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 آخرین میخ بر تابوت انتخابات!؟
 

امید ملت افغانستان را قطع  امید قطع گردد، مرگ حتماً حادث می شود؛ بناًء آرزو ندارم  وقتياز لحاظ علم زمانی، 
هر دو تیم رقیب کشور را به تقابل، تقسیم و تجزیه سوق نمودند، بخصوص  اما، افراد مشخص و دو آتشه در نمایم! 

خود، یک سر جنگ های  شورای نظارعیت اسالمی با سال گذشته جم ۵۳تیم زورگوى اصالحات و همگرایی که در 
 خانمان سوز را تشکیل داده است. 

طرح الف، ب، و  ۀبرنامه های از قبل داده شد ئۀامریکا، با وجود ارا ۀتحدرت های بزرگ، در رأس ایاالت ممنافع قد
ث، که طی سالیان گذشته جمعی از هموطنان ما را جهت تحقق آن به چاکری استخدام نموده بودند خالف انتظار 

 :همان آدرس به توصیه های مستخدمین، از
  !حفظ وحدت ملی 
  ایجاد حکومت وحدت ملی 
  گردیدند.و . . . مواجه 

 

احزاب  تحویلملی تشکیل می دهد از همان آغاز عمداً،  فراگیردیموکراسی صادر شده که اساس آنرا حضور احزاب 
حقوق بشری و .  ناقضینجنگی رقیب قرار داده شد، در جهان نمونه ای وجود نداشت و ندارد که  متهمینخرابکار و 

 . . مجری تحقق دیموکراسی باشند.
خواه، همین خواهد بود که: جهت منافع علیای کشور؛ علیه دولت ضد ملی  فٔه یک وطن دوست ترقیبناًء اولین وظی

. به ملت کوره دیده ما تفاوتی ندارد که ایاالت متحده کدام یک از نامزدان طرف اعتماد خود را رئیس جمهور برخیزد
های خود گردان محلی حق ندارند با دیدگاه افراطی و آلوده با تعصب  ها و سازمان گروه دارد. ولی افراد، مقرر می

 و بهره گیری از وضعیت پیش آورده شده، علیه منافع علیای کشور به وحدت ملی و جغرافیایی ما لطمه وارد آورند. 
اند، نه  ی خاص خود را دارند، و به پیشروی آن ارزش ها نیز محقفرد فرد اعضایش ارزش ها که نپذیرد ای جامعه

 احترامی برای منزلت فرد قایل است، و نه معنای آزادی را شناخته است.
 

 هموطنان اسیر و امیدوار به صلح! 
ابات خود بر تابوت انتخ ،گان و مهره های بازیگردیگر مفهومی ندارد. تمویل کنند به نام انتخابات!؟ای خیمه شب بازی 

؟ یا رئیس جمهور، برنده دوم!؟ همه کاره و ملت اسیر زورگویان شریک در قدرت! ۀتقلبی شان میخ کوبیده، برند
، طالبان و دولت آقای ثور 0ثور،  ۷دولتی به مراتب نامتجانس تر، ضعیف تر و بخود گرفتار تر از کودتا چیان 

 کرزی، می باشند. 
ان و نیرو های مسلح نیز در ، " حق به حقدار رسیده و مداخله در آن ظلم است " ! طالبن دو تیمقدرت بین ایبا تقسیم 

 هر روز قربانی خواهند داد. نبوده، مردم اسیر  میدان حضور ُپر رنگ خود را حفظ می دارند. صلحی در کار
وید، بشنوید گ هیچ کس ابن هیچ کس"، كه گفت:" نبینید کی می»سعید ابوالخیر گفته ابوه پیشنهاد این کمتر از همه، ب

 چنین است:« چی می گوید
. باشد مطرح نمي ملیونيو رأى مردم یا خواسته هاى توده هاى داكتر صاحب نامزد هاى قدرت مردم براى این دو 

 زنند. بلكه اینها زیر نام مردم و ملت دم از خواهشات به اصطالح بانجان چین هاى دور قاب خویش مي
تشكل از همه جنگ افروزان دیروزى، و اندر راه م كنونيبراى جذب طرف مقابل دولت  عمليكه راه حل  زماني تا

حزب اسالمى  و متحدانش، آگاهانه مخالفان چون طالبان، یك بدنه از امریکاكه به قصد موجه نشان دادن اشغال 
زنند  مي جا پاکستانهمه را گویا ابتكار  نمایند و این تجهیز مي را در صف مقابل تمویل و حقانيحكمتیار و همچنان 
 نگ را پایانى نخواهد بود.ادامه داشته باشد، ج

! در یدزساساالران واضح  پس نخست طالبان را تعریف نمایید و باز برترى یا بد ترى آنها را نسبت به سایر جنگ
اى این كشتار ه ۀكماكان طعممردم افغانستان  آن این جنگ فرسایشِى فرمایشى سال هاى دراز دیگر ادامه یافته و غیر

  دوامدار خواهند گردید.
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ن قاتال ۀبه اهل كار و بیرون از حلق یستيبا، كار آوران پایان یافته به اصطالح زور دوران همه جنگ افروزان و
ست ا غیر آن از  درخت بید، سیب خواستن انتظاري مدنى كشور سوق گردد. در ۀمردم سپرده شود و به سود جامع

 بیهوده.
 

 به امید وحدت آگاهانه ملت افغانستان دردمند.
 ید صلح عادالنه در سرتا سر افغانستان.به ام

 
 1۵۱۵اسد  1۱
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