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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  امريکا-سليمی نعيم :نويسنده

  ٢٠١٩ جنوری ٢٤

 
 !رسد می پايان به انتخاباتی التری ھای تکت فروشات

  
 

 ميان در افغانستان اسالمی جمھوری رياست نامزدان از تن ٢٠ نويسی نام روند پايان از سخن ديگر ھای روز درين

 خود پايان به نيز انتخاباتی ھای تکت سياه بازار فروش و توزيع روند که شود میمشاھده  چنين معلوم قرار از و است

 ۀسال ٢٠٠ و ھا دموکراسی ۀسال ٣٠٠٠تاريخ در ديگری ۀتاز و سابقه بی افتضاحات از يکی آغاز سر که باشد رسيده

  . باشد می آن اختراعی ھای ابزار از يکی ۀمثاب به خاباتانت
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 اين گويا که ميشد می ادعا چنين و دادند می شباھت سياست سوخت چوب به را انتخابات که بودم خوانده یئجا در

 رد بزرگ شکلم يک به خودش ًبعدا ، نمايد می ايجاد دموکراسی برای را یترقي و رونق يک که ين ااز بعد انتخابات

  . گردد می مبدل سياست ۀعرص

 تولد را خودش ضد ، خودش بطن از که بورژوازی فکری مقدس ظاھر به ۀپديد اين ۀمطالع ديالکتيک است ھمين ، بلی

 ،بوده پابرجا آن سياسی ۀقاعد کليت در فورمولبندی و ارزيابی اين ؛ سازد می آماده و کند می را خويشتن قبر که کند می

 چوب که اين تنھا هن بيرون از آن ۀشد پارسل ۀعجوالن و غلط ۀاستفاد ، گردد می افغانستان به ربوطم که یئآنجا از ولی

 با يکجا نيز را خانمان و ھا خانه حتی بلکه ؛ نگرديد دموکراسی برای حالوتی و گرمی ايجاد سبب انتصابات سوخت

 البراتواری آزمايش اين سياسی تنور ۀشکدآت گذشته ۀدھ دو در افغانستان سفانهأمت که سوزاند می و سوختانده خودش

  . است بوده

 گانخوانند از تعدادی يک زنم می سخن مان کشور کنونی شرايط در دموکراسی چسپ و کاپی ، پارسل از من که وقتی

 در موضوع شدن روشن برای . نيست چنين که است یئگو گزافه يکنوع گويا موضوع اين طرح که کنند تصور شايد

 می امريکا ۀمتحد اياالت دموکراسی شناسی مصيبت ۀتجرب از مستند و خوب مثالی دو شما برای من مشخص بحث ينا

  : دارد مطابقت مطلب اين سرآغاز و عنوان بهً دقيقا که آورم

 و کانگرس اعضای گزينش و نيتعي تا جمھوری رياست از اعم امريکا ۀمتحد اياالت  ھایانتخابات تمامی ستانۀآدر -١

 شموله ب بزرگ يا و کوچک چه کشور اين بانکھای بزرگ مجتمع که ھستيم آن شاھد ما اياالت واليان و سنا مجلس

 بيشتر يا و دالرکمتر يکھزار از محدوديتی و مرز گونه ھيچ مراعات بدون داریه سرماي ھای کورپوريشن و ھا کمپنی

 بخشند می دموکرات حزب نھمزما و خواه جمھوری حزب انتخاباتی ھای تکت برای ھم را دالر ھزار ھا صد تا شروع

 ساختن برباد امر واقعيت در که ماند می خليفه ۀکيس از بخشيدن مثال ھمان به واقعيت در که کنند می حمايت آنھا واز

 عين کنيد دقت شما اگر . باشد می اجتماعی ھای اليه ينیئپا و متوسط اقشار از اعم امريکا زحمتکش مردم تکس پول

 اين آن و شود می مطرح الیؤس حال . گردد می عملی نيز افغانستان در آنجا و اينجا در یھا تفاوت با البته مطلب ھمين

 دو ھر به متذکره مراجع جانب از سخاوتمندانه بخشايش اين چرا پس ؛ شود می برنده يکی الخرهاب تيم دو ين ااز که

  ؟ ) انتخاباتی تکت٢٠ ( داد تذکار افغانستان مورد در توان می را الؤس ھمين عين . گيرد می صورت طرف

 و است گرديده مبدل روزه ھمه روانی مريضی عادت يک به حتی التری ھای تکت خريد امريکا ۀمتحد اياالت در - ٢

 ميگا تا شروع Pick 3 مثال جوايز مبلغ کوچکترين از را التری تکت ھا صد و ھا ده که است گوسفندی مردم ھمين

 اگر يا و ندارد یا برنده يا اوقات غالب که کنند می خريداری ، Powerball و Meaga Millons بال پاور و ليونيم

 برای شده مصرف پولھای ۀمجموع که نمود فراموش نبايد را چيز يک اما ؛ باشد می قليل و اندک ھا خيلی باشد داشته

 اين برای نآ از حاصله مفاد ًاصال که گردد می سرازير امريکا التری مالی انحصاری بزرگ کمپنی جيب در ھا تکت

  . است بيرون آدمی تصور از کمپنی

 در قدرت سياسی ساختار مورد در Gore Vidal وايدل گور نامه ب امريکا مترقی و بزرگ گاننويسند از يکتن از باری

 حزب اين و .... ثروتمندان و اغنيا حزب ، دارد وجود حزب يک امريکا ۀمتحد اياالت در" که بودم خوانده کشور اين

  . " باشد می دموکرات و خواه جمھوری : راستی دست حدوجنا دارای

 و ھا سرخ ، سبزھا آن در که دارد وجود قدرت مافيای واحد ۀحلق يک نيز اشغالی انستانغاف در یئنھا تحليل در ، بلی

 می گاھی که اند شده گداخته غربی ھای دموکرات ليبرال با يکجا مرکبی معجون مانند باخته رنگ سياھان و ھا سفيد

  .اند مشغول زمين س اين بينوای مردم پوست و گوشت تراشيدن به ھمگی و کنند می ائتالف و آشتی ديگر ۀلحظ ،نگندج
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 صورت در گويا که یئھا مگر و اگر با افغان روشنفکران از یا عده قدرت زدوبند ۀمعامل درين که است تعجب جای

 به که حالی در ؛ نمايند می شرطبندی تکت آن يا و اين يروزیپ ۀبار در افغانستان ناکام دموکراسی شفافيت موجوديت

 که راھی چھا يا و راھی دو هن ، کنند تشويق مشروع نا انتخابات اين کامل تحريم جھت در را مردم دباي آنھا قلم اين نظر

  . انجامد می فاجعه تداوم و ما ۀجامع سياسی گمراھی به

  پايان

  .... شما ديدگاه

 

  


