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 22/30/2312          محمود شنواری
 

 کاندید دولتي یا کاندید مستقل!؟
 

رف هللا فاروقی از تیم انتخاباتی داکتر اشی داکتر زلمی رسول با استاد حمیدوی ستاد انتخاباتگاخیراً وحید عمر سخن
ن طلوع ویجالب و جدی تلویزصحبت داکتر عبدهللا عبدهللا در یک انتخاباتی غنی احمدزی و فضل الرحمن اوریا از تیم 

 در واقع نمی فهمد، پرده برداشت! را آنفکر می کنند یک راز است و کسی از یک چیزی که آن ها 
 فت که در واقع در افغانستان دولت یکگی گیا توضیح آقای اوریا با کمی آشفتن سؤالاقای وحید عمر در برابر یک 

 اشد.کرده بشود، یعنی آقای زلمی رسول، پیشتبانی  فته میگدستی وجود ندارد که همه از کسی که کاندید دولتی 
چارکی گسن محمدوی ستاد شما آقای فضل گفت که یک سخنگوحید عمر خطاب به آقای اوریا از تیم داکتر عبدهللا عبدهللا 

فته که ما آدم های بی کس و کوی نیستیم، مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری، جنرال بسم هللا گ
 ان و اراکین نظام از ما حمایه می کنند!گیری از بلند پایه غصجمعمحمدی وزیر دفاع، عطا محمد نور والی بلخ و 

فت که گ یگدر خطاب به استاد فاروقی از تیم داکتر اشرف غنی احمدزی و باز هم با اندک آشفت وحید عمر بعداً تقریباً 
 رت عمرحضکند، وزاری مالیه و سرحدات  استاد محمد کریم خلیلی معاون ریاست جمهوری از داکتر غنی حمایه می

 کنند و قس علی هذا! ذاخلیوال و داکتر اکرم خپلواک در واقع در دفاتر خود برای داکتر غنی کمپاین می
فت که آیا مارشال فهیم، بسم هللا خان گوی موفق است، در جمع بندی اطالعات خود گآقای وحید عمر که در واقع سخن

همین دولت  تبۀیوال و اکرم خپلواک اعضای عالیرذاخل رت عمرمحمدی، استاد عطا محمد نور، استاد خلیلی، حض
 هستند یا نه؟ 

کار و  که برای داکتر زلمی رسول نه بلکه در واقع برای داکتر اشرف غنی و داکتر عبدهللا عبدهللار هستند این ها گا
 کنند. فعالیت می

سطوح باالیی نظام از داکتر زلمی ر کسانی آن هم در گد که ادر واقع به تیم خود حق دا مسئلهن وحید عمر با طرح ای
 یند!؟نما ران نیز از سایر کاندیدان ریاست جمهوری حمایت میگکنند، بخاطری است که د رسول حمایت می

ان گتطبیق قانون و دست اندازی بزر مسئلۀیزیونی خود بدان اشاره نکرد، تلو حبۀآنچه که آقای وحید عمر در مصا
خ و قوماندان امنیه کندهار است که همه به وضوع آن را به چشم می بینند و رفته تا والی بلگجمهور رئیس نظام از 

 احساس می کنند.
دولتی چه ملکی و چه نظامی، چه در سطوع باالیی و چه افراد عادی در واقع نباید با  مأمورینکند که  قانون امر می

ده و ر داخل کار زار انتخاباتی شگاندید داستفاده از وقت، پول و امکانات دولت به نفع یک کاندید و یا به ضرر یک ک
 برای حصول منافع مادی بعدی از یک کاندید حمایت کنند.

 ،آقای وحید عمر در واقع نباید فراموش کند که بسیاری از مردم افغانستان و بعضی از کاندیدان ریاست جمهوری
نی عتیم انتخاباتی داکتر زلمی رسول ی جمهور و دولت افغانستان می دانند. به رئیسداکتر زلمی رسول را کاندید 

انی، زیر پارلمایون عزیزی وابراهیم سپین زاده معاون شورای امنیت ملی، داکتر همنجنیر همکاران تان توجه نمایید: ا
ین وزیر مخابرات، رحیمی وزیر زراعت، داکتر فاروق وردک وزیر معارف، جمعه خان همدرد گامیرزی سن نجنیرا

ار، محمود کرزی اکبر بارکزی وزیر معاون و پطرولیم، جنرال عبدالرازق قوماندان امنیه کندهوالی پکتیا، حاجی 
جمهور، داکتر عبدهللا عبید وزیر تحصیالت  سئیکرزی کاندید مستعفی و برادر ر جمهور، قیوم ئیستاجر و برادر ر

لمی رسول در کندهار و برادر عالی، ...... برمک وزیر انکشاف دهات، شاولی خان کرزی مهماندار تیم داکتر ز
 کنند. از تجار فعالیت می یجمهور و تعداد ئیسباوون از حزب اسالمی و مشاور رجمهور، س ئیسر

 ند اما ذکر دو مثال بر حضور فعالعالیرتبه خود را از انظار عامه پنهان می کن مأمورینطبیعی است که برخی ازین 
 دهد: ایشان شاهدی می

حفل رسول تا هلمند رفته بود و مزلمی ن امنیه کندهار درین شرایط بسیار حساس با تیم داکتر جنرال عبدالرازق قوماندا
ول را در واقع جمعه خان همدرد والی پکتیا آماده ساخته بود. ه بخاطر پیشتبانی از داکتر زلمی رسگخیمه لویه جر

د و تمام مصارف آن را جمعه خان همدرد رداننده این محفل تبلیغاتی بوگوی والی پکتیا گچنانچه روح هللا سمون سنخ
 پرداخته بود.
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م ویند و انجاگ را می ییسیون افغانستان چیز هاسیاکه وحید عمر و همه می دانند که  مشکل کار در واقع درین است
دهند که بدان از دل و جان باور و عقیده  ویند یا انجام نمیگدهند که بدان باور و ایمان ندارند و چیزی را نمی  می
 رد.دا

ایمان  نآسازمان شفافیت بین المللی دولت افغانستان را در صدر دول فاسد جهان قرار داده که مردم افغانستان نیز به 
 سالگولی ببینید هر وزیر و والی و قوماندان و جن کامل دارند. 

 
 د شیر مادر حالل است!؟ویند که تمام دارایی های شان ماننگار و مافیا خود را از اتهام فساد هر تبریه می دانند و می

ذشته ملیاردر شده اند، نیز دعوی میکنند که از پدر و پدر کالن تاجر، سرمایه دار و گآن هاییکه ظرف دوازده سال 
 افغانستان دزدی و غارت نه نموده اند! متمول متولد شده و یک پول سیاه از بیت المال مردم
ساالران و مافیا در واقع دروغ گمشاورین، والیان، قوماندانان، جنآقای وحید عمر از دل و جان میداند که این وزرا، 

 وی تیم از آن چشم پوشی نموده و به چشم مردم خاک میپاشد!گویند، ولی وی بعنوان سخنگمی
 یم از داکتر عبدهللا حمایت می کردآقای وحید عمر در آن مصاحبه تلویزیونی در واقع قبول کرد که چون مارشال فه

و استاد خلیلی از داکتر اشرف غنی، فلهذا بقیه دولت و نظام افغانستان بشمول رییس جمهور و برادران حق دارند که 
 از داکتر زلمی رسول حمایت نمایند!

داکتر زلمی رسول بعنوان یک افغان یک شخص محترم و قابل احترام است و حق دارد که کاندید ریاست جمهوری 
یل در خارج، اند که در طول هفتاد و چهار سال عمر خود اکثراً در افغانستان نبوده، تحصشود. اما وی بخوبی مید
 و بعد وظایف دولتی.در خارج  کار در خارج، مهاجرت

، اجتماعی نداشته، و از نظر سنی نیز در ستردهگو روابط  ز در افغانستان مهانخانه، مهمان، دسترخوانگوی هر
 ساعت کار کند. 12-12اعت س 22موقعیتی قرار ندارد که در 

 رئیس جمهور خواهد بود نه اصل ئیسوی برنده شود، در واقع سایه ر رگداند که ا داکتر زلمی رسول بخوبی می
 جمهور!

 ر نباشد، کاندید مستقل به هیچ صورتگدر یا کسانی گر کسی با این اوصاف کاندید کسی دگپس جناب وحید عمر ا
 مردمی و سیاسی سابقۀباط و بدون . یک آدم بی ارتز ندیده استگدر واقع هر نیست و خواب چنین کاندیدی را نیز

برنده آرای مردم شده نمی تواند، وی باید منتظر باشد تا )مقامات( صندوق های وی را پر نموده و وی را در موتر 
 لپوش تا چوکي ریاست جمهوری برساند!گ
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