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  خطر گزن
 دوستان گرامی سالم !

من شخصا ً با وطنداران وطندوستم  تاحد امکان به جریان جمع آوری دور 
درخدمت همین اول رای ها  دقت کرده ایم ، روزانه حدود هشت ساعت را 

کمیسیون انتخاباتی  مرکز مشغول کار بودیم  ونتایج رسیده از والیات را 
بدقت مالحظه میکردیم که بیشترین رای مربوط به اشرف غنی بود. این 

روزگار مردم دربدر افغانستان ، مردم ه عالقه ما از آنجا ناشی میشد که ب
شان از جانب  اوالد ، ناموس ومال مصئون نبودن ، کهیفاقد هست

زورمندان و قوماندان ساالرها هر آن در معرض خطر بود،  دل هر افغان 
با وجدان را بدرد می آورد، ما را مجبور میساخت تا به این جریان دقت 
الزم داشته باشیم. به امید اینکه کشور از دست جنگساالران و قوماندان 

 های بی بندوبار رهایی یابد. 
 ودوستانم از جریان اطالع داریم ولی زبان باز کرده نمیتوانستیم این بود که: بدبختانه تا جایکه من 
تقلبکاری های خـُرد وریزه  که اهمیت به سزای در جریان نداشت توجه همه را بخود جلب کرده بود. در حالیکه  

ام شیره بود که تم اصل تقلب را کسی متوجه نمیشد. آنچه که  درینجا خدمت عرض میشود جریانی دیگری
. در حالیکه عبدهللا  به تناسب اشرف غنی تغییر دادوعصارۀ این جریان آرمانی انتخابات  را به نفع عبدهللا عبدهللا 

 :رای بسیار محدود داشت. همین جریان بقول خود عبدهللا که دریکی از مناظرات انتخاباتی گفت که
را تقلب کردند و دست مرا از جریان کوتاه رای تقلب نشد بلکه شمارش آرای عمومی آن 2۵۵2"در سال   

 ساختند."
دیدیم که  هیچ ناظری بین مللی در نظارت کمیسیون موظف نبود ماکه  بخصوص .باز در تکرار است هم اکنون 

ملت افغانستان نیز  معکوس ابالغ نمودند.  اشرف غنی و کثرت رای اشرف غنی را با اقلیت رای عبدهللا چگونه
بالغ کمیسیون نداشتند ابالغ جعلی را باور کردند. پس سوالی سربلند میکند  که چرا عبدهللا را بخاطریکه شکی برا
 برنده اعالن نکردند؟

جنگ ساالری  جواب روشن بود که برای جلو گیری از اغتشاشات  مردم که اکثریت مردم رای دهنده نمیخواستند
 ار نگیرند.باید درین شک دفعتا ً قر را دوباره  در قدرت بیاورند.

جنگ ساالر  بر رای دوستداران  پس بخاطر راضی نگاه داشتن ناراضیان که  باور نداشتند چگونه رای ناچیز  
برای جلوگیری از هرج ومرج   اکثریت ملتی که اعتال وترقی افغانستان رامیخواستند، بیشتر اعالم شد.

ر دوم دوباره آرامش مردم را حفظ کرده در آخر زیر نام دو و.مظاهراتی وسیع درین لحظه حساس تصمیم گرفتند
 به اعتبار ابالغ جعلی قبلی عبدهللا را برنده نشان میدهند.  این را یقین دارم که چنین خواهند کرد. 

ناظری منصف  ذیربط  صورت نگیرد و  دقت از جانب صالحیتداران من اینست اگر در زمینه تالش و هوشدار 
بیاد داشته باشید که صد در صد عبدهللا را برنده  نشان میدهند. با آنکه در   ،بی طرف در راس قرار داده نشود

. این بود عرض خالصانه من در برابر ملت وتمام تناسب نصف رای اشرف غنی را بدست نیاورده باشد
 وطندوستان.

 ساالران خواهد افتاد. اگر در زمینه قبل از اعالم نتایج اقدام جدی صورت نگیرد زمام افغانستان دوباره بدست جنگ
بدبختانه قوماندان ساالر بزرگ عبدهللا عبدهللا به پشتیبانی همسایگان ، رژیم فاسد کرزی و قوماندانهای ارذل اوباش 

بود مردم بدست آورده اند در ابالغ نهایی زمینه را طوری تدارک دیده بودند که  با پول وقدرت که از هست و
 نماید. عالمبدون ترس  جعل کند و  ابالغ نهایی را به نفع هرکسی که خواسته باشند ا دمیتوان تینهادرکمیته 
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اصالح نظام ، حفظ امنیت، ایجاد قانونیت و شایسته ساالری که صد درصد از منشور اشرف غنی ساخته است،  
ها تا حد پس آن   رند.نداچنین شخصی را  تحمل  بوده عناصر فرصت طلب وجنگ افروز خار چشمبدون شک 

 مانع آمدن اشخاص مثل اشرف غنی  در رأس نظام شوند. ختم کهتالش خواهند کرد امکان 
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