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 !برگنج دهیخواب شان  یدرو نیوا
 

آن ُدزد  بود که در میخواه گرید یصدا و سر کیما شاهد   نکیا شد و دهیبرچ برانتخابات اهویه میگل باالخره
بُرده اند حق ندارند  یصد را در کی وکمتر از کیکه سه و ی. انانندیگویم ینالند ووا یدو از درد م هر یوکاروان

را به  بُرده است.آنکه باخته است باخت  خود یگریباخته است ود یکیماند که  یم یباق دیتقلب بنالند. فقط دوکاند از
 نینخست یپُرسش ها مینیبب طرفیناظر  ب کی د  ید را از هی.اگر قضداندیتقلب م لیبلکه به دل داندینم یکمبود را لیدل
تقلب  در او با یتقلب کرد وچه کسان لهیچه گونه تقلب کرد؟ به چه وس که چه کس تقلب کرد؟ خواهدبود نیا

انتخابات بدون  ون  یکمس یهمه اعضا ایآ ست؟یتقلب چ نیا انتخابات در ون  یباالخره نقش  کمس و کردند؟ یهمکار
کنند  یصندوقها دستکار نستند درچه گونه توا انجام دادند و یدربدل  رشوه چه کار یبل استثناء رشوه گرفتند اگر

وچه گونه اطالع حاصل کردند که تقلب صورت گرفته است  قتتقلب  ُگسترده استند چه و یها که مدع میآن ت ایوآ
 نکردند؟ میدرحال صورت گرفتن است چرا انتخابات را تحر ایو
فراوان؛ زعفران   ن  یریش یگرانبها؛ آبها ات  یازمعدن یافغانستان است که گنج نیهم دهیبرگنج خواب شانیدرو اما و

 زا است و گرانید چارهٔ یب یهمه گدا نیبا ا یکوشا دارد ول خوب ومردم زحمتکش و اریبس یها وهیم ک؛یدرجه 
 .استفاده کند تواندیهمه امکانات  خود نم نیا

 دیرا مثال نده نرایا و شده درپاکستان لیمن احزاب تشک ی.برامیندار یاسیما احزاب متشکل س کجاست؟ در مشکل
ً یاصالً وجود نداشته است وتقر ضیتعو انتخاب و ک  یدموکرات هٔ یآن احزاب عمل که در به گروه  چیبرسر  ه شهیهم با

 .شده اند مینبرد تقس رباهم د متخاصم و یها
 ریرا تحق گریهمد ت  یبلکه شخص کنندیرا انتقاد نم گریهرگز نظرات  همد ندارند و یتجربهٔ کاف یدموکراس در افغانها

 استی.سالها شد که سکنندیم یومعامله گر روندیبه آن در م در نیا دوره گرد از ان  یهمانند  گدا و کنندیاهانت م و
 وجود دارد و ییگرا شاوندیخو و سمینپوت ینوع ام یها یمقرر .سالها شد که درستین یمل است و یما قوم یها

اعتماد  یروین ما از استمداران  یشود.س یما ظاهر نم نیوعرق  انفعال برجب میشو یآن گرفتار  شرم نم هرگز هم از
 ان  یحام برابر   در یول کنندیاستفاده م یبرابر  مردم  خود ازتکبر وتفرُعن فرعون در و ستندیبه نفس برخوردار ن

 یحرفه ا ت  یکفا مهارت و یرا به معنا یآگاه ما هرگز سواد و مردم  ما سواد ندارند و ت  ی.اکثرکنندیتملق م یخارج
تجارت ما نتوانسته  رزاعت و یوزارتها است و دهیما عام نگرد ار  ید در یزراعت یفورمهای.رمینداده ا صیتشخ

نگاه داشتن  یراض یبرا آشناکنند.دولتها یابیبازا هنر   و یعصر یزراعت یها وهیش تاجران  آگاه از است زارعان و
آگاه ضرورت دارند که آن  تحلیلگرانکرده اند.مردم به  یُمال پرور و جور مدرسه ها متنفذ ـون  یروحان از یُمشت

داشته  ثروت را جاد  یقدرت ا آرند و رونیب سنگ  کشور دل  خاک و اند از دهیبر آن خواب شانیرا که درو گنج ها
شانک و باشند  نیا که در کندیم ادیکه باالخره سوگند  یها حکومت کار نیهمه ا یبرا و داشته باشد داریخر ار 
تالش  ینظام حزب کی جادیا یدرجه اول برا در دیکند با جادیزحمت ا برگنج شور وشوق کار و دهیخواب شان  یدرو
بدهد  انیپا گریدوران اتهام زدن ها برهمد بر و دهدیخود م یمخالف همان قدر بها بدهد که برا یرویبه ن و دینما

 .ملت شدن ببرد یبه سو آرد و رونیب یلویقب یزندگان و تیقوم لهٔ یومردم را ازغوزهٔ پ
 یدر افغانستان خواب  جنگ داخل یحت و ندیافریماهنگامه ب استمداران  یس انیم که در اکنون پاکستان تالش دارد نیهم
 ق  یطر از ای و کنندیبازار  کارزار را چاق م روند و یم یخارج ان  یحام یباز به سو ایما  استمداران  ی.سندیب یرا م

نظام   کیجامعه  در میاست که ما بتوان نیا یاساس وع.موضدهندیکشور را از بحران نجات م ینظام حزب کی جادیا
 یول رودیاز جهان م و ردیم یداشته باشد باالخره م زیاگر فرد عمر نوح ن که رایز میکن جادیسالم انتقال  قدرت ا

 میتوانیم جی.ما به تدرسازدیم یشگیافغانستان هم را در تیبا کفا دولت کارا و کینظام سالم  انتقال قدرت است که 
 یرهبر یزندگ ب  ینش فراز و را در کودک خود یمادر با حوصله وتأن پدر و کی.چنانکه میبرس الیدینظام ا انبدکه 
 پدرانه و یمحتاج حوصله وتأن زین یکودک  دموکراس کنندیاصالح م یدلسوز را با محبت و انحرافات  او و کنندیم

 ماست. استمدارانیمادرانهٔ س
 االبصار  یاول ایفاعتبروا 
 برمنگهم ۲۰۱۹دسمبر۲۳نگارگر
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