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  ٢٠٠٩ می ١٩

  
  !، جناب داکتر صاحب نعمت رساگرانقدر هموطننويسندۀ 
 .به نشر خواهيم سپرد ، ٢٠٠٩ می ٢٠ۀ شما را دريافت کرده و با کمال مسرت در صفحۀ فردا،  واقعبينانمقالۀ

پورتال ، که  ميکنيمگرامی داشته و آرزو" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"بدين وسيله مقدم  شما را به پورتال 
  .خود دانسته و همکاريهای خود را با آن ادامه بدهيدرا از 

  !موفق و سرفراز باشيد
                 با تقديم تمنيات فائقه

  AA-AAادارۀ پورتال                   
  
  
  

  داکتر نعمت رسا 

  

  برندۀ قبل از انتخابات
  

 ای بطور فزاينده مردم  که ،افغانستان در شرايطي وارد دور جديد مبارزات انتخاباتی رياست جمهوري ميگردد

 . جنگ ميسوزنددر آتش 

 و پنهان مصروف شکارآتی خارجی بصورت ا که ده ها سازمان استخبار،ن انتخابات در حالي تدوير مييابداي

رگم در ديک جنگ سر با پيشبرد  کشورها ده نظاميقوای  بوده و  اهداف شان در افغانستان فعاليت و پيشبرد

     .  مردم بيدفاع افغانستان ميگردندۀار بيرحمانو کشت ورآسبب تلفات درد، افغانستان 

تباني با قواي خارجي به ظلم و ستم شان بر  در ًا قسمجنگساالران که ،اين انتخابات در شرايطي داير ميگردد

 خارجی و   حمالت انتحاری خويش عليه قوايامی و خاصتًاظطالبان طی عمليات ن داده و هکذا  مردم ادامه 

  .  باعث کشتار مردم ملکی می گردند،دولتی

 خويش به نفع  که يک گروه مافيای اداری، سياسی و تنظيمی ازين وضع،اين انتخابات زمانی تدوير می يابد

  .  ميباشد و مالکيت هاي شخصي مردم مصروف زر اندوزی و غارت دارائی های عامه، استفاده کرده

 از ولسوالي هاي   و عده ای و قصباتء از قرا ای که تعداد قابل مالحظه،انتخابات در حالي برگزار ميگردداين 

قواي  . اشد بمين امنيت مردم  عاجز مياز تأ حاکميت موجود کشور در کنترول نيروهاي طالبان قرار داشته و
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 هرًاظاتا ،  امريکا با ازياد قواي نظامی خويش در افغانستان  تالش ميورزند ناتو، مقدم بر همه اياالت متحدۀ

  .  مشارکت مردم  را در انتخابات رياست جمهوري مساعد گردانندزمينۀ

 در حمايت و کمک نآ که پيروزي  بازيگر اصلي ،بنظر من برگزاري اين  انتخابات يک  نمايش سياسي است

  . قبل از انتخابات ناميدبرندۀ امريکا  از همين اکنون هويدا بوده  و وي را ميتوان مستقيم اضالع متحدۀ

جز از ريختاندن اشک  که به ، مجددي است تاريخ و مردم افغانستان بازندۀمذکور در حقيقت در برابر" برندۀ"

درين نمايش از کانديدان ديگر . بنده و ميان تهي  ديگر کاري را انجام داده نمي تواندهوي فريدروغين و هيا

آنها  بخوبي ميدانند . منحيث افزار بخاطر گرم ساختن اين کارزار و تمثيل دموکراسي استفاده صورت ميگيرد

اي کسب امتيازات  اما  بر، انتخابات خواهد بوده فرد مورد اعتماد و حمايت اضالع متحدۀ امريکا برندۀک

سياسي و بدست آوردن منافع شخصي،  نامهاي  خويش را در لست طويل  کانديدان انتخابات رياست جمهوري 

  . افغانستان  درج نموده اند

 به نوبۀ که از عواقب ناگوار اين مانور ناکام  سياسي ،دانندبکانديدان انتخابات رياست جمهوري افغانستان  بايد 

  .  بده خواهند بودل و جواوخويش مسؤ

 که يکتعداد از احزاب سياسي افغاني  بجاي آنکه براي حل پرابلم اصلي کشور ،بکمال تاسف بايد ياد آور شد

 ارائه بدارند يا با معرفي ،يک طرح جامع سياسي را که پاسخگوي نيازمندي هاي کنوني جامعه افغاني باشد

 انتخابات رياست جمهوري عام و تام خويش از پروسۀم حمايت يا  با اعال کانديد خويش در انتخابات  و

  . انتخابات مذکور را مشروع ميدانند افغانستان  ،

 افغانستنان يعني توافق  که از حل سياسي مسألۀاز ديد من،  براه انداختن انتخابات و هر اقدام  سياسي ديگري

م ما را مدوا نمايد  و منجر به اصلي مردميان مقاومت مسلح افغاني و امريکائي ها طفره رود، نمي تواند درد 

  .مين صلح و امنيت در کشور گرددتأ

احترام به اصل خود اراديت مردم افغانستان مبني بر تعيين نظام و زعامت  جوهر اين توافق را بايد پذيرش و

ان  و تضمين  عدم بروز هر نوع خطر از سرزمين افغانست، خروج قواي نظامي خارجي از کشورسياسي شان 

  .  امريکا تشکيل دهد، منجمله اضالع متحدۀبراي تمام کشور هاي جهان

  

 


