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سیاست افغانستان در حال  ۀدهد که یک نیروی جدید در صحن  کمپین انتخابات پارلمانی روزهای اخیر نشان می
مداران   ها، پسران سیاست مال  های سابق،  ظهور است. در کمپین انتخابات پارلمانی، عالوه بر پارتیزان

سپتامبر  ۀآنان را نسل پس از یازدتوان   اند که می شماری از جوانانی هم نامزد شده  مشهور و بازرگانان،
 ۱۳۸۱تا  ۱۳۷۱. این جوانان محصول وضعیت پس از یازده سپتامبر افغانستان هستند. از سال گفتافغانستان 

گیری  ومرج و حکومت طالبان بود. در این دوره نظام آموزشی افغانستان فعالیت چشم افغانستان گرفتار هرج
های تنظیمی تعطیل  های کابل به دلیل جنگ  ها و دانشگاه مکتب ۱۳۷۴سال  تا بهار ۱۳۷۱نداشت. از بهار سال 

های  ها و دانشگاه ها باز شد. اما بازگشایی مکتب ها و دانشگاه جنگ فروکش کرد و مکتب ۱۳۷۴بود. در سال 
د و نقش های دخترانه را بستن کابل را اشغال کردند. آنان مکتب ۱۳۷۵کابل دیری نپایید. طالبان در میزان سال 

 اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان را انکار کردند.
های پسرانه هم   بسیاری از مکتب  دادند، های کابل را زنان تشکیل می  تر آموزگاران مکتب  جایی که بیش  از آن

از فعالیت بازماند. در آن زمان شمار زیادی از مردم کابل، شهر را به دالیل سیاسی، اقتصادی و ستمی که 
دیدگاه در مورد تحصیالت و   داشتند، ترک کردند. عالوه بر آن امارت طالبان، حکومتی بی روا می طالبان

 کردند. تر به جنگ و ایدیولوژی فکر می دادند و بیش دانشگاه بود. آنان اهمیتی به تربیت نیروی انسانی نمی
جدی  ۀجهانی نتوانست سرمای ۀعتر شد. جام  گذاری روی تربیت نیروی انسانی بیش  سپتامبر سرمایه ۀپس یازد

ای به نظام تحصیلی و آموزشی افغانستان کرد. در   روی زیربناسازی در افغانستان بگذارد، اما توجه ویژه
تر شد. در حال حاضر شمار دانشجویان  با گذشته، بیش  ضمن استقبال عموم از آموزش و تحصیل هم در مقایسه

های خصوصی   هزار است. شاید به همین تعداد نفر هم در دانشگاه ۵۰های دولتی کابل چیزی حدود  دانشگاه
کابل مشغول تحصیل باشند. برخی از جوانان هم در خارج از کشور تحصیل کردند. شماری از جوانانی که 

های اخیر فارغ  در سال  های داخل یا خارج از کشور، اند نیز از دانشگاه امروز در کمپین انتخاباتی شرکت کرده
های   مدنی و سازمان ۀهای جامع  ها، انجمن  های نوظهوری مثل رسانه اند. شماری از آنان هم در نهاد شده
ظهور  ۀکار دارند. حضور این نوجوانان در کمپین انتخابات پارلمانی، نوید دهند ۀالمللی غیر دولتی سابق بین

 سیاسی افغانستان است. ۀیک نیروی جدید در صحن
سیاست افغانستان در انحصار نیروهایی بوده است که   تا امروز، ۲۰۰۱بن در سال  شنامۀ سازپس از امضای 

دگرگونی عظیم در سیاست افغانستان  ۱۳۵۷/۱۹۷۸ظهور کردند. کودتای اپریل/ثور سال  ۱۹۷۸پس از سال 
بار آورد. این کودتا نیروهای جدید سیاسی را به صحنه آورد. با این کودتا قدرت به دست حزب دموکراتیک 

گان  ای را که متحد نخبه ها به تاریخ پیوست. این کودتا تمام نیروهای سیاسی خلق افتاد و سلطنت محمدزایی
مخالفان حزب دموکراتیک خلق هم به دست  ۀربط ساخت. جبه  نستان بیبا سیاست افغا محمدزایی بودند، 

هشتاد که در صف  ۀده  رهبران برخاسته از جنگ ۱۹۹۲گرایان نو ظهور افتاد. پس از اپریل سال   اسالم
گردان سیاست افغانستان شدند. جنبش طالبان هم تا حدودی   اش بودند، صحنه مقابل شوروی و متحدان داخلی

 گان در پاکستان ایجاد کرده بودند. های پناهنده ها در اردوگاه ای بود که تنظیم های دینی ل مدرسهمحصو
متحد ضد طالبان یک  ۀگروه روم که در رأس آن مرحوم ظاهرشاه قرار داشت با جبه  پس از سقوط طالبان،

دید در سیاست افغانستان های اطراف شاه سابق نیروی ج ها و شخصیت حکومت ایتالفی تشکیل داد. نه چهره
پس از بن، بر سیاست افغانستان انحصار داشتند.  ۀمتحد ضد طالبان. همین نیروها در تمام دور ۀبودند و نه جبه

اند، اندکی درز  رسد که این انحصار با ظهور جوانانی که تازه به کمپین انتخابات پارلمانی پیوسته  به نظر می
 برداشته است.

واقع  ۱۹۷۳تا  ۱۹۵۳های  هایی است که بین سال دگرگونی ۀسیاست، تداعی کنند ۀان در صحنظهور این جوان
نسل جدید از سلطنت مصاحبان بود.  ۀوزیری رسید. داوودخان نمایند  داوودخان به نخست ۱۹۵۳شد. در سال 
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تر شد. در آن  بیش های اتحاد شوروی به افغانستان وزیر شدن داوودخان، کمک  در آن سال عالوه بر نخست
 کرد. های آبادانی کمک می بخشی نهادهای دولتی و تمویل پروژه  زمان شوروی حکومت افغانستان را در تقویت

اقتصادی، بدون تربیت نیروی متخصص امکان ندارد. در آن زمان روی تربیت نیروی  ۀروشن است که توسع
های گوناگون  ر داخل و خارج از کشور در رشتهگذاری شد و شماری از جوانان افغان، د  متخصص سرمایه

تحصیل کردند. رشد تجارت و اقتصاد پولی، رونق نسبی صنایع دولتی، جان گرفتن بخش خصوصی و تربیت 
تر این تحوالت آن زمان محدود به شهر  یک نسل تحصیل کرده، اثرات سیاسی و اجتماعی گسترده داشت. بیش

هللا  این تحوالت را به روستاها گسترش دهد. مصاحبان از سقوط امان ۀامنکرد، د کابل بود و سلطنت جرات نمی
سازی اقتصاد،  های محلی درگیر شوند. به همین دلیل، مدرن خواستند که با قدرت خان درس گرفته بودند و نمی

ثر بزرگی تحوالتی که در کابل آمد، ا  فرهنگ و جامعه را محدود به کابل ساخته بودند. ولی با وجود آن هم،
 روی کل کشور گذاشت.

سیاست افغانستان ظهور کردند. این نیروها  ۀرفته نیروهای سیاسی جدیدی در صحن  به بعد رفته۱۹۶۵از سال 
لیبرال و ناسیونالیست جریده  چهل را تحقق بخشیدند. در آن زمان نیروهای چپ،  ۀدر واقع دموکراسی ده

ها بود و  های پارلمانی تشکیل دادند. آن زمان، عصر ایدیولوژی ونمنتشر کردند، سازمان ساختند و فراکسی
جایی که در آن عصر، دموکراسی، گفتمان  رشد داشتند. از آن ۀتر از هر نیروی دیگر زمین  نیروهای چپ بیش

اندیشیدند تا تقویت  های قهری و بنیادی می تر به کسب قدرت و دگرگونی  مسلط نبود، نیروهای چپ بیش
تر نیروهای سیاسی نوظهور در آن زمان تالش کردند که در ارتش نفوذ کنند. داوود خان هم   اسی. بیشدموکر

در آن زمان برای سرنگونی سلطنت از نیروهای چپ و افسران جوان، سربازگیری کرد. آن افسران جوان هم 
 تر چپ بودند.  بیش
اش  داوودخان علیه ظاهرشاه که عضو خانوادهخاندانی بود.   یک کودتای درون ۱۳۵۲سرطان سال  ۲۶ ۀحادث

خاندانی در دوران شاهان سدوزایی و محمدزایی امری رایج بود. به طور مثال   بود کودتا کرد. کودتای درون
زمان شورید و   زایی، علیه شاه محمد خان و دیگر سران محمد  میالدی به کمک فتح ۱۸۰۱محمود در سال   شاه

خان   خان فرزند پاینده زمان، به فتح محمد  محمود برای براندازی برادرش شاه  شاهقدرت را به دست گرفت. 
زمان بسیج کرد.   ها را به سود خود و به زیان شاه جد بزرگ داوودخان اتکا کرد و از طریق او، بارکزایی

د بار دیگر در محمو  محمود را خلع کرد. شاه  شاه  به کمک نیروهای قبایلی دیگر، ۱۸۰۳شجاع در سال   شاه
شجاع   شجاع را از سلطنت خلع کرد. شاه  به کمک سران محمدزایی و نیروهای قبایلی آنان، شاه ۱۸۰۹سال 

به کمک  ۱۹دوم قرن  ۀسنگ پناه برد. پسران دوست محمدخان هم در نیم هم از سر ناگزیری به دربار رنجیت
ها یک عضو خاندان سلطنتی علیه عضو دیگر به کمک  جنگیدند. در تمام این دوره  نیروهای قبایلی، با هم می

گی داشت، اتکای او به یک   کرد. چیزی که در کودتای داوودخان تازه سران قبایل و لشکر قومی، کودتا می
نیروی نوظهور بود. داوودخان برای خلع ظاهرشاه نه از رهبران مذهبی مدد گرفت و نه نیروی قبایلی بسیج 

شاه بخشی از نیروی نو ظهور چپ را بسیج کرد و این سرآغاز ورود نیروهای جدید کرد. او برای خلع ظاهر
 سیاست افغانستان بود. ۀبه صحن

آهنگ ظهور یک نیروی جدید اند. واضح است  اند، پیش امروز هم جوانانی که وارد کارزارهای انتخاباتی شده
کند. این نیروی پراکنده،   د و فعالیت منسجم نمیسازمان ندار تکوین است،  ۀکه این نیروی جدید هنوز در مرحل

  تر به تقویت  اندیشد و بیش چهل خورشیدی، به انقالب و براندازی نمی ۀهای نوظهور در ده برخالف نیرو
سازی زنان و رقابت سالم سیاسی باور دارد. روشن است که  مند اصالحات تدریجی، توان بخشی دموکراسی، 

هزار و یک دلیل دیگر، مانع فعالیت منسجم آنان شده است، اما بعید نیست که این  نظام انتخاباتی کنونی و
 بانان آنان در تحوالت سیاسی آینده، به عنوان یک نیروی جدید نقش داشته باشند.  جوانان و پشتی

 
 پایان
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