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 !!یکتاتورید ،یانارش ،یدموکراس
 

 

ستند تا ه یکتاتورید تریتوتال میرژ کی یو در آرزو جنگندیم یخسته شده اند اما با دموکراس یاز انارش یتعداد

از نام  دیافراد شا نی. اینه با دموکراس دیبجنگ یبا انارش دیخسته شده ا یحالل مشکالت ما باشد. اگر از انارش

نه  یبا انارش زی. در آنزمان ندانندیم یانارش دههٔ ظاهرشاه را  یدههٔ دموکراس ی. حتدیآ یبدشان م یدموکراس

 ستیرا سر به ن ینکردند اما دموکراس تیرا تقو یدموکراس ینکردند، نهادها تیقانون را تقو تیحاکم دند،یجنگ

 !چه آسان است به عوض ساختن و پرورش دادن ختنیکه شکستن و ر غایکردند! در

ه از نظام ن کنندیم فیرا تضع یدموکراس ینهادها که یاز کسان ت،یکفایاز دولت ب دیاز قانون شکنان کن تیشکا

جنگ را  نیقانون. ا تیبه حاکم ینظام متک کی یعنیحکومت قانون،  تیتقو یعنی یدموکراس تی. تقویدموکراس

در  ی. دموکراسشودینم جادیآماده شده ا بلاز ق طیدر شرا ی. دموکراسدیببر شیبه پ یدموکراس ینهادها تیبا تقو

 .ابدیپرورش  دیبا هاییبطن مشکالت و نارسا

 کیهزاران بار بهتر از  یدر نطفه، پر از گل و ال افته،یبند، تکامل ن مین یدموکراس ایلنگ لنگان  یدموکراس

زمان  یدست و پاشکسته موجوده در افغانستان هزاران بار بهتر از انارش یاست. نظام دموکراس تریتوتال میرژ

-۱۹۹۶طالبان  یاختناق مذهب یجهنم میرژ زبار بهتر ا ونیاست و مل ۱۹۹۶-۱۹۹۲ یسالها نیداران مجاهد کهیت

عناصر  تیکه سبب بروز و ادامه جنگ موجوده در افغانستان شده بلکه موجود ستین یدموکراس نیم. ا۲۰۰۱

 یداران جهاد کهیو تدر وجود جنگساالران  یعناصر انارش تیدر وجود طالبان و موجود یمخالف دموکراس

 .اند یاست که مسول ادامهٔ جنگ فعل

 نی. بدمیساز یم یاست که نظام را با تخلف از نظام قاط نیها ا"مشکل اکثر ما افغان ارینوشته محترم ملک به

 یبهتر برا لیکنندگان قانون است. بد قیدر تطب بیبلکه ع ست،یقانون ن تیوبیمع لیکه تخلف از قانون، دل یمعن

 ."آن نیپلیبا دس قیطبمتداوم قانون، و ت قیوجود ندارد، جز اصالح و تطب یکراسموید

 یق متحق یدموکراس تیدر موجود ی. بارور شدن دموکراسستین سریم تریدر نظام توتال یشدن دموکراس بارور

 و باسواد میرفت رونیکه هر وقت از فقر ب ستینظام آماده شده پاک و صاف در طاقچه ن کی ی. دموکراسابدی

ندوستان انکشاف کند. ه تواندیو فقر م یدر متن مشکالت، کم سواد ی. دموکراسمیکن قیو آنرا تطب میکن لیم میشد

  .مثال آن است نیبهتر
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 کنندیشد نمر تریتوتال میرژ کیسالم در  یدموکراس یها نهیکرد. زم تیرا تقو ی. و دموکراسدیجنگ دیبا یانارش با

. داوود خان، دیخوب و مورد نظر تانرا انتخاب کن کتاتوریو د تریتوتال کی دیتوانی. شما نمرسندینم یو به پختگ  

ردند نه آو یما دموکراس یبرا نهایو بد و بدتر بودند. ا خوب کتانورانیاز د ییو مال عمر نمونه ها نیهللا ام ظیحف

ان کردند که ملت افغانست جادیرا ا یبنامطلو طیدرعوض شرا ،نکردند هیو تقو جادیبه قانون را ا یمتک یو نظامها

 !آورد یهم نم یو دموکراس دیآ یخودش م کتاتوریعواقب آن است. د بانیتا امروز دست به گر
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