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  !ً خود را کامال رسوا ساخت،يجاا اعالم نتب انتخابات كميسيون

 
 وضع قانون به نظر پارلمانی سيستم كه ديموكرات ملی ھای كشور در است مقدس ۀكلمدر نظامھای بورژوائی  انتخابات

 ،لياقت دارای شوند می نيتعي كمشنر ه حيثب ھا كميسيون در كه كسانی روند می یأر ھای دوقنص یپا به مردم شده

 ھای وكالی برای مردم یأر قضارت  درداری ايمان و روریپ عدالت از باشندمی  یعال تحصيالت و وجدان ،شرافت

  .داننرس می حقدار به  را حق گرفته كار شان

 اين .شوند می سپرده قانون ۀجپن به ًافور شوند می مرتكب را نتخيا كدام رگا دولتی ھای ارگان و  دولت ۀمداخل بدون 

 قانون شود می ءاجران کشورھا آ اساسی قانون بر بتنی م و دسلپينو  نظم دارای پيشرفته ھایكشور در انتخابات سيستم

  .ھم باشد  صدراعظم  ويا جھمور يسئر یشخص اگر حتا كند می حكومت شانی باال
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 طور دارد وجود اگر .دانشمندیو  دانش نه پارلمان نه اردوجودد قانون نهشده  واشغال مانده پس ھای مملكت در اما 

را رويکش  خواھانزاديآو پرست وطن و  شريف مردم تا  نيرنگ و چال برای شده ساخته قانون . می باشدنمايشي

 دولت ھای چوكی در و آن اين نامه ب را خارجی ھای دولت جاسوس  وفروشوطن ھای ازتكنوكرات یتعدادساخته، 

 افراد نصب شده که ھيچ پيوندی با مردم ندارند، ھرچه از دست شان برايد از جنايت تا . كنند می نصب ست نشاندهد

  .خيانت دريغ نمی ورزند

ه ظاھر ب ھای دمآ را تاجناي اين ۀھم توانيم می ديده ايع راجف اين ۀنمون سال چندين طول در خود دركشور ما د

 بعجي ھای تقاضا نوا بی مردم از .ندا داده انجام افغانستان زن و مردی باالطنفروش و اما روشنفکر و تحصيل يافته 

 در قدرتمندان جمله از نكردند كه نبود یتاجناي چه ھا واليت در نسوان یباال مذھب راه از خوندآ .كنند می و هكرد غريب

 توسطع يفجا ۀھم ھا خانه سفارت،  بگرام در ھاازخارجي ھوای قوای در فطرت پست ھای جنرال از اولمپيك رياست

  .رديگ می صورت و درس خوانده  فھميده به ظاھر ھاي انسان

 كه یئجا شده باال صدا و سر نیپارلما انتخابات بين در امروز .ھستند دور كارھا اين از الناس  عوام و  سواديب مردم 

 مرد اگر كانديدان از ورت می گيردص گذاری قانون يكهئجا گردد می نيتعي كشور يك سرنوشت كه یئجا مردم دهاار

  و پرستی وطن ،تحصيل ،دانش ،لياقت .ستا شده نيزديگر ھای تقاضابه عالوۀ پول  ھستندن ز اگر پول ھستند

  .دارند كم چانس نكردند را كارھا اين كه كسانی نيست مدنظر بشردوستی

 دختر ،مردم قاتل جاسوس ،ترورست ،قاچاقبر ،قمارباز ،دزد ھستيم افغاستان در شورا ھای دوره دھشا ما پارلمان در 

  ھمه اسيونايست تنگنظرن محقق،  ربانی ،سياف،  گالبزویمشھور فروشوطن ،رنجبر كبيرمعروف  باز زنكه ،عمر مال

 و  ،خوابيدن ،خوردن جزه ب ايشان ،شدند جمع ھا خارجی ۀنخا جاسوسامادر حقيقت  پارلمان نام به ای  خانه در ھمهو 

  .ديگرندارند ۀوظيف كدام كردند جنگ

خواسته و تا  پول ھا مرد واز داشتند منفی ھای تقاضا رخی از اناثب از ھا كمشنر و ھا كميسيون ھم باز دوره دراين 

ميسيون انتخابات سرانجام بعد از سه ماه نتيج مقدماتی حوزۀ انتخاباتی کابل ک . جائی که گنجايش داشت، به دست آوردند

ًد که اوال منتقدان دولت دست نشانده ھيچ چانسی نداشته را اعالم داشت، وقتی به نامھا نظرانداخته می شود ديده می شو

ازه يک انسان دزد، قاچاقبر، جنايتکار و از ، يعنی ھر انداند که به پارلمان راه يابند  دوم رقابت بين بد ھا و بدتر ھا بوده

 برنده اعالن شده بوده، ھمان ھا به حيث" عبدهللا عبدهللا"و " غنی احمدزی"ھمه اساسی تر در وطنفروشی نزديک به 

  .اند

نتکاران زياد تعجب آور نيست زيرا آنھا از اول معلوم است که خاين اند و نبايد توقعی به وطنداران، برای من خيانت خيا

اشت، مشکل من با آن عده از افراديست که از يک جانب در سخنرانی ھا پارلمان را با ھمين ھويت جز خيانت از آنھا د

ياه را ن جای انسانھا شريف و وطنپرست نيست اما از طرف ديگر ديگ سآن معرفی می دارند و اذعان دارند که پارلما

 از نظر من چنين افرادی خاينتر از اعضای کميسيون .بر روی خود گذاشته، در ھمچنين افتضاحی شرکت می ورزند

 .انتخابات ھستند

 

  


