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 انتخاباتهای  کاندید

 

 داد.  به خرچمردم تالش  رأی و توان خود در گرفتن  مهارتندید به اندازٔه اهر ک حال پاین یافتن استکمپاین های انتخاباتی در 

 :کاندیدها در گفتگوهای تلویزیونی و رو در رو با مردم

  ،یکی راست می گوید و برنامهٔ نسبتاً قابل قبولی ارائه می دارد 

  کودک هم به میان تهی بودن آن شک نمی کند. یک یکی دیگر ده قسم دروغ می گوید و وعده هایی می دهد که 

  تکس در قبرستان ها نمی ماند پرداخت بدونخارج رفتگی ها را می گوید که اگر رئیس جمهور شد، حتی جنازٔه یکی 

 ،که گور شود

   می کند. وانموددیگری از طالب پشتیبانی می کند و تمام خونریزی و قتل و کشتار شانرا مشروع و برحق 

  دریشی و نکتایی هم  آوازه است کهحساب کرده و منتخب مردم خود را رئیس جمهور  حتی در همان روز اولدیگری

 برایش فراوان خریده.

 یکی از خط دیورند الف می زند 

 رش هنوز هم بوی دود و باروت و خون می دهد و در عمر ذلت بارش کارهایی کرده که حتی نزد وجدانش هم دیگ

 خجالت است

 ...... دیگری رژیم فدرالی می خواهد و 

 می خورند و بس.اوراق  در دفتر ماموریت دردبه  تنهادر میان همه بجز عدهٔ محدودی بقیه 

رجهٔ چون دکرسی ریاست جمهوری شرایط و معیارهایی را  متقاضیان، نمی شود که برای بی بندوباریستنمی دانم چرا اینطور 

ن آ حتی نزدیک  دروازهٔ زیر دار گریختگی  مردارخوروضع کنند که هر شرایط را  غیرهتحصیل، سابقهٔ نیک و غیر جرمی و 

   ؟نتواند رفته

نظر و حق مشوره دهی   حق ابرازندارم اما از  رأی ه حق در برگزاری انتخابات چهار روز بیشتر نمانده است. گرچ اکنون 

 و به موضوع ارتباطرا که سالهای قبل شنیده بودم ایدرینجا برای شروع سخنم فکاهی   مانند هر هموطن دیگرم محروم نیستم.

داشتن فیسبوک  زا یلزیرا این نوشته را آنهایی که از نعمت سواد محروم اند و همچنان آنهایی که سواد دارند و دارد می نویسم

 د:محروم هستند، خوانده نمی توانن
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 2از 2

 بود وو مایوس نمود. یکروز که  خسته نیک تشویق و از کارهای بد منع میکرد و مردم را به کارهای گویند یک مال وعظ می

 ها؟ فهمیدین دوست ج موعظه های پیهم خود ناخوش، پس ازینکه سخنانش ختم شد، از مردم پرسید: ئاز نتا

 عده  گفتند بلی و عده ای سر خود را به عالمت منفی تکان دادند.یک 

 د!نموضوع را به آنهایی که نفهمیده اند، تشریح کن، اند هایی که فهمیده مال بالفاصله گفت: همان

 و از منبر پایین شد.

ه دم. تقاضا از دوستانی کخاطری رنگینی مقاله و تقاضای دوستانه از آنهایی که این نوشته را می خوانند اینجا آوره فکاهی را ب

 مقاالت را می خوانند اینست که: فیسبوک دارند و این مقاله و سایر همچو سواد دارند، 

انتخابات ، ه در هر شرایط اما بخصوص در شرایط حاضربه هموطنان خوش باور و بی خبر از همه چیز ما توضیح نمایند ک

رین دکه  لخاصها و کم ارزش تلقی ننمایند بکم بها بوده و لطفاً آنرا یک مسألهٔ عمده و حیاتی در زندگی سیاسی و اجتماعی م

های ناتو آهنگ ترک افغانستان را زمزمه می کنند، کشورهای  و ستراتیژیک ما و قوتمتحد عمده  ،ایاالت متحدٔه امریکااواخر 

توافق صلحی صورت گیرد و خود را کمک کننده به دالیل متعدد و مختلف دچار دلسردی و خستگی شده اند و در صدد آنند تا 

 از درد سر العالج افغانستان نجات دهند.

 خود می تواند:رأی در دست دارد باید بیاندیشد که با رأی هموطن عزیز ما که برگهٔ 

 افغانستان را از دست ټیکه داران دین نجات دهند -

 سرنوشت و آیندٔه خود را خود تعیین نمایند -

 نمایند کوتاهدست جنگساالران و جنایتکاران جنگی را قانوناً از گلوی ملت  -

 د که دستش بخون مردم آغشته نباشدنبده رأی به کاندیدی  -

 د که دارای برنامهٔ تطبیقی و منطقی باشدنانرا در صندوق کاندیدی سرازیر کنش رأی  -

 ند.نبیان می ک و به منافع خود امعه را دگرگونواقعیت های ج ،دروغ پراگنی با لفاظی ود که نانرا بکسی ندهش رأی  -

از آزادی عام و تام برخوردار است و یکی از مزایای دیموکراسی هم همین است  رأیدرین شکی نیست که هر شخص در دادن 

 مردم.دادن کاریست خالف منافع ملی و  رأی اما بازهم در نظر گرفتن مسایل قومی، لسانی، نژادی، مذهبی و منطقوی هنگام 

دشمنان خیلی سعی دارند تا این نماد دیموکراسی را بدنام ساخته و حتی از انجام آن جلوگیری نمایند ولی حقیقت اینست که کشور 

ما به یک نظام قوی و استوار نیازمند است تا قادر گردد توجه و اعتماد جامعهٔ جهانی را جلب نموده و در آبادی وطن مصدر 

 .کار و خدمتی شده بتواند

 ******** **** 
   

 

 تذکر: 
 

هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند، می توانند 
 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند! با "کلیکی" بر
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