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   مونشن–خالق داد پغمانی 

  ٢٠١٣ اکتوبر ٠٧
  

  معيار ھای نامزدی انتخابات در رياست جمھوری
  

 معيار ھا و مشخصه م رياست جمھوریاحراز مقانامزدی می دانم، در ھر کشوری برای دنيا تا جائی که من بی خبر از 

چه بسا در سطح تمام جھان نتوان چند کشوری گذشته از تشابه در خطوط کلی و اساسی ھای گوناگونی وجود دارد که 

  :را يافت که در تمام معيار ھا کامالً با ھم انطباق داشته باشند، به صورت مثال

قانون اساسی آن کشور پيش بينی شده است، فردی که می خواھد در کشوری مانند ايران اسالم زده، ھمان طوری که در 

  :خود را جھت رسيدن به مقام رياست جمھوری کانديد نمايد، بايد دارای شرايط آتی باشد

   ايرانی و ايران االصل بوده در خود کشور تولد يافته باشد-١

  . مسلمان و شيعۀ اثنا عشرباشد– ٢

  . اطاعت از آن باشد به واليت فقيه معتقد و ملتزم به-٣

يعنی به تقدس مالکيت خصوصی و . قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران را بدون کم و کاست قبول داشته باشد -۴

  .حفظ آن خود را ملتزم بداند

  . التزام عملی به اسالم داشته باشد-۵

 که نه تنھا خود بلکه جد و و از ھمه مھمتر، اساسی ترين شرط که در ھيچ کجائی با صراحت نگارش نيافته آن است،

» افکار الحادی« بوده و حتا در ضمير آنھا ھم »ولی فقيه«آباء و احفاد و اطفالش ھم، سگ درب قدرت حاکم يعنی 

  . گذر ننمايد»واليت فقيه«ضديت با 

ر ما روشنتر می توانيم يکی دو نمونه از کشور ھای پيشرفتۀ غربی و معيار ھای نامزدی آنھا را نيز ببينيم، باشد منظو

  :بيان شده بتواند، مثالً دشمن شماره يک بشريت، امپرياليزم جنايتکار امريکا

  . آن طريق به تقدس سرمايه معتقد و برای حفظ آن سوگند ياد نمايداز بايد به قانون اساسی آن کشور و -١

نموده ری به حفظ آن مناسبات ادا وگند وفاداان آن طبقه بوده و س برخاسته از طبقات حاکم و يا ھم يکی از نمايندگ-٢

  .بتواند

عقد ...  با يکی و يا چند جناح مختلف سرمايه از قبيل جناحھای سرمايه نظامی، سرمايه نفتی، سرمايه مالی و -٣

  .ناگسستنی داشته باشد

تش در اقصا از لحاظ روانی آمادگی داشته باشد، تا برای حفظ منافع  شرکت ساالری در امريکا دريائی از خون و آ -۴

  . جاری نمايدنقاط جھان
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 ھمه چيز خود را از صھيونيزم دانسته، حاضر باشد برای حفظ و بقای آن تمام جھان را به ده ھا بار نيست و نابود -۵

  .نمايد

متناسب با سرآمد بودن امريکا، نامزد کرسی رياست جمھوری امريکا، می بايد ديده درا، دروغگو، رياکار، يک  -۶

خود مرکز بين و خيره سر نيز باشد، ورنه شخصی با نداشتن چنان جنايتکار، فاقد عاطفه و وجدان انسانی، ج، دنده، لجو

  .خصوصياتی انسان ضعيف شمرده می شود

  :شرايط و ويژگی ھا را می شود مثالً در کشوری مثل المان ديد

د، بايد به صورت خاص از يک به عالوۀ قسمتی از خصوصياتی که با خصوصيات نامزد امريکائی شريک می باش

يعنی » ر بزرگترادبر«چرا از و اصل اطاعت بدون چون . اصل ديگر نيز اطاعت کامل خويش را ابراز بدارد

  .گردن نھد، يک شبه راه سقوط را خواھد پيمود  نخواھد بدين اصلھر گاه. امپرياليزم امريکا

حله ای از رشد و انکشاف مناسبات سرمايه داری که قرار اگر اشتباه نکنم در تمام کشور ھای شرقی و غربی در ھر مر

ی به عالوۀ مشخصات به خصوص خودشان، از شروط حق نامزدی در احراز ئ، در خطوط کلی مشابھت ھاشنداداشته ب

  .کرسی رياست جمھوری می باشد

ر شرايط کنونی که کشور اما وقتی بخواھيم راجع به معيار ھا و اساساتی حرف بزنيم که مربوط به افغانستان آنھم د

، باشد؛ خوشبختانه به ھمان سانی که در ساير موارد با جھان ماحول  کشور است۴۴اشغال شده و مستعمرۀ بيش از 

خويش در تشابه قرار نداريم، در تعيين معيار ھا نيز از سايرن متمايز می باشيم، اگر باور نداريد يک نظر اجمالی به 

 افغانستان مشخص  به اصطالح انتخابات سال آيندۀمعيار ھا را در:  آنھاداشت قاسم مشترکلست ذيل انداخته، با در نظر

  :می سازيم

  فھرست نامزدھای ثبت شده در انتخابات رياست جمھوری افغانستان

 معاون دوم معاون اول نامزد

 عبدالوھاب محمد اسماعيل عبدالرب رسول سياف .١

 محمد محقق محمدخان عبدهللا عبدهللا .٢

 سيد حسين انوری عبداالحد افضلی عبدالرحيم وردک .٣

 محمد عابد عبدهللا برومند غنی احمدزی حشمت .۴

زاده محمد علی سخی عنايت هللا عنايت قطب الدين ھالل .۵

 تورپيکی عزيزی زلمی ھمراز آقا کوھدامنی دل .۶

 شيماعصمتی زکريا نورزی سيداسحق گيالنی .٧

 سوسن حاجتی صابر تمکين  نجيمیفضل کريم .٨

 سکندر خان حسين محمد حسن توحيدی بسم هللا شير .٩

 سرور دانش عبدالرشيد دوستم غنی احمدزی اشرف .١٠

 انجنير قريشی عبدالرحمان سرور احمدزی .١١

 حميرا حقمل کی محمدعارف بره حميدهللا قادری .١٢

 نادرسردار محمد .١٣

 نعيم
 هللا پوياعزيز تاج محمد اکبر

 حبيبه سرابی احمدضيا مسعود زلمی رسول .١۴
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 فاطمه سادات احمد سعيدی داوود سلطانزوی .١۵

 ابراھيم قاسمی وحيدهللا شھرانی قيوم کرزی .١۶

 محمدھاشم زارعسيدحسين عالمی بلخی آقا شيرزی گل .١٧

 حميدهللا رحيمی عباس کريمی عزيزهللا لودين .١٨

 خيرمحمد بارز دقاسم فايضیمحم خديجه غزنوی .١٩

 اسماعيل قاسميار هللا مجددی حشمت انوارالحق احدی .٢٠

  

  !خوانندگان عزيز

 اين را معتقد ھستم که اين طرز ديد نمی از قبل بايد بنويسم که من فقط آن خطوطی را ترسيم می نمايم که خود می بينم و

ھم پا پيش نموده با تشريح آن خصوصيات و معيار ھا، نه تنھا تواند کامل باشد و چه خوب و به جا خواھد بود، تا شما 

کار کميتۀ تحقيق و تفحص در قبال تعيين نامزد ھا را ساده بسازيم، بلکه برای آينده ھای طوالنی نيز با مشخص ساختن 

جمھوری در برای پدرانی که می خواھند گل مھره ھا و يا گل چھره ھای شان را ملبس به لباس رياست اين معيار ھا، 

افغانستان ببينند، امکان آن را مساعد سازيم که فرزندان شان را چنان بار آورند که چيزی کمتر از معيار ھای تجسم 

  .يافته نباشند

  : می توام بنويسم که آن قاسم ھای مشترک قرار آتی می باشند من قد می دھدقاصرتا جائی که عقل 

 مختلف به آن  نخستين ويژگی که بدون استثناء تمام نامزدان به درجات با در نظرداشت وضعيت مستعمراتی کشور،-١

از عطايای الھی به شمار آوردن را متصف اند، افغانستان اشغالی را آزاد دانستن و حضور قوای اشغالگر در افغانستان 

  . يعنی خاين به ميھن.می باشد

  . می باشد وطنفروشی، نوکری به اجانب اعم از دور و نزديک-٢

  . برخورداری از کارت جاسوسی چندين کشور خارجی در جيب، تا دل ھيچ يک از آنھا نيفتد-٣

 در چنين وضوئی رنگين نمی  اگر در ظاھر دست برخی ھا- جنايتکاری و بار بار به خون ملت وضو تازه کردن-۴

  .ن شان مرفوع داشته اندجاعانه آن نقيصه را به کمک معاوناباشد، آنھا آگاھانه و ش

   رشوت ستانی، مال اندوزی و سرقت اموال مردم و دولت-۵

   و خود آنانسانقاچاق اعضای   اشتغال به قاچاق از مواد مخدر گرفته تا-۶

  .د، به اين قوم و آن قوم منسوب دانستنن نداشتن عرق ملی و خود را بيش از آن که افغان بدان-٧

  .بی سوادی به درجات مختلف درخود نامزد ھا و يا معاونان شان، -٨

  ! دگان عزيزنخوان

 نوشته و رھنمودی برای آيندگانی که در چنين حالتی خود کوتاهبه صورت ھرگاه خواسته باشيم تمام اين معيار ھا را در 

  :را نامزد می نمايند، ترسيم داريم، می شود نوشت

، فاسد، رشوت ستان اتل، جنايتکارنامزد اگر وطنفروش نمی باشد بايد حد اقل خاين به وطن و منافع عليای آن باشد؛ ق

باشد؛ در انواع قاچاق تبحر و دست دراز داشته باشد، ضمن بی سوادی چيزی به نام وجدان، شرف و عزت انسانی نيز 

ن جاسوس، يجاسوس بی مقدار از قماش حساز شما چه پنھان وقتی به لست نظر می اندازم جای چند نداشته باشد؛ 

و بند ھای شان با محقق و کشتمند وسرابی و انجو داران دم ھای زد لی می بينم؛ ھرچند  و داکتر غف را خاصادق دنی

 .لباس آنھا بيرون کرده استخروس را از زير 

  .بقيه را می گذارم تا شما خوانندگان عزيز خود بنويسيد و يا باز ھم من از خواب زمستانی بيدار شده، دست به قلم ببرم


