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 60/60/4610                م، عارف عباسی
 

 تقدر لمت آمیزاانتخابات و انتقال مس رایآگاهی مردم ب
 

ی اسقدرت سیدۀ مردم غرض انتقال مسالمت آمیز درین انتخابات یک اصل عمده متبلور است و آن عبارت از ارا
 . مطابق احکام مجوزۀ قانون است

ز قرائن و شواهد حاکی ا به مقایسۀ دو انتخابات گذشته مردم بیشتر به اهمیت انتخابات آگاهی حاصل نموده اند و
مردم مصمم به سهم گیری در انتخابات اند که خود مایۀ ه، و دلهرواهمه  ،الرغم محدودیت ها آنست که علی

 .امیدواری برای امروز و فردا های دور این وطن است
 

چیده ذ اشخاص زورمند سیاسی و اقتصادی از فضای ذهنیت های مردم برمتأسفانه درین رابطه سایه های نفو
و منطقوی مدار های کوچک چرخش اندیشه ها را تمثیل می نماید این واقعیت نشده تا هنوز عالیق قومی، زبانی 

تلخ اعتماد هر نامزد ریاست جمهوری را بر نیروی تغییر آوری و اصالحاتی و توانمندی اش برای مبارزه با 
ی ر رقابتکه برایش رأی بیاورد و حامی اش در کارزا گزیدهبر وده هر کدام الالیی برای خودنابکاری ها سلب نم

 .باشد و بازهم بر سبیل سلف مصلحت گرایی تداوم راه و رسم دولتداری باشد
 

کش تا توجه به برنامه های اساسی اش غرض و پهلوان و دو بزمهم است مانند دنزد مردم ُبرد و باخت شخص 
 . ایجاد یک تحول بنیادی و دگرگونی سالم اجتماعی

 

خاص، آیا ترکیبات فعلی از نگاه رئیس جمهور احتمالی و  نوع بدبینی و خصومت علیه یک فرد بدون هیچ
؟ آیا ائتالفات گوناگون و مصلحت گرایی ها بازهم بهبود حال مملکت متصور خواهد بودمعاونینش امیدی برای 

سته ساالری در رفه یومی بوجود آورده موضوع تخصص و شاتقسیمات پست های دولتی را مطابق سهمیه های ق
 ته خواهد شد؟های نسیان گذاش

درین جمعیت سراغ می گردد که با تمام جرأت و شهامت یک خط فاصل درشت بین  آیا نامزدی با دو معاونش
دولت داری سیزده سالۀ حامد کرزی و دور نوین کشیده با فساد صادقانه مبارزه نموده حکومت قانون را مستقر 

لیای کشور در صدر اندیشه های شان قرار دهند. گویی و باز پرس را متداول گرداند و منافع ع و رسم جواب
رد ماعی افغانستان را مورئیس جمهوری که با بهترین و کار آزموده ترین نخبگان افغان هر بخش اقتصادی و اجت

لد اقتصادی و وفغانستان طرح های مؤثر، مؤجز و مرسی قرار داده با احیای مجدد اعتبار بین المللی اغور و بر
 د.یدست گیرناجتماعی را رو

  

دلیلی که یک شخص معاونیت یک نامزد را می پذیرد بروی دو اصل عمده استوار است اول کسب امتیازات 
بیشتر سیاسی و اقتصادی و تقرر هواخواهان خود به پست های دولتی دوم حمایۀ خویش غرض بازپرس از 

 .جنایات گذشته بشمول کشتار های گروهی و نقض حقوق بشر
 

ه یک انتخابات امیدوار گردید که مردم عقب شخص بروی عالیق و عواطف و بهره برداری های وقتی میتوان ب
. ندرای رفاه و آسایش جامعه بیندیشستگی ها و افق نظرش بید نروند بلکه به فهم، لیاقت و شاشخصی و گروهی خو

ر هد که پیروزی یک پنجشیری بباید عبدهللا عبد هللا اشرف غنی را شکست د ثالً مردم نگوید که خواهی نخواهیم
یک احمدزی است دیگر موضوعی اهمیت ندارد، ذی سعادت وقتی است که مردم دو کاندید را بر معیار قومی، 

 .، افکار و اندیشه هایش مورد مقایسه قرار دهندنکرده بلکه بر معیار های برنامویزبانی و منطقوی مقایسه 
 

ان بر معیار های وسیع ملی تغییر دارب طرز دید خودرا در مورد نامزشاید مردم متدرجاً با آموختن از این تج
 .دهند و دیگر در تعیین زعامت کشور موضوع قوم و زبان و منطقه در برابر افغانستان بزرگ به فروعیات درآید

 
 ایانپ
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