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 ی دادن در انتخابات سهم بگیریدأبا ثبت نام برای ر

 

 تبصره ای بر اظهار محترم داکتر نور احمد خالدی

 ملی گرا، محترم داکتر نور احمد خالدی،نشمند اد

واصلت نمودید. دیدار تان و مالقات با دوستان مخوشوقتم که با عافیت دوباره به آسترالیا و نزد فامیل عزیز تان 

گی در منطقۀ واشنگتن دی سی با تبادل نظر که همفکری و همنظری تان را در زمینۀ مسائل ملی افغانستان فرهن

مکاران این دیار دور از وطن را نمودید. یقین دارم عزیز به همراه داشت، نهایت خوش آیند بود، ممنون که یاد ه

که محترمان داوود ملکیار و آقای حامد نوید هم مانند اینجانب از مزایای عقاید و برداشت های تان در بارۀ شرائط 

 و مشکالت جامعۀ امروز افغانی با قضاوت سالمی که از نهایت وطنپرستی منشاء میگیرد، برخوردار گردیده اند.

وشتۀ مختصر هذا که اشتراک هرچه بیشتر هموطنان در آن توصیه گردیده است، نکته ای بس مهم مضمر در ن

 است که همانا مزیت امحای انحصار طلبی و دسیسه سازی برای کسب مقام وکالت و یا ریاست جمهوری است.

ر در آنانی را که اداره و اقتدایعنی با سهم بیشتر مردم افغانستان برای رأی دهی یا کاندید شدن، امکانات مؤفقیت 

امور ارگان های دولتی را خاص برای یک اقلیت  مفسد، زور گوی، جنگساالر و پرنفوذ میخواهند، ضعیف 

ساخته و زمینه را برای دیگر طبقات اجتماع افغانی که حق مشروع شان است، میسر میسازد. این نکتۀ مهم در 

چنانچه شما بیان داشتید که در آسترالیا عدم اشتراک در انتخابات مجلس فرهنگی دوستانۀ ما هم مطرح گردید، 

بدون داشتن عذر معقول، جریمه ای را از جانب دولت در قبال دارد. ضمناً چند روز قبل رئیس جمهور افغانستان 

 هم به مردم توصیه نمود که هرچه بیشتر در انتخابات سهم بگیرند.

 زمینۀ مهم و حیاتی افغانستان عزیز. اینهم سطوری از نظر عالمانۀ تان درین

 با تقدیم احترامات، 

در پهلوی جنگساالران و دزدان صدها کاندید خوب هم موجود است. با عدم سهمگیری در انتخابات به پیروزی )

جنگساالران و دزدان کمک میگردد. کسانی که قادر اند اما در انتخابات سهم نمیگیرند آنهایی اند که از سیستم 

و حامیان آنها که از سیستم رضایت دارند  ناراضی اند و با سهم نگرفتن خود به جنگساالران، مفسدین و دزدان

فرصت انتخاب و انتخاب دوباره میدهند. با اجباری شدن رای دادن کسانیکه از نظر امنیتی قادر به سهمگیری اند 

سهم میگیرند و طبیعتا در جاهای نا امن انتخابات شده نمیتواند. بدین طریق حد اکثر واجدین شرایط سهیم میشوند. 
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ت یا کودتا است، یا جنگ مسلحانه بر ضد دولت، یا انقالب! جرگه ها هرگز جای انتخابات را گرفته بدیل انتخابا

 .نمیتواند و صرف به انتصاب زورمندان، جنگساالران و فیودالهای محلی می انجامند

کراسی ویک دموکراسی نیم بند و معیوب هزار بار بهتر از دیکتاتوری و رژیمهای یکنفره است. برای من همین دم

موجوده پر از جنگساالران مافیایی و مفسدین در افغانستان بهتر از رژیم امنیت و جاهلیت و خوف ووحشت 

 .ت(طالبانی اس

 پایان

 

 


