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  !سرمه های آزموده را آزمودن خطاست
 ان متيقين نيستيد، اگربه صداقت وکارایی کاندید موردنظرت

  !ازکارت رأی دهی تان استفاده نکنيد
 

موکراسی منطبق با شرایط افغانستان در کشورآبایی ما  دموکراسی ایجادگردیده وخواهان استقراربرمبنایفارو 
بات انتخامتأسفانه . ای دموکراسی ميباشدنب ارسنگمجمع قانونگذاداره کننده وانتخابات آزاد، عادالنه وشفاف . ميباشد

شرایطی برگزارميگردد که شاهرگهای امنيتی، اقتصادی، سياسی وقضایی که درپيشروست همچون انتخابات  قبلی در
 گروه های مافيایی داخلی وحاميان خارجی شان قرارداشته وچنين و ضعی امکانات تبارزآزادانه اراده رقبضۀکشورد

دول غربی . ی بيشترمصرف خارجی دارد تا داخلیصحنه آرایی انتخابات دروضع کنون. مردم را سلب نموده است
داخلی واقناع تبليغاتی برای انتخابات پول مصرف ميکنند زیرا به تصاویرتلویزیونی انتخابات افغانستان برای ماشين 

 دستهای چه درپشت پرده اجراگردید ولی ازین نکته پرده برداشت کهدوهفته اخيراگرتحوالت . مردم خویش نيازدارند
نيم نگاهی به ليست تکميل شده . کاندیدها انگيزه های گوناگون دارند. باسرنوشت انتخابات بازی ميکنندخارجی 

  : کاندیدها ما را قادربه تقسيمبندی کاندید ها به چند گروپ ذیل ميکند
با کاندید ایشان ميدانند چانس انتخاب شدن ندارند ولی . این گروپ درليست کاندیدها اکثریت دارد. نخست شهرت طلبان

  .نمودن خویش ميخواهند به شهرت برسند ومورد توجه اطرافيان خویش یا خارجيها قراربگيرند
 گروپ دوم آنانی اند که بنا به اشتراک درجنایات سه دهه اخيرشهرت  منفی دارند وميدانند که بخاطر نداشتن پشتيبانی 

کنونی ودن خویش ميخواهند با استفاده ازشرایط معافيت داخلی وبين المللی هرگزبرنده نميشوند ولی ازطریق کاندید نم
مثالهای این گروپ . باچشم سفيدی بازگشت خود وگروهک مربوطه خویش را به صحنه سياست افغانستان اعالن کنند

سومين گروپ آنانی اند که . عبارتند ازعبداهللا عبداهللا، شهنوازتنی، عبدالسالم راکتی، حبيب منگل و لطيف پدرام
ا ميباشند و با دست تقریبأ خالی وصرفأ به اتکای  تاحدودی مورد حمایت اقشار معينی ازمردم م،ندارند شهرت بد

. طرح های که برای آینده دارند خود را کاندید کرده اند چون داکتررمضان بشردوست واشرف غنی احمدزی
.  اخيرفقط یک کاندید شامل ميگرددگروپدر. مافيای داخلی وبين المللی جلوگيری خواهد کردسوم ازپيروزی گروپ 
خویش مسووليت شکست مساعی هفت گی   ادارهوبدبی ارده گی سياسی به ضعف، ا نی است که باین کاندید حامدکرز

 را بدوش ميکشدودر عمل نشان داده ، فقرمردم، فساددستگاه دولتی وتوسعه جنگ ساله برای اعمارمجدد افغانستان
ر متهم به جنایات جنگی کرزی دوجنگساال. است که خواستها ومنافع مردم افغانستان برایش هيچ نوع ارزشی ندارد

 هزار شهيد دهه ٦٥ملت افغان وونقض حقوق بشر را بحيث معاونين خویش برگزیده وازین طریق توهين بزرگی به 
 پایگاه اجتماعی اش همين جنگساالران اند  کهکرزی درعمل ثابت ساخته. روا داشته استدرشهرکابل نود قرن بيستم 

ن به هرنوع سازش وقربانی ساختن منافع مردم افغانستان نه تنها در و برای حفظ کرسی خویش حاضربه تن داد
کاندیداتوری مجدد کرزی محصول . برابرجنگساالران مافيایی بلکه در برابرهر اجنبی بشمول روسيه وایران ميباشد

. دیک سلسله سازشها با جنگساالران داخلی ، همسایه های متجاوز، محافل معين غربی واستخبارات عرب ميباش
  . ندميتواکرزی را فقط مردم افغانستان با شکست روبروساخته تمدید حاکميت دسيسه 

  : ی دهی اینست کهدارنده کارت رأتوصيه ما به هموطنان 
ی در بدل پول دادن رأ! اگربه صداقت وکارایی کاندید موردنظرتان متيقين نيستيد، ازکارت رأی دهی تان استفاده نکنيد

به معنی سپردن سرنوشت کشورجنگزده وملت رنجکشيدۀ ما بدست شخص یا اشخاصيست ی یا به اساس روابط قوم
      ) کميته حقوق بشرفارو (           . ند که کشور را به تباهی کشانيده یا به تباهی بيشترخواهند کشا
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