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  ٥از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  ٢٠٠٩جوالی ٢٢                                                              )سعيدافغانی (عـيـدیـ دوکـتــور صالح الـدين سـ 
  مدير مرکزمطالعات اسـتراتــــيـژيک افـغــــان  

  و مرکـز کلــــــــتــــــوری د حـــــــــــــق  الره
  
 

   افغانستان  ١٣٨٨ن رياست جمهوری پنجمين مناظرهء انتخاباتی کانديدا
اکنو په هکله١٣٨٨دافغانستان د ( ول   ) د جمهوری رياست د 

  
  !)درين نوشته بنابر ملحوظات از ذکر نام کانديدان رياست جمهوری اشتراک کننده درين مناظره خود داری ميکنم:  يادداشت(

 
 که ر انکشاف اجتماعی، اقتصادی و سياسی قرار داردمسلم و واقعيت انکار ناپذير است که افغانستان در مرحله دي

  .از هشت سال قبل متفاوت است
اينکه اين مناظره انتخابات و اشتراک در انتخابات نوعی ازشهادت است و اينکه شهادت حق ماست و يا هم وجيبه ما؟ 

رداننده. بـــــيـــــــن کانديدان رياست جمهوری افغانستان و محترم  م  اين مناظره است  و يا هم مناظره نصير فياض 
ر نماينده من . محترم  م رام برعالوه دي رداننده، و موديراتور پرو نصير فياض بـــا پنج کانديد است؟ اينکه نطاق، 

بيننده است و عوض من سواالت را مطرح مکند و رسالت خويش را اداء ميدارد، واينکه چه خطرات جانی و مالی 
رداننده    . در شرايط فعلی افغانستان بوقوع پيوسته ميتواند؟  مطالب است قابل دقتبرايش اين 

رديم   .حين سمع و توجه دقيق تر به افاده اين مناظره به سوال های فوق مواجه مي
    

ر متمدن جهان  رفته و جای خوشی است که مردم ما در جمله جوامع دي   با -اينک با به راه آفتادن انتخابات قرار 
  زعما و راه های حل مسايل مطرح کشور مان افغانستان را مورد غور و بحث قرار داده و -ام نواقص  وجود تم

  . تالش وجود دارد تا  بهترين ها  را انتخاب  نمايند
  

انتخابات و تأکيد به اجراي انتخابات را در کشور  پروسه دادن حاکميت مردم بخود شان دانسته و به آن من نيزتأکيد 
نقطه مرکزی برای تأمين صلح در کشور را درين پروسه  منوط و مربوط به پيروی از اصول شفاف و . ميدارم

  .حاکميت قانونی دانسته و بدون آن مصارف و وقت صرف شده را ضياع وقت و هدر کردن  های مادی ميپندارم
ير مردم ما،  جامعه بين المللی و حاکميت نتيجه مطلوب ازين انتخابات ان شاء اهللا به کار صادقانه، عملی  و پي

  . امروزی تعلق دارد
  

هی به وضاحت راه خود را ديده ميتوانيم. معلومات به انسان اتوريته و قدرت ميدهد   . در روشنی معلومات و آ
اهی امر تعيين کننده و بسيار مهم است اهی دادن  مردم و انتخاب راه شان در روشنی  و داشتن آ   . در پروسه آ

  
ان ملت، علما و روحانيون، مردم خيرخواه، وسايل اطالعات جمعی کشور و درين راستا به سطح بهتر کار نخبه  

  . تلويزيون  آريانا قابل تقدير است
  

مناظرهء پروگرام  ه ردانندگ »   فياض«نصير. محترم تالشهای مبخصوص تلويزيون آريانا منتشره کابل درين راستا 
  . موفقيت های بيشتر شان را از ايزد متعال تمنا دارم.  است تقدير قابل  رياست جمهوری انتخاباتی

کاری بس مهم و  بشکل  زنده و فوق العاده مذکور پروگرام ی، توازن درنشرات و پيکش کردن بيطرفمراعات اصول 
  . دشوار ميباشد

  
  :سواالت و جوابات مطرح درين مناظره و نکات نظر من

رداننده نتيجه کم بودسواالت و جوابات در بعضی موارد ب   .اهم مطابقت نداشته با وجود تالش 
ی مسلکی ميخواهد   . بخش از سواالت کامال مسلکی بوده که جواب دادن به آن فهم و آماد

 درين راستا پيشنهاد خواهم داشت که اکر عين سواالت از متخصصين مختلف افغانی با قيد زمانی آن به عمل ايد و 
رام در پ  بهترخواهد - باشد -هلوی کانديدان مانند شخص ششم مناظره حضوری و يا هم قبال تهيه شده درالبالی پرو

–عامل آن شرايط خاص افغانی و سطح فهمی ومسلکی اشتراک کننده ها که ناشی از عوامل عينی کشور است . بود
  .ميباشد

   
 قبل از همه متخصصين  تهيه يس جمهور در موارد مختلف متخصصين دارد و مشی الزم رائدر شرايط نورمال ر

يری در آنرا داشته  در روشنی آن اعالم مشی خويش از نظر مردم و ئداشته و ر يس جمهور توانايی تفکيک وموضع 
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در شرايط نورمال اهداف در بين است و مطرح است . يد مردم به صورت مستقيم و يا غير مستقيم بدست می آوردئتا
رفتن قدرت سياسی تالش و احزاب و سازمان های سياسی و ش خصيت های سياسی برای تحقق اين برنامه ها به 

رفتن قدرت سياسی است و برای رسيدن . دارند ردد که هدف  با مالحظه بعضی از اظهارات کانديدان چنين هويدا مي
ردد   . به اين قدرت سياس  شعارها و برنامه های جستجو مي

  
رديده بود  استفاده خوب نکرده و با مقدمه های غير ضروری ضياع  اشتراک کننده ها از وقت که برای شان ت عيين 

  . وقت ميکردند
  

  :مالحظات در مورد بخشی از سواالت وجوابات
  :   رشد توليدات داخلیــ  

    .حل اصلی است  توليدات داخلی راه يفيت  ک رشد و بلند بردن
تدبير سبب مخالفت مراجع کشور  اين.  نيست  قبول  قابل در جهان امروز وارداتی   تکس  بلند بردن ، ايجاد موانع

ر و بين المللی ميشود   . های دي
ر  يک اقتصاد برای افغانستان بدون   .  ندارد  وجود  مختلط راه  دي

  .   غير قابل انکار دارد  مشکالت کرده  مواصلت  وطن ما به اکنون   که  قبل بـــازار آزاد  صد سال 
 بدون ، به آن ضرورت دارد نون با در نظر داشت ايجاد و تقويه سکتور های اقتصادی که جامعه کنترول در دست قا

در افغانستان اين توانايی ها ضعيف . نميتوان بازار آزاد را ايجاد کرد....  آزاد، امنيت و  ايجاد توانايی های رقابت
ردد   .  است که بايد تقويت 

کنترول . ه به بازار ها برآمده و کنترول نرخ ها نمايندگاروالی و ولسی جرکنترول حکومتی اين نيست که مامورين ش
  .  است و سوسياليستی  از کنترول  فهم غير دقيق  خالصه کردن  نوع کنترول  را درين دولتی

    
  تحصيالت شما؟

 – باشد اينکه پست رياست جمهوری پست سياسی سياسی است يا مسلکی و يا برای زعيم شدن لقب آکادميک حتمی
اما رييس جمهور بايد توانايی تفکيک . برای داشتن فهم و دانش الزم رفتن به مراجع اکادميک ضروری نيست. نيست

يری مشخص را در روشنی دست آورد های بشری امروز داشته باشد   .  و اخذ موضع 
  

  :ل  مهم است نکا ت ذي-اينکه چقدر مصرف باال داخل کردن در لست کانديدان زياد است و يا کم  
. اينکه برای انتخابات مصارف ميشود يک ضرورت است. ارزان ترين نظام سياسی نظام ديکتاتوری فردی است

ری در دست  ندارد ر وسيله جزء  همين ديمکراسی نيم بند چيزی دي   . بشريت دي
يرد آنرا  يک ضرورت ميدانم که راه د ر مصارف تحت نظرقانون، شفاف  و عادالنه صورت  ر برای اظهار ا ي

  .اراده مردم در عصر امروز وجود ندارد
    
  موفقيت شما در انتخابات؟ ــ 

   !ننداهمه به شمول کانديدان ميدانند که  درين انتخابات کی ها برنده شده ميتو
 شهرت طلبی،کانديدان صرف برای  کانديد شدن بخش از  که از جانب هم  به  وضاحت بايد خاطر نشان ساخت  

ونه هدفمند به نحوی است .  پخش برنامه ها و ضربه زدن به حريف اصلی استوردن امتيازات ، آبدست  تالش اين 
که بخاطر تقسيم قوای مقابل از عين طيف به اين مفهوم است که اکر سه چهار کانديد از هواخواهان مثال حزب 

معيت اسالمی باشند درين صورت دموکراتيک خلق افغانستان باشند، سه چهار کانديد از هواخواهان طيف ج
ر مقابل عمل ميکنند روپ تقسيم شده و عمال به نفع کانديد دي به اين معنا که رای .  هواخواهان اين طيف به سه چار 

ردد و توانانی وحدت عمل را از دست ميدهند روپ منقسم مي   . طيف واحد به سه چهار 
  

ر گ ا،  به مرحله دوم ميرود يرد انتخاباتگخابات تقلب صورت نه ين انتار درگمحاسبات نشان ميدهد ا :  سفارش من
  . نتايج کامال معلوم است-ر توافق نه کنند گ ا وميخواهند ملت به آرزو خود برسد بايد کانديدان توافق نمايند

   
مت نشی  ملکی حکومت په افغانستان کی اوس حکو ! مامخالف هيج نوع سيستم در جهان نيستيم  -تأکيدات مبنی بر 

و (تالف نه خواهم کرد ئکوالی، من به کاميابی خود کامال باور دارم،  با هيچ کانديد ا اه نه  الفباء سياست هيچ
ی  صاحب،)اهگهيچ عجب جمالت عصر خفته و غير     ......منصب نشی کوالی په ملکی وظيفه کی وظيفه اجرا ک
  !دقيق

    
  ؟ شخصی بودن يا ملی بودن اقتصادــ  

 بدون تعصب بايد از  که شاف خود سيستم های اقتصادی خويش را داشتکبشريت در مراحل مختلف ان: ن جواب م
  .    انکشاف جامعه است مرحله ين  ادر  جامعه ما  از تجارب که به نفع. کرد همان تجارب استفاده 
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 کرد ها بر اساس و با در  اهتصاميم و ر.   ندارد جوامع بشری وجود  مراحل انکشاف   برای تمام نسخه قابل قبول
  . نظر داشت فاکتور ها و عوامل و واقعيت های جامعه فرق ميکند

، سياست خدمات عمومی، مداخله   کنترول شده  بازار آزاد ،يردگ مورد بحث قرار  هر موضوع بايد به شکل انفرادی
اط دارد مداخله ميکند در بقيه موارد  خارجی ارتب  دفاع و سياست دولت صرف در موارد که به امنيت و امنيت  ملی،

  . کار سکتور خصوصی است
ردد ترين جرم . در سکتور خصوصی بايد قوانين عمل کنند و دولت بايد از عوايد تکس و ماليه اخذ  در امريکا بزر

مرک که به اساس تعيين شده به اساس حکم مرجع اداری. بعد از قتل ندادن ماليه است  و حتی لغوه و تنقيص ماليه و 
اما در افغانستان حتی والی ها هم چنين امر را داده ميتوانند چه رسد به باالتر . رييس جمهور عمل خالف قانون است

  ماليات و تکس  اخذ   مورد  دولتی در انهایگ ار  بودن الزم فعال يکی از مشاکل عمده افغانستان امروز عدم . ها
مساعدت های خارجی به اثر عدم . ت مندان بخش مرکزی اين تخلفات استزد بند های مافيای انجو ها  با قدر. است

فعال بودن عمدی ادارات دولتی، بی کفايتی و رشوه ستانی  و به بهانه اينکه اکثريت  کمک های خارجی توسط انجو 
ردد  ی ع.   حيل و ميل شد–ها استعمال مي مدی کار عدم روشن ساختن عمدی قواعد کاری، عدم تفاهم و عدم هماهن

رفتن را به مراجع دولتی مهيا نمود بهانه سطح نازل امنيتی که جای خود را دارد به . با مراجع بين المللی راه حق 
بخش ازين حقايق را خود مسؤولين بهتر ميدانند اما مفاد شان در همين . هيچ وجه مببرر اين تخلفات شده نميتواند

  . دودی های بود و هست
   

  ورد سيستم سياسی کشور؟نظر شما در مــ 
همه اتباع کشور ما حق دارند نظام را به کشورخويش سفارش کنند که مناسب ببينند،  اما اين نظر و طرز : جواب

  . شود رفتهگتفکر بايد در قواعد و شروط خانه مشترک در نظر 
انه راه ها تغييرات گ   يتغيير نظام در چوکات قانون و مطابق به قانون و رد  راه های انقالبی تغييرات سياسی

  . مطلوب در جامعه امروزی برای ما قابل قبول است
   

   نبود؟  کارا فته شد که نظام رياستی امروزیگــ 
استدالل اشتراک کننده های درين مناظره  به نظام امروز بدون در نظر داشت سياست نادرست کادری نظام امروز، 

مروز، سطح ضعيف و ظرفيت های ضعيف مراجع عدلی و قضايی و سياست نادرست و عدم شفاف اقتصادی نظام ا
عدم موجوديت اراده سياسی برای تطبيق قانون در حاکميت امروز دليل خوبی برای موجه بودن و عدم موجه بودن 

  .  بوده نميتواند-نظام رياستی طيف افغانی امروز
  دقت شود آيا نظام امروزی از کدام نوع نظام رياستی است؟

 است  اجرائيه قوه يسئ صرف ر  جمهوری يسئدر واقعيت امر  ر  که   اسالمی ايران  رياستی جمهوری تفاوت نظام
  سطح ظرفيت های قانون در کشور ما کامال با بررسی ؛انه استگيس قوه سه ئ ر که و رياست جمهوری افغانستان

مقايسه بين آشيا به تعبير معيين غير . از را مقايسه داريممشهود و هويدا است که به توجيه معين ما مثال    آلو  با   پي
  . مشابه  مقايسه درست نيست

  .  به فکر من نظام رياستی برای فعال و نظام پارلمانی برای دوره های بعدی نظام خوب برای افغانستان شده ميتواند
ت دارد که باالی هريک آن بحث دقيق و يائاما بايد دقت کرد که نظام های رياستی و پارلمانی هريک از خود دهها جز

انه مسلکی ضرورت است تا در دونيم دقيقه آنرا تکميل کرد   .  جدا
يس جمهور ئر . دقيق نيست کردن  سخن   تشريفاتی تأکيد   وظايف يس جمهوری در نظام پارلمانی نامئربه وظايف 

  ،  خواهد داد و اين را تشريفاتی ناميدندر نظام پارلمانی همان صالحيت های را دارد که قانون اساسی برايش
  . برداشت درست نيست

  اصطالحات حاکميت و عدم حاکميت مردم را در سيستم سياسی پارلمانی و يا رياستی به صورت شکلی خالصه کردن
  .  استی بی معن

، در آن د داشته باشد وجو)   و  مقننه يهئ، اجرا يهئ قضا (انه گر توازن الزم بين قوای سه گدر نظام رياستی هم ا
 در   اين توازن ،   امروزی افغانستان  رياستی  در حاکميت که  بدبختانه حاکميت مردم تــأمين شده ميتواندصورت 

  . است شده  نه  مراعات قانون اساسی
  

يری اقوام در نظام سياسیــ   ول په سياسی نظام کې؟ سهم    : د قوم ان
های تقويه رشد:  جواب من  خطاء  ، خالصه کردن   دولتی   چوکی های  موجود در افغانستان را با تقسيم  فرهن

دولت ضعيف امروزی اين . عمال ديده ميشود ازين شعار ها عمال  بيشتر  تاجران سياسی و قومی منفعت بردند. است
  .  حالت بد را تشجيع کرد

   تفرقه و  بدبختی  وطن ميگردد ،  صرف نظر  که  خود  زمينه ايجاد قومی نظام امروزی  ما از محاسباتبنآ اگر 
، در آن  صورت  دورنمای همچو بازی ها  به  خير و نمايم  تعيين   ارزش  و اوليت  قومی  محاسبهنکنيم   و  به 



 
 

 
  ٥از  ٤ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. الين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آن
 .کامل بما ارسال بداريد خود را بعد ازغور خواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  .منفعت  تماميت ارضی  و مردم  افغانستان  نيست 
از طروق و وسايل  تر ميشود که حاکميت ها يد بيشئبر محاسبات قومی و منطقوی قبل از همه زمانی تاکيد و تاالبته 

  . غير طبيعی چون کنفرانس ها بن و کودتا ها و معامالت نادرست به قدرت ميرسد
درآن ،  باشد و حاصل شود  مردم مطرح  از  مشروعيت رفتنگ نورمال و با  ها به طروق در صورتيکه حاکميت 

   . شد  تاکيدات کم خواهد  صورت اين
و انتصاب بايد در پست های سياسی به اساس  نتايج انتخابات و در پست های مسلکی به اساس مسلک انتخاب ! فلهدا 
  در پست  ميتواند برای پست سياسی صرف -شخص فنی و مسلکی که ازاتوريته سياسی برخوردار نيست .  باشد

ردد مشاور   .  خوب انتخاب و انتصاب 
   که بشريت در دست  سياسی و اقتصادی امروزی را  نظام های  تمام چنين است که  شناخت من از موضوع با آنهم  
نظام های نظام رياستی را با مثال دادن نظام رياستی امروزی بنآ  .  خويش را دارند  جوانب مثبت و منفی دارند

 ،ردن  خالصه کردن و به آن استدالل ک-که ترکيب از همه جيز، غير متوازن به مرکزيت تاکيد شده  افغانستان
  . است خطاء  استدالل به حق 

  
   :مذاکره با طالبانــ 

 ين مطلبا  جواب و فهم من از نيست ، بخاطر اينکه  قبول  برايم قابله گان جوابهای ارايه شده توسط اشتراک کنند
  :چنين است

  !خير و مصلحت افغانستان  در  صلح  و آرامش است  
 سالح به .  جن را خاموش کند همه نيروها  است تا  در  وطن ما  آتشبنآ ضرورت مبرم  و وظيفه ايمانی  و جدانی 

مذارکه متقابل و توافق نيک بر ه  تفاهم  و و پيش داوری بزمين  گذاشته  شود  و همه با هم  بدون هرگونه  تعصب 
اکره  و ذبه م. مايمراه برامد ازين مضيقه را يايت کار مشترک ن به هدف  اينکه   -همه قواعد بازی و قبول اصول مفا

ردد–که سبب توافق بر آنچه توافق فعلی ممکن است تشکيل جبهه ملی  متحد  وطنی  مشروعيت راه های حل را   .  
  .د بدست آور بايد  از ملت

   
  تغيير قانون اساس افغانستان ؟ــ 

   ! قانون اساسی ساخته و پرداخته دست انسان است
  . ر برای تغيير قانون راه های قانونی وجود داردگداريم اما از جانب دياز يک جانب به استقرار قانون توجه 

به خود تنها  اين حق را  و تغيير قواعد بازی در خانه مشترک بايد به توافق همه برسد وتخلف از آن سازنده نيست
  .  قبول نيست  قابل ، تعلق داده

   ! نمی تواند تامين شده اين و آن ه توافق و معامله ب برابری و وحدت ملی در افغانستان  برادری،  تساوی حقوق،
 به حاکميت قانون، تامين عدالت، سياست کادری  و وحدت ملی در افغانستان ، برابری  ، برادری تساوی حقوقبلکه 
  ! ضرورت دارد و بس ٢١قرن 

    
   :عفوه عمومیــ 

  !!رفتن غير عادالنه استگحق اهللا و حق العبد را در نظر نه 
  .  مشکل ما را حل نمی کند ،  و توافق بر قواعد بازی  روشن ساختن  بدون  عمومی عفوه

  :اعالميه حقوق بشر و افغانستانــ 
 و از جانب هم در  و عريض است  تيوريکی طويل تصويب اعالميه حقوق بشر و رفتن به جزييات آن بحث های

  .دموارد  فهم های متفاوت  در حقوق اساسی بشر وجود دار  بعضی
   !انه استگ جدا تساوی حقوق و تساوی رسالت دومطلب

 غير  ،  سپردن کار فزيکی شاقه به زن به معنی تساوی حقوق، رسالت زن و مرد خانواده و جامعه متفاوت است
  . عادالنه است

  . رددگاما قوانين يک کشور حق اقل به قوانين عادی و قانون اساسی تقسيم مي
ر  در مخالفت به قانون اساسی و يا قوانين  ر قوانينگ ا  يعنی ، ن اساسی قرار دارندبخش از قوانين در سطح قانو  دي

  .  ميشوند  غير معتبر پنداشته که در سطح قانون اساسی قرار دارد
تغير و تعديل قانون اساسی ضرورت به يک   طريق   که ين ا قوانين عادی و قانون اساسی در ر بينگتفاوت های دي
  . دارد راه کرد پيچيده  را تقاضا پروسيجری و 

 که  اين ، بخاطريرندگ   و تصويب قرار تيفيکشن کنوانسيون های بين المللی بايد توسط کشور های عضو مورد  را
کنوانسيون های بين المللی از جمله اعالميه اساسی حقوق بشر  جزء از سيستم حقوقی کشور ما اند و در سطح قانون 

 .اساسی قرار دارند
  : در مورد از اسالم خارج شدن  و عواقب آن در کشور های اسالمی 



 
 

 
  ٥از  ٥ :تعداد صفحات
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 .کامل بما ارسال بداريد خود را بعد ازغور خواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

( عقيده يک چيز و مطلب است که قبل از همه مسأله قلبی است . تعابير و فهم خويش را از اسالم بايد دقيق ساخت
ذارد و پذيرفتن  اسالم داوطلبانه است و برآمدن ازآن که شخص آنرا برای خود )  اقرار به لسان و تصديق قلب است ب
ر فتنه ميکند دين مقدس اسالم و مسلمانان مکلفيت دارند که انسان متخلف را . فتنه نه کند يک امر شخصی است آما ا

اينکه باز هم به فتنه ادامه ميدهد بايد از تمام تدابير . برايش توضيح و تشريح نموده و کار توضيحی و تنويری نمايد
رفته شده و در موارد مع   . يــين جزا های حدودی مطرح استتربيتی کار 

  
ويم و اظهار بدارم که ر به تغيير مثبت معتقد هستيد بايد واقعبين باشيد و توافق مثبت کنيد: در خاتمه ميخواهم ب ر . ا ا

  . توافق نه کنيد هيچ چيزی تغيير در کشور از توان شما نه خواهد بود
  

ر در انتخابات امروزی افغانست ر ميخواهيد . ان تقلب نه شود اين انتخابات به دوره دوم ميرودقرار محاسبات من ا ا
ر توافق نه کنيد. ملت به آرزو خود برسد بايد در مرحله اول و دوم اين انتخابات به توافق مثبت برسيد فرصت ها . ا

  .را به هدر داده و هيچ چيزی ازدست شما نه خواهد آمد
   

  !!! کانديدان محترم رياست جمهوری افغانستان 
توافق کنيد که  با چه چيز توافق . بايد توافق مثبت کنيد. نشان بدهيد که اراده ملت و خواست ملت عملی شدنی است

داريد؟ توافق کنيد که  چه چيز را در کشور نمی خواهيد؟ اين برخورد در مرحله اول و دوم انتخابات متفاوت  بوده 
  . ميتواند

ر از بی باور ی دست برداريم ، هوشياری سياسی الزم داشته باشيم  بايد و بايد  رسالت خويش من به اين باورم که ا
  . بايد  به اهداف عالی و انسانی نايل ايم. را مانند يک افغان و يک انسان بامسؤوليت ادا کنيم ميتوانيم

    
  !هموطن گرامی 

 انکشاف و رشد به سمت   را نستان افغاجهانی ،   زمينه های  مساعد   شده کهبدون  شک  و ترديد  بايد  گفت 
به  شرط   آنکه  فرزندان صالح اين  وطن از فضای  به  ميان  سوق داده ميتواند،  ، اقتصادی و سياسی بهتراجتماعی

 آرامش ، تفاهم ا اولويت دادن به اولويت های وکشور بخاطر صلح،  نيت پاک،  ب،آمده   جهانی  با  تعقل  و تفکر سالم
  . نمايند بهتر ، رشد و ترقی   افغانستان  استفاده ضای اعتمادايجاد ف، نيک

  
ر از دست نه رفته  تا  همه با هم دست داده  ، بعد از غور  ضرورت است تا دير نه شده و فرصتهای خوب يکبار دي

،  جمهوریبه پست  مقام  رياسترا سی همه  جانبه  فرزند  صالح اين  وطن را که  شايسته ، اليق  و مناسب  رو بر
با نيت پاک  و شخصيت که  .  و در سطوح پايين کشور انتخاب نمايند افغانستان انتخاب زعيم و رهبر کشور مان 

نموده   قبل  از  همه   درد ، رنج  و مشکالت اساسی  و حياتی  مردم افغانستان  را  تشخيص  فهم و کاردانیصداقت ،
، با مصرف و قربانی کم  کمر همت  بستهفهم صالح ، خير انديش و کار اد  افرتيم از برای  معالجه و  تداوی آنها  با 

کشتی که به مسير غرق شدن ميرود نجات داده به  . و وقت کوتاه اين پروسه خير و خدمت متين و استوار بپيمايد
  .  منزل مقصود برساند

    
  ! فرصت ها را نبايد از دست داد

  !درد و آالم شان افزوده ميشود مردم ما رنج ميبرند و همه روزه به 
 در امر تفاهم نيک و ايجاد فضا اعتماد متقابل و تأمين صلح ، آسايش و افراد صالح و خير انديشتمام به اميد موفقيت 

 !آرامش درکشور ما و جهان
  و من اهللا التوفيق

  
  
  


