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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                             محمد غفورینور  :ليکوال   ٢٥-٠٥-٢٠١١  ني
                             

  )ديموکراسی(ولسواکی 
  

ای، هره نا یسته والړه او په تېره بيا په سياپه هر  له د ولسواک کلمه استعمالي و او بحثونو کې ډير  ډير . سی غون
ولنې د ولسواک ادعا کوی وندونه او  واکونه د بيال بيل کسان ا. سياست پوهان، دولتی چارواکی،  ی  ان و 

  . ولسواک کلمه د خپلې پوهې او نظر مطابق په بيال بيلو ډولونو تعبير او تفسيروی
ريزی ژبه کې  ی، يونانی (Demokratie) او آلمانی کې ورته  (Democracy)د ولسواک کلمه چې په ان ويل کي

خه جوړه شوی ده او لغوی معنا )حکومت کولو ()kratía(او ) خلکو( ) dēmos (جرړې لری چې له دوو اجزاوو،  ،
تو کې د ولسواک يا پر خلکو باندې د خلکو حکومت کول ده ې ديموکراسیسره له دې چې د . يې په پ  اساسی کر

ولو له پاره عامې  ول د  دی، خو د اصطالحی لحاظه د ولسواک له پاره تر اوسه داسې يوجامعد  تعريف نشته، چې 
ه موافقه ولری ه تو   .. ورسره په جزياتو کې په بشپ

ی يو راز راز تعريفونه ورک ديموکراسی د دولت هغه شکل دی چې . ولسواک ته مختلفو کسانو او علمی سياسی ک
واک په مستقيمه او يا یدولتی  ه د ولس په اختيار کې وی او د خلکو له خوا اداره کي د ولسواک .  غير مستقيمه تو

و کې په مهمو ملی او  ی، په ولسی غون په هغه شکل کې چې دولتی واک نيغ په نيغه د ولس لخوا کنترول او اداره کي
ی ې کي ی او پريک ې په لرغونو ز. حياتی مسئلو رايې اخيستل کي مانو کې په يونان کې هم وجود د ولسواک دې ب

خه محروم وو. درلود و په نيولو کې له برخې اخيستلو  و کې د پريک ې او مريان په داسې غون   . خو 
ی، ملت وخت په وخت  ه د ولس لخوا اداره او کنترولي ه کې چې دولتی واک په غير مستقيمه تو د ولسواک په هغه ب

اکلې مودې له پار ه د  ان په منظمه تو اکی) شورا(پارلمان ) وکيالن(ه خپل نمايند  پارلمانی ( د ولس استازی . ته 
ه کوی دولتی قوانين جوړوی او همدا راز د هيواد) وکيالن په ولسواک . د مهمو مسئلو له پاره په آزاده فضا کې پريک

ول دولتی واک د يوه شخص، کورن او يا د کو ی او  ته را روپ په کې د دولتی قدرت ويش من م مشخص 
ی   . انحصار کې نه پاته کي

ه د دولتی واک له پاره  ی، دا مسئله پکې مهمه ده چې ولس  افراد په ولسواکو رژيمونو کې که په هره تو اکل کي
والی  اکلو شرايطو کې يې بيرته د واکه غور اکی او په  اکلې مودې له پاره د هيواد دولتی مشرتوب  ه د  پخپله خو

  .هم شی
ولنه کې د افکارو او نظرياتو د د ې، د مساوی حقوقو ورکول، په  ولو اتباعو ته، که نر دی او که   هيواد 

ندولو آزادی او د فردی آزادۍلرنه د ولسواک اساسی بنس جوړوی وک د نورو . ر په ولسواکو رژيمونو کې هي
و الندې ولنيز سيستم کې د هر چا دندې .  کوالیپه وړاندې امتيازات نه لری او د قانون مواد نه شی تر پ په دولتی او 

ند دی ر ۍ وزير او ولس مشر هم د خپلو صالحيتونو له پولو . او واکونه د قانون له مخې  سياسی واکمنان او ان لوم
وک د قانون په چوکاټ کې خپل دولتی او اداری کارونه پرمخ وړی. وړاندې الس نه شی غزوالی په . هر 

ول اوسيدونکی حق لری چې خپل سياسیډيموکراتيکو ولنيز فعاليت له قانون سره سم پر مخ - نظامونو کې د هيواد   
ولنو د فعاليتونو مخه په زور او فشار ونيسی. بوزی انونه حق نه لری چې د بل چا او يا نورو  ولنيز ار په . دولتی او 

تنان  د هغوی د باور پر اساس تر فشار الندې نه وی، له هيچا ولسواکو نظامونو کې د يوې او يا بلې عقيدې او نظر 
ی او په داسې رژيمونو کې سياسی بنديان اساسا موجود  خه د هغه د سياسی افکارو پر بنس آزادی نه اخيستل کي

  . نه وی
ه خپل دينی مراسم ادا کوالی شی وک پخپل شخ. په ولسواکو نظامونو کې د هر مذهب پيروان په آزاده تو صی هر 

ولنې د افرادو په شخصی . زيانمنه نه شی ژوندکې تر هغه آزادی لری، چې د نورو آزادی  انونه او سياسی  دولتی ار
ان، خپلو جامو، خپل کور او شخصی چاپيريال د ترتيب او . ژوندانه کې د مداخلې حق نه لری وک د خپل  هر 

ا. تزئين واک لری کلی وخت له پاره سلب کيدای شی چې د قانون مخالف د يوه تن فردی آزادی يوازې هغه وخت د 
جرم يې په شواهدو او داليلو سره ثابت او د قانون له موادو سره سم د واکمنې محکمې  عمل يې سرته رسولی وی،

  . لخوا پرې فيصله وشی
ول يو له  روپ تر الس الندې کسان نه دی، بلکې  بله سره د  په ولسواک کې د هيواد اوسيدونکی د چا او کوم 

ون کوونکی دی ته کولو د بهير برابر  ت او دولتی شکل د ايجاد او رامن دوی نه يوازې يو له بله . ولنيز جوړ
ولنې په وړاندې د لوړ  ولنيز مکلفيتونه هم لری او هر فرد بايد د  سره د مساوی حقوقو لرونکی دی، بلکې هر يو 

ت خورا عالی داسې ويال. مسئوليت د احساس خاوند و اوسی ی شو چې دموکراسی له تيوريکی لحاظه د دولتی جوړ
که چې دا د بل هر دولتی شکل نه زيات  کاری؛  شکل دی، خو په عمل کې بيا د هغې پلی کول هم خورا ستونزمن 



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ولنيز احساس  ۍ ليد او عالی  ه نيت، لوړسياسی ن او شعور د پوخوالی د سطحې تابع دی؛ د ولس د پراخه کتلو د 
اکلې اندازې ته اړتيا لری تونو د ودې  يزو جوړ ولنې بنس ولنې چې وروسته پاته . چې دا پخپل وار بيا د  هغه 

تينې ولسواک په پلی کولو  توليدی اړيکې لری او د توليد وسايل يې ساده او وروسته پاته وی، په همغه اندازه به در
ې لری د تاريخی لحاظه د ولسواکو رژيمونو په مخالف جهت کې اريستوکراتيک، مطلقه سلطنتی او . کې ستون

ای لری   . ديکتاتوری نظامونه 
ونکی پدې نظر دی چې د پخوانی ختي بالک په سوسياليستی نظامونو او د  ي و هيوادونو کې ډير پوهان او  په لويدي

ه ولسواک وجود نه درلودخلقی ولسواک په نامه جوړو شوو دولتونوکې هم  تينی تو دا داسې دولتی سيستمونه . په ر
ارش د زور او فشار له الرې  وندی الي وند او په تيره بيا  وو چې په هغو کې يوازې يوه ايديولوژی چليده، يوه 

ې وه بورول او د او د خپلې ايديولوژۍ تابعيت ته مج خلک يې په زور خپل . دولتی واکمنی پخپل الس کې انحصار ک
تنانو ته يې آزادی نه ورکوله خه يو شکل . مخالف نظر  ه پدې هيوادونو کې د ديکتاتورۍ له اشکالو  په دې تو

  . مسلط ؤ
ار کاوه چې په بورژوازی  ين د سوسياليسم د ايديولوژۍ پيروانو او د پخوانی شوروی اتحاد پوهانو بيا په دې نظر 

ارشی ته آزادی ورکوی، خو د ملت پراخه نظامونو کې ظاهری پلوراليسم يواز ې حاکمې طبقې، په تيره بيا مالی الي
ه نه شی اخيستالی خه  نې او محکوم او نيستمن طبقات له داسې يوې نمايشی ولسواک  دوی په داسې حال کې . پر

خه د اقليت تابعيت، آزادی او مساوی حقوق د ولسواک اصول  بولی، ادعا کوی چې چې د هيواد داتباعو له اکثريت 
لې ده او يوازې او يوازې په سوسياليسم کې  ولنيز عدالت سره ت تينی او واقعی دموکراسی له مساواتو او بشپ  ر

  . تأمينيدالی شی
و پيژنی  سره ددې چې د بيال بيلو ايديولوژيو پالونکی او د رازـ راز  تنان ولسواکی په راز ـ راز ب سياسی نظريو 

خ وری او د بشر د او له هغې  ه  ول بيا ولسواک ته د يوې پاکې مثبتې کلمې په تو ه بيل بيل تعبيرونه کوی، خو دا 
تونو په ل کې يې شماری وک او ان ډير مشهور ديکتاتوران هم د ولسواک ادعا کوی او هر دولت . عالی ارز هر 

ئی يوالو ته دموکرات و ان ن ه او هر دولت او حاک . زيار باسی چې خپل  م شخصيت خپل رژيم د ولس په 
ان ته د دکتاتور صفت نه منی   . مشروع بولی او هي دکتاتور خپل 

و او عاليقو يو او ډلو تر من د  ولنه کې د خلکو د بيال بيلو ک ی په هر هيواد او  د دولت او . توپيرونه ليدل کي
له ولنې د ژوندانه په بيال بيلو برخو او د زمانې په اوږدو ک ته شوو موضوعاتو په هکله بيلې بيلې او ډير  ې د رامن

ی ته کي ولنيزو ډلو . يو له بل سره متضادې مفکورې رامن ينو  د هرې را پورته شوې کشالې يو او يا بل ډول حل د 
ينو نورو په زيان وی ه او د  اکلی هيواد کې د ميشته افرا. په  ورونه که له يوې خوا په يوه  ول فک دو ترمن د دا 

ولنيزو  ه کوی چې د  ونه جوړوی، له بلې خوا دا واقعيت هم په ډا واحدې سياسی ارادې د جوړېدو په الرکې خن
و د حل له پاره مطلقه سمه او  تصادماتو او افکارو د تنوع  ته شوو ستون ولنه کې د رامن په نظر کې نيولو سره په 

تينې الر نه شی موندل کيدای   . ر
رژيمونو کې پلوراليسم يو منل شوی اصل دی او د ملی ارادې جوړېدنه د غير  ه دی چې په ولسواکه له دې کبل

کاره تبادلې او سوله ايزې مبارزې له الرې په داسې حال کې  متجانسو ډلو، مختلفو فکرونو او ډول ډول نظرياتو د 
ي چې د  ته را یو عاليقواو عقايدو د موندلو له پاره زيارحد اقل من ه کي ی او په هغې باندې هوک .  ايستل کي

کاری، له دې کبله د اکثريت پرنسيپ  و موافقه ناممکنه  ولو غ ولنې د  و موضوعاتو باندې د  ان ه چې په  رن
يز اصل په حيث منل شوی دی و په نيولو کې د بنس   . د پريک

ې منل ددې مانا  نه لری چې اقليتونه به د اکثريت د شکنجې او د اقليت له لوری د اکثريت لخوا د نيول شوې پريک
اکلې او همدا راز. فشار ږغ پخپله غاړه وړی  د  د ولسواک چوکاټ د قانون له الرې د اکثريتونو د عمل پولې هم 

ند احکام موجود دی ر ول اوسيدونکی د قانون . اقليتونو د حقوقو د ساتنې له پاره  په ولسواکه نظامونو کې د هيواد 
ی. وړاندې مساوی حقوق لریپه  يو په واسطه په خلکو نه تحميلي په . د دولت اداره د برچې او استخباراتی ک

ی، بلکې  ولسواک کې د شخص، کورن او يا ډلې اراده او قومانده په زور سره په بل چا او ملت باندې نه منل کي
ی په مصئونيت او ډاډ سره يوازې قانون دی چې په ملک کې حکومت کوی او په داسې شرايطو کې  ول و د ملت 

ن ژوند کوی   .ن تر 
  

 پای
 
  
  


