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 اين پورتال بنابه تراکم کار، مسؤليت اماليي، انشايي و تنظيم مطالب ارسالي را به عهده نمي گيرد
 

  
  ٢از  ١ :داد صفحاتتع

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م٠٦/٠٥/٢٠٠٩امریکا،  -هاشم رائق                                                                                    ورجنيا
  
  

  نامه سرکشاده خدمت کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان
  کاندیدان احتمالی" مخصوصا

  
حال کاندیدان احتمالی هستند ماشاءاله روبه افزود قرارشنيدگی تعداد کاندیدان مقام ریاست جمهوری که اکثرشان تا

  . یست وروزبروز زیادترميشود که به احتمال غالب تعدادشان تازمان انتخابات ازصدنفرتجاوزنمایند 
کليمه احتمالی " اولترباید بعرض برسد که  کليمه احتمالی درقاموس سياسی یک کليمه نامانوس به نظر ميرسد عموما

ی ساده وپيش پا افتاده استعمال ميشود اما برای اینوع یک موضوع سرنوشت ساز استعمال کليمه برای موضوعات خيل
احتمالی تاچه اندازه جای دارد؟ گمان برین است که این نوع حالت احتمالی ناشی از شک ،تردید و دودلی است که به 

  .چند اهداف ذیل استعمال ميشود
خواست " بروفضل فروشی است که شخص یکزمانی ادعا بدارد که اصالاینکه نشان دهنده یک حالت غروروتک" اوال

یک حالت ترس " او نبوده وبه اثر اسرار وتقاضای دیگران صورت گرفته وبارمالمت آینده را بدوش نگيرد ثا نيا
وهراس ومعجوبيت را وانمود ميدارد که قبل از عرض اندام، شخص می خواهد  نظرمردم را راجع به خود معلوم 

  .باشد" آوازه سرچوک" ردو به اصطالح منتظربدا
اینکه تاریخ رسمی ثبت نام برای نامزدی انتخابات ازطرف کمسيون محترم انتخابات اعالن  نشده بود اميد " ثالثا

کاندید ان محترم بپایان رسيده اشخاصی محترم " چشم پتکان "و "کله کشک"پروسه . اکنون که تاریخ اعالن گردید 
دست وآستين رابرزده داخل ميدان کارزار " وفهم وقدرت پيشبرد این مقام پرمسئوليت را دارند رسماکه می خواهند 
  .مبارزات گردند

بایدبوضاحت خاطرنشان گردد که درمبارزه ای بدست آوردن مقام ریاست جمهوری ! کاندیداتور معظم ومحترم 
کان پذیر نيست درین مبارزه ميباید گرزت وداخل شدن به ميدان مبارزه آن بادست خالی ودانش وفهم سطحی ام

سنگين تر از گرز رستم داستان باشد، فهم وفراست و تيز نظریت کمتر از سيدجماالالدین افغان وسخاوت ورادمردیت 
  . کمترازحاتم تائی و دلسوزی واز خودگذریت پاینتر از مادرتریسا نباشد

 حالت زار مملکت خواستگار چنين مسئوليت بس آفرین ومرحبابه شهامت وجرئت آن شخصيتی محترميکه درین
امروز ملت به شخصيت وگروپ کاری ضرورت دارد که  بتواند  شيراره بسکسته کشور را پيوند .  خطير می گردد

  .دهد وچرخ از پاافتاده آنرا به چرخش آورد وبه عروق جسم نيمه جانش روح بدماند ودوباره به حرکت بياورد 
  . دم مار را به بازی گرفتن خطاست.......اری اگر عده ای مارگيری ند

ضرورت دارد تا  این مارزخم دیده که درزیر باررنج روزگار صدها  نيش ذهرآگين کشيده ، به یک مارگيرقوی پنجه
  . عده اش کارگرافتد

  تکيه برجای بزرگان نتواند زد بگزاف:               گفته اند ! کاندید محترم 
                                         مه آمــاده کنی    تاکه اسباب بزرگی هــ

درمملکتی که زندگی به مسير نورمل وعادی درجریان باشد . مقام ریاست جمهوری جایگاه نهایت بزرگ است 
پيشبردومسئوليت این مقام امریست ساده ولذت بخش امادرین سرزمين که همه ویرانی است وورشکستگی پيشبردراین 

اما اگر . شواراست وثقيل و مشکل، گفته ميشود مملکت بيک آدم خوب ضرورت دارد که شایسته این مقام باشدمقام د
بدفت توجع شود صفت خوب بودن یک شخص نظر به موقف اجتماعی ونوع مسئوليت فرق ميکند بصورت عموم 

اما باید به خاطر . وز نکندتعریف شخص خوب آن است که متدین ومهربان ،الئق باشد به مال وناموس دیگران تجا
بطورمثال اگرطياره با تعداد زیاد مسافرین دوچار . داشت اینوع یک شخص خوب به اجرای تمام امور موفق نيست

طوفان وطغيان هوائی ویا دوچارحادثه عوارض تخنيکی گردیده  و حيات همه مسافرین  درخطر باشد ویا کشتی ای با 
طرناک بحری گرفتار شده باشد و صد ها مثال دیگر، شخص خوب باصفاتيکه همه سرنشينان خویش به یک طوفان خ

ذکرشد در زمينه جز دعا دیگر چه ميتواند؟ بل درین نوع واقعات بعد ازکمک خداوند بيک پيلوت الئق و کشتی " قبال
  .ران ورزیده ضرورت است 

قوط است درک این حالت زار ملت امروزحالت رقتبار کشور شباهت به آن کشتی نزدیک غرق وآن طياره نزدیک س
  .وپاشيدگی همه جانبه صرف از طریق تماس با مردم و محيط ميسراست



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات
 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعو

 maqalat@afghan-german.de 

آگا هی ازفالکت ورنج واقعی مردم عوام با ژرف نگری وحقيقت بينی !   کاندید محترم ، برادروطندوست ودلسوز
  .پی طروق عالج برآمد" ست وکوشت حس گردد وبعدادربين توده ها امکان پذیراست تا مشکل به پو

هجوم گدا یان وفقرا بهر سن وسال و هرجنس ، مردوزن اطفال سرلچ وپابرهنه بهرگوشه شهرخصوصا در دوازه 
ویا زیارت شهدای صالحين ویا هرجای دیگر نمونه ای است ازفقرورنج بيگران اکثریت ) ع(زیارت شاه دو شمشيره 

                        .            ملت ما
روسها که در زمان کمونست ها درمنطقه دهمزنگ کابل اعمارشده بود اکنون مرکز " مرکزکلتوری "تعمير مخروبه 

قرار گرفته که گویند تعداد شان بيشتر از  یکصد وپنجاه نفر مردوزن " چرس وتریاک" سکونت یک تعداد محتاطين 
 بارترین حالت بسرمی برند و نشاندهنده ورشکستگی وفروپاشيدگی شيرازه که درفالکت. واطفال خانه بدوش هستند
  .سيستم اجتماعی ما ست

حال زندانيان افغان در زندان امریکائی ها درپيگاه بگرام  که تعدادشان را اضافه تر از صد ها نفرگویند و زیر 
ت ناتوانی وضعف دولتمردان  دست سخترین شکنچه وعذاب قوای عساکر امریکائی قرار دارند نمونه یست از نهای

  . نشانده ماست
بالخره وضعت رقتبار وگریه آور خانه بدوشانيکه قریه وقلعه شان زیر بمباردمان قوائی هوائی ناتووایساف 
خوردوخمير، وخاک شان به توبره کشيده شده وحتی حيوانات وچوچه مرغان شان نابود گردیده سمبلی است ازنمونه 

  .  ازغرب دیموکراسی وارداتی
کاندید محترم مقام ریاست عالج این همه  بادرک این حقایق تلخ ذکرشده وصد ها همچواین ، اگرراه ، چاره وطروق 

نابسامانی را اندیشيده ميتوانی ؟ بيا ونسخه وعالج این همه درد هارا به پيشگاه ملت ارائيه بدارومرام وهدف وپيشنها د 
. مک همکاران وگروپ کاری خویش قناعت این ملت رنج کشيده را فراهم آرها یت را به زبان مردم تشریح وبه ک

امروز مردم افغانستان ازآزمون تجربه بدرآمده وازحالت زارکشورازپيش آمدو کارکرد های همه شناسائی کامل 
  . دارند

،وزیرپشين داخله، نشاید منصب ومقام پشين آنقدررول کاری درپروسه  انتخابات داشته باشد مانند وزیر پشين ماليه 
وزیرپشين خارجه ویاوزیرپشين پالن زیرا همه ازجمله پرزه های با صالحيت وپرقدرت همان ماشين دولتی ناکام 

  .بودند که ملت را به فالکت کشانيدند
   تو برون در چه کردی       که درون خانه آئی 

  . جمهور شوید شما در دوران وزارت های تان چه کردید که اکنون می خواهيد که رئيس
بهرصورت درمملکتی مانند افغانستان با داشتن این همه منابع سرشار طبعی نبایدا ینقدر حالت زارو پریشان داشته 

  مليون هکتار زمين ٧٫٧  قرار ارقام دست داشته افغانستان دارای.  وتعداد زیاد نفوس زیرخط فقرحيات بسربرد
مليارد مترمکعب آب  ) ٨٣٫٦( فيصد آن ٨٨ است که ازآن جمله  مليارد مترمکعب حجم آب ساالنه٩٥زراعتی و

افغانستان باداشتن سلسله . ملياردمترمکعب راآبهای تحت االرضی تخمين کردیده ) ١١٫٥(  فيصد١٢سطح االرضی و 
 متر ازسطح بحرميباشد که ٧٧٠٠  متر الی حدود ٣٠٠کوهای شامخ وتوپوگرافی متفاوت که  فرق ارتفاع اراضی از 

برعالوه منابع سر شارمعادن مختلف ، . ن تفاوت ارتفا ع پوتنشيال وسرکوب خوبيست برای توليد انرژی برقای
انرژی شعاع َآفتاب، نيروی حرکی باد وغيره که هرکدام ایجاب بحث جداگانه را مينماید آیا جای تعجب نيست هنوز 

  . هم غله وبرق ازخارج وارد می گردد
، با دانش  ودولت مردان باتجربه ،کاردان ووطندوست است تابه استفاده ازاین همه فقط ضرورت بيک رهبری سالم 

  ختم  . منابع دست داشته درد ملت را درمان و ازین حالت زار نجات بدهد
     
  
  


