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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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اخترمحمد یوسفی

افغانستان زندان دموکراسی؟
انچیزی راکه شما دراین عکس مشاهده مینمائید چند زن کاندید دور فعلی "انتخابات" پارلمانی افغانستان اند که در
قفس فلزی می بینید ،داستان این زنان خیالپردازی نیست بلکه حقیقت تلخی که ناشی ازمولود دموکراسی لجام کسیختۀ
و " انتخابات" جعلی که درافغانستان صورت گرفته است میباشد.

دموکراسی مانند قالب خشت نیست که آنرا به هر کل پر کرد و یا دموکراسی مانند لباسی قبالً دوخته شدۀ هم نیست
که به جان همه کس پوشیده شود .دموکراسی با در نظر داشت رشد و انکشاف جوامع بشری براساس قوانین عام و
خاص خود در جوامع مختلف ،با اشکال خاص خود عرض اندام مینمایند .نهضت آزادی نسوان در افغانستان در
زمامداری شاه امان هللا خان آااز گردیده بود که متاسفانه با تحری انللیسها توس افرا یون مههبی نیاکان
زمامداران تنظیمی "جهادی" کنونی بزودی سرکوب گردیدند.
در ی صد سال گهشته زنان کشور ما روز های دشواری را یکی پی دیلری تجربه کرده اند و اکنون هم نیز ادامه
دارند .هنوز خون فرخنده ها خش نشده و زخمهای شالقهای دورۀ سیاه البان باالی وجود زنان کشور التیام نیافته
است و زنان زندانی در قفس فلزی ا الع ندارند که البان دوباره درماه ستمبرامسال با شالقهای چرمی خویش قبل
از "انتخابات" ریاست جمهوری بکابل میرسند .انللیسها در قرن نوزدهم با وجود آنکه م العات خود را از نزدی
در مورد افغانستان انجام داده بودند ،و سایر سیاحیون و محقیقن اربی بشمول محقیقن امریکای نیز ا العاتی و
تحقیقات خویش را در مورد جهات مختلف زندگی مردم افغانستان تحقیق نموده اند و آنرا همواره نشر کرده اند ،ملر
اقدامات لجام گسیختۀ کنونی اربیها بنام "دموکراسی" در افغانستان براساس محاسبات و روش میخانیکی نشان میدهند
که اربیها هنوزهم خصوصیات جامعه افغانی را درست نشناخته اند و یا خواسته اند عمدا ً نظام انارشی را درافغانستان
پیاده کنند.
افغانها دراستانۀ صدمین ساللرد تجلیل ازاستقالل خویش از انللیسها هستند .قرون متمادی گهشته به اثر فشارظالمانه
حاکمان سل نتی برتوده های وسیع و بیسواد مردم کشور بود که نخست نهضتهای آزادیخواهی مشرو یت در
دربارسل نت عرض وجود نمودند .اهداف وخواسته های مشرو ه خواهان کشور محدود بوده و فق آرزوی شان
آزادی بیشتر وتبدیل نظام شاهی م لقه به نظام شاهی مشرو ه بود .مشرو ه خواهان اصالح نظام شاهی موجود را
م البه میکردند و گاهی هم مجبوز به ترور فزیکی شاه نیزمیپرداختند.
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اساسات تفکر دموکراسی عنعنوی که شامل نظرخواهی متنفهین واهل خبره و بنیاد اولین پایه های قانونلهاری
درافغانستان شمرده میشوند در دربار شاه امان هللا خان که شاه علم پرور ،مردم دوست و ترقیخواه بود پایه گهاری
گردیده است .متعاقبا ً رشد و انکشاف دموکراسی عنعنوی کشور در دوران سل نت اعلیحضرت محمد ظاهر فقید
نتیجه ٔ کار انتخابات پارلمانی با حفظ خصوصیات عنعنوی به پارلمان رسمی در افغانستان تبدیل گردید بود ،که
متاسفانه با کودتای سردار محمد داود خان در  26سر ان  1352شمسی پارلمان منحل گردید وانتخابات در افغانستان
به پایان رسید.
اربیها اکنون در افغانستان بدون درنظرداشت خصوصیات جامعۀ پدرساالری و حکمروایی حاکمیت جنایتکاران
افرا ی مسله تساوی مرد و زن را وری میخانیکی در قوانین روی کااه در نظر گرفتند .آنان با کم حمایت گران
داخلی شان که در قدرت نیزهستند میلویند زنان نصف نفوس جامعه افغانستان اند باید شمارحسابی مساویانه آنان در
پارلمان و ادرات دولتی بدون در نظر گرفتن نورمهای مهارتی و حقوقی شان درنظر گرفته شوند .زنان کشور
بیشترین بخش بیسوادان را در افغانستان تشکیل میدهند و فکتوریهای میخانیکی باال کشیدن زنان برحسب تعداد نصف
نفوس ایشان در شرای کنونی افغانستان کارآمد نبوده است و برعکس بحران را ایجاد نموده اند که عواقب ناگوار را
برای رشد متوازن زنان در کشور باخود دارند .با این درست نلاه کنید .

با وجود کمکهای هنلفت جامعۀ جهانی و ارائیه ارقام درشت موجودیت مکاتب و شاگردان خیالی عکس فوق نمایانلر
حقیقی نمونه از وضع تعلیم و تربیه در افغانستان است.
بان جهانی اعالم کرده که " رشد اقتصادی افغانستان با چلنج جدی مواجه است و این کشور شاهد کمترین میزان
رشد اقتصادی در میان کشور های جنوب آسیا است .این نهاد در تازهترین گزارش خود آورده که با وجود بهبود در
سیاستهای اتخاه شده ،رشد اقتصادی افغانستان در سال  2۰1۸حدود دو درصد بوده است .بان جهانی افزوده که این
کاهش در میزان رشد اقتصادی ،سبب افزایش س ح فقر و مانع بهبود شرای زندگی مردم شده است " .
پایان
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