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 فردای آن،و  شدبرگزار که در انگلستان انتخابات  خبرشدمیک آوازه گک زود گذر و مثل  ک خفیفیک شمالمانند 

ا جو اتحادیه ها را مدافع منافع کارگرها  خودباخت. یعنی حزبی که  شان که حزب کارگر یمهمه دنیا خبر شد من و

 انتخابات را نشنلیست ها یا به اصطالح دیگر محافظه کارها بردند.خت و گریمیدان از بود  زده

کی برد و  اانتخابات ر ،اسرار ازپر مرموز و در آنسوی دنیا در آن سرزمین مربوط که چه ما به من و به ای گپ 

و  دنیتبمنافق،  فساد پیشه، ز،چه کنیم هردوی شان برای ما یک حکم را دارند. دشمن کینه توز، فتنه اندا .کی باخت

اما همٔه ما می دانیم که هر  ، با ما همدردی دارند،که ما را کمک می کنند الف می زنند همواره ظاهردر  که  .بدخواه

 کاری که می کنند برای مطلب خود دلبری می کنند.

آن سوی دنیا که خود را پیشرفته هم می ازین موضوع بگذریم و بیاییم سر اصل موضوع: یعنی انتخابات. که در 

ران و پیروانش یکی از کاندیدها پیروز مند بخانه رفت، با همکا یعنیظرف یکروز آب از شیر جدا شد گویند در 

شد تا  یترکاری فروشکامیابی اش را جشن گرفت. دیگرش بایسکل خود را گرفته پشت کچالو و پیاز روانٔه مارکیت 

 اوالدها را بدست بگیرد، ملت خو برایش رای ندادند. بوبویاقالً  رضائیت 

بسیار سبک و بی آب و بی آبرو معلوم  !که معنی و مفهوم واقعی انتخابات را آگاه هستیم ،ا مردماین انتخابات به نظرم

ا بانتخابات افغانستان است. همیطور نامدار، گرنگ و سنگین و  اصالً  . انتخابات،فرت شروع شد و جرت ختم شد

 .کنبزن و ب مملو از ، پر از بگیر و نمان وشان و شوکت

کاتب  ومامور و میرزا خود را کاندید کرده  ،نفر بشمول بی سواد، با سواد، تاجر، دزد، قاچاقبر یک ِدلگیاول خو  

را اینکه در چه حالتی دایر شد و چه کسانی رای دادند به همه دنیا معلوم است و همگی انگشت حیرت  ومبودند و د

هیچکس رقم دقیق رای دهنده ها را نمی داند، حتی همانهایی تا امروز  .شان گرفته اند و گوشهای  های بینی به سوراخ

 داده اند اکثریت شان نمی فهمند که به کی و برای چه رای داده اند؟که رای 

ونیم دکنون صرف همان هفتٔه اول تااز، هپایان رسید، و انتخابات بهیا لُچ به صندوقها انداخته شد پت و ها یا یأحاال که ر

 :اند ی هاأرمستوفی و محاسب و مفتش مصروف شمردن  چندین صدشود که میروز  حدود هفتاد هشتادیعنی ماه 
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نیست، گاهی رای دهنده ها بی سُری کرده اند و گاهی صندوقها غار بوده و در بین آن  رای مانندگاهی رای ها به  

داخل شده در بعضی جاها کاغذهای رای دهی نقص داشته و در بعضی مناطق هویت رای دهنده ها  موش و ملخ

ده. خالصه معضله ای ایجاد شده که همه جهانیان حیران مانده اند که انگشت  حیرت را در زیر مشکوک شناخته ش

 دندان بگیرند و یا کدام جای دیگر شان.

 مختلف دارد:  و دالیل اینگونه تاخیر که در آشکار شدن نتیجٔه انتخابات پدید آمده ابعاد

ار فقط می خواهند یکب برنامه ) بیشتر اینها برای آیندٔه حکومتداری شان هیچ برنامه ندارند یکاندیدهای بموجودیت 

 (.رئیس جمهور شوند باز خود شان می فهمند که چه کنند

 (.و کلٔه بی مغز می گوید، کلبی مقصود را خاین و خام کله ) احمد محمود را دیوانهعدم اعتماد باالی یکدیگر

 ، تشکیالت، اصولنامه و رهبری واحد.مرامنامهه  دارای نبود احزاب سیاسی آگا

 ناآگاهی مردم از سیاست و دانش سیاسی.

 قومی بودن، منطقوی بودن و مذهبی بودن انتخابات و کاندیدها.

 فساد بیش از حد در ارگانهای دولت و عدم رعایت قانون. 

 :خون همدیگر تشنه هستندکه پشت مخالف  و دو تیم باهم دو قطبآتشین و خصمانٔه مبارزٔه 

که صرف برای دالر و شکم های شان جهاد  را سابق مجاهدینآنعده دولت ساز که می خواهد گلیم تیم یکی   -

 .کندسیاسی کشور جمع  از صحنهٔ  کرده بودند

که برای بقای سیاسی شان خود را به آب و آتش می زنند و نمی گذارند که از  اند مجاهدین اسبق تیم دومی -

و در پیشاپیش، بغل بغل و از پشت  ش و این کاسٔه پر از خیر و پر از نعمات دنیوی و اخروی محروم گردنداین آ

و  است چرخک زدنشده و شاگرد هوتلی به دولت رسیده چشمک زنان و وارخطا در حال  دهپشت شان دلقک آزمو

 .باالی آتش َدر گرفته در وطن هیزم پاش می دهد

می دانند  بزرگها زمامداران امور و چند موضوع دیگر که این بنده و شما همه از آن بی خبریم و فقط .... و -

 و بس.

اریخ تانتخابات ما شان و شوکت جداگانه بخشیده و هم مانند آن در به که  ندپدیده های مرموز و غیر قابل دید است این

 .است جهان کمتر دیده شدهسیاسی 

با درنظرداشت فرهنگ حاکم در جامعه، سطح  اما طوریکه دیده می شود .هر کار ما افغانی است انتخابات ما هم مانند

و عدم رعایت قانون و   و اجتماعی مردم، بی پروایی نسبت به قواعد و ضوابط اخالقی اکثریت دانش و سوادنازل 

 کشور، کس دیگری و رژیم دیگری سایر بی بندوباری ها، فکر می شود به جز یک  دیکتاتور دلسوز برای ادارٔه این

 لسالم.او نمی تواند این سیالب را مهار کند.

**** **** **** 
دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند، می هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب ذکر: ت

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند! توانند با "کلیکی" بر
 

 اقسام انتخابات
Rayab_hr_17_aqsaam_entekhaabaat.pdf 


