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 انتخابات و تشویش ملت!
 

 یافتم  ید شدنانتخابات پارلمانی نیست و به نحوې آنرا انصراف از کاند ین خبر كه جناب عبدالجبار تقوا كاندیدا از

ر انګیزه و نیستید با هبلی خبر اینکه جناب شما كاندید پارلمان  متأثر شدیم و این حالت منحصر به جناب تقوا نیست. 

 ...علتی باشد از آن متأسفیم و 

 ج انتخابات. ئاست برای حاکمیت و نتا یزنګ خطر 

  زنګ خطر است که ممکن چه کسانی به پارلمان کاندید و با وسایل و ذرایع غیر مشروع و خالف قانون

  برنده شوند.

ی با نقش و رول جناب بشر دوست باشد، ستودنپارلمان افغانستان مانند انستیتوت و عضویت در همچو انستیتوت و لو 

  است.  و قابل قدر و در صورت کسب رضای الهی عبادت

ګذشته ماران به زور حاکمیت های وقت و به زور استخبارات خارجي و دشمن و به زور  سال  18در  میدانم 

و بند های ماورای  رجی، زدشدند و پول مواد مخدره و استخبارات خا  ماران به اژدهاران مبدل و خیانت،   رشوت

فهم و صادق مانند  قانون درین عرصه و حاکمیت های معامله ګر و جبون فرصت تبارز کردن نیرو های متعهد، با

ند ن را بلالجبار تقوا را محدود کرده و امکانات افراد و باندهای فرا قانونی، ضد ملی و ضد افغانستاشما جناب عبد

  .است و مردمان خیرخواه این کشور شده ثر ملتأبرده که سبب تشویش و ت

 دو پیام دارم:

كند و كمیسیون انتخابات در تطبیق قانون با صداقت، با شهامت، و متانت در تطبیق ه عمل نجبونانکه بر حاكمیت است 

مرجع پول مصرف و مقدار پولبرف و متعهد به افغانستان و قانون اساسی بود در پهلوی سایر  قانون عمل کند. 

  پارلمان باید با شهامت و جرئت الزم روی دست ګرفته شود. رد کاندید شدن مطالبات

شهامت  د. قانون باید بهندر پارلمان افغانستان جایګاه ندارانی که از افغان بودن خود و از هویت افغانی خود منکرند کس

 ین عرصه نیز تطبیق شود!ا در
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مل ع تطبیق قانون سیاسی کشور است تا در ۀراجع عدلی و قضایی و ممثلین ارادبر مراجع نظارت بر انتخابات، م

دو تخلف است. حاکمیت با عمل کردن در موارد  شود هربشود و نه کردن کاری که باید كنند. كردن كاری که باید ن

 سال ګذشته مصیبت های زیادی را برین ملت و کشور تحمیل کرد.  18در  زیاد با روش محتاط و جبون 

  مطالب زیادی در قانون حل شده که باید تطبیق شوند.

  این است تا در مورد کاندیدی خویش تجدید نظر کنید و خود را کاندید کنید." تقوا "ای شما جناب درخواست من بر

اتکا به هللا تعالی، جد و جهد ممکن، الزم و بقیه را به تقدیر ګذاشتن به نیت خدمت به خلق هللا عبادت است و امید است 

  درین عبادت سهم بګیرید.

 موفق باشید. آمین

 

 

 

 


