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 ۰۴/۰۸/۲۰۱۹فارانی                                                                                         حامدسید 

ناباروی مردم افغانستان نسبت به  ......                                 
 آینده ریاست جمهوری  افغانستان

 

کارزار  که با اولین روز  1398درسال   ریاست جمهوری افغانستان  هایئ انتخاباتفضای  کار زار 

های انتخاباتی شاهد  حمله  انتحاری بر دفتر روند سبز  شروع شد  و چند روز پیش هم حمله های 

 در کابل  شاهد بودیم   یانتحار

جمهوری   افغانستان  اعتماد  وهمزمان هم از ناباوری مردم نسبت  به نبود شفافیت در انتخابات ریاست

سرد  کس العمل عمردم را  به کاندیدان  که هرکدام منافع حزبی و سمتی و قومی  را در نظر دارند با 

    .مردم رو به رو هستند 

از نظر مردم متاسفانه کاندیدان  تقریبا  اکثریت از چهره های هستند که در طول این چند سال  امتحان 

 ه استهای  خود را به ملت داد

پست های دولتی  را  سپری کرده اند و انها دران پست ها کوچک  نوبتبعبارت دیگر این چهر ها  

ملت فراهم کنند از پیش نبرده اند تا ملت از آن  یادی بکند   یکاری  که به  نفع ملت باشد و آسایشی برا

سی و سرنوشت ساز  می که حاال  با کاندید شدند برای  پست ریاست جمهوری که یک پست بسیار حسا

 ؟باشد چه خواهد کرد 

از نظر مردم عادی و  اقتصادانان   افغانستان  کشوری که  با زیر بنایی  های ان با صفر  رو به  رو     

است واین کاندیدان ریاست جمهوری  کاری از پیش نمی توانند ببرنند  برای اینکه برنامه  های 

شخصی در راه قدرت طلبی  بدست آورده اند که از راه نامشروع پول سرشار  اما . مشخصی ندارند

 خود شان بمصرف میرسانند تا برجامعه حاکم شده بیشتر حق مردم را حیف ومیل نمایند.

ست که  از جامعه افغانی درطول این پنج سال  درک ورنج  دارند از فضای  چون از شواهد امر پیدا

 جامعه  درک نکرده اند 

بخاطریکه همه  کاندیدان محترم  ریاست جمهوری  خانواده های شان در خارج در ناز و نعمت زندگی  

و ار که نان شب می کنند  درحالیکه ملت به سینه افتاده  است  وهزاران جوان بیکار وخانواده های ناد

 ملت خبر باشند بینوایان ندارد چطور از دل روز خود را 
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کشور افغانستان متاسفانه  تا حاال  خودکفا نشده و وابسته  به محصوالت کشور های همسایه  ودیگر 

  د.کشور ها می باش

سال کار واقعی می شد  در این مدت می توانستیم   فابریکه ها ی  17هفده  درحالیکه اگر دراین  مدت 

جدید می بودیم تا  بتوانیم از  پا می کردند  وهمچنان  شاهد  ساخت فابریک هایقدیمی را سر

از ضعف افغانستان  گرچه مانع اصلی این کار همسایگان مغرض اند که  محصوالت خود استفاده کنیم  

 گزارینیز درین زمینه  درخدمت گان آنهاتنمی خواهند افغانستان خود کفا شود  و وابسسؤ استفاده کرده 

تمام مشکالت دست با دولت  کارهای بنیادی را رین اواخر هرچه بود انجام دادند . فقط دگانگان  بی

سامان داد که دشمنان بر آشفته شده برای سقوط دولت از انتحار گرفته تا تبلیغات نادرست را به وپاگیر

  شاخی باد نمودند.

 وابسته است و تولیدات ملی اقتصاد هر کشور ی در جهان  به ایجاد فابریکه ها 

کایی  ،چینای ، فرانسوی،  المانی ، و ایرانی و غیره وقتی دربازار های  چهانی میبینیم  کاالی آمری

  از بیخ وبن ویران میکنند.بنیاد این کشور ها را وارد می شود بدون شک سیل آسا 

این  دهلیز های هوایی هم  که ایجاد شده  در افغانستا ن از نظر اقتصادان کاری از پیش نمی برد    

ال کردند  زیرا کار اساسی به نظر  اقتصادان ها  این کار زیر بنایی نیست  بلکه کار زیر بنایی  فع

 فابریکه ها ی قدیمی و ساختن فابریکه های جدید تا  برای مردم  کار پیدا شود و هم خود کفا می شدیم   

یک شعار ی که درانتخابات ریاست جمهوری قبلی  زیاد  در رسانه ها شنیده می شد شایسته ساالری 

اتی ریاست جهموری نیست   بود که در شعار باقی وعملی نکردند  حاال در  همه  تکت های  انتخاب

چون درواقعیت امر کسی توان عملی کردند ان شعار  را ندارند ! همه سمتی وقومی فکر میکنند     

 البته مردم هرگز در این چند  سال سمتی وقومی  وحتی در طول تاریخ این سرزمین  نبوده است 

امنی و تلفات نیروهای کشور در ومشکل عمده  دیگر  از نظر مردم و  آگاهان سیاسی  در کشور  بی 

مشغول خدمت بی کفایتی  اشخاص وابسته به بیگانگان  است که در زیرنام اکثر والیات  ناشی از  

ثریت کو انسان های ساده لوح فریب آنها را خورده فکرمیکنند که ا ی باشندمنیروهای استعماری 

دشمنان  .درحایکه این ساده لوحان موانع قدرت مند بیرونی را سنیجیده نمی تواند. کارکنان بیکفایت اند 

خود کفاشود. نیرو های ملی داخل نظام نیز با تخریب کاری دشمنان وطن را نمی گذارند با چنین عوامل 

  . دنار داردر مضیقه قر

همه تلفات در نیروی های  زینرو سبب اینهمهچراکه دشمن نمی خواهد  افغانستان سرپای خود بیاستد  ا 

بسیار درد آور وغم بشهادت میرسند و در نقاط مختلف کشور دفاع از کشور می جنگند  درکه ملی 

  انگیز است
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ان  محتر م بی باور هستند چون برنامه  مشخصی  ندارند که بهمین خاطر مردم به این انتخابات و کاندید

 د ندهملت را از این حالت بیرون کند  واوضاع کشور را سامان 

اما از یکطرف وقتی  در رسانه ها تصویری و شنیداری  می شنویم مردم  نسبت به  اوضاع افغانستان   

 که سبب سراسیمگی بیشتر جامعه می شوند می کنندنظر های بی اساس پخش در دنیای مجازی ابراز  

در فضای کنونی  کشور از حالت  فعلی بدتر نشود مردم امیدوار هستند که  در همین کاندیدا محترم     

شاید کسی پیدا شود که اگر مسایل را درک و طبق  اصول  در همه عرصه  مورد نیاز ان عرصه از 

مان  درد این ظرفیت ها به سود جامعه  استفاده کنند و درد و رنج این ملت  را درک  کند و برای در

در نومیدی    ملت  وچاره ای  جستجو وچاره ای بی  اندیشند  می  توان اوضاع را سامان بدهند 

انتظار ملت همین است  دیگر ملت چیزی نمی خواهند  چون اکثریت مردم  حاال   بسی امید است

 توان مهاجرت به کشور های همسایه  را هم  ندارد و از  ادامه جنگ در کشور را هم  تحمل  ندارند . 

 کرذند دارند  که  وجدان های  انسان های که خود را به ریاست جمهوری کاندید  وند متعال امید به خدا

پایان    االخره بدر هر صورت  کار نکنند خود  ی به نفع جیب ها نفع ملت  جای  به !! بیدار شوند 

 تا ریشه در آب است امیدی ثمری است   یا  شب سیاه  سپید است 
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