین نظرسنجی که بین مو 

ال های محترم عبدهللا شکاک در میهن ما دیموکراسی دهه   در توضیح و روشنی صورت گرفته که از دید بنده سو 
 :زیر عنوانآقای سیستانی که دانشمند محترم در باره  ادعای موجز انداختن 

 

: نگارندمی  22/7/2015) به تا ریخ «  دموکراسی؟ دهه   یا حاصل بود داودخان کودتای محصول ثور، کودتای»
سرطان به رهبری داودخان،  26وقت و انرژی زیادی را به مصرف رسانده اند که کودتای مخالفان داودخان » 

ثور به رهبری حزب خلق و پرچم و باآلخره سبب کشتار مردم و ویرانی کشور شده است،  7زمینه ساز کودتای 
ور میدانم که ث 8ثور و فجایع  7اما من بر عکس ایشان فکر می کنم و دهه  دموکراسی را زمینه ساز کودتای 

 «وطن را با مصائب و بدبختی های بی نظیر تاریخ مواجه ساخت.
 

 ایجاب بحث و غور عمیق را می نماید. 
الی را با فضیلت قابل قدر چنین نقد می کند که :   آقای شکاک سو 

 

 این دیموکراسی دهه و چهار و شصت نزده سال اساسی قانون تطبیق اساسی مشکل که اید فرموده شما جناب»
 را نسبی دیموکراسی آن هضم الزم، رشد و اهلیت و لیاقت سواد، سطح و ذهنی نظر از ما مردم و جامعه که بود

 .نداشتند
 :میدارم ارائه تان خدمت را ذیل سؤاالت شما عالمانۀ مدعیات و منطق روشنتر و بهتر درک برای
 یست؟چ مطلوب سواد داشتن و سیاسی الزم تنور سطح پیمایش معیار شما نظر از که بفرمایید توضیح لطفأ: اول
 هضم و درک مستحق و سیاسی رشد و بلوغ دارای را جامعه یک ذهنی، تنور سطح کدام در دیگر عبارت به

 به زار شوره شما اصطالح به و بیسواد را جامعه ها معیار آن فقدان صورت در و خوانده دیموکراتیک حقوق
 آورد؟ حساب
 مشروطیت، نهضت خواهانه آزادی افکار ممثل و سمبل حیث به غازی اله امان قبل سال صد به نزدیک تقریبأ
 بزرگ هجرگ لویه یک توسط نظامنامه نام به را کشور تأریخ در اساسی قانون اولین کشور استقالل حصول از بعد
 ندچ صد رسوخ شرایط در را پسند ترقی و انقالبی های ریفورم و نسوان،اصالحات نهضت. رساند تصویب به

 .گذاشت تطبیق منصه به اساسی قانون دهۀ دوره به نظر مقتدر، روحانیت
 آن پیش سال صد جامعه شما، پیشنهادی «سواد و تنور» معیار به که است این شما حضور به من سؤال اکنون
 بود؟ دیموکراسی دهه در ما جامعه از تر مانده عقب فیصد چند یا و پیشتر فیصد چند زمان
 ارلمانیپ دیموکراسی بزرگترین حیث به هندوستان جامعۀ که میتواند گفته محقق یک و مؤرخ یک حیث به شما
 و قبول برای الزم سواد و ذهنی تنور از فیصد چند شما پیشنهادی معیار به استقالل حصول از بعد شرق، در

 «بود؟ برخوردار دیموکراسی تطبیق
در این موارد کدام جوابی ببینم و مطالعه نمایم، لیک معلوم است که بخت یاری نکرد و من انتظار می بردم که 

ال ها در فضای سیاسی بی جواب ماند و یا شاید مستلزم جوابی نباشد.   این سو 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

با تمام صراحت و صرامت اذعان می نمایم که هیچ افغانی وجود ندارد که به شخصیت های بزرگ و واجب 
خار و مباهات ننماید. بنده اعتقاد دارم یکی را بلندبردن و دیگرش را به زمین زدن باعث َجر و االحترام خود افت

 بحث خشن شده و روابط زیبای انسانی را بهم میزند. 
 

دارای تابعیت و پاسپورت ممالک بیگانه می باشیم، موقف و ملتفت باشیم ما افغانهای مهاجر که اکثریت مطلق ما 
. امروز گفتار و کردار کرده می توانیماظهارات ما در داخل کشور به مراتب پائینتر ازآن است که ما فکرش را 

یک جنایت کار سابق و قارون های دالر امریکائی در ساختمان و یا بگوئیم تباهی کشور به مراتب بلندتر ازآن 
 که ما تصور کرده میتوانیم.است 

 

و ه یافت بنده وظیفه خود و از خودهارا چنان توجیه می نمایم که بایست اقالا منحیث یک شخص با سواد، تعلیم
باعث تفرقه و جدائی نشده بلکه تا زنده هستیم راه و چاه و چاره جوئی از خطر ها خود جهان دیده با نوشته های 

 و من هللا التوفیق خود به امانت بسپاریم.را به خود و مردم  و عواقب آن
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