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  پيکار پامير. ک

٢۶.٠۴.٠٩   

  انتخابات رياست جمهوري

  يا

  سرابي درصحراي  اميد مردم افغانستان
  

 داخل و خارج از ازمدتی بدينسو، جنب و جوش خاصی درحلقات افغانی و منابع مطبوعاتی در

مرز ھای افغانستان به راه انداخته شده است که البته منظور ازآن پرداختن  به موضوع انتخابات 

"  شخصيت و اھليت " رياست جمھوری در جريان سال روان، نامزد ھای انتخابات ، چگونگی 

  .نامزد ھا ، اميد ھا و توقعات فراوان ازآن ھا ميباشد

تخابات يکی  از ارکان مھم و ضروری نظام دموکراسی در يک خوب، در اصل ، پروسۀ ان

ًجامعه  بوده و واقعا جا دارد مردم در تحت احوال و شرايط چنان نظام دموکراتيک ، اقدامات ، 

تبليغات و تحرکات جدی و پرشطارت قانونی و سياسی را يا به خاطر انتخاب شدن و يا غرض 

نماينده ای که پس از گزينش، بر اورنگ قدرت و حاکميت  انتخاب کردن به راه اندازند، زيرا ھر 

دولتی تکيه می زند، در واقع ، نه تنھا رشته ھای حق و سرنوشت موکلينش را به کف می گيرد، 

بلکه مسير سرنوشت ملت و ميھن را نيز تعيين می نمايد و  اما، اين سر و صدا ھا و اين تبليغات 

ه خصوص در خارج از افغانستان و باز در کانادا چرا  و به و تحرکات در ميان حلقات افغانی ، ب

چه دليل ؟  برای آنکه  اين پرسش جايش را در اذھان خواننده ھای گرامی در يابد، بازھم  بايد 

  : پرسيد 
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  آيا  افغانستان واقعا دارای يک نظام دموکراتيک ھست ؟

 صندوق ھای رأی، امنيت الزم جانی آيا به خاطر تدوير  گردھمآيی ھای انتخاباتی و رفتن به پای

  و مالی و جود دارد؟

آيا در يک کشوری که مردم آن ھنوز تحت حاکميت سالح ھای خارجی و تفنگھای جھادی ، 

تروريستھای خونريز و ترياک ساالران بی رحم  به سر می برند، انتخابات  آزاد و منصفانه و بی 

  غش ممکن خواھد بود ؟

دارای قدرت الزم ، ارادۀ مستقل و صالحيت کامل کاری ، آنھم  " يس جمھوری منتخب رئ" آيا 

  در سايه ی حضور  نظامی  قشون خارجی خواھد بود؟ 

ھمچنان بايد پرسيد که آيا نامزد انتخاباتی در تحت اوضاع و شرايط کنونی در افغانستان، بدون 

حمايت و موافقت قدرت ھای بيگانه ، وابستگی سياسی به يک يا چند کشور خارجی و يا بدون 

بخت انتخاب شدن و رسيدن به کرسی رياست جمھوری را خواھد داشت؟   ھرگاه موضوع 

بروفق طرح وبرنامۀ انگليس ، عربستان ( شراکت طالبان در ترکيب دولت آيندۀ افغانستان 

ماشين دولتی را و موقعيت نيرومند ترياک ساالران و جنايتکاران جنگی در ) سعودی و پاکستان 

، ميتواند برای اکثريت مردم ) ھرکه باشد " ( رئيس جمھور منتخب " نيز مدنظر گيريم ، آيا  

محروم افغانستان و تأمين عدالت  و تطبيق دموکراسی درجامعه مصدر کار ھای مفيد و اساسی 

غان بيکار و بی گردد؟  آيا چنين رئيس جمھور خواھد توانست ايجاد کار و اشتغال برای مليونھا اف

روزگار را تضمين نمايد؟   آيا جلو عمليات و اقدامات خود سرانه و کور کورانۀ نظامی نيرو ھای 

قادر خواھد "  رئيس جمھور منتخب " خارجی را گرفته خواھد توانست ؟  و باالخره ،  آيا يک  

 تأثير آنان بود از ناحيۀ نظامی و اقتصادی ، مطيع و دست نگر قدرت  ھای خارجی و  تحت

  نباشد؟ 

اگر پاسخ به اين پرسش ھا منفی است  ، پس  منطقی نخواھد بود تحرکات، تبليغات و فرياد ھای 

  ) پايان! (انتخاباتی را يک سرگرمی بيھوده و يک فريب سياسی دانست ؟ 

     
 


