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 ؟کراسیمویافغانستان زندان د

 
آن چیزی را که شما در این عکس در قفس فلزی مشاهده می نمائید تصویر چند زن کاندید دور فعلی "انتخابات" ولسی جرگه 

موکراسی که ناشی از مولود دیاست )انتخابات پارلمانی( افغانستان است. داستان این زنان خیال پردازی نیست بلکه حقیقت تلخی 

 در افغانستان صورت گرفته است می باشد. لجام کسیختۀ  و " انتخابات" جعلی ایکه 

 
ل پر کرد. دیموکراسی با در نظرداشت رشد و انکشاف جوامع بشری بر گ  د قالب خشت نیست که آن را به هر موکراسی ماننید

اساس قوانین عام و خاص خود در جوامع مختلف، با اشکال خاص خود عرض اندام می نماید. دیموکراسی مانند لباسی قبأل 

زمامداری شاه امان هللا خان آغاز گردیده زمان یده شود. نهضت آزادی نسوان در انشده نیست که به جان همه کس پوش دوخته

بود که متأسفانه با تحریک انگلیس ها توسط افراطیون مذهبی که نیاکان زمامداران تنظیمی کنونی بودند به زودی سرکوب 

 . گردید

با تأسف هنوز هم تجربه می  اری را یکی پی دیگری تجربه کرده اند ودر طی صد سال گذشته زنان کشور ما روزهای دشو

کنند. هنوز خون فرخنده ها خشک نشده و زخم های شالق های دورۀ سیاه طالبان باالی وجود زنان کشور التیام نیافته است و 
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ر امسال قبل از "انتخابات"  در تمبپزنان زندانی قفس فلزی اطالع ندارند که طالبان دوباره با شالق های چرمی خویش در ماه س

انگلیس ها در قرن نوزدهم با وجود آنکه مطالعات خود را از نزدیک در مورد افغانستان انجام داده   .کابل به قدرت می رسند

و تحقیقات خویش را در مورد جهات مختلف  شمول محققین امریکای نیز اطالعاتن غربی به یقو محقان بودند، و سائر سیاحی

را همواره نشر کرده اند، مگر اقدامات لجام گسیختۀ کنونی غربی ها به نام  ی مردم افغانستان تحقیق نموده اند و آنزندگ

"دیموکراسی" در افغانستان بر اساس محاسبات و روش میخانیکی نشان میدهد که غربی ها هنوز هم خصوصیات جامعۀ افغانی  

 ظام انارشی را در افغانستان پیاده کنند. را درست نشناخته اند و یا خواسته اند عمدأ ن

افغان ها در آستانۀ صدمین سالگرد تجلیل از استقالل خویش از انگلیس ها هستند. قرون متمادی به اثر فشار ظالمانه حکمروایان 

جود بر توده های وسیع و بیسواد مردم کشور ما بود که نخست نهضت های آزادی خواهی مشروطیت در دربار سلطنت عرض و

 نمود. 

اهداف و خواسته های مشروطه خواهان کشور محدود بوده و فقط آرزوی شان آزادی بیشتر و تبدیل نظام شاهی مطلقه به نظام 

شاهی مشروطه بود. مشروطه خواهان اصالح نظام شاهی موجود را مطالبه میکردند و گاهی هم مجبوز به ترور شاه نیز می 

 پرداختند.  

سی عنعنوی که شامل نظرخواهی متنفذین و اهل خبره و بنیاد اولین پایه های قانونگذاری در افغانستان در اساسات تفکر دیموکرا

دربار شاه امان اله خان که شاه علمپرور، مردم دوست و ترقیخواه بود پایه گذاری گردیده است. متعاقبأ در دوران سلطنت 

ی با حفظ خصوصیات عنعنوی به پارلمان رسمی در افغانستان تبدیل اعلیحضرت محمد ظاهرشاه فقید عملکرد انتخابات پارلمان

مان در افغانستان منحل گردید و دروازه ـلشمسی پار 1352سرطان  26د خان در گردیده بود که با کودتای سردار محمد داو

 شد و انتخابات برای مدت طویلی به فراموشی سپرده شد.   مسدودولسی جرگه های 

ئلۀ افغانستان مس درنظرداشت خصوصیات جامعۀ پدرساالری و حکمروایی حاکمیت جنایتکاران افراطی درغربی ها اکنون بدون 

زن را طوری میخانیکی در قوانین روی کاغذ در نظر گرفتند. آنان با کمک حمایتگران داخلی شان در قدرت می گویند که گویا 

لمان و ادارات دولتی به صورت حسابی بدون در نظر گرفتن ر پارزنان نصف نفوس جامعۀ افغانستان اند باید شمار حسابی آنان د

. فکتور دهندمی نورم های مهارتی و حقوقی زنان باال کشیده شوند. زنان کشور بیشترین بخش بیسوادان را در افغانستان تشکیل

و بحران ه مد نبودآشرایط کنونی افغانستان کار های میخانیکی باال کشیدن زنان برحسب تعداد نصف نفوس ایشان در

 د.  خود دار را ایجاد نموده اند که عواقب ناگوار را با

 

 های هنگفت جامعۀ جهانی با وجود کمک
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 و ارائـۀ ارقام درشت موجودیت مکاتب و شاگردان خیالی
 عکس فوق نمایانگر حقیقی نمونه ای از وضع تعلیم  و تربیه در افغانستان است.

 
جدی مواجه است و این کشور شاهد کمترین میزان  مشکلرشد اقتصادی افغانستان با "بانک جهانی اعالم کرده که 

 رشد اقتصادی در میان کشورهای جنوب آسیا است. 

، رشد اقتصادی افغانستان در های اتخاذ شده ترین گزارش خود آورده که با وجود بهبود در سیاست این نهاد در تازه

بانک جهانی افزوده که این کاهش در میزان رشد اقتصادی، سبب افزایش صد بوده است.  حدود دو در 201۸سال 

  سطح فقر و مانع بهبود شرایط زندگی مردم شده است. " 
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