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  !سرمه های آزموده را آزمودن خطاست

  ! تيقين نيستيد، ازکارت رأی دهی تان استفاده نکنيداگربه صداقت وکارايی کانديد موردنظرتان م
موکراسی منطبق با شرايط افغانستان در کشورآبايی ما دموکراسی ايجادگرديده وخواهان استقرار برمبنایفارو 
متأسفانه . ای دموکراسی ميباشدنب ارسنگمجمع قانونگذاداره کننده وانتخابات آزاد، عادالنه وشفاف . ميباشد

شرايطی برگزارميگردد که شاهرگهای امنيتی، اقتصادی، قبلی در ات انتخابه درپيشروست همچون انتخابات ک
گروه های مافيايی داخلی وحاميان خارجی شان قرارداشته وچنين و ضعی  رقبضۀسياسی وقضايی کشورد

ترمصرف صحنه آرايی انتخابات دروضع کنونی بيش. امکانات تبارزآزادانه اراده مردم را سلب نموده است
دول غربی برای انتخابات پول مصرف ميکنند زيرا به تصاويرتلويزيونی انتخابات . خارجی دارد تا داخلی

چه درپشت پرده دوهفته اخيراگرتحوالت . داخلی واقناع مردم خويش نيازدارندتبليغاتی افغانستان برای ماشين 
کانديدها انگيزه . وشت انتخابات بازی ميکننددستهای خارجی باسرن اجراگرديد ولی ازين نکته پرده برداشت که

نيم نگاهی به ليست تکميل شده کانديدها ما را قادربه تقسيمبندی کانديد ها به چند گروپ . های گوناگون دارند
  : ذيل ميکند

ايشان ميدانند چانس انتخاب شدن ندارند ولی با . اين گروپ درليست کانديدها اکثريت دارد. نخست شهرت طلبان
  .نديد نمودن خويش ميخواهند به شهرت برسند ومورد توجه اطرافيان خويش يا خارجيها قراربگيرندکا
گروپ دوم آنانی اند که بنا به اشتراک درجنايات سه دهه اخيرشهرت  منفی دارند وميدانند که بخاطر نداشتن  

ويش ميخواهند با استفاده پشتيبانی داخلی وبين المللی هرگزبرنده نميشوند ولی ازطريق کانديد نمودن خ
باچشم سفيدی بازگشت خود وگروهک مربوطه خويش را به صحنه سياست افغانستان کنونی ازشرايط معافيت 

مثالهای اين گروپ عبارتند ازعبداهللا عبداهللا، شهنوازتنی، عبدالسالم راکتی، حبيب منگل و لطيف . اعالن کنند
تاحدودی مورد حمايت اقشار معينی ازمردم ما ميباشند و با  ،ندارند سومين گروپ آنانی اند که شهرت بد. پدرام

دست تقريبأ خالی وصرفأ به اتکای طرح های که برای آينده دارند خود را کانديد کرده اند چون داکتررمضان 
. مافيای داخلی وبين المللی جلوگيری خواهد کردسوم ازپيروزی گروپ . بشردوست واشرف غنی احمدزی

بی ارده گی سياسی به ضعف، ا ناين کانديد حامدکرزی است که ب. يرفقط يک کانديد شامل ميگردداخ گروپدر
، فقرمردم، فساددستگاه خويش مسووليت شکست مساعی هفت ساله برای اعمارمجدد افغانستانگی  اداره وبد

انستان برايش را بدوش ميکشدودر عمل نشان داده است که خواستها ومنافع مردم افغ دولتی وتوسعه جنگ 
کرزی دوجنگساالر متهم به جنايات جنگی ونقض حقوق بشر را بحيث معاونين خويش . هيچ نوع ارزشی ندارد

روا داشته  کابلدرشهرهزار شهيد دهه نود قرن بيستم  65ملت افغان وبرگزيده وازين طريق توهين بزرگی به 
گساالران اند و برای حفظ کرسی خويش پايگاه اجتماعی اش همين جن که کرزی درعمل ثابت ساخته. است

حاضربه تن دادن به هرنوع سازش وقربانی ساختن منافع مردم افغانستان نه تنها در برابرجنگساالران مافيايی 
کانديداتوری مجدد کرزی محصول يک سلسله سازشها . بلکه در برابرهر اجنبی بشمول روسيه وايران ميباشد

تمديد دسيسه . ای متجاوز، محافل معين غربی واستخبارات عرب ميباشدبا جنگساالران داخلی ، همسايه ه
  . ندميتواکرزی را فقط مردم افغانستان با شکست روبروساخته حاکميت 

   :ی دهی اينست کهدارنده کارت رأهموطنان توصيه ما به 
ی در دادن رأ !نکنيداگربه صداقت وکارايی کانديد موردنظرتان متيقين نيستيد، ازکارت رأی دهی تان استفاده 

به معنی سپردن سرنوشت کشورجنگزده وملت رنجکشيدۀ ما بدست شخص يا يا به اساس روابط قومی بدل پول 
       )کميته حقوق بشرفارو(            . ند اشخاصيست که کشور را به تباهی کشانيده يا به تباهی بيشترخواهند کشا
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