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 کاريکاتور مسخره ای از دموکراسی
  

نج . ديرددان برگزار گياد و مصارف گزاف كاندياھوی زي جرگه در سال گذشته با ھیانتخابات ولس عده ای كه در طول پ

د، ھرگز انتظار آن را نداشتند که يده و به كعبۀ آمال خود دست يی رسئسال از بركت اين کرسی ھا به نان ونوا ه بودن افت

ه چنيگری كه خواب رسيعدۀ د. ن و شوكت خود را از دست دھندأن موقف، شيروزی ا گاھی را در سر می ين جايدن ب

ه زر، زور، پروراندند تالش كردند ک ا توسل ب ا، دامن زدن مسايه ب وم، سمت و وعدهيونام ان، ق ه   ل زب ھای دروغين ب

 ١۵ش از ياما با تمام رنگ و روغن زدن و شكل دادن به انتخابات، باز ھم ب. ه زنندي جرگه تكی ولسی ھایمردم، بر كرس

هدرصد مردم در آن شركت نكردند زيرا به آن باور نداشتند چون اين انتخابات   در کشوری به راه انداخته شد که نزديک ب

ان ١۵٠ ر نظر آن وع انتخاب و رأی زي د و ھر ن ا مشغول ان  ھزار سرباز بيگانه در آن به قتل و کشتار مردم بی دفاع م

 .صورت می گيرد

ا ا. تگش یشتر مي و خشم ھر دو جناح بیدواري، امیقراريشد ب یكتر ميج انتخابات نزديھر قدر ضرب االجل اعالن نتا  نيت

ه ولس۶٢ اعالم كرد یكه سرانجام محكمۀ اختصاص ه و در عوض ي جرگه راه ی تن ب دگان را يگر مجلس نماي تن د۶٢افت ن

هيشماری از بازندگان تھد. نديترك گو ا سراز د كردند كه ھواداران مسلح خود را ب د كرد؛ بعضيجاده ھ  ديگر در یر خواھن

  .  استفاده نمودندی بر ديگران حمله كرده و از مشت و لگد نظام" بلندیكور" یابوت ھ تاالر ولسی جرگه به جوش آمده با

رد، چنانچه ي توصین به جان ھم افتادن و زد و خورد را نمونه ای از دموكراسي ایكرز دگان مجلس یكيف ك  از نماين

  !!ۀ تزاری تشبيه كرده بودي روسیگذشته، پارلمان افغانستان را به دوما

ل ھر يسي اين غايله را بر دوش كم حلیباالخره كرز دی قب ه چن سيون ک يس کي ون مستقل انتخابات انداخت و معنوی رئ

ا معرفی » خواب و جنون و محال«نوع تغييری را در نتايج انتخابات  د، ب ه ٩می خوان ن از جمل ر موضوع را ۶٢ ت  نف

نوی به خيال خام خود تصور می کرد . خاتمه يافته اعالن کرد ه تصميم  که او ھمه کارۀ انتخابات است، بی خبر از اي ک

  .به سر می برد» خواب و جنون«گيرندگان کسان ديگری اند و اين اوست که در 

ا(ن ااعتراض معترضطرف با   تن از يک٩معرفی  ده ھ ه دو ) بازن ون ب ا که اکن ده ھ ا مخالفت برن و از طرف ديگر ب

انونگروه اصالح طلبان و گروه حمايت ( دسته ايش ) از ق د مواجه و آخرين نم سيم شده ان ا چادر » دموکراسی«تق آن ب
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د از آن عده ای .  سنبله ادامه يافت۵انداختن سيمين بارکزی بر سر مولوی شھزاده و بدمعاشی بعضی ديگر به تاريخ  بع

هئميدان شھر به سوی کابل راھپيمااز معترضان از  ا خواست ی نموده و در مقابل ارگ رياست جمھوری خيم د ت  زده ان

  !ھای شان از سوی حکومت برآورده شود

ه ا ا ب ردم م ا م انطوريام د، ھم اور ان ه نما ین ب ه چیدگان قبلنيك افع خود ب شور يشي نمی اندیگريز دي جز من دند؛ من

  داشتند وی خارجی كردند، چكرھایشنكاريم نمودند، كمي پدوله را بر خود تقسین ھايب كردند، زمي را تصویخودبخش

ر یطيرا در شرايز.  بيشتر از آنان خواھد بود نه كمتری فعلینده ھاي خواستند؛ حرص و آز نمای میميازات دايامت  كه فق

ل یداد مي در كشور بیكاريو ب ه قت اتو ب اری نيروھای ن ه ب اران و گلول ر بمب ا در اث  كند، ھر روز ھموطنان بی گناه ما ي

ه يشتر يگان شدت بين گيری طالبان و ديگر جنايتکاران؛ مداخالت ھمسامی رسند يا در اثر حمالت انتحاری و گروگا افت

داخت   كنند؛ پاكستان روزانه ده ھا موشك ویاست و عرصه را بر صادرات و واردات ما تنگتر م ا ان توپ را بر خاك م

م کرد و جان ده ھا تن از ھموطنان ما را گرفت، ايران اعمار بند کمال خان را با مشکل مواجه می  از ھ ره؛ ب سازد وغي

ه اجرايمجلس نما ازه ای را ب دءندگان و حكومت در فكر تأمين منافع خود بوده و نمايندگان ھر روز نمايش ت .  می گذارن

ند و  ته باش ستان حضور نداش ارجی در افغان ای خ ه نيروھ د ک ی توان ه م ا يافت انی معن ط زم ات فق الم، انتخاب در يک ک

  .خورد نه اشغالگران، مافيای مواد مخدر، جنگساالران و دولت فاسدسرنوشت کشور به دست مردم رقم ب

 

 

 

  


