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 ؟کراسیوافغانستان زندان دم
 

در  هاند ک انستانغی افپارلمان" اباتانتخ" دور فعلیچند زن کاندید مشاهده مینمائید دراین عکس شما  انچیزی راکه
جام کسیختۀ مولود دموکراسی لازکه ناشی  نیست بلکه حقیقت تلخی پردازیاین زنان خیال داستان ،دیمی بین قفس فلزی

 .اشدبمی صورت گرفته است رافغانستاند که" انتخابات" جعلی  و
 

 
 

یست نهم دوخته شدۀ  دموکراسی مانند لباسی قبالً یا  و نرا به هر کل پر کردآکه  قالب خشت نیستمانند  دموکراسی
 براساس قوانین عام و انکشاف جوامع بشری داشت رشد و نظر در با دموکراسی .که به جان همه کس پوشیده شود

افغانستان در نهضت آزادی نسوان در  .ایندممینعرض اندام  با اشکال خاص خود، جوامع مختلف رخاص خود د
 خان آااز گردیده بود که متاسفانه با تحری  انللیسها توس  افرا یون مههبی نیاکان زمامداری شاه امان هللا

 گردیدند. کنونی بزودی سرکوب "جهادی" زمامداران تنظیمی
کرده اند و اکنون هم نیز ادامه تجربه  پی دیلری یکیرا های دشواری  روز ما زنان کشورسال گهشته  صد در  ی
التیام نیافته   البان باالی وجود زنان کشوردورۀ سیاه خش  نشده و زخمهای شالقهای  خون فرخنده هاهنوز . دارند
بل ق با شالقهای چرمی خویش درماه ستمبرامسالکه  البان دوباره  قفس فلزی ا الع ندارنددر و زنان زندانی  است

 قرن نوزدهم با وجود آنکه م العات خود را از نزدی  انللیسها در .بکابل میرسندریاست جمهوری  "از "انتخابات
و ا العاتی  نیز امریکایمحقیقن بشمول اربی و محقیقن ند، و سایر سیاحیون دانجام داده بو مورد افغانستان در

لر م، نشر کرده اندهمواره آنرا  و اند نمودهتحقیق  خویش را در مورد جهات مختلف زندگی مردم افغانستانتحقیقات 
میخانیکی نشان میدهند و روش افغانستان براساس محاسبات  در "دموکراسیاربیها بنام "کنونی قدامات لجام گسیختۀ ا
ان نارشی را درافغانستنظام ا اً عمد خواسته اندرا درست نشناخته اند و یا ی معه افغانخصوصیات جا همهنوز اربیها که

  ند.نپیاده ک
شارظالمانه به اثر فگهشته  قرون متمادی انللیسها هستند. افغانها دراستانۀ صدمین ساللرد تجلیل ازاستقالل خویش از

 در مشرو یتآزادیخواهی نهضتهای نخست  بود که کشور مردموسیع و بیسواد  های تودهبر یتن سل حاکمان
شان  یو فق  آرزو همحدود بود کشور و ه خواهانرمش خواسته هایاهداف و .دربارسل نت عرض وجود نمودند

را  موجودشاهی  اصالح نظام مشرو ه خواهان. بودمشرو ه م لقه به نظام شاهی شاهی نظام تبدیل و بیشتر آزادی
   .میپرداختندنیزشاه فزیکی به ترور  مجبوزگاهی هم  و  البه میکردندم
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 قانونلهاری پایه های اولین و بنیاد دموکراسی عنعنوی که شامل نظرخواهی متنفهین واهل خبرهتفکر اساسات 
 پایه گهاری پرور، مردم دوست و ترقیخواه بود که شاه علم  خاندر دربار شاه امان هللاشمرده میشوند  درافغانستان

ً است. متعاقبگردیده   اعلیحضرت محمد ظاهر فقید سل نتدر دوران رشد و انکشاف دموکراسی عنعنوی کشور  ا
که ، ودب تبدیل گردید افغانستان دررسمی  پارلمانی با حفظ خصوصیات عنعنوی به پارلمانانتخابات   کار ٔجهینت

در افغانستان انتخابات ومنحل گردید  پارلمانشمسی  1352سر ان  26با کودتای سردار محمد داود خان در متاسفانه 
 به پایان رسید.

مروایی حاکمیت جنایتکاران بدون درنظرداشت خصوصیات جامعۀ پدرساالری و حکدر افغانستان  اکنون اربیها
ران گ نظر گرفتند. آنان با کم  حمایت زن را  وری میخانیکی در قوانین روی کااه درتساوی مرد و مسله  افرا ی

در  آنان همساویان اند باید شمارحسابی افغانستاننصف نفوس جامعه زنان میلویند هستند زنی در قدرت که داخلی شان
 کشور زنان شوند. درنظر گرفته شان ینورمهای مهارتی و حقوقدر نظر گرفتن بدون  و ادرات دولتی پارلمان

حسب تعداد نصف برزنان  باال کشیدن فکتوریهای میخانیکی و تشکیل میدهندافغانستان  ردرا بیشترین بخش بیسوادان 
 بحران را ایجاد نموده اند که عواقب ناگوار را برعکس و آمد نبوده استکار افغانستان شرای  کنونی در ایشاننفوس 

  درست نلاه کنید .با این   .باخود دارندکشور  در برای رشد متوازن زنان
 

 
 

 درشت موجودیت مکاتب و شاگردان خیالی عکس فوق نمایانلر با وجود کمکهای هنلفت جامعۀ جهانی و ارائیه ارقام
 افغانستان است.      حقیقی نمونه از وضع تعلیم و تربیه در

 

جدی مواجه است و این کشور شاهد کمترین میزان  لنجرشد اقتصادی افغانستان با چ" بان  جهانی اعالم کرده که 
ترین گزارش خود آورده که با وجود بهبود در این نهاد در تازه. های جنوب آسیا است رشد اقتصادی در میان کشور

حدود دو درصد بوده است. بان  جهانی افزوده که این  2۰1۸، رشد اقتصادی افغانستان در سال سیاستهای اتخاه شده
  . "  کاهش در میزان رشد اقتصادی، سبب افزایش س ح فقر و مانع بهبود شرای  زندگی مردم شده است
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