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                                                          لا نتخابات افغانستان  وپیشروی خیال باط    
Afghanistan  Election  and  the  Illusion   of  Progress                              

پیمان   درکشوریکه ای بینظیردرهفته ای گذشته  انتخابات افغانستان باهلهله واشاعه       

سپری شد ،   خله آزاد دارداهای طوالنی  در آن دست مد ازمدت« ناتو»اتالنتیک شمالی 

که این ملت  با  است بار این اولین انتخا با تیکه  نه تنها چندان موفقیتی دربرنداشت بلکه 

  نا تو درمد ت زمان حضور خود. می لغزد قدم های پیهم ومسلسل به عقبگرای وتاریکی 

نستان امنیت را تامین نماید، تاجایکه حتی نتوانست درمراکزشهرهای بزرگ ومشهور افغا

کابل    دولت وتی درسراسر کشور بچشم  میخورد   باهمین اکنون نشا نه ها و عالیم بی ث

وضع  که تمام سربازان   بعهده  میگیرد   ن ما ساهمچو  وضع  نا ب در راکشور رهبری 

کشورهای غرب درحال تدارک واهتما مات مبنی بر ترک  وخروج  دایمی  از افغانستان 

                                                                                                                                                             .                                                                                                                            می باشند 

ممکن است   وعده داده شده«  دیموکراسی فردای» است کهاحتمال آن بیشترمتصور       

شا ید که   ویا  شتر تعویض نماید هرچه بی وهرج مرج تی  ونارامی بی ثباجای خودرا با 

( بشمول طالبان)بصورت گذری  سازشی  میان قبایل بومی ومحلی با وساطت بعضی ها 

نو پا وجدید کابل صورت گیرد،ولی این احتمال رانیزنمیوان نادیده گرفت که   وحکومت 

مت نیروهای ریزرف وباقیمانده  قبایل روستایی درجنگ با  نیروهای  درحال سفرو عزی

، واین سازش زمینه ای شا ید مجدداً اغاز گردددرگیر شوند  وجنگ  نا تو ازافغانستان  

.                                                                                        باشد که حاکمیت طالبان را یک بار دیگر میسر سازد 

توسط سازمان  افغانستان گذشته انتخابات هفته:وقتیکه سطحی نگری  پیشروی میکند

ستون در  ستپ    واشنگتنتحد وایاالت متحده امریکا  وسیعاً ستایش   وستوده شد ،  ملل م

بویژه « زندگی مرحله ای بس مهمی از»مشخص اش این انتخابات راتحت عنوان درشت

وبه پله های   خشیدهشان مشروعیت بانتخابات را با اشتراک برای زنان افغان به آنهایکه 

زنان افغانستان بطرزمشکوک ومعجزه اسا به  که می افزاید  نموده سوق دادند یاد  شامخ 

به این واقیعت که  با توجه ، ست یازید ند موفقیت تاریخی ظاهری درمد ت زمان کوتاه د

ان  موضوعی را که هرچه بررسی تاریخی ازپیشرفت اجتماعی  زنان درافغانستهرگونه 

  کشوری هرگز  یکاشکارخواهد ساخت وآن اینکه افغانستان سرانجام ودرنهایت امر باشد

به نوسازی  ( modernization) پرتو مدرینیزیشن در  نخواهد بود  که  به  بار اول 



بلکه درعوض میتواند  کشوری پنداشته  شود  که  با اغاز مداخله  واعمار مجدد بپردازد

برای  سالهای  متمادی  ویا برای چند ین دهه درتاریکی وعقب ( 0991)غرب طی سال 

                                                                                                                                                                                       .ما نی حیات بسر خواهد برد 

با اندوه وحسرت فراوان نباید به حفاری عمیق مبنی به کشف حقیقت یک بار امید وار     

، چونکه  ایا الت متحده امریکا  مستقیماً  با حمایت وتقویه  کننده  درافغانستان دست یازید

نیروهای مسلحانه ای ضد دولتی وخت این امیدواری را با خاک یکسان ساخت وازبین از 

.                                             که منتج به سیاه روزی وبدبختی ورنج بیکران مردم افغانستان گردید  برد

ت حقوق بی جا نخواهد بود تا از  یک جدول زمانی مبنی بررعایتباط با موضوع ردرا    

قبالً  پیشکش  شده بود یاداوری نه (  PBS)وآزادی  زنان در افغانستان که توسط آژانس 

درسال  اغاز و( 0991)نمایم و آن اینکه این آزادی وحقوق  زنان در افغانستان طی سال 

که  ست  اید دراینجا  یاد دهانی نمایم  آینپایان می یابد ، ولی آن مطلبی را که ب(  4100)

یعنی در مد ت (  0991)و( 0991)لهای   حقوق  زنان  در افغانستان  طی  سا و  آزادی

حمایت زما نیکه  حکومت  افغانستان  ازطرف   ولینعمت اش   اتحادجماهیر   شوروی  

وش نقطه اوج خود قرارداشت که هیچ یک روشن ضمیر آنرا فراموپیشتیبانی میگردید در

رویکار آمدن وبقدرت رسیدن نیروهای متعصب افراطی نمی نماید  ولی  متا سفا نه که با

احترام نگردید بلکه  مردم افغانستان درافغانستان  وطالبان  نه تنها که آزادی وحقوق زنان

 نیروهای افراطیهمین اکنون  همینتا ند که نی محروم وبه عقب راند را ازتمام حقوق مد

که   .ساخته اند ه مد نی شان  محروم شدزن  افغان را ازتمام حقوق پذیرفته   برسراقتدار

طالبان   متحده امریکا از جنگجویان  این همه عقبگرایی  ماحاصل حما یت مستقیم ایاالت

                                              .ونیروهای افراطی  درجنگ علیه قوتهای شوروی درافغانستان می باشد 

انقالب ثور )زیرعنوان   افریقا   شرق میا نه وشمالانعکا سا ت شهروندان    س براسا   

تغیرات  چشمگیری   که  در و( وحقوق وآزادی زنان درجمهوری دموکراتیک افغانستان 

موقف زن  رونما گردید  از  آن نمیتوان  چشم  پوشی کرد وآن اینکه  از زنان   به حیث 

ی اجرا  قرارگرفت  بویژه با اموال وملکیت  به زنان  بعنوان  انسان  شرح  وبه منصه ا

تمرکز بر روی  بهبود سواد آموزی  زنان ،  اموزش  وپروش  و درپهلوی  آن زنان را 

بزرگ  درپروسه تولید برابر با مردان   شریک  ساختند   که میتوان  آنرا یک د ستاورد 

                                                                                                                                                    .دولت وخت نامید 

جمهوری  دموکراتیک افغانستان  برای تحقق و پیاده سازی   آنچه که اصالح  دولت       

دراسیای  مرکزی  شوروی سا بق و دریمن  جنوبی  انجام طلبان وانقالبیون در ترکیه ،  

دادند  تالش بخرچ داد تا این نوع ریفورم واصالح طلبی را  هرچه زدوتر  دروایل  قرن 

بیستم  پیاده  سازدولی دریغا که این ریفورم واین توقع انسانی جامه عمل نپوشید ومحکوم 

                                                                                                                  .به شکست  گردید 



اوردن تغیرات در قوانین ازدواج، توسعه سواد  آموزی ،  و تعلیم :  این ریفورمها شامل 

وتربیه دختران روستایی ،  بود  که  با مقا ومت  گروهای  افراطی  از قبیله  های بومی 

مواجهه گردید ودلیل همچو مقاومت را میتوان  حمایت  ایاالت  متحده  امریکا وروستایی 

را درجنگ  علیه شوروی   از همچو نیروهای مسلح افراطی دانست  که آنهااوو متحدین 

، هنگا میکه  اخبار ویا رسا نه های  غربی  امروزی گاهی  نی نمودند  جانبه پیشتیبا  همه

امیدوارکننده  افغانستان   اشاره  می نما یند   و خاطر نشان   ناخود اگاه  به  گذشته های 

د نمیساززند که درین دهه اولین باری است  که  زنان افغان درانتخابات اشتراک   میورز

جز اشاره به  نفوذ د  چنا نی است  که این خود نمیده ورای خودرا به کا ند ید مورد نظر

                                        . ستان چیزی دیگری نمیتواند با شد اتحادشوروی آنوقت  وآزادی زن درافغان

بومی ومتولیان تاریک افغانستان توسط ایاالت متحده امریکا در  تسلیح قبایل     

                                             گذشته ، حال وآینده                                      
یلی را که  ایاالت متحده امریکا   شد وآن اینکه قبا جای بسی طعنه وتعجب میتواند با      

داد   امیظن آموزش   نمود ، آنها را مسلح ساخت و به آنها کمک  چند دهه  ازنظر مالی

ه اکنون  برعلیه  ایاالت متحداعزام نمود  افغانستانبه و درجنګ علیه قوت های شوروی 

دشمن دشمن ) ل مشهوراست که میگویند چنانچه ضرب المث  .اند  جنګ وستیزامریکا در

ایاالت   این خود  اغلباً از طرفداران چوب زیربغل   ازکمک های( من  دوست من است 

اموش کرد که اتحاد رید ف مر نبا درواقیعت اولی شد   یل متذکره میبا متحده امریکا به قبا

تا اگربتواند بسیاری ازریفورمها واصالحات  تالش همه جانبه بخرچ دادجماهیر شوروی 

نچه   که  درغرب ملی را توسط دولت تحت حمایه اش در  افغانستا ن تحقق  بخشد  چنا 

   غرب تصمیم میباشند   طبعی خواهان تطبیق ریفورم های عام المنفعنیروها مترقی طور

مخا لف  اصالحات  افراطی و متعصب  که آنها شدیداً  ارتباط با قبایل بومی وعناصردر 

وریفورم میباشند  ازنظر پرنسیپ  آنچنان نیست که  آنها مخا لف  ریفورم  با شند   بلکه 

تمایل غرب دراینجا  محضاً کسب قدرت  ژیو پولیتیکی میبا شد که  درکسب  آن از هیچ 

                                                                                                               . تالش  دریغ نمی ورزند 

ودولت  اتحاد شوروی ) دشمن آنها ( 0991)واوایل ( 0991)بعد از آنکه دراواخر          

(  مجاهید ین وطالبان )غرب،دوستان ویا منقرض گردیدشکست خورد(درکابلدست نشانده 

اختند   وافغانستان را پرد اً به عقب چرخیدند  وعلیه ریفورم واصالحات به مبارزه  شد ید

رنوع ه  علیه  و  درحال مبارزهاکنون   تا همین  لمت غوطه ورساختند کهدرتاریکی وظ

  تحت   ودولت   شوروی  جماهیراتحاد   نطوریکه هماریفورم  درجنگ وستیزمی با شند 

متعصب   روستایان  علیهت  بغرض تحقق وانطباق اصالحا  رافغانستانحمایه شوروی د

ویا گروه مقاومت مبارزه ومجادله می نمودند، امروز افغان های شهرنشین  وضد ریفورم

به دنبال  دوباره وپیاده نمودن همان اصالحات  وریفورم ها اند وبصورت مشابه وهمسان 



اینکه   وآن  تفاوت  بایک اما  یند  مبارزه می نما بغرض پیاده نمودن همچو ریفورم ها 

سهم  رشرکای بین المللی شان بطور اختصاصی در پیاده نمودن اصالحات وریفورم کمت

فاسد   دولت  میگیرند وبجای آن آنها میخواهند  که منافع خویش را  با تحمیل فشار باالی

ین نمایند یت اصول بی طرفی بین المللی  تام وبی اثر وفرورفته درفساد وافتضاح با رعا

                .                             جاه طلبی های جغرافیایی سیاسی خودرا بیشتر براورده سازند  وبجای نقش افغانستان

( دوستان متعصب روستایی ) عقب نشینی نماید  وقبایل آنها افغانستان هنگامیکه غرب از

به نظر    ګردند چنین مبارزه  ه درکردن خالی قدرت  اماپباسرعت هرچه  تمام بمنظور 

می رسد که آینده  افغانستان درگذشته است  بویژه با سطحی نگری از انتخابات و ادعای 

رای  زنان افغانستان واشتراک شان در انتخابات  وآنچه که ریس  جمهور ایاالت  متحده 

مه   موقت  بوده  یاد نمود  ه( انتقال دموکراتیک قدرت ) امریک روند انتخابات را  بنام 

                                                                                               .ودرحال زود گذر میباشد 

را بعد ازاین بیدون  سرازیر   اگر افغانستان دیگر  اینست  که  کر مطلب مهم قابل تذ      

وعطش   ن قبایلی یا ادن سالحها مدرن به روستاسترس قرارد و بد دوالر شدن  میلیونها 

حکومت تحت  قی مانده از  ریفورم های با  برخی این روستایان قبایلی  در ازبین بردن 

حمایه شوروی درکابل نگاه کنیم ؟ چسان خواهد بود  وافغانستان  بعداً باسپری شدن چند 

ومتزلزل را دارد   یدار  ناپادهه  که تا هنوز  دربین مدعیان پیشرفت گرا وعقبگرا حالت 

تیغ  سیاه روزی   مه ویا کنار بین د  را  وضع کشوره های نه  چندان  دور  پس در آیند

                                                                                            .ن میتوان مالحظه کرد  ورنسانس  چسا

جهان،  بویژه آنهایکه وضع موجود نابسامان  و مملو ازمنازعات همه کس درسراسر      

واختالفات را درافغانستان مالحظه می فرمایند ویا رویدا هارادنبال مینمایند  ویا آنها یکه  

زیدخل درموضوع فوق اند ویا آنها یکه ازوضع نامطلوب کنونی افغانستان رنج می برند 

باز نما یند   که این  وضع  نا بسا ما ن  ویا دامن  ویا قربانی میدهند ، چشمان خویش  را

کسب  قدرت  است    بمنظور بیشتر درافغانستان  محضاً   هرچه بیشتر زدن به اختالفات

این نیروی های    یعنی نه  رعایت از اصول وپرنسیپ  های قبول شده درسطح جهان ، 

ورمهای داد وستد  امیدوار  اند ، آنها ریف غرب اند که درپی کسب وحفظ قدرت  جاه طلب

سبوتژ کردند  و   برای  بودافتاده  بکارکننده ای را درافغانستان که طی اواسط قرن بیستم 

در   وظلمت  متولیان عقبگرا یعنی برای آنهایکه  ازدهه های چند خواهان وقوع  تاریکی

زمینه را   تندافغانستان بودند واصالً ریفورم واصالحات را نمی خواستند ویا دوست نداش

سروصورت  چه کسی  نظر   درتحت  این ریفورمها  صرف نظر ازاینکه مساعد ساختند

یا ازنظر اقتصادی و جیوپولیتیکی چی دستاوردهای دربرخواهد داشت بی تفاوت . میگرد

ترجیح  اوآنهن  نبوده  وهرگز  نمیتواند باشد وهرگز مطمح نظر  آنها وحامیان غربی شا

                                                  .ار بردن وپیاده کردن هرنوع ریفورم  خودداری صورت گیرد میدهند که از بک

    



 

نتوانست  چندی   غرب باوجود ادامه سیاست خارجی خود وبا تحمل  خسارات وضایعات

لذا   نماید،نفوذ  درسراسر افغانستان ویا جاهای دیگری طبق دلخواه خود  موفقانه اعمال 

برای مردم افغانستان  دهه ها یبیشتری،  قبل از آنکه وسعت واندازه آزادی  وانکشاف را 

فغانستان قبل از کرد  که مردم ا ید فراموش  ولی نبا  مالحظه نمایند فرصتی مساعد نشد 

ند  حظ ولذت می بردازآزادی وآزادمنشی ( 0999)و(0999)درگیری جنگ های سالهای 

 شرفت د  وسد راه آزادی وپین مداخله نمودکه  اشغالگران  غرب  درین  کشور مانیزاما  

سرزمین  انکشاف  تا درین  نخواستند  نتوانستند ویا ویا همین نیروهای اشغالگر ندد گردی

با لذا   ،سازند  آنرا فراهم بودند  که مدعی  را  ویا آنچه  پیاده کنند  را  وپیشرفت واقعی

محضاً یک  غربی ها    برای    افغانستان که   فوق  میتوان گفت   کرات درنظرداشت تذ

( موفقیت وشکست)  رد وباختب    الً موضوعصاست  که دراینجا  ا( showcase)وترین 

کذب ( دموکراسی غربی) ندرعقب ایبلکه در نهایت امر ودرقدم اول   مطمح نظر نیست

                                                                                                           .وریا نهفته است 
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