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 انتخابات پایان یافت وظایف ومسئولیت ها سنگین تر شده میرود

تهدید و تخویف تروستان و دشمنان , رانی ها و چالش های امنیتیهمه نگ با

ه انتخابات به اشتراک پروسخوش بختانه جریان و  ,داخلی و خارجی افغانستان

نقش قوای مسلح . رسید فضای صلح و همبستگی ملی به پایانمردم در گسترده

قابل ستایش و تمجید مسالمت اَمیزو پروسه انتخابات تآمین امنیت افغانستان در

نقش را ازدو انتخابات گذشته متمایز میسازد  39انچه انتخابات  .میباشد

, بصری, رسانه های سمعی, جامعه مدنی, زنان, جوانان, کارشناسان,دانشمندان

و بخصوص تلویزیون های قوه چهارم کشور  طباعتی و انترنیتی و در مجموع 

سخن , ژورنالستان, برنامه سازان جوانگردانندگان و با ما کشور پیش اَهنگ

که انقالب را دراذهان و افکار مردم ما  دنمیباش اَنهدفمند  تحلیلگرانو گویان

و انقالب مسالمت  حرکت باخموش و جمود ما را و جامعه  رفتند هکردالقاء 

مردم گسترده که به اشتراک  اَمیزبسوی همبستگی و اهداف ملی بسیج کردند

باید این دست اَوردها حفظ  .به نمایش گذاشته شددر انتخابات رای دهی درروز

, وحدت ملی, وحدت عمل ,وحدت نظر, ایجاد اعتمادتا در و توسعه داده شود

               .مردم ما  نهادینه ساخته شودو دسته جمعی  مشترک تصمیم گیری

مول کاندیدان ریاست ضعف خود را هم داشت که حسب مع نقاط39انتخابات 

را به اساس ترکیب قومی انتخاب کرده بودند نه به شان ن جمهوری معاونا

اَرای بیشتراقوام  کسبرا  کاندیدان محترمف اصلی اهدا .اساس  شایسته ساالری

حاکم در افغانستان تشکیل میدهد که با منافع ملی در نظام قومی و قبیله ساالری 

تا ه های دورازدورو رویداد ها تجارب . نداردنداشت وافغانستان هیچ هماهنگی 

به درجات مختلف قوم گراها وجود دارد اقوام  در تمام ثابت میسازد که امروز

جنگهای ذات البینی اقوام درکابل وسایروالیات . خود هستنداقشاری منافع درپ که

زی جهاد نمونه بارز اختالفات قوم افغانستان باالی کسب قدرت بعد ازپیرو

 انحصارزعامت کشور .که جنگ قومی را دامن زدند را نشان میدهد گراها

رمبنای منافع ب اقوام دیگربا قوم گراهای  وسازش یک قومقوم گرای توسط 

 التی اجتماعی را نشان میدهد کهنمونه دیگری از بیعدقشری و طبقاتی شان 

.  باالی ملت افغانستان تحمیل شده است دو نیم قرن بیش از  



هیچگاه   ی و قبیلویاست که نظام کهن قومحقیقت این تجارب گذشته مبین 

 عدالت مارا بسویواند که وحدت ملی مارا تآمین کند و جامعه نمیتنتوانسته و 

باید اقوام با هم   .ترقی و خوشبختی سوق و رهبری نماید, پیشرفت ,اجتماعی

شان بسوی یک ملت قومی  وعنعنات پسندیده افغانستان با حفظ فرهنگ برادر

با یک ملت شدن منافع و اهداف . گام بردارندو نظام دموکراسی حزبی شدن 

نفاق و  .دا میکندوسیاست پی ما راه و جایگاه خودرا درجامعهمشترک ملی 

قوم گرایان افراطی   .به تدریج فروکش میکندما درجامعه  ی قومیخصومت ها

دسایس دشمنان افغانستان  .شده میروندخلع سالح هم اد گرایان کهنه اندیش و بنی

 هم خنثیاستفاده میکنند یل تفرقه بیانداز و حکومت کن اکه ازوس گرانواستعمار

 .مردم باز مینمایدو وحدت ملی وراه را بسوی دولت انتخابی  شده میتواند

که دیگر  یک قوم شنیده میشود افراطی امروزازحنجره بعضی قوم گراهای

اقوام افغانستان باشندگان اصلی افغانستان نیستند و تهدید میکنند که به اوطان 

ادبیات , نگاز این اَقایان پرسیده میشود که جایگاه تان را درفره. شان برگردند

دانان  تاریخ  نشان بدهید تا  پیدا و, جستجو و تمدن تاریخی خراسان و اَریانا

معیار قضاوت  .غور و تدقیق نمایندی شما هااین ادعاباالی  نویسانوتاریخ  

مردمی که دروادی ها و زمین های حاصلخیزدراطراف اَبها و  ,ین استچن

متوطن شده اند ازجمله باشندگان بومی این سرزمین دراین سرزمین دریاها 

ن معنی اَ این به . نقش داشتندتمدن دوره های اریانا و خراسان رشد درهستند که 

به این سرزمین بعدن نیست که سایراقوام افغانستان که بحیث مهاجر و یا کوچی 

همه اتباع کشور به هر قومی  .افغانستان فعلی بوده نمیتواند یاصلاَمده اند مردم 

گری  کوچیحالت درویا شده اند  افغانستان متوطنرو دکه منسوب هستند 

داشته باشند از قبل داشته تابعیت و تذکره نفوس افغانستان را  اگر, موقف دارند

که  دمیباشنبرخوردار تانسدرافغان ازحقوق مساویو مالکان این سرزمین هستند

  .احترام شوندو بدون تبعیض پذیرفتهباید 

درعین زمان دولت و مردم افغانستان باید جدن متوجه باشند که نفوس مردم  

. پاکستان خسک واررو به افزایش است که در فقر و بدبختی زندگی میکنند

د که نتالش دارافواهاتی شنیده میشود که شبکات مذهبی و استخباراتی پاکستان 

خود  اتباع گرایان تروریستی یک تعدادو بنیاد به همکاری گروه های افراطی 

که  دنبساز متوطناعزام وافغانستان  به کوچیمهاجرو , را تحت نام جهاد مقدس



و تاراج معادن گران بها و قاچاق مواد مخدرافغانستان در استخراج غیرقانونی 

    . و شناخته شوند باید این عناصر تشخیص   .دست باال را دارند

یابد خاتمه نمی ما تخابات وظایف ووجایب مردم و اقشار اَگاه جامعه ان با ختم 

بلکه وظایف و مسئولیت های شان  .حماسه افریدند39که در پروسه انتخابات 

به هدف  تا اَخرش برداشته اند باید اَنرادوباری را که به . سنگین تر شده میرود

پیچیده , ترخابات بمراتب بغرنج تاین کار نسبت به ان. برسانندمقصود و منزل  

زیرا دشمنان قسم خورده و دشمنان دوست نما  .استو طوالنی تر مشکل تر ,تر

از وحدت و همبستگی مردم افغانستان ترس وهراس دارند ومنافع شان را 

دور از . می بینند درافغانستانها خصومت اقوام و ناامنی , نفاق, تفرقهدر

حدت و همستگی مردم افغانستان توطئه و نیست که علیه وو انتظار تصور

   .دسیسه نکنند

تجربه باید ازکشورهای پیشرفته جهان که نظامهای دموکراسی حزبی دراَن  ما 

                                                           . مستقرشده است بیاموزیمو

نو سیاسی  حزبو تشکیل ایجاد  نسل جوان و زنان اَگاه افغانستان باید درصدد 

بی اعتمادی و های کشمکش احزاب سیاسی کهن در .و ملی گام بردارند

ند هیچ کاری از دست شان ساخته ه اسقوط کرد هرمیکروپ های  اتانشعاب

که  احزاب سیاسی نو که بموجب قانون اساسی اَقای کرزی تشکل یافته اند. نشد

شان در جمله احزاب  ههم میباشد سیاسی تعداد شان بیش از یکصد حزب

تشکل یافته و د که بخاطر اهداف شخصی نبشمارمی اَیو فرمایشی مصنوعی 

  .نشدکاری از دست شان ساخته سال اخیر  21در

   

مبارز کشور  و جوانان اَگاه ومتعهد زنان , دانشمندان   

طریق رسانه ها  از شما هستید که سیمای جامعه سنتی و خاموش افغانستان را

 .تغیردادید و بحرکت اَوردید در انتخاباتمردم افغانستان  گستردهشرکت با 

نگذارید که  پدید گردیدهما درجامعه  مسالمت اَمیز شرایط انقالب ذهنی وعملی

انستان خاموش و متوقف ساخته شود و یا به بیراهه کشانیده ازجانب دشمنان افغ

و در بسازید را و ملی پیش اَهنگ  سیاسی در قدم اول باید یک حزب. شود

حرکت خود جوش مردم را سازماندهی و که  بدهید هسراسر افغانستان توسع



نهضت خود  ,و برنامه ریزی شدهاَگاهانه  بدون سازمان دهی. رهبری نماید

                              . ناپدید شده میرودخاموش وبه تدریج ا مجوش مردم 

 بهبخش دوم در امنیت انتخابات وبه , بخش اول دراول انتخابات که  فصل 

اشتراک مردم درانتخابات ارتباط داشت از جانب قوای امنیتی واشتراک گسترده 

                                                     .   مردم  باموفقیت انجام شد 

بخش سوم که به مدیرت انتخابات ارتباط میگیرد که مسئولیت اَن به دوش 

ت ن انتخابااکمسیون مستقل سمع شکایات و ناظر, قل انتخاباتکمسیون مست

تقلبات گسترده  به نشررسیده انترنتکه در به اتکای ویدوهای مستند ,میباشد

شان اَرای  جماعت غفیری مردم مارا ازحق دادن درانتخابات صورت گرفته که

            .محروم ساخته که به هیچصورت جبران شده نمیتوانددر انتخابات 

رای دهی  خاصچندین مراکز وسایت های علت اَن کمبود اوراق رای دهی در

محسوب میشود که عمدی و قصدی بوده باشد خیانت ها اگر این رویداد . میباشد

یک اگر روی سهو وغفلت صورت گرفته باشد . و باز جویی شود باید تعقیب

 از مردم معذرت خواستهاَن اشتباه غیر قابل جبران میباشد که ازجانب مرتکبین 

اسناد رویدادهای کمسیون باید درمشخص چنین دسایس واشتباهات . شود

 باردیگر چنین دسایس و یا اشتباهاتثبت تاریخ شود و انتخابات درج گردد که 

.دراَینده ها تکرار نشود  

دوم انتخابات بعد ازاعالم نتایج انتخابات و کاندید برنده اَغاز میشود که  فصل

                                                   . نهایت چالش زا خواهد بود بی

اگر کاندیدان ریاست جمهوری بصورت مقایسوی ارزیابی شوند هیچکدام شان 

د که تمام به تنهایی ندارکارزمای رهبری کشور را دراوضاع بحرانی کنونی 

هدیدات قدرت های منطقوی و علیه فشارها و ت توقعات مردم را براَورده بسازد

مهاجرین افغان . اعاده نمایدصلح و ثبات را درکشور. و جهانی مقاومت کند

اعمار  یربناهای اقتصادی را در کشورز. راعودت داده مسکن گزین بسازد

شبکات برق  ,بندهای برق اَبی و بندهای اَبگردان زراعتی رااعمار نماید. نماید

ت را زراع .کشور سرعت ببخشدو رشد صنایع را در را در کشور توسعه داده

به سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در کشور . درکشورمیکانیزه بسازد

دوران که در ارجحیت داده شود تا زمینه کاریابی برای مردم فراهم شود

و  اساسی مردم هیچ توجه  اَقای کرزی به این خواستهای ساله 29زعامت



                                                     .ستصورت نگرفته االتفاتی 

اساسی و بزرگی که رئیس جمهورو دولت جدید اش با اَن مواجه های چالش 

میباشد و بحران اقتصادی سترده در دولت و جامعه افغانی است موضوع فساد گ

میگذارد اَقای کرزی و دولت اش به رئیس جمهورو دولت جدید به میراث  که 

کشور ما ی و اهداف تاکتیکی استعمار نو درکه طبق برنامه قبلو یک اداره فاسد 

به قدرت  و ما بوجود اَوردندقشر فاسد را درکشورو یک پایه گذاری شده 

 .تحکیم کردند تحمیل و ماریق اَنها حاکمیت خود را بر کشوراز ط .رسانیدند

دارایی های کشور ما و افغانستان  یکمک های ملیارد دالری دوستان بین الملل

مارا که ارزش های ستراتژیک دارند به ی کشوررا بخصوص معادن گران بها 

و چپاول و غارت گری ها را اختالس و چور, رشوت .یغما برده و میبرند

نهادینه ساختند که دردوره زعامت  ترویج و افغانی دردستگاه دولت و جامعه 

 ,خاین, مفسدهیچ . داده شدشان برای  مصئونیت کاملساله  اَقای کرزی  29

شخصیت های  ,عوضبلکه دربه محاکمه کشانیده نشد و قاتل مردم وطن فروش 

                                                           .      ندملی ترورشده رفت

و در برابر چالش های عظیم جدید و دولت پیروزی رئیس جمهور یگانه راه 

 ه متحد ملیهدر این امرنهفته است که یک دولت جبو بدنامی شکست از نجات 

, تهدیدات دشمنان داخلید که با تمام دسایس وبا پایه های وسیع را تشکیل نمای

 مردم مقابله و مجادله کرده بتواندوسیع پشتوانه و حمایت  هو جهانی ب ی منطقو

فلز  از معادن بخصوصو ذخایر معدنی افغانستان  غیر قانونی راج از استخ و

و برق افتابی برق بادی و تولید صنعت افغانستان وجود دارد و درلیتیم که در

درسراسرافغانستان برای که  استفاده میشودبطری های موترهای برقی ازاَن 

منافع حراست نماید و ازو  حفاظت داده میتواندبرق مفت و رایگان ما مردم 

وحدت  همه پیروزی های ندرغیراَ  .ندملی افغانستان درهرحالت دفاع کرده بتوا

ضرب صفر خواهد شد که ما حصل تجلی گردید م در انتخاباتکه  مردم ما ملی

   .صفر خواهد بودهم اَن 

نتایج انتخابات را تغیر سنگین نباشد که اول انتخابات بسیاردوردراگر تقلبات 

باید نتایج و باتفکیک رای پاک از رای تقلب تصفیه شده بتواند  بتواندداده 

تا از شود و به اَرای مردم احترام شود  انتخابات ازجانب تمام کاندیدان پذیرفته



جانب دیگر زمینه ایجاد ها گرفته شود و ازش کشمکیکجانب جلو بحران و 

.جبهه متحد ملی و دولت با پایه های وسیع را متضرر نسازد  

است  که همه کاندیدان انتظار مردم چنین اگر انتخابات به دوردوم کشانیده شود 

ائتالف سه گانه یک و بخصوص سه کاندید پیشتاز درریاست جمهوری   

پلت جبهه متحد ملی را تشکیل نمایند و توافق شانرا بصورت تحریری در یک 

مانند قوای .تسجیل وقانون مند بسازند فورم و برنامه کاری واحد و مشترک 

و دولت با پایه های  حماسه بیافرینندو قوه چهارم کشورمردم افغانستان  ,امنیتی

کاندیدانی تفویض مقام ریاست جمهوری و معاونان به . وسیع را تشکیل نمایند

دوم و سوم , در کسب اَرای مردم در مقامهای اولشود که دردوراول انتخابات 

در شرط اساسی  .د و از دور دوم انتخابات صرف نظر شودنقرار گرفته باش

دولتی با هم قدرت واحد ندید رقیب انتخاباتی دریک هرم که هرسه کا این است

از تمثیل هرم قدرت سه  سلسله مراتب باید رعایت شود وو مدغم شوندمتحد و

تا وحدت و همبستگی ملی دردولت و جامعه  گانه دردرون دولت پرهیزکنند

تقویت شده برود و دولت وحدت ملی با پشتوانه و قوت مردم بتواند وظایف و 

  .را در عمل پیاده کند برنامه هایش

سال اَینده بحیث رئیس  5کشور را برای مدت  رهبری ,سه کاندیدسرانجام 

باید این احساس و باور  جدیدرهبری  .دنبه عهده میگیر و معاونان اش جمهور

را بعهده دارند که برای شان تمامی مردم افغانستان  ند که رهبری را داشته باش

ف مردم را نام طرفداران موافق و طرفداران مخالنباید به .  استرای داده 

که د نسازمان دهی کنبر مبنای شایسته ساالری را شان اداره  بلکهد نتقسیم نمای

 گستردهدردام فساد  و ن و مردم ما هم تمام میشودمفاد خود شان و بمفاد وط به 

جدید نباید چوکی  هیات رهبری .دنانی ممدرگیر نو دسایس داخلی و خارجی 

باید به شخصیت های . دنهای دولتی را بر مبنای ائتالفهای قومی ُپر نمای

صادق ووطندوست که شهرت و سابقه نیک داشته باشد سهم , ملی, شایسته

.  برجسته داده شود  

را که به اَرای مردم انتخاب شده  معاونان اشومخالفین هم رئیس جمهورسایر

بپذیرند و در پیروزی برنامه های نتخابی مردم ا هبریجمهوروربحیث رئیس 

تا کشور را بسوی  اری و کمک نمایندیدولت را  سهم بگیرند و دولت سازنده

. دنپیشرفت و ترقی سوق و هدایت نمای  



محو فساد , در امر صلح و ثباتدولت  و کجروی های ناتوانی ها ,ضعفهااز 

اجتماعی و , تطبیق برنامه اصالحات سیاسی, حراست از دارایی های عامهو

رئیس جمهور و  ,قادات سالماقتصادی و بازسازی واعمارمجدد افغانستان با انت

تا مشترکن افغانستان را  شوندمتوجه بسازند و با دولت اش همکاررا دولت اش 

تخریب دولت هیچگاه مطرح نظر نباشد . به راه  راست و مستقیم هدایت نمایند

پیشرفت و ترقی افغانستان اضراری را در قبال دارد , که برای وحدت ملی

                                                  .هیچ مشکلی را حل کرده نمیتواندو

                 

اگردولت جدید صادقانه بخواهد که علیه فساد مبارزه نماید باید صندوق شکایات 

از فساد درهراداره  نصب شود و کلید اَن به نمایندگان جامعه مدنی داده شود تا 

اوراق شکایات را جمع اَوری نمایند تا عناصر رشوت خور و فاسد را در 

که درمورد شان تصمیم به مراجع مربوطه اطالع بدهد ادارات تشخیص نموده 

.گرفته شود  

 

شما وظایف ملی و مردمی تان را درقبال , گردانندگان رسانه های پیشتازکشور

با وجه احسن و باال تر از توقعات مردم با درایت و  39سیاست و انتخابات 

کشور ما کفایت کامل انجام دادید که بحیث رویداد های مثبت در تاریخ معاصر

دوستان , مورد ستایش و قدردانی مردم افغانستان ثبت شده و میشود که

  .میباشدما افغانستان کشورجهان شده که باعث افتخارات  منطقه وافغانستان در

اعمار مجدد و اقتصاد , باز سازی متوجهوظایف بعدی شما و مردم افغانستان 

. کمتر توجه شده استتا بحال این باره که در شودو عودت مهاجرین کشور 

این کشور دالری کشور ما میباشد که  هاامید مردم افغانستان معادن تریلونیگانه 

نجات داده  ها ویران شده و مردم فقیر و رنجدیده افغانستان را از بدبختی

مشروط  شده میتواندافغانستان خود کفا , عواید معادنبا استفاده از. میتواند

, ی ملیافغانهادست معادن افغانستان درصالحیت سرنوشت و براینکه 

ذخایر دردوران دولت اَقای کرزی  .گذاشته شودو مردم دوست  وطندوست

اینکه باالی معادن . از اَگاهی مردم مخفی نگه داشته شدمعدنی افغانستان 

کتمان . هم مخفی نگه داشته شده است گذشتهسال  چه  29افغانستان در مدت 

جرم نا  استغانستان حقایق معادن افغانستان که ملکیت عامه و مردم اف



     .برخورد شودکه نباید در برابر اَن بی تفاوت  پنداشته میشودبخشودنی 

پارلمان کشور از وزارت معادن  و جامعه مدنی, رسانه های پیشتاز کشور

مکمل معادن افغانستان و لست  سروی و کشف  نتایجد که نان بخواهافغانست

پارلمان  ,دفتررئیس جمهور به دسترسوعیت و محل ِان نبا  را معادن افغانستان

مقدار و چه تعداد ان با کدام شرایط و , جامعه مدنی افغانستان با تفصیل حجم و

محصول عواید اَن به کدام حساب دولت تحویل داده شده  قیمت ها قرارداد شده

بعضی معادن افغانستان از فهرست معادن  .است با تفصیل معلوما ت بدهد

باید جریانات  .پرسیده شود نیز علت اَن از وزارت معادن افغانستان حذف شده

و  جامعه مدنی ,جمهوری دفترریاست و معامالت معادن افغانستان تحت پوشش

و غیر شفاف  یارلمان افغانستان قرارداشته باشد تا معامالت و قرارداد هاپ

.از هم تفکیک و معلوم شده بتواند و جلو دست بازی ها گرفته شود شفاف  

 

 بود نهایی شدهواشنگتن که از جانب اَقای کرزی  –قرارداد امنیتی کابل متن در

 اتبه امریکا امتیاز تعادل منافع مشترک افغانستان و امریکا دراَن دیده نمیشود

  .یک جانبه داده شده است

باید مراجع حقوقی و قانونی افغانستان قبل از امضای قرارداد این موضوع را 

گذارش و دولت جدید مردم نمایندگان و بررسی نمایند و به با دقت مطالعه 

 ملی ما  را  اردویسالحهای مورد نیاز با وصف تقاضای مکرر افغانها .بدهند

مستعمل خود را  از جانب دیگر سالحهای. دولت امریکا به افغانستان نداد

     . تخریب مینماید و یا تحت بهانه فروش به پاکستان و ازبکستان میدهد

تمام  افغانستانبه ضرراعتبار خود را ازدست داده بلکه قرارداد امنیتی نه تنها 

این موضوع به جناح افغانی  . زیرسوال میبرد حاکمیت ملی ما را ومیشود 

فریب نخورد و از منافع ملی خود سرسختانه دفاع و حراست  ارتباط میگیرد که

و حفظ  برقرارهای خارجی با کشور راها دوستی منافع و متقابل و تعادل  نماید

   .نماید

را وادار بسازد که دولت جدید افغانستان دولت امریکا  ,اگربا فشارو تهدید

اَن امضاء و تصویب نماید یک خالی بزرگی  با متن فعلیقرارداد امنیتی را 

بین منافع ملی افغانستان و منافع ملی امریکا پدیدارمیشود که باالی دوستی 

افغانستان و امریکا تآثیرات منفی بجا میگذارد و باعث ادامه فساد و نا امنی در 



 سال تجربه ناکام به این 21دولت امریکا بعد از امیداست که . افغانستان میشود

حمایت مردم حقیقت پی برده باشد که بدون توازن منافع مشترک طرفین 

به بی اعتمادی افغانستان را بدست اَورده نمیتواند و دوستی افغانستان و امریکا 

 .و بحران مواجه میشود که نه به نفع امریکا ونه به نفع افغانستان میباشد

                                 !                             هموطنان عزیزوگرامی 

جنگ انقالب و جهاد  تجربه کردیم که بهای ما مبارزات و جهاد مسلحانه را در 

یکطرف سنگینی تلفات و ویرانیها رامردم و کشورما متحمل شدند و کشور ما از

امارت  .پیشرفت و ترقی بازماند تخریب و ویران گردید از جانب دیگر از

افغانستان را از پیشرفت و ترقی  ,طالباننام تحت پوشش ملیشه های پاکستان 

                                          .باز داشت و به قرن حجر بر گردانید

 بدبختی ,فقرادامه ,فساد ,اَوارگی ,تروریزم بجز از کشتار جنگ تروریزم و ضد

.ندارد ی دست اَورد دیگری نداشت وجنگ و خونریز, مردم و ادامه نا امنی  

, اتحاد, که با وحدت ندانتخابات را تجربه کرد درما انقالب مسالمت اَمیزمردم 

نه انقالب مسالمت رده مردم به موفقیت انجامید و روزهمبستگی و شرکت گست

را خشونت و جنگ , خصومت ,تروریزم که باز کرد جامعه ما اَمیزرا در

را از دادیم هیچ چیز بدست  ما در جنگها همه چیز خود. ندمنفور دانسته رد کرد

باید که شیوه مبارزات خود را به شیوه مبازات صلح امیزتغیر جهت . نیاوردیم 

درمبارزات عدم تشدد ومسالمت . نیرومند ترازجنگ است که بمراتب بدهیم

پیدا میکنند و به حیث یک قدرت متحد و یک پارچه اَمیزمردم اَگاهی سیاسی 

نقش تعین کننده  ما ملی فاهداتبارزمیکنند که در کسب پیروزی و رسیدن به 

را با مبارزات  زمانور اَن مردم هندوستان بزرگترین امپراط . ندنپیدا میک

صلح اَمیز و عدم تشدد شان شکست دادند و کشور خود را اَزاد ساختند بدون 

       .نمایند وویران مردم خود را بقتل برسانند و کشور خود را تخریباینکه 

ما را کشورمذهبی  واحساساتی  جنگهای. ما هم باید از تجارب جهان بیاموزیم

.که باید از اَن جلو گیری کردمیکشاند تباهی و بربادی به   

.میسازندمردم است که صلح و امنیت را در کشور برقرار قوت در فرجام این   

دولت  کدام فامیلها در جبهه ضد مردم و این مردم است که خوب میدانند که 

باید این فامیلها از . میجنگند که جز قتل و کشتا ر هیچ چیزی بدست نیاورده اند

جانب مردم تشویق و ترغیب شوند که از جنگ و ترور دست بردارند و به 



ردم در قریه و منطقه گرفته همکار شوند و امنیت شان از جانب م پروسه صلح

یص مینمایند به قوای امنیتی تشخ مردم  ترورستان خارجی را که . شود

.بدهند کشوراطالع  

!هموطنان عزیز و گرامی  

شما با اَرای تان رئیس جمهورودولت جدید را به قدرت میرسانید برای پیروزی 

دولت در قدم اول .همکار و متحد شوید کشور خود باید با دولت انتخابی خود

دولت خود را هم نظارت کنید که وعده های را . کنید صلح کمکدرامررا  خود

اگر از وعده ها و منافع ملی عدول کرد . که به مردم داده است عمل میکند یا نه

.نماییدسلب اعتماد  اوشان گان خود در پارلمان ازاز طریق نمایند  

.       ق و هدایت مینمایدراهای راست و مستقیم سو نظارت شما دولت را به

       .کمتر فکرمیکنند مردممیکنند درمورد را  کاری خود ,درغیراَن دولت ها

اعمال خود صادق نباشیم خداوند متعال دعا های خشک مارا تا عمل نکنیم و در 

 .             چنانچه تا امروز دعاهای مارا قبول نکرده است. ایجاب نمیکند

کشتارمردم ازباید  .جامعه ما ادامه داردخصومت درنفاق و ,خون ریزیوجنگ 

نیک و صادقانه مان به , با اعمال دسته جمعیمان ندامت کنیم وناجایزاعمال  و

ال ما را کمک و تا خداوند متع خاتمه بدهیمخود جنگ وخون ریزی درجامعه 

1122اپریل  19                                . من هللا توفیق . حمایت نماید  

 

 

       

 

 

 

 

  


