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مردم افغانستان حماسه اَفریدند با اشتراک گسترده شان در انتخابات ریاست 

جمهوری و شوراهای والیتی به سه کاندید ریاست جمهوری که تحصیالت 

اَرای شان را به صندوق مردم قرار گرفتند که اعتماد مورد دکتورا دارند عالی 

.شتاز درجه دادندد و ایشان را درزمره سه کاندید پیشان ریختن رای دهیهای   

د که درمقام فیصد اَرای مردم را کسب کردن 09رکاندید بیش ازدوکتوهمین سه 

بدست را  1+ 09که هیچکدام شان اَرای  دریغا  .گرفتنددوم و سوم قرار, اول

همین سه کاندید  .دوم کشانیده میشودناگزیرانتخابات به دوراَورده نتوانستند که 

درحقیقت به اَرای  که جبه متحد ملی را بسازندباهم کنار بیایند وپیشتاز باید 

مردم که برای شان رای داده است احترام میگذارند و دوردوم انتخابات هم 

منطقوی , بازیگران داخلی  ,اشتراک گسترده مردم درانتخابات . منتفی میگردد

تقلبات گسترده نتوانستند اهداف شان را که با وصف  را مآیوس ساختهو جهانی 

.براَورده بسازند واَرای پاک مردم رابی اثربسازند  

دموکراسی  ,سناریوی اولیدرجریان است که در دوجهتدرشت پرده پتالشهای 

 و ازدور میشودو اَرای گسترده مردم با مصلحت گرایی ها تعویض و مبادله 

سناریوی که  میشودت خود را هم دارد جلوگیری دوم انتخابات که خطرا

تکرار بار دیگر بین اَقای کرزی و دکتور عبداله عبداله 9990سال  انتخابات

که مردم افغانستان  ناتوان و فاسد انجامید, یک دولت ضعیفایجاد که به  میشود

. ان پرداختند و تاحال میپردازندسیه روزی و بد بختی ش, کفاره اَنرا با سرو مال

و شرایط  کشانیده میشودبه دوردوم  مطابق قانونانتخابات  ,سناریوی دومیدر 

جانبی که بازنده شود به نتایج میشود که هرمهندسی  طوریانتخابات دور دوم 

که به هیچصورت به  میشودبحران کشانیده به انتخابات انتخابات قناعت نکرده 

بازیگران داخلی , بنیادگراها, زمینه برای قوم گراها. نیست نفع مردم ووطن ما

, زنندبو خارجی فراهم میشود که بین مردم ما نفاق و خصومت ها را دامن 

حماسه وحدت ملی مردم ماراکه  .تحریک نمایندجنگ داخلی را و جنگ نیابتی

                                                 .سازندبمنتفی دادند تبارزدرانتخابات 

                              :وجود دارد گزینهدر برا براین سه کاندید دکتورا دو 

فیصد رای دهندگان برای شان رای  09احترام به اَرای مردم که  -اول گزینه  



یک دولت د که و صادقانه تعهد نمایناگر سه کاندید دکتورا مشترکن . داده است

فیصد اَرای مردم احترام  09نمایند ازیک جانب بهمیجبهه متحد ملی را تشکیل 

ق های صندو  .پایه های وحدت ملی هم محکم تر میشودو  گذاشته میشود

انتقادات واعتراضات کاندیدان هم .فگنده میشودهم به زباله دان ا ین شدهقرنط

.مرفوع میگردد  

به قدرت  یمردم با سه پایه با قوت بیشترو راازجانب دیگر دولت متحد ملی 

کنونی ازموضع قدرت و پشتوانه مردم  که با بحرانها و چالشهای میرسانند

اعاده نموده  صلح و ثبات را درکشور ,حاکمیت ملی .مقابله کرده میتوانند

پیشرفت و ترقی سوق و رهبری , عدالت اجتماعیبه سمت وافغانستان را 

فساد و تروریزم را سرکوب کرده میتوانند و یک نام نیک را درتاریخ . مینمایند

                 . میگذارندافغانستان بنامهای خود و دولت شان ازخود به میراث 

 جلوگیریمصارف هنگفت اَن و احتمال تلفات انسانی هم , دوردوم انتخاباتاز 

شرط موفقیت شان دراین خواهد بود که اولویت های کاری مشترک  .میشود

منافع ملی و مصالح مردم افغانستان باشد نه بحیث یک تیم واحد دکتور هرسه

شده مطرح و ازین پیش بینیبدیل و گزینه بهتر. گروهی و قومی, منافع شخصی

.مردم سرایت میکنددرغیراَن نفاق بین این سه کاندید به نفاق بین  .نمیتواند  

رقابت ها ازهشت کاندید به که است رفتن به دور دوم انتخابات  –دوم  گزینه 

فیصد مردم  09اَرای کمتر از دوکاندید دردور دوم انتقال میکند و محصول اَن 

 اگردولت .انجامیدناتوان و یک لنگه خواهد , دولت ضعیفکه به  دخواهد بو

 دولت یک لنگه دور دوم  به ویا حت گرارای مردم به دولت مصلفیصد اَ 09َ

و نقش مردم  تجارب دولت اَقای کرزی باردیگر تکرارمیشود داده شودتنزیل 

بین مردم به صفرسقوط میکند که دولت اعتبارخودرا درملی انتخاب دولت  در

                   . بازهم ازدست میدهد

  از زاویه منافع ملی وتصامیم نهای شان را  امید است هرسه کاندید دکتورا

تا  عقالنیت و درایت اتخاذ نمایند,سنجشبا رنجهای بیکران مردم افغانستان 

.                    هم لعل بدست اَید و هم یار نرنجد. موجب پشیمانی شان نشود

درست گزینه قوی وکه  سرانجام مردم و تاریخ باالی شان قضاوت خواهند کرد 

              9912ی م 7  .کرده اند انتخاب را و نادرست ضعیفگزینه یا  و

                                                                                           



 


