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 2812 / 80 / 22        عبیدی زرغونه دکتورس

 تصامیم پشت پرده
 

 ( میباشدISAFعساکر)در افغانستان که همزمان با خروج  1۹۹۱در ارتباط به تمام جوانب اهمیت انتخابات سال 
تبصره ها، مقاالت، پیام ها و فراخوان های با ارزش نوشته شده و سخن های بجا از جانب صاحب نظران گفته 

ریاست جمهوری بدون مداخلۀ امریکا نخواستند و یا هم نتوانستند با هم به توافق شده است. اینکه چرا دو کاندید 
ست که: آیا واقعاً باید باور میداشت در سرزمینی که برسند، میتوان گفت که مالمتی ها بجا اند و اما سؤال من این

در بیشتر از سه دهه بازیچۀ دست سیاست های مغرضانه ای همسایه های ما و سیاست خود کمک کنندۀ غرب 
بوده است، بدون مواجه شدن به عکس العمل های تخریب کننده جوانب مغرض میتوان دیموکراسی را بدون چون 

 و چرا نهاد گذاشت؟ 
انستان در این بیشتر از سیزده سال شاهد صد ها حوادث ناگوار بوده است. انتظارات در بعضی موارد بیش افغ

از حد و حتی در حدود مقایسه با کشور های غرب، باعث میگردد تا فراموش گردد که آنچه افغانستان را به این 
معجزه وار حل نمود. تصور اینکه معضله ی سیاسی مواجه گردانیده است مغلق تر از آنست که بتوان آنرا 

حاکمیت ملی بصورت مطلق بتواند اعمال گردد، خود آرزوئی است که میتوان آنرا داشت و اما، اگر جریان بر 
 اساس تنها آرزو پیش نرود آیا باید بطور مطلق نا امید گردید؟.

ی یک و یا دیگر خواست بین الملل کشور های پیشرفتۀ جهان، باید همواره با مراعات فضای بین المللی خود را با 
تطابق بدهند. در مورد کشورهای جهان سوم و بخصوص افغانستان، این موضوع بمراتب مشکلتر و مغلق تر 
است. اشتباهات خود کرده و تحمیل شده باالی دولت ها و حکومت های چنین کشور ها، خواهی نخواهی همواره 

بازی های سیاسی پشت پرده در قبال شان مواجه میگردد. در اینمورد  با مداخله و اشتباهات کشور های دیگر و با
هم اگر جریان بر اساس آرزو پیش نرود و خیال استقالل سیاسی مطلق بر اساس بزرگ بودن حباب آرزو ها، از 
هم متالشی گردد، آیا باید امید را بطور کامل از دست داد و روند انتخابات را که بذات خود یک جریان 

کراتیک است و پروسۀ قبول و عملی شدن دیموکراسی را که به تفکر، تعمق و تقویۀ بیشتر در آینده ضرورت دیمو
 دارد چون جسد بگور سپرد؟. 

با استقبال از انتخابات ، دهه های تحمل و انتظاردهه های وحشت و دهشت، مردم افغانستان بعد از سپری نمودن 
 ثابت نمودند که ایشان با امید یک آیندۀ بهتر حاضر به بخشیدن استند. 

ناامیدی مردم در قبال به تعویق افتادن نتیجۀ انتخابات، خاموشانه تحمل نگردیده و اما با بحث ها، ابراز نظریات، 
آگاه مینماید. در این جمع بخصوص  پیشنهادات و مظاهرات نمایندگی از پرسش و سهمگیری یک نسل بیدار و

فعالین حقوق زن در افغانستان که توانائی نوشتن مقاله های بلند را دارند، در تالش اند تا مسایل را همه جانبه 
 ارزیابی نمایند. 

 
ایشان به کسی دشنام نمیدهند و اما برای فهمیدن و فهماندن خواننده و شنونده ای شان آنجا که الزم است بزبان 

 ساده چنین میگویند:
دولتمردان  ۀپرد یجریان دارد كه تصامیم رو  در این جغرافیا، تصامیم پشت پرده خانم منیره یوسف زاده: 

 ۀاز دولتمردان ما اگاهانه و نا اگاهانه تطبیق كنند ینست كه عده اآ بر سفأسازد. ت یرا ناكام م افغانستان را
 پشت پرده اند. یبرنامه ها

  
چندین ماه  افغانستان، مردم ما و شد ترکیه جمهور رئیس روز 2 فاصله به اردوغان طیب اقب: رجبخانم ثریا ث

 لندیسرب و شفافیت استقالل، از خویش کودکان و جدید نسل برای. هستیم جدید جمهور رئیس منتظر که است
 بگویم؟. چه افغانستان مردم

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/obaidi_zarghoona_tasamime_pushte_parda.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/obaidi_zarghoona_tasamime_pushte_parda.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

مقام اول و کدام شان در مقام دوم لقب اشغال خواهند نمود، اینکه بعد از یک تأخیر اجتناب پذیر کدام کاندید در 
موضوعی است که هرچند اگر نتواند  چون رسیدن عید امید بعد از رمضان عبادت باعث روشنی چشم و شادمانی 

وحدت »دلها گردد و اما برای رسیدن به یگانه راه حل موجود و آنهم مراقب از چگونگی بوجود آمدن دولت 
قابل رد و « وحدت ملی»ام توجه تمرکز داده شود. بنظر من مقالۀ محترم نور محمد غفوری دولت باید تم« ملی

ید؟ " که در این پورتال بنشر رسیده است، در این باب حاوی نکات ارزشمند است که میتوان آنرا ییا سزاوار تأ
 ورد توجه قرار داد.در این مرحلۀ انتخابات به حیث یک بحث عمده برای تداوم  بحث ها  در آینده م

یک واقعییت همواره برای امیدواری مردم وجود خواهد داشت و آنهم اینکه، دولت ها و حکومت ها میایند و  
میروند، اما این ملت است که با آموخته ها و تجارب حاصل شدۀ خویش از این دولت ها و حکومت ها، مراقب 

ل شدن رأی شان داشته باشند و این در صورتی امکان پذیر آن خواهد بود تا در دور دیگر چانس بهتر برای قبو
 خواهد بود که مردم به خویش و قوت شان در پیاده ساختن دیموکراسی بشکل پیگیرانه باور داشته باشند. 

 
خواننده های گرامی! توجه شما را به پیام خواهر ما خانم منیره یوسف زاده فعال حقوق زن و همراهانش که در 

 ماه سنبلۀ سال جاری در کابل صورت گرفته است جلب مینمایم: راه پیمائی
 ما فتیمگ فقط تحول، از سخنی نه و زدیم اصالحات از دم نه کسانی، یا کسی باد به زنده نه و گفتیم باد مرده " نه

 ما ولتید کارمندان و است گذشته از بدتر مردم اقتصادی وضعیت که گفتیم فقط. خواهیم می را انتخابات نتیجۀ
 طوالنی برای را هنگفتی مصارف روزانه حالیکه در ندارند، هم را نمیر و بخور معاش همان که است مدتی
 مهاجرت ویزه نگرفت دنبال به گذشته از بیشتر ما جوانان گفتیم. میکنند مصرف افغانستان در جهان انتخابات ترین

 این تیجهن در المللی بین و ملی تجار و است گذشته از تر ناامن ما والیات قدرت خالء نتیجه در که گفتیم. هستند
 و لیم ژورنالیستان از زیادی جمع خوشبختانه و دادیم شعار و گفتیم ما. ندارند گذاری سرمایه به تمایلی ناامنی

 اشتیمد کابل در ملل سازمان نماینده سیاسی مشاور با ختم راه پیمائی جلسه ای در و بودند همراه با ما المللی بین
 ساختیم ". شریک با ایشان اند، داده رأی کسی چه به اینکه از نظر صرف را افغانستان مردم های خواسته و

 در بارۀ سیاست چنین زیبا گفته شده است:
اما همه را برای همیشه  در تاریکی نگهداشت، یک تعداد را برای همیشهفریب داد، همه را میتوان برای مدتی  -

 د.ممکن نیست  که فریب دا

 .ن را فریب داده استتصور کند دیگراانسان وقتی در کار سیاست فریب میخورد که -
 
 
 
 

 پایان
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