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 20/01/2019          تیمد هدامح

 است؟ دهیفـرا رس رییفصل تغ ایآ

به همان اندازه که از  یانتخابات یهامیت بیو ترک 1398سال  یجمهور استیانتخابات ر دانیثبت نام کاند ۀپروس

است که به شکل مستتر در  ییاندازهاچشم ۀدربردارند کند،یم تیحکا یافغان ۀدر جامع یآشوب درون کی

همواره در حال  خیکه تار نی. در ادهدیم برخ کینسبتا نزد ۀندیدر آ یساسا راتییو از تغ ابندییدادها نمود مویر

 یاست، شک رییتغ خیتار ۀو سرشت فلسف ماند،ینم یحالت باق کیها هرگز در است و سرنوشت انسان رییتغ

 .است دهیفرارس یاساس رییتغ کی یزمان برا رسدیاست که اکنون به نظر م نی. اما مهم استین

 ،یمذهب تیفقر، افراط ،یوجود ندارد. جنگ، ناامن یشک زیما در ظاهر دچار آشوب است ن ۀکه جامع نیا در

و  اسیو  یدینا ام ،یکاریب ،یاقتصاد یهارساختیز یرانیو ،یتنفر قوم وعیش انه،یرسوبات تفکرات تبارگرا

 کیاست. نزد مدهایبه وجود ن بارهکی اما، یتباه نیاند. ا یخیتار یتباه کیواضح از  یها نشانه گر،یها مورد دده

 نیدر ا یکس چیمدت، ه نیقرار دارد و در تمام ا یکشور در آتش جنگ و نابسامان نیبه چهل سال است که ا

 دیرا نداشته اند و شا رییتغ جادیا ییتوانا دیبوده اند، شا ینبوده است. اگر کسان یدر فکر ساختن و آبادان نیسرزم

 .مانده است میشان عق یهاتالش یول دتالش هم کرده ان

قوت گرفته  گرید یفروپاش کیپرتگاه قرار گرفت و احتمال  ۀدر لب گریبار د کی، افغانستان  2014سال  در

 کی. اکنون پس از میقرار گرفت یکنون طیدر شرا یکنترل شد و ما به سخت تیبود وضع یبیبود. اما به هر ترت

  .شودیم شمسی1398سال  رجمهور د استیانتخابات ر ۀافغانستان آماد ،یپارلمان از  مشکالت انتخابات پر

 رسدیقدرت، به نظر م یو بازماندن رهبرزادگان از باز یانتخابات پارلمان یباور نکردن جیپس از اعالن نتا اکنون

که به  یراتییجز تغ ستین یزیچ یشگفت نیخلق خواهد کرد. ا یشگفت زین ندهیسال آ یجمهور استیانتخابات ر

 ییهاتلخ خواهد آمد. نشانه اریبس ،یرانیوبرساخته عصر جنگ و  تیو اشراف یسنت یهااز چهره یاریمزاق بس

  .خوردیبه به چشم م هامیت انتخاباز هم اکنون در عملکرد، نحوه گفتار و  راتییتغ نیاز ا

 یپافشار صال،یو است یاز سر ناچار ییهامیت لیتشک ،یلیتخ یهامیاز معاونت در ت یسایاستقبال نخبگان س عدم

 کیدموکرات یهاارزش نینماد دیبازتول ک،یدموکرات یباز کیدر متن  یمذهب کیدئولوژیبسته و ا ینیبر جهان ب

و ...  یو خانوادگ یبه خاطر حفظ منافع شخص در کنار هم تنها روزیها، قرار گرفتن دشمنان دبدون باور بدان

 .ما خواهد آمد ۀاست که بر سر هم یاجبار راتییاز نشانگان تغ یبخش

در باورها و  رییفراهم شده است. تغ رییتغ یبرا ییبسترها زیدر متن جامعه ن یاسیس یدادهاویر نیموازات ا به

به شدت  کیدئولوژیا یسو باورها کیاست. از  رییتغ یهانشانه نیترم  مرجع از مه یهادر گروه ییجابجا زین

خود را در  گاهیمرجع جا یهاگروه گرید یگرفته اند و از سو دیجد یهاها را ارزشنآ یسوال رفته و جا ریز
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 2از 2

 یمردم جیبس ییعصر جنگ، توانا یها میتنظ یدیو عناصر کل یاسیاز دست داده اند. رهبران س یجمع تیذهن

 توانندینم زیها را نعصر مقاومت را ندارند و آن جاذبه یهااسطوره دیبازتول تیظرف گریو د را از دست داده اند

  .خلق کنند

به گذشته  ای. میقرار دار خیعطف تار ۀدارد که ما در نقط تیاهم ثیاز آن ح ندهیسال آ یجمهور استیر انتخابات

از گردنه  ایو  میکنیم دیجنگ را بازتول یهاسال رانگریو ینداز و چهره هاا خانمان بر یهاو جنجال میگردیبر م

 .مییگویم کیمهم لب ینسل رییتغ کیو به  میکنیعبور م

 یکه چه کسان نیمنظر گذشته از ا نیمهم است. از ا زیانتخابات ن کیالبته نفس تداوم روند دموکرات انیم نیا در

 تیخاص رایاست. ز شیگام بزرگ به پ کی ینفس تن دادن به دموکراس بازند،یم ینو چه کسا شوندیم روزیپ

و  زدیر یدور م یعیرا به صورت طب شیخو یهاها و فضلهموجود زنده تفاله کیاست که مثل  نیا یدموکراس

و تحول را  رییتغ ییاست که توانا یکار مردمان خیتار ریفرستد. اما منتظر ماند در مس یم خیتار یبه زباله دان

 .اند افتهیآن را ن تیندارند و ظرف

و بزرگ و در  یاساس رییتغ کیاست و ما شاهد  دهیفرا رس رییاست که فصل تغ نیاز ا یها اما حاکنشانه تمام

انتخابات و  ۀچه اکنون در پروسبود. آن میکشور خواه کیو دموکرات یاسیتحوالت س ندیدر فرا عیحال سر نیع

 دهد. یم دیرا نو یخیو تار آگاهانه رییتحول و تغ کیبستر  گذرد،یم یانتخابات یهاتکت لیتشک یچگونگ

 

  

  

 
 


