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 است؟ یدولِت انتخاب کیافغانستان مستحِق  ایآ
 

 ادمیدلچسپ خوانده بودم که امروزهم به  یتیحکا یدر ای یمضمون فارس یاز کتاب ها یکیکه در  دیآ یم ادمی خوب
 . است

ا از پا ر یگوسفند زیکرد وگرگ ن دیص یرگاویش. با هم به شکار رفتند یروباه و یگرگ و یریش تیآن حکا در
را  ارهاشک دیبا یکیحاال  گفت: ریش کنار هم نهادند و را ها شکار هرسه را شکار کرد و یانیماک زیروباه ن افگند و

سفند الغر گو حِق سلطان، گاِوکالن ستیدر کار ن یمیگرگ گفت "تقس مصلحت بر گرگ قرار گرفت و. کند میتقس
 میاز جا برجست وکلهٔ گرگ را کند وبه روباه گفت:"تو تقس ریچاق حِق روباه چاالک." ش انِ یماک حِق چاکر و

 :کرد وگفت یمی!"روباه که پُشت ورق را خوانده بود تعظکن
 

 نیالرازق ریوهللا خ انیماک نکیصبح ا  نیگوسفندت در پس شامت گاو حاضر، بهرِ 
 

 . و روباه پاسخ داد: از کندِن کلهٔ گرگ یعادالنه را از کجا آموخت میتقس نیوگفت:" ا دیخند گرگ
 

 یول میبرس زمیالیسوس و تیکه به نان کاال وخانه ومهمتر از همه خود اراد میرفت یبا خرس شورو یما هم بار حاال
 خواستندیخواستند از ما م یخود م یرا برا زی" همه چونالستیانترناس یکه"رفقا میشد ملتفت با کنده شدن کلهٔ گرگ

 .میاموزیروباه ب وهٔ یرا به ش میتقس
 

مقصود  یافغانستان را ذکر کرده اند ول یعنیظرف  نجای" دولِت افغانستان"ائیمگویم یساده است وقت اریبس موضوع
 دیبا که مردم افغانستان یدولت یعنیدولت مردم افغانستان"  یعنیدولِت افغانستان"" .م مقصود استمرد یعنیمظروف 

به وجود آمد  یدولِت خارج کیدولت به ارادهٔ  کیبدبختانه  یول اورندیوجود ب به خود یکارها و ضرورت ها یبرا
گرگ ها بود که پشِت سرهم  یاست وکله ها یشورو اتحاد با یافغان بودِن تان دوست اریما اعالم کرد که مع یوبرا

 .گرانینام از ما بود وکام از د یعنی میما صاحب دولت نشد یول کنده شد
 

انتخاب مردم  نهٔ ییآ گرد آمدند که هرگز خود را در یکسان زیدر آنجا ن باالخره معاهدهٔ بُن آمد و رفت و برباد سرها
 یانتخابات به نام بود ول .باز هم همان درک بود وهمان خرک یلکنند و نییبودند آمدند تا سرنوشِت مردم را تع دهیند
تاختند تا  بر مردم گسترده تر که باالخره متقلبان با هم ساختند و بتقلب باز انتخابات دوم با تقل بهٔ یبا شا ختهیآم

در  ین دموکراسکرد میقا یمدع نانیکه ا میها کاشت نهیس نیزم در سر دیفراز آمدند وما تخم ام کایامر یدموکرات ها
 .ندیخود عدول نما یاعتقاد یها پیاز پرنس نانیا ستیسراسر جهان استند پس ممکن ن

 

لِت دو کی ندینما یخود عدول م یاعتقاد پیپرنس از و خواهدیروباه را م میحضرت سلطان از ما تقس زیبار ن نیا اما
 میاموزیسر انجام ممکن است ما از تجارب متعدد خود ب ایآ .کنندیم لیقت برما تحمرا به نام دولت مؤ  یانتخاب ریغ

 یاراوب ارندیآنرا به وجود ب دیبدون مداخله با آزاد و یمردم بارا پس که اگر دولت از مردم افغانستان است مییوبگو
رهبر  واگر هر د رایز دانمیمتعلق به مردم نم زیوعبدهللا را ن یسفانه دولِت جناب غنبدهند من متأ  تیخود بدان صالح

 .دادندیباهم در جنگ تن م اتحاد دو قطب متضاد و نیبه ا ستیدر تقلب دست نداشتند نبا
 

ار ک ملل متحد در مینظارت مستق ریانتخابات ز کیاعتماد را از دست داده اند  زیانتخابات ن یونهایکه کمس اکنون
لهٔ مردم افغانستان از کندن ک گرید .که کشور را ازبحران نجات بدهد ارندیبه وجود ب یدولت است تا افغانها بتوانند
 نهٔ ییرا در آ شتنیرقصند خو یدهل پاکستان نم ریوز خواهندیصلح م یطالبان هم اگر به راست.گرگ خسته شده اند

 .دیبلکه احترام کن دینکن لیارادهٔ مردم را تمث .نندیانتخاب مردم بب
 برمنگهم ۲.1۸ یفبرور 1۸ارگر االبصار نگ یاول ای فاعتبروا
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