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 انتظار نتایج انتخابات اند! کهخطاب به دو نامزد محترم 
 

 هموطنان بال کشیده و داغدار
 

غیر وابسته مطلع هستید، که صرف به سعادت ملت و به صلح عادالنه،  و شما از موقف اتباع و باشندگان خیر اندیش
 تأمین امنیت، ترقی و تعالی کشور؛ افغانستان واحد، فارغ از جنگ، سمت، زبان، قوم و . . . می اندیشند. 

صرف فاقد اسلحه( می باشند، ) از اکثریت خاموش کشور ئیوطن دوست؛ که جز فعالیناحترامانه به نیابت از جمعی 
گرا، قبل از دایر شدن  تعدادی از قلم به دستان وطن دوست ملی و مسؤوالنه به عرض می رسانم که: صمیمانه

نمودند. این بر دایر شدن یا نشدن انتخابات!؟ به موقع اظهار نظر  مبنىانتخابات مالحظات خود را به دالیل متعدد 
بر ظروف و شروط تدویر یک انتخابات آزاد، عادالنه،  مبنىحقیر کمتر از هیچ نیز طی نوشته هایی نظر خود را 

 دم.عرض رسانیده بوه به وطن، قبالً ب زدل سوران ری، دیموکراتیک و افغانستان شمول؛ حضور سروشفاف، سرتاس
دارد!  توجیهف اعتماد، از جانب بیگانه چه انتساب دو نامزد طر این که انتخابات!!؟؟ در حضور قوای بیگانه، تمویل و

قلب ها، نواقص، ت كمبوددانید. با مدنظر داشت نبود بدیل بهتر؛ حال صرف نظر از  شما خواننده با بصیرت بهتر می
ر کارمند کمیسیون، تخطی و اشتباهات عمدی و غی ۰۰66های سازمان یافته در داخل کمیسیون انتخابات تا سرحد 

عمدی مسؤولین محترم کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات، زورمندان دولتی و غیر دولتی توأم با تهدید حمالت 
حضور و اشتراک هموطنان، بخصوص  مسلح ضد دولت؛ انمخالفو  از خود و بیگانهانتحار و انفجار نیرو های 

 رنگ خانم ها را باید ستود و جداً گرامی داشت. حضور ُپر
 

ین و مدعیان قدرت، چهره هایی از قبل معرفی شده به جامعه، به نام خدمت گذار مردم با شما عالی جنابان، شایق
امکانات و پول های باد آورده و کمپاین های وسیع تبلیغاتی، استفاده از امکانات دولتی، حمایت و وعده های بیرونی 

ف سازی های شکنند و ایجاد تیم های ها با زد و بند؛ خالف تذکرات و برنامه های از قبل ارائه شدٔه خویش، ائتال
متجانس و غیر متجانس، انتخابات را حالل مشکالت دانسته، ادعای عقیده به دیموکراسی را نموده و در میدان رقابت 

 انتخاباتی اشتراک کردید.
 

ه داران قومی ( خرید و فروش تیکها )جور آمد ها بناًء هیچ دلیل و منطقی وجود ندارد که پس از پایان این همه پیکار
، دستار بستن ها، اشتن هاذمپاین ها، غریب نوازی ها، کاله گمردم خوشباور و دنباله رو، تمثیل دیموکراسی!!؟؟، ک

میادین هوایی، تعمیر کردن  وعده های غیر عملی ارتقاء قریه به سطح والیات درجه اول، اعمار بند های برق،
راه بندان ها، همکاری و  تحمیلشده، ایجاد بنادر تجاری و . . . با  تاسفالیوم های ورزشی، احداث جاده های دوست

و  ها تالش های بی شائبۀ قوای امنیتی با قبول ریختن خون شان و تأمین امنیت نسبی، جهت بر آورده شدن آرزو
رآمدن، خواست های شما شایقین قدرت )نامزدان ریاست جمهوری( در قبول نتائج آن بهانه تراشی، تهدید به کوه ب

با گردانندگان دولت متهم به فساد، ناکام و . . . که قبل از دیگران  نخواسته یدستور ریختن خون جوانان کشور یا خدا
 این ناکار آمدی های دولت بوده اید، بازهم متوسل به معامله و سازش دیگر شوید. عاملینشما خود 

 

وطنان  مه اءرهمه احترام به آ ری، بی قانونی و . . . گذشته ازملت به ستوه آمده از فقر، بی امنیتی، بی عدالتی، بی کا
محترم بخصوص نسل جوان و آگاه کشور که به شما نامزد های محترم اعتماد نموده و در شرایط نا مساعد امنیتی 

 حضور و رأی داده و می دهند، چه جوابی خواهید داشت!؟
 

خود در گذشته ها و در ایام کمپاین های خویش، دولت را  گمان این حقیر، هیچ یک از شما محترما، به دالیلی کهه ب
و کارشکنی نموده اید، اخالقاً حق ندارید که صرف به منظور دست یافتن بیشتر در قدرت و امتیازات  تضعیفتخریب، 

ک ی های انتخاباتی، انسانی، اخالقی، افغانی، اسالمی و فرهنگی را یکبار دیگر زیر پا نموده و به بیشتر همه معیار
سازش غیر اخالقی، غیر عادالنه، نا مؤثر و نا عاقبت اندیشانه، خویشتن را یکبار دیگر در برابر تأریخ کشور مسؤول 

 ای نا معقول را برای نسل های بعدی بجا بگذارید. پایهو یک سنگ 
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 أیرتن کارت های دوشان نبوده و از گرفه مردم را نادیده پنداشته در غم خانه ب مشتركاتآن عده سیاسیونی که همه 

جنگ  این آتش ابدأ، آگاه باشند که مسلح ضد دولتی؛ محروم ساخته شدند مخالفیندولتی یا  مغرضیندهی عمداً توسط 
تحمیلی بیگانه؛ درهمان مناطق کشور محدود و محصور نخواهد ماند. مردم از نبود امنیت، تطبیق قانون، نبود عدالت، 

جنگ، حمالت قوای خارجی چه غربی چه همسایه ها،  ۀمتضرر و نا امید اند. ادام سرپناه، کار، نان و . . . شدیداً 
و . . . مردم به ستوه آمده اند. عوام الناس و روشن بینان  ، قانون شکنان عالی رتبهغاصبینفساد اداری، زورگویی 

ی را که مرحوم استاد جامعه؛ منصوب بودن رئیس جمهور را به کدام قوم خاص حالل مشکالت نمی دانند. همان گل
گیر ب امتیازربانی به تاجک ها آب داده بود آقای کرزی به پشتون ها صد بار بد تر به آب داد. هر دو با قشر کوچک 

سال گذشته  1۰منصوب به خود، باالترین مصائب را به ملت مظلوم و فقیر بخصوص مردم قندهار، هلمند و . . . در
 نموده است. تحمیل

؛ مردم انتظار تطبیق برنامه های علماً تنظیم شدٔه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی؛ مبتنی بر حد دو نامزد محترم
جمهور  اقل منافع ملی ما، روابط نیک و متقابل با کشور های همسایه و جهان را صادقانه می خواهند. نه رئیس

 !منصوب به کشور های بیگانه
 

د را به که خو ىآناناستفاده جوی مزد بگیر و ی و احساسات به همه مبلغینبناًء تبلیغات خالف مصالح علیای کشور؛ 
وق ندهند. و نفاق بیشتر س ثباتيتبلیغات به اصطالح ثوابی مکلف می دانند؛ اکیداً توصیه نموده تا کشور را به بی 

ان لی تان مصلحت ببینند؛ همدانیم آنچه را دوستان بین المل امتیازی به تیکه داران قومی به بار نمی آورد زیرا همه می
 شود و دور از انصاف و منطق خواهد بود که نتایج خالف خواست کشور پول بده باشد. می

 

انسان نمی تواند در حوزه ای از زندگی خود با دوستی و صداقت عمل کند؛ در حالیکه در سایر حوزه های زندگی 
و با عزت ترین تصمیم پذیرفتن نتائج و تبریک گفتن به  ها باشد. به عقیدۀ من آبرومندانه ترین نادرستىاش آلودٔه 

 طرف مقابل می باشد.
 

این که پروسه صلح واقعی و زمینٔه مذاکرات با مخالفان مسلح چگونه با دولت بعدی صورت گیرد؛ محول به آینده و 
 احترام با دولت بعدی باشد.

 
 پایان
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