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  م٠٥/٠٥/٢٠٠٨                       تورنتو -پيکار پامير 
  
  

  تغيير مهره ها، راه حل مشکل افغانستان نيست
  
  

از مدتی است  شاهد هنگامه سازی های مربوط به فرا رسيد ن زمان  انتخابات رياست جمهوری افغانستان ازطريق  
نها در ميان هموطنان ما در داخل و خارج از رايزنی ها، بحث ها، تبصره ها و باالخره ، اميد بستن ها و نوميد شد

ولی ، آنچه  در واقع ،  برای مردم  افغانستان  اساسی و تعيين کنند بوده  و تاکنون متاسفانه کمتر بدان .  کشور هستيم 
پرداخته شده  و يا ميشود ، اينست که اين هنگامۀ انتخاباتی  غرض معاوضۀ رئيس جمهورکنونی، چه دردی از درد 

 استخوان سوز مردم افغانستان را مداوا خواهد بود ؟  درحاليکه   آنچه اندرين راستا از ارزش و اهميت بسيار های
ولو ( برخوردار است، طرح اين سؤال است که  آيا  برون  رفتن آقای کرزی از ارگ جمهوری ونشستن  فرد ديگری 

 زخم ناسور مردم ما را عالج کند ؟  و يا خواهد توانست  بجای وی ،  ميتواند...)  عالم  و دانشمند و صالح  و فعال و
بيمار بی رمق افغانستان  را جان دو باره بخشيد ه  به سر منزل سالمتی برساند ؟ آيا اميد بستن به کانديدای جديد  و  

قعيت های ، منطبق به وا) ولو  از طريق انتخابات کامالً   آزاد و منصفانه و بی غش (انتخاب رئيس جمهور ديگر 
  جاری در کشور، منطقه  و جهان خواهد بود ؟ 

در هفته های اخير، بخصوص از طريق  رسا نه های افغانی در خارج از کشور،  پرسشها، تبصره ها  و حدس و 
گمانهای  پيرامون مثالً ، انتصاب آقای خليزاد  يا آقای  جاللی به کرسی  رياست جمهوری افغانستان و کانديداتوری 

بشر دوست  يا  آقای  کرزی و کسانی ديگر مطرح ميشود  که  گويا  در نظر است از اين طريق،  هم افکار آقای 
و اما  .  عامه را به اين موضوع معطوف سازند و هم اگر بتوانند  اثری بر پروسۀ انتخاباتی آيندۀ کشور وارد  نمايند

 قرار داشته و سرنوشت مردم  ما در کف اختيار آنهاست،  آيا در حاليکه افغانستان عمالً  در اشغال کشور های خارجی
ممکن خواهد بود شخص مستقل و مصمم افغانی به مقام رياست جمهوری کشور برسد ؟ اگر احياناً  چنين چيزی به 
وقوع هم بپيوندد، آيا چنين يک رئيس جمهور خواهد توانست درمراحل بعدی در امور ملک و ملت افغانستان، تصاميم 

النه اتخاذ نموده  و هر آنچه خود و  دولتش بخواهد در قبال خواسته های مردم ،  انجام دهد ؟ اگر واقعاً  چنين مستق
ولو ( اراده و استقالل سياسی و اجرايی  وجود ميداشت، آيا آقای کرزی نميخواست درطول مدت شش سال گذشته 

و اصالحات مفيد و عملی در قبال خواست های اصلی ، به يک سلسله اقدامات ) بخاطر بقای خود و تضمين آينده اش
، قادر ) هرکه باشد ( مالی جهان متوسل شود ؟  آيا رئيس جمهور آينده "  بيدريغ "مردم  و آنهم در تحت حمايت های 

خواهد بود در برابر زورمندان، تفنگداران، مافيای مواد مخدر و ده ها مانع بزرگ ديگر قد راست، عادالنه و 
مندانه  بسوی هدف های عالی ملی و اجتماعی عبور نموده مانند آقای کرزی  عجز و نا توانی رسمی نشان شجاعت 

  ندهد ؟ 
طرح اين پرسشها  به منظور آنست تا  هموطنان گرامی ما بيشتر از اين   به هنگامه های ميان خالی سياسی و 

اين تذکر . سياسی  سرگردان نباشند  باطل  تاريخی وتبليغاتی، مسايل سطحی و  روبنايی و باالخره در برابر يک دور
 انتخاباتی و تعيين در عين حال  به هيچ وجه به معنای آن نيست که ما، در قبال مسايل وطن و منجمله، پروسۀ

رهبريت در کشور عزيز ما بی عالقه باشيم ، بلکه بدين معنا و مفهوم است که ما بايد کليه مسايل ملی و حياتی کشور 
را بگونۀ منطقی، ريشه يی و بر وفق واقعيت های تلخی که جريان دارد ، به بررسی گرفته در شناخت موانع اصلی و 

زيرا وقتی انسان  به شناخت عمقی و .  ما را در چنبر خود فشرده اند، قادر باشيمواقعيت هايی که مردم ما و ميهن
  .  منطقی هر پديدۀ نايل آيد، ديگر، دران موارد ، خوشباور،  خيالپرست و سر گردان نخواهد ماند

بسر اين درست است که افغانستان هنوز در دوران نقاهت ناشی از جنگ ها،  خشونت ها و کشتار های سی ساله 
ميبرد و بسا موضوعات باريکتر از مو ،  پيش پايش قرار دارد ، ولی هرگاه بخاطر چنين  مصلحت ها و احتياط ها  ، 
گفتنی ها نا گفته بمانند و کرده ها نا کرده گذارده شوند، نه تنها دوران نقاهت به درازا ميکشد، بلکه  بيمارهم ، هرگز 

  . معالجه نخواهد شد
ۀ انتخابات رياست جمهوری آيندۀ افغانستان را بيهوده ، ميان خالی  و صرفا تبليغاتی می انگاريم همينجاست که هنگام

و مطمئين هستيم که هيچ انتخاباتی  و هيچ رئيس جمهوری در تحت اوضاع و شرايط کنونی داخلی  و نيز ،  
عليه منافع ملی مردم افغانستان  موجوديت نيرو های خارجی و بويژه هژمونی سياسی  و پاليسی های غرض آلود آنان 
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وهمچنان، تداوم مداخالت همسايه های بی مروت افغانستان نميتواند خواست ها و آرزو های ملی و اجتماعی کشور 
، پس از سقوط ادارۀ ) چه د ر داخل و چه در خارج از کشور ( بخشهای زيادی از مردم افغانستان . را بر آورده سازد

خوشبينی هايی پيرامون اقدامات بين المللی برای آيندۀ افغانستان از خويشتن بروز دادند که ، "طالبان " وحشتزای 
سهمگيری نسبتا گستردۀ آنان در پروسۀ انتخابات رياست جمهوری  و گزينش آقای کرزی در اين مقام ، يکی از 

رجی ها در واقع ،  پاليسی  و برنامه اما بمرور زمان به اين نتيجۀ قاطع  رسيدند که خا.  نمونه های اين خوشبينی بود
های خاص و تعيين شدۀ خود شان در افغانستان را دارند  و هرگز نميخواهند در اين کشور يک دولت مستقل و  

چنانکه حوادث و جريانات هفته های . مصمم ، يک ارتش نيرومند و  يک اقتصاد شگوفا غرض رفاه مردم بوجود آيد
 يکبار ديگر ثابت ساخت که وجود نيرو های خارجی در افغانستان، صرفا مصروف اخير در مرکز و اطراف کشور

تقسيم منافع و جنگهای زرگری ميان خود شان بوده نه غم شکم های گرسنۀ مليونها انسان اين سر زمين  بال ديده  را 
ير مهره ها در سطح باالی بنابران ،  تغي. دارند  و نه تا مين امنيت واقعی  و حراست از حقوق و خواست  انسان را

  .  دولتی  و تدوير انتخابات  فرمايشی هرگز نميتواند  راه حل مشکل افغانستان باشد
  

  )بيدل. (نقد همه پوچ است چه دانا و چه نا دان             در مدرسۀ وهم مسايل چه فروشم 
                                                                                                            

  پايان
 


