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  ۳۱/۴۰/۴۴۳۰        یرعنایت هللا آشفتهم
 

 ای محترم پیشتاز ه خطاب به کاندید
 !و سیاسیون کشور ۳۱۳۱حمل  ۳۱انتخابات 

 

 !هموطنان بالکشیده و داغدار
صرف به سعادت ملت و به صلح عادالنه،  مطلع هستید، که وابسته غیر اندیش خیرو باشندگان از موقف اتباع  شما

احترامانه به . می اندیشندمذهب فارغ از سمت، زبان، قوم و   ،افغانستان واحد تأمین امنیت، ترقی و تعالی کشور
ایر د قبل از ،تعدادی از وطن دوستان: رسانم که مسؤوالنه به عرض می نیابت از جمعی وطن دوستان؛ صمیمانه و

این . اظهار نمودند مبنی بر دایر شدن یا نشدن انتخابات به موقع شدن انتخابات مالحظات خود را به دالیل متعدد
نظر خود را مبنی بر ظروف و شرایط تدویر یک انتخابات آزاد، عادالنه،  یحقیر کمتر از هیچ نیز طی نوشته های

شفاف، سرتاسری، دیموکراتیک و افغانستان شمول؛ حضور 
 .وطن، بعرض رسانیده بودمه سروران دلسوز ب

 

ها، نواقص، تقلب، تخطی و  حال صرف نظر از کمبود
عمدی مسؤولین محترم کمیسیون  اشتباهات عمدی و غیر

انتخابات و کمیسیون شکایات، زورمندان دولتی وغیر دولتی 
مراحل توأم با تهدید حمالت انتحار و انفجار نیروهای مخالف 

بخصوص حضور  ،و اشتراک هموطنان حضور برگذاری،
 .گرامی داشتررنگ خانم ها را باید ستود و جداً پ  
 

از  یمدعیان قدرت، چهره های ، شایقین وشما عالی جنابان
نام خدمت گذار مردم با ه ، ببه جامعه قبل معرفی شده

تبلیغاتی،  وسیع امکانات و پول های باد آورده و کمپاین های
استفاده از امکانات دولتی، حمایت و وعده های بیرونی ها با 

شدٔه خویش، ائتالف سازی های شکنند و ایجاد تیم های متجانس  ئهزد و بند؛ خالف تذکرات و برنامه های از قبل ارا
میدان رقابت سالم به دیموکراسی را نموده و در  عقیدهانتخابات را هالل مشکالت دانسته، ادعای  ،و غیر متجانس

 .کردیدانتخاباتی اشتراک 
  

این همه پیکارها، تمثیل دیموکراسی، کمپاین ها، راه پایان  بناًء امروز هیچ دلیل و منطقی وجود ندارد که پس از
جهت بر  ،قوای امنیتی با قبول ریختن خون شان و تأمین امنیت نسبی ۀبئبندان ها، همکاری و تالش های بی شا

ج آن بهانه ئقبول نتا در (کاندیدای محترم ریاست جمهوری) شایقین قدرت رزوها و خواست های شماآورده شدن آ
دگان دولت متهم به فساد، یا خداناخواسته با گردانن ، دستور ریختن خون جوانان کشورتراشی، تهدید به کوه برآمدن

به معامله و سازش  متوسلبوده اید، بازهم  آمدی های دولت همه شما خودعاملین این ناکار که قبل از. . . ناکام و
 .    شوید
گذشته ازهمه احترام به آرای  و. . . کاری، بی قانونی و  فقر، بی امنیتی، بی عدالتی، بی ملت به ستوه آمده از نظر

ای محترم پیشتاز اعتماد نموده و ه ملیون ها هموطنان محترم بخصوص نسل جوان و آگاه کشور که به شما کاندید
 ؟!چه جوابی خواهید داشت ،ی داده اندأدر شرایط نا مساعد امنیتی و اقلیمی حضور و ر

 

گذشته ها و در ایام کمپاین های خویش،  به دالیلی که خود در ،هیچ یک از شما محترمان پیشتاز، بگمان این حقیر
اخالقاً حق ندارید که صرف به منظور دست یافتن بیشتر در  ،دولت را تخریب، تضعیف و کارشکنی نموده اید

قدرت و امتیازات بیشتر همه معیارهای انتخاباتی، انسانی، اخالقی، افغانی، اسالمی و فرهنگی را یکبار دیگر زیر 
 برابر رخویشتن را یکبار دیگر د ،و نا عاقبت اندیشانه مؤثراخالقی، غیر عادالنه، نا  یک سازش غیره پا نموده و ب

 .های بعد بجا بگذارید تأریخ کشور مسؤول و یک سنگ پایه ای نا معقول را برای نسل
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، پس از برسی های دقیق وعادالنٔه کمیسیون محترم انتخاب و تصمیمبا عزت ترین  آبرومندانه ترین وبه عقیدۀ من 
 . و تبریک گفتن به کاندید برنده می باشد ءج آرائبررسی شکایات؛ پذیرفتن نتا

 

 میر عنایت هللا آشفته  با عرض حرمت
 

 پایان
 

 


