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 پرتو نظام دموکراسی در
 

 

از  آنست که مردم  وکراسی درمزایای نظام دم یکی از .نیست «سوته کراسی» ی یک نظام دیکتاتوریدموکراس

خود را به واقعی گان بتوانند نمایند آنها تا اینکه بوده برخوردار آزاد دادن حق رأی آزادی در بخصوص از آزادی و

 ستقیممدموکراسی  گی باندفرق بین دموکراسی نمای  در شورا و یا در رهبری مملکت انتخاب نمایند.چه صفت وکیل 

 در همین جاست. مو یا پوپولیز

واقعی مردم  گینمایند از مملکت و وکیل صاحبان هستند که با رأی عمومی مردم انتخاب می شوند و تنها رهبر

انتقادات بی جا و یا بجا  ودیگران که بعضی اوقات با اعتراض های رنگارنگ  مگرمی باشند و بس.   برخوردار

همراه بوده که بدین ترتیب با انگیزه های سیاسی شان  افکار معرفی می نمایند اکثر اوقات  مردم خود را نمایندۀ

 مردم نمی باشند. واقعی کراسی اظهار می دارند ولی نمایندۀمخالفت خود را با نظام دمو

و از برکت   گره خورده باشد اقتصادی ساحۀ ه دریا چ و ای فردی چه در ساحۀ سیاسیهدف دموکراسی با آزادی ه

داده شود برای هرکس مجال اینکه  تا حقق می یابدهمین آزادی های فردی می باشد که هدف دموکراسی در جامعه ت

و متکی  ،نمایند نظر ابرازو  .ستاد شوندیخود ا یپاسر به اصطالح بر پرداخته خویش به فعالیت اقتصادی آزادانهکه 

 پیاده کردن تالش تب و در استفاده نموده و سوء به حیث ابزار سیاسی این حالت از بعضی ها ولی .به خود شوند

ملی هه جب» تحت عنوان هاآن از یکی جمله احزاب سیاسی از یک تعداد ازهای سیاسی خویش می باشند. مفکوره 

 قسمت در سیاسی ی بدیلراهو مرام خود را  هد کردسیاسی ابراز وجو صحنۀ این نزدیکی ها در در« مردم افغانستان

دانند  همه می در صورتیکه مخرب نظام نباشد. لی؛ کاری معقول، و.  خوبرشد اقتصادی ارائه نمود ین امنیت وتأم

به یک نظامی یک حزبی  آن نظام عدم موجودیتدر بوده،کراسی موجودیت اپوزیسیون ضروری نظام دمو  در  که

خصوص که به آزادی و بستالینی اول باید با حزب کمونیست  برای فرق پیدا کردن  به در خواهد آمد.  ستالینیبه شکل 

که  قدرت  به مجردی دموکرات و آزادمنش معرفی نماید ولی د خود راآزادی بیان عقیده داشت.  چرا هر کس می توان

 متوجه  بعدا  وضع نمودن مقررات در جهت معدوم نمودن آزادی بیان بوده و  که می کند ریاولین کا کسب نمود را

 ییعنخورن  حق شور کسی خواهد داد تا اینکهقرار  دولتی تحت انحصارآنرا  و گشته مطبوعات و اقتصاد مملکت

 سانسور ها لغو خواهد کرد. مختلف با اشکال را آزادی بیان حتی و باشد نداشته را سفر کردن
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ام هرگاه فعالیت اقتصادی تحت پروگرباشد.  نظام اقتصادی می پیرو« دولت» بلی، در نظام دموکراسی سیاست مملکت

ام نام نظه ب آنرا دموکراسی یاد نمی کنند بلکه نام نظامه گیرد آن نظام را ب دولت قرار انحصار در« ریزی برنامه»

 ستالینی نام می برند.کسیستی و سوسیالیستی ـ مار

 اقتصادی برخوردار ساحۀ درآزادی  افراد از ،در نظام دموکراسی موجود که در باال ذکر رفت، ولی برخالف این عقیده

ایت حم خصوصیسکتور  تقویۀاز  رقابت ها می باشد اد که مبتنی برآز بازار اقتصاد چوکات دولت در نقش اند و

فته حکومت داری خوب و پیشر نگونه طرزیبا ا البته  اساس پیشرفت مملکت می داند. اقتصادی را فعالیت های نموده و

 از اقتصادیساحه  حکومت پاکستان  به مخالفت شدید پرداخته و برای ایجاد بندش در که بی دلیل نیست و مدرن،

 به طور یک جانبه ویتان ثباتی و ناکام سازی حکومت افغانس برای بی  کار می گیرد. دیکتاتوریهای  روش

طه تحت سل بدین طریق ها را افغان بتواند تا اینکه   نموده؛ مسدود بین اللملیتجارتی  خالف مقررات سرحدادت را

 و هاست که دوام دارد این پالن شوم پاکستانی ها از مدت حال را به ناکامی سوق دهد. نظام بر خویش درآورده و

 رقرارب مملکت در صلح امنیت و لی ما قطع نشودداخ امور از مداخله درها  دست پاکستانی که  بدین ترتیب تا زمانی

 که امروز وقت نیز مشاهده نموده بودیم شوروی اتحاد جماهیر حکومت طرف از در سابق را عین روشنخواهد شد. 

ظام نخصلت  پس دیده می شود که قرار می دهند.  ءو مورد اجرا گرفته اند عهده خود بر عین تاکتیک را پاکستانی ها

، دهش وضع ی هاپاکستان از طرف برای از بین بردن این موانع که ، بناء    .باشد های دیکتاتوری درهمه جا یکسان می

هند به مبادله تجارتی با  «بهار چا»بندر  طریق  ازموانع  وانسته است که برای رفع مشکالت وتفقانه مؤ دولت

 .بپردازد

آزادانه  ندخصوصی بتوان متشبثین باشد تا اینکه تجارتی باید که راه های مواصالتی برای تردد اموال بازبرای تبادله 

شود. برای پیشرفت  کار ایجاد همراه با امنیت به فعالیت های اقتصادی خود پرداخته تا سبب جریان سرمایه و و

 اقتصادی با سایر کشورها انجام بپذیرد.  ادلۀاصالتی باز باشد تا تبصادرات و واردات کشور باید که راه های مو

همین امر نهفته تا وضع مناسبات اقتصادی باعث تقویت  دربا کشور های آسیای میانه  خوبین ایجاد مناسبات ا بر بنا

انه شبخت خو امروز»  بودند: نموده اظهار که رئیس جمهور قسمی  شود.با ان کشور ها مناسبات سیاسی  هرچه بیشتر

 «..وابستگی خاصی به سرحدادت کدام کشور نداریم.ما 

ا گذشته ه در زیرانظری داشته باشیم.  آینده می خواهم اضافه نمایم که وقتی آن است تا در مورد انتخابات در اخیر

 افغان برای که این مرتبه خواهش اینستولی  بودند.  دادن محروم حق رأی از که در خارج به سر می بردند سانیک

ا ه بدین طریق تمام افغان تانباشند از حق رأی دادن محروم تدابیری گرفته شود که به شمول مهاجرین خارج  در ها

ی دموکراس تا مملکت انجام داده آینده ایمانی و وجدانی خود را برای تعیین سرنوشت چه در خارج و چه در داخل وظیفۀ

 ها در قسمت رأی دهی مکمل گردد. با شراکت همۀ افغان

 پایان

 
       

 


