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 !حاال که همه می پندارند بُرده اندپس بازنده ای وجود ندارد

 
 
 

ازمیـــــــــان سیزده تن که برای رسیدن به مقاِم ریاست جمهوری باهم رقابت کردندهمه می پندارند که انتخابات را 
 ن بُرده اند.چون ریاسِت جمهوری تقسیم پذیرنیست وکاندیدان هم به همدیگر تمکین نمیکنند پس راهی باید برای حِل ای

 سبب رهبر یزده خانه بی یاروبی یاوردرمیدان نمانه یعنی کثرتِ مشکل جست وجو َشَود تا مردم به عنوان مهمان س
  .بی رهبری نشود

می پراندند وبر هر سری که  تدرگذشته هاوقتی پادشاهی بی وارث چشم اززندگانی میپوشیدمردم به اصطالح باِزدول
به هیچ وجه  می نشست همان کس را پادشاه می ساختند وکاِر شان به جنگ وجنجال نمی کشید واین موضوع را 

مطرح نمیکردند که باز را یک شخص معین درخفا طعمه خورک نموده است وبازلعنتی غیر ازهمان سر؛سری دیگر  
نمیشناخته است .ما که باز دولت نداریم اگر به جای باِز دولت به طور مثال کبوتردولت بپرانیم به مجردی که برسری  

   !د ودیدی که کبوتِر بیچاره درمیاِن شان پارچه پارچه شد نشست دیگری آن را می قاپد وبرسِر خود جای میده
اگرکمسیوِن انتخابات برنده ای رااعالم کندبرخی رای بایومتریک راقبول ندارند ومیکوشندبرپذیرفته شدِن رای های  

سه بایومتریک ناشده پافشاری کنند وکاررا به جنگ ودعوابکشانند.یک راه حِل ساده این است که کمسیون انتخابات 
نفرازقضاِت ستره محکمه را که سابقهٔ رشوه گیری وواسطه پذیری نداشته باشند برگزیند تابا هر سیزده کاندید مصاحبه 
کنند وقبل ازشمارش رای های شان ازآنان بپرسد که ازدویادونیم ملیون رای دهنده انتظار چند درصد رای را داشته  

وعه ازصددرصدباالرفت آنان مجبورمیشوندبپذیرند که تخمین شان اند وتخمین های آنان را یادداشت کنند اگر مجم
بسیارخوشبینانه وناُدُرست بوده است واین امکان نداردکه تعداِدرای ازتعدادهمه آنانیکه واجِدشرایط بوده وثبت نام کرده 

ات صرفه جویی  اندباالبرود.اگررئیس جمهـــوررابه اساِس قرعه کشی انتخاب میکردندکم ازکم پوِل مصارف انتخاب
 .میشد

یادم می آیدکه یک نویسندهٔ امریکایی بَناِم ویتنی آزوی کتابی دربارهٔ بُزکشی نوشته وقیاس کرده بود که بازی سیاست 
درافغانستان نیزهمانند بُزکشی است که هرکس زورشد وبُزرا به دایرهٔ حالل رساند برنده همان کس است.دراین  

رقابت میان داکترعبدهللا وکرزی بود ولی  ۲۰۰۹زکشیهای سیاسی بوده ایم. درسال سالهای دموکراسی ماعمالًشاهِدبُ 
هردوکاندیدمتهم به تقلب درانتخابات شدندوبُزراجان کری به  ۲۰۱۴بُز را جناب کرزی به دایرهٔ حالل رساند.درسال 

س به طرِف خود نسبت دایـــــرهٔ حالل افگند ویک حکومِت دوسره به وجود آورد که ناکامی های حکومت را هرک
میدهد ودرعمل هیچ کدام ازاین دورهبر مسؤولیت ناکامی های حکومِت به اصطالح وحدِت ملی راقبول ندارد وهردو  
خویشتن را برهٔ معصوم عیسی میپندارند وازمردم میخواهند که سرمهٔ آزمودهٔ شان را بازبیازمایند. برای من عجیب 

را مسؤول یافتند وبه څارنوالی فرستادند ولی هیچکس ازآن مادرُمرده ها   ۲۰۱۴این است که کمسیوِن انتخاباِت سال 
نپُرسید که تقلب را به تشویق که وبرای که انجام داده بودند آخر آنان که ازتقلب بهره نمی بُردند وثمر تقلب را دیگری 

قِب پرده نشستند؛نه به څارنوالی یا دیگرانی میخوردند پس آن دیگر یا دیگران آنان را دربال انداختند ولی خوددرع
جلب شدند ونه معلوم شد که کدام ارباِب نفوذ اعضای آن کمسیون را بدین تقلب که خودازآن بهرهٔ مستقیم 
نمیبُردندواداشته بودند.این بار که خوشبختانه رئیِس کمسیوِن انتخابات یک زن است من امیدوار استم که وقتی برندٔه 

ند قاطعانه برموضع خود بایستدکه دیگرمردم حوصلهٔ یک حکومِت دوسره راندارندکه  انتخابات را اعالم می ک
ازمزایایحکومتداری استفاده ببرندو معاش بگیرند ولی کوتاهی هاومسؤولیتهای آنرا نپذیرند.چنانکه من قبالً یاد کرده 

ه همان کس برسد که او میخواسته ام مابرای رسیدن به انتخاباِت شفاف که درآن امانت رای طبِق آرزوی رای دهنده ب

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Negargar_i_bazenda_wjud_nadarad.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Negargar_i_bazenda_wjud_nadarad.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

است راِه درازداریم وقبل ازهمه چیز اکثریت مردم را ازبالی بی سوادی وفقربایدنجات داده باشیم بنابراین قضاوتهای 
 .ممابایدنسبی باشدوناگزیربدرابر بدترترجیح بدهی
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