
! ازګدی ګک کوکی زعیم ملی بتراشند میروند تا......ندودنم تعویض ست نشانده های باغی را د ند آمد   

 هـکـد برآنـمزی ازوی بجا ماند حاضرنیست تامیراث شوم  دارفرمان موافقتنامه امنیتی آماده توشیحست ولی

ګام طهارت ازدست نمیکشد نهجزدستکش نیلونی رابادور اندیشی که فراګرفته است ازقلم نګهداشت دست 

ـل غا فـن میبخشم ولی ګماشتګا ابدی عامت: مقاومت کن زګفت ولینعمتمباداشصتش راترجیح دهند بلی تا

  ند.نکد همان نهر چه بخواه ود چه سود؟ نا آګهانت وشنرا ازین ګف 

ان ـنظامی سنګینوریزش بمهای  افغانستان برناتو ۱۰۰۲سال مشروعیت حمله نظامی  جامعه جهانی       

د شدن سلط بنیامهاربامیدنیز یرفت مردم کشور بذ جهانی مبارزه با تروریزمبخاطر برتوره بوره راامریکا 

 بشتونهزاره اوزبک وم وتبارـیهای قګیر وجهت تشیعن؛ ـسنـت هابیتوهای مذهبی ی باتقسیم بند که؛ ګرایان

ده رـکمهار شانرامشروع  سرګرمیهای که طالبانیاسارت رهایی از واختند یکی را بجان دیګراند وتاجیک

ک ـبفال نی تقالیننام دوره ا زیر را کاغذ بیچ ومطیع ایشان دهسلطه فرمانو متجاوزیندخالت نطامی  بودند

  دامه داردست که اسال اسیزده  بل سالن دوره انتقالی نه یک سال نه دوواما ای ګرفتند

مطرح وفعال این  های هاومالګروبکان مجد د ومصونترسرـاسزمینه بس از سقوط امارات طالبان         

م ـفراه  ه مزید در رشته بر نامه های بعدیت استفادـجه بدستور ناتودرآنسوی سر حد  وطن ندار اجیران

 بیدردسر را زمینه حکومت داری جهانو سطح منطقهدرحمایت بیدریغ باین  متحدالت متحده واایګردید و

ه ـعرصهمه درجهانیان مهربانیها به مادای احتراه باس ـبفرماندار حلقه بګوش تامین نمودنداردفرمانبرای 

 هـد مطروحـقاصـای تامین مرـب ریکا ومتحد ینـامدآب وغذا دست نمیزنمستقیم میجنبد وبدون اجازه به ها 

 دارراـروکلـدال افغانهارـب تحمیل شده تـوبی هویه ـم تجربـکرادافرمانتحکیم قدرت صیت وناتو؛ ارتقـا شخ

ه فساد رفته رفته بدنباله این عمل ناشایست  ګویا باد نمودند تحفه داخلی راشی حلقه هایازمندانتر سخاوت

 ۱۰۰۲در انتخابات  علیرغم بیروزی چشم کیر.اذعان میګرددکه فرمانـدار اداری کنونی مبدل شـده اسـت

اګر عمل نماید  نهامین منافع وطن ومردم مستقالـت تـرجه د یا نمیتواند دـنمیخواه باز هم کسب آرا مردم و

و بر عکس در حل  است روابطش بارهبران قلمدادی تاسطح برادری  میدود دوستن کشوریبرایش ګفتند ا

ی ـاعـرهبری سیاسی ونظامی وهم درعرصه ایجاد وتحکیم روابط اجتمدر روابط داخل فرماندار ما که هم

جاوز ـوهدایات هرمقام متودراجرای اوامر رمان ایستادهـګوش بف نیز دارند ومتزلزل مزاج تشریفی مبتد 

.  بیرونی بدون تعقل وتامل باجد وجهد وطنی خیلی خوش خد مت هستند  

 ای مردمعـه بـه آرراجـراحل دولتی ومـی مـند بدون ط های خودی شدطالب بایګادوستان خارجی اګر     

 نظامی مراکزرین تاساس در زمینه احداث بیسهای متعددکشورضی ار وبی توجه به ارزش خاک وتمامیت

د ـب کننـمطبوع تصاح هایدولتنطامی وامنیتی  ها قوانین درداخل این بایګابرایشان فراهم ساخته شد  وطن

قد ین ـکنند ومنت بمباران ی وتالش هاراوقریه  اتدهانند ومیت ګردد رحطم خانه تالشیهرګاه . استګان نافذ

ل ـدانهای داخـه ګونه به زنـګویا ورم طالب دـی ګفتنـانـهای دسته جمعی را عمل شیطاین ترورکه ار زباند

  داشتـواست نـرد بازخـو م  جوان زنک بیر کشتارکود و کشت ب آزادی مردم؛ـبار نمودند صلـن ا هاسـیبـ

 اکشتاره خرابکاریهاهمه  انجام رابطه بارد ها نګاران واعتراضهای رسانهی خبرهابرسش وهنوزهم ندارد

ه نواعتراف بیشرماشید  خببکلمه  یکابرازبافقط د فاع  بیومردم بیګناه و ین ش بمها برمحالت مسکویزر



ن ـیـهای بیسر نشیم افګنهدایت نادرسـت ببلکه ناشی از بارنها عمدی نبودهتیروجنایتها هوایی ګویا سایر که

ز به ـت خونبهای ناچیـرداخـب با هم مواردشود ودرـمی واب دادهـج استګسارـیـګداران مـی تفنیرواـب بی و

 چوـهم جامـاننه از و دوده میشـنه کسی به محکمه کشان رفع مسهولیت مینمایند  اهـګان شهدای بیګند نابازم

 ها شکنجهداخل بیس محابسدر فاع کهسرنوشت صدهاافغان بیدازدآینده جلوګیری بعمل میآیدر ت شنیعاجنای

عملکرد باداران سایرردافرمان شخصالح دولت وـصـمراجع ذ ی کسی آګایی داردکمتر ندنکهداری میشو و 

ای ـراه ه خواستند جاده ها یا اګر .ندهنمایی میکنمشابه آنها را مساعـد ت ور عملیاتند ودرادامه ایرامیست

اده ـا استفـب سمنتی بیشکش شان شددیوارهای  کنند مسدود امنیتیزیر نام تدابیر رفت وبرګشت شهریان را

بخش  همینهامراکز شهر در مسدود شدن راه های اساسی رفت وبر ګشت شهریانمزید بر ازین دیوار ها

هوتل باستانی . کشور های بیګانه شده است محدوه مجانی و رایګان ضم ازقلمرو ماجداو هاخاک این شهر

 ردـکـل میـرابا جاده شاهی وصجاده سی مترکه چاراهی بشتونستان ید  یکشبه فروخته شد ؛مالک جد کابل

ور ــس جمهـری نا نمودـنیزحریم ګویا  تصاحب وتاسیسات امنیتی خودرا روی ملکیت عامه شهریان کابل ب

ضیافت افتتاحیه ریاست جمهوری شخصا دره به ارزش مقام ـبدون توج کشور که من فرماندارش میخوانم

راد ـشرکت وبا ایه بود ویر نمود ل تدـصاحب نفس کاببافتخار تکه ازطرف میلیونر بریتانیایی افغاناالصل 

ـی میخانیک ګویا کدام موتورکه ده ـسازی شن هوتـل بازد ـد ن یا نچلیـدر رابطه با چلی خویش ل بیانیه مبتذ

 خوشګذرانی روز حتی برا یوطنداران بیاد دارند که  . راتقو یت بخشیدمالک  قضای آتیه ست مصونیتا

 اـن مـوط و جوانهای باک تـیا ن ن باد وطناـمـهـعـداد ازتنمود ن ومنحرف   ونوشعیش ؛ متجاوزین مره

 عفت اختیاردر هاترین نواحی شهرـمسهون در مجلل خانه هایی انورسوم افغ اسالمی خالف همه موازین

 یـراسـتحکیم دیموک اول فحاشی شرطچنین  آن مقطعدر شدوطن قرار داده بیرون از ایګلرخ ه  فروشان

این النه  هاافغان ماشزیف وبا دیانت رعکس العمل شهروندان ازا ث اند سالی از بعد بالخ که قلمداد میګردید

سراغ  میتوانیم آیا قضاوت باشما .دـن خودشد یجبرا رهسبار کشور ها بیرون مرزی ها بسته شد وکاسبین

   بد تر ازینها را  داشته باشیم؟ کدام میراث 

 آقایان بوش واوباما است(منطور)تاولینعم ت جویانههطرحهای مسل هم بر بنیادکرسی های وزارت خانها 

ره ـجیتصاب ـوانانتخاب  تقرر .ګرفتادی قرارـاین یا آن ګروب جهاختیارردرداطری فرمانـف معاملګریو

وبهمین  تـیرادارات رسمی دول ها؛هردومجلس بارلمان وساوزارتدر ینفع های ذکشور هوادارانخواران و

 ای افغانستانـه ورتـاسبـب لیـالماز استفادهبا ه نودـده د هـکهمسایه  ی اـهاتباع کشوره دآنع طور راه یافتن

 ویابدست آورده  فامیلواعضای  خود برای ن ماراـوط هایورتـسببا یها د توسط نمایند ګیهای سیاسی جها

 هاجرم تا بنام دخریداری نماین قیمت باسبورتف ـنصبا برداخت  ران افغاتابیعت  ایکره تذند توانسته بود 

 دراګثروالیات افغـانستـان حاالوشد ندتعدادشان  هـد کـده شونـبناهنخود زادګامترقیترازهای کشورافغان به 

ـا ت نظامـی بمقام یا بختونکه افغانی ـبل نه که افغان ر نامـزی دست وبا نموده اند وبارګاه برای خود آرګاه

رست  د اافغان تاثیرات نهرامروز .ساختسهلتر را وامـن اقـایجاد نفاق بی زمینه هایوقضایی کشورامنیتی 

ـیغ ای تبلرـب  مقام دولت یا تریبون بارلمانفاده ازـکه با است را هااین شخصیتنه  بیشرماوناروای مداخالت 

 حتیدی و تصاـق نطامی ا ؛ساحات سیاسی در دارندباالدست مطبوع خوددارویاکشورمرام ومنافع دولت با 

عنعنوی ما بچشم سرمشاهده مینمایداین اجهای تاریخی وسم ورورګ وفرهن زبان مذهب؛ دینصه های رع

  ......شدافتخار جناب فرماندار خواهدبجا مانده ومایه  ب کهمیراث خواز ستونه دیګرینم



مقام فرمانروایی منتظرجلوس ریس نو درمینان کامل اکثریت مردم بااط ۱۰۰۲ مدودور انتخاباتدر        

از  اـشخص ها کهسرتکانی و ؛ باوجود نارضایتی فرمانده کل قواي نظامی وتهاجمی بر وطن ما بودند ولی

را   وی مـهـباز ردمــتطارهمه مـخالف ان داشت فرمانبردار لیلجوج و ردافرمان اجرا آت ناشیانه ونا سالم 

 کـژیـیـراتـواست ظامیـه همکاری های نـا ادامـوصفحه جدید رادر رابطه ب درصدر مقام زهبری ابقا نمود

ورات ـدستوکشود اول بنج سال سبری شدنبعد ازسال دیګر ت ده مدکوتاه مدت یعنی بنج سال آینده ودراز 

رد کـ صادر خود ومتحد ینهای شور جزوتامهای نظامی ک عملکردرزمی و هایصالحیتزمینه در الزم را

منازل  وقت وناوقت وتالشیهای دبیسرنشین به هردو طرف خط دیورن هایارسال بم افګن هوایعملیات که 

ومکلفیت  یرفت ین ګشاده بذـرا باجب شـتـمـعـولین ارشاداته ر ما همدامسکونی را نیز احتوا مینمود  فرمان

ی های ـالشـر تـمردم بخاطی  صدا هم اګر ګاهیو ر کرد ات مربوط واګذه اد اررا بشانت استور دتطبیق 

 ؛کشتن اطفال ممرد سوامی؛ دست اندازی به ندر محال ت مسکونی غیر ضروری عملیات نظامی؛بیمورد 

 دـوده انـشهید نمستهای نا باک  خود  که بداجساد برهای فاتح کردن سربازان کشورادرارو  فاع بید وزنان

ی ملک یاسخنګوه طقیـطالح منـباصبا توضیحات  مافرمانروا دود میشـعوام الناس بلن کشید نن بزندایا و

. شود جلوه داده موجه ضد بشری  نیروهای ایتالف و ی ضد افغانیهاتا عملکردد میکوش عسکری خودو  

رریاست جمهوری ـهشت صد هزار هیوره معادل یک ملیون دالر( دفتحینکه برداختهای نقد ما هوار)      

ا ـه بربـنګامهافشا شد و حامیورـکشای هه ـروزنامروا بالوسیله فرمانغربی مستقیما به ریس دفتر همسایه 

عیت و حامیان ر انزجاروتنفر مل زشتع نګاران ومبصرین سیاسی اطمینان داشتند که افشای ایننمودخبر

خم به  واراما فرمان روحیه را ضعیف میسازد ا متزلزل ش رکرسیو  نسبت به فرمانروابیشتررا امریکایی

درکابل ت راشی ـدول سفارت کبرای مقام ارشدواعالمیه  به ګذارش روزنا مه  بدون توجه اوردابرو هم نی

ب ت تخریغرب درجهوالی تیراژ نیویارک تایمز رامغرضانه وتوطه خصمانه هیاظهارات روزنامه بر که

ه ــود بـبوع خـیسه دولت مطـول وبـرنوع بـف نموده تقد یم هـبرادر وهمسایه توصی دو کشومناسبات نیک 

ا د ـه ازسالها باینطرف مبالغ یـد کـود نـانه اقرار نمـجوبـایشان محروغ محض خواند اب فرمانرو ا را دجن

غریب ونادار ین خرچ دسترخان ما که در یک کشورشده را ریس جمهور دولت دوست وبرادر غرض تام

میبذ یرفتیم اذعان  بن بازباجیود ـا هم چون سالتین اسالف خـفرماروای ملت هستیم مساعد ت مینمودند وم

خو کدام ګناهی نیست.  د واینـی دارنـاهـمیګردد که مقا ما ت ارشد کشور حامی یعنی امریکایها مطلقا آګ

 بخاطر کاران سیاسیدست اندرـد لع  فرمانروا بودنختراف مردم باطمینان کامل منتطراین اعبابخش ونشر

ه ـختـودرا باادعای خانم سکرتر که ګویا با موصوفه درآمیمیآوردند: وقتیکه دولت حامی فرداول کشور خ

 وادعای دنخور ینمایند ولی باز هم اب از اب تکابود به محاکمه کشاند ند یقینا این ګد یګک را هم ماخذه م

 ولینعمشخص و ندستوی ه عزیزدران ای برالملل حامیان بین کردهایسر کهمبنی براین فرمانروا را بند نیم

نزد صد ها  دباش هم باداش دهدومشفقو توبیخ کند جزادهد ود میتوان که را دارد شانبزرګ برادرحیثیت  

سالی  اندازریس دفتر خودراکه باعجله هرچه تمامتر .متهم بخته ساخت مصاحبین ومشاورین کثیر الملیتی

ازوظیفه داشت   را بعهده نهـد یـداد وستد نق محوریقش ـن و بار همسایه غرب سفیر بودر د درباینطرف  

 دیګر مطمین ازطریق دوستیمتاعست عزل وبصفت سفیربه کشورهمسایه شرق اعزام نمود تاکه ا کنون ب

ملت فقیر از مانروای وان فرـترخـدرمورد تدارک خرچ دسک ګردد.ارګ تدارید خرچ دسترخان  جدمنابع 

ایجاد  ؛دولتبین دوومتهای د یرینه ـوخص هادورتـدست نیست اما دررابطه با رفع کمنبع اخیر شواهدی در



تفاهم وتحکیم دوستی نه تنها با مقامات حکومت وسرا ن اردوی همسایه شرقی بلکه با برادران نا راضی 

 با فرمانروامستقر در ین کشور که  آله دست حلقات د هشت افګنی آنکشور هستند و دهه هاست که مجهز

انهدام ؛ انتحاریارکشتکشت وآتشکده نفـرتبار خوف آی اس آیستګاه مانـتحاری دوسایل وتجهیزات مدرن 

را مسکونی  منازلوفرهنکی  تاسیسات صنعتیبآتش کشید مکاتب  و مراسالتی خطوط نهاد های تاریخی؛

زندګی آرام درخانه ین حقوق انسانی یعنی حق یتر عا دازنکه داشه اند ووطنداران مارادر وطن ما روشن 

ر داـفرمانحبوبـیت وی نـزد ی سفیرمـوصوف بـرجستګی خاص داشته وبه معالیتهاـید ف ینماـمحروم مخود 

ق ـحقیـتـب داخله است؛ بمقام وزارتـویل ګرفت که همانا تقررش است وباداشش رادست بدست تحافـزوده 

دانه محبوب وناز همکارهمسایه شرق که  کشور یصالح ذ ت مقاما اـروا بـکه تازه شدن روابط نیک فرمان

 زمینه های فریبنده وعملیراضی  ران نا ید بیمان بابرد ابر قدرت جهان است و همچنان تجدهبران ر نزد

م ساخت ـفراه دست نشانده مطیع ایندرجهت توجه بیشتر برادران عزیز وبخصوص برادر بزرګ بتر را 

درذهن حامیان  ه آدرسـب زورګویوسردخو؛ی اجنبیاواژه ه فاده ازاست که در چنین فضای صاف  طبعا 

 داردـننه ــزمی  قطعاخوب وبد میراث  نبجاماند انګیزه های و تفرقه اندازی طرحهمینطوردرکسی نمیګذ

افع ـمنزـی انجام بهتراوامر ولینعمت به یګ لنک ایستا ده است وج راضی وخوشخد مت ما برافرماندار 

دو  تـیژیک ساعـامضای توافق نامه استراتنا  همابر آنچه ګفته آمد دـشاه یشد یګری نمیاند خودویاران بد

 ر د لـان بـغانستـدفاع اف ه دروزارتـن وریـریاست جمه درمقامه ـن ۱۰۲۱ ی ـف شب ماه مـنص زبعد ا

 هدعت دربدل رود می)ګمانکافیستمیباشدقر فرماندهی نظامی ایالت متحده ـمګرـکه دی بګرام یی دان هواـمی

کربدون توجه بحکم ر کوتاه فدافرمانخودکسب نمود است( ایمالعمرد یردافرمان شفایی ولینعمت رامبنی بر

نهادینه شدن دیموکراسی  تازاساساغافل ازآنکه یکی و قانون اساسی که خود توشیح نمود ۲۱سوم ماده بند

و  و تطبیق بموقع قانون است لتمقامهای ارشد دوای نماینده های مردم دربارلمان ؛انتخابی بودن کرسی ه

 مراحل طیوبدون توجه به خواست مردم ر دیګربا فریب خورده استدار که تا زنده است فرماناینربتصو

 را یعالقههای ذ بایګاهای نظامی کشور و یس هابفعالیت  کره بای سند متذ د وـباامضای مبارک خ دولتی

بنهان از  قبلبصورت اساسی  ومدرن مد تها  این بایګاه های ساختمان ارـک هـک نـوط سایر والیات مهمدر

ګایی مردم آ قراربر آن شد تاغرضوبود مشروعیت بخشید برداری سبرده شد وبه بهره تکمیل ار مردمانظ

 که این بایګاه ها قدرتهای مطرح وبخوصوص همسایها موجودیت بایګاها و فراهم آوری اطمینانکشور از

 قدرت دایمیحضوربیشتر دررابطه با جزیات یه اار همچنانونمیګردد شانمتوجه خطروازانهاوجود دارند

 اـت د درآماده ک یګری زیر نام موافقتنامه امنیتیسند د ۱۰۲۲بعد سال  های مبارز علیه تروریزم والقاعده

بخصوص برای و کشورهردبرای  توشیح سند یاد شده دار توشیح شود.ـن رماـعندالموقع توسط ولینعمت وف

ادارات مربوطه به ومداقه بیشتربیشنویس این سند را جهت غور اهمیت استرـینش ب متحدایاالت متحده و 

ین ــانبـجاست  نهای وآماده توشیح ازتعد یالت وتغیرات اصالحی سند سبرد ند که بس ولینعمت وفرماندار

خ ـاریـت د ا امضا ګردـکوه توسط  رهبران همتیت موافقه نمودند که این سند مهم درمحفل باشـوص نـاخلـب

 سری لمهدومکا ادګی های انتخابات ریاست جمهوری یکی آ م با براه افتادن اما فل تعین شدذاری محـرګـب

 ه قانونا نمیتواندـحقیقت تلخ کبا ین کره  همتای متذ  توجهجلب  و( با  )همتای  افغانیش   تیلفونی ولینعمت

رانوازش داد که ګوشش  بظاهر زنګ خطرست جمهوری وارد میدان شود ابار سوم در جمله کاند یدان ری

 هبـرتوازامضای سند م وزه کردـک مـبای را در ی وره با مردمه بهانه مشب که وهمان بود ماله اندیوال س

وزیر امر نادیده ګرفت  حتی فیصله لوی جرګه  را که خود ش طراح آن بودو ابا ورزیدشده  تعین دروقت



و)آب( که اب مصاحبین خود فرمود اوجدر و استاد رهبر وبدر معنوی خودهم نرفت وسند را امضا نکرد

ن خواهید ماند مشما او امریکایی ها چطور باشیممین شیماکه ما نبه حاالبرید چه یک نیزه چه صد نیزسراز

؟  آیا واقیعت همین است که ما میبینیم ومیشنویم  م امضا کردنی نیستمـهنم و ا رفتنی نیستیدـمیفهمم که شم

 زز شد زمینه شکایت های کالیه آمیز اازبان بسته فرمانروا بحاال دیګرداند وفرمانروا داند و فرماندار خدا

وری یګرنمیتواندحمایتش را برای ادامه سر د ګویاکه  حامی وبخصوص شخص ولینعمتروـداخالت کشـم

وجی ـخصی با بـوشی ـمحفل ومجلس رسمچهره بدل نموده درهرفرما نروا  داشته باشد فراهم نمودبرملت 

دست نشانده نیست را روشن سازد که او دیګرهاهنیتذ دارداز شخص ولینعمت تالش  دوانتقابوجی شکایت 

دش وانتقا آن شکایت اند وازاین ومیخندلغت برانیهای فرمانروا ملت راداریم که این باور است بلکه مستقل

امریکا  مقامات دولت کهمعلومست.نقل میشودها درست شده ودرمحفلهای خبرګان  به آدرس ولینعمت لطیفه

د ـزنـری میـدست به معامله ګشده است  ال فرمانروااسند مورد نظر توسط فرماندار که ح  ر امضایطبخا

را که ګویا دست فرماندارکاذ ب عطش ازیکسو ن نماینده های با صالحیت بدربار کابل میخواهد وبافرستاد

وازجانبی اذعان نمایندکه این کدی کوکی  زعیم  فرو نشاند است خود وطنزمامدار مستقل بلکه  نه نشانده

بخاطر تداوم سلطه  فرماندار (وولینعمتهای شانست فرماندارانهمچوفریب دادن عوام بیشه دیرینه ) ملیست

دشنام دادن  ملیوطنبرست  جلوګری؛شدن زعیم برای میکندفکرویش میکشدـو بـن های هانهـخودهر روز ب

 تصاحب تخت فرمانروای()نزل مقصودم کافیست تابهامریکاوامریکایهاعلیه  برچم بغاوت وبرافراشتن 

ی کشور حامی و ـعملکرد نادرست مقامت نطامرابطه با در آمیزاض های اعترنیه اایراد بیاباوایل برسد. 

رفته  تی روشنګری نمودندعانفرانسهای مطبوکی جمعی  طریق رسانه هااز ؛متحد ین مستقر در وطن ما 

لویزونهای ـتای ـاعتراضات وسر تکانی ها شدید وشدید تر از طریق رسانه های دولتی وشبکه هرفته این 

ن المللی دیروز  به القاب  اجنبی خارجی  دستګاه طالب ـیان بیـامـکر حـدی  ګردید خصوصی  بخش ونشر

 اماو ندیاد میشو.و...و.. ردهزنان بشت باخنجرر جان  فرمانروـساز مخربین نهاد های دولتی توطه ګران ب

ن خم به ابرو نمیاورند. حامیان جها  

ود ـه بګرام بایګاه نطامی کشور خـکامال سری ب غیر مترقه با اهداف اوبا درسفر ریس جمهور  هنګامیکه

را دعوت نمودند ولینعت دیروز کرزیدر بایګاه شدندآقای   کرزی وطالب مالقات جناب  تشریف اورد ند

عکسالعمل  باردیګر .ف شوندر ارګ ریاست جمهوری بحضورشان مشردبصفت مهمان عزیز  امروز تا

ګمان ؟ ....... اګر که میګویند ایمان ب ګمانه زنی ها میرساند از جانب مقامات امریکایی مشا هده نمیشود.

درباسخ  ما رفرماندا استدرامریکا روزشبها که  ودمیرګمان .... ( )جزاحل میشود باز هم بناهم به خدا 

 ینه شدن اصول دتطبیق قانون ونهاباید بخاطر ند ید حال که انتخابات را بدور دوم کشا: به اوامر ولینعمت

قدرت   تمثیل نماید کهد و یاحسن فراهم سازات رابه نحوـابـاتخدور این ای برګزاریـزمینه ه دیموکراسی 

تطبیق  :لتماس مینماید   ا فطری که دارد لجاجت وباراه انداخته وزاری ر ذـد عیه دـمی یګری تحویل را بد

 علیای درجهت تامین منافع  ورنه دوام سیزده سال زمامدار ی ماشما خود قانون هستید  قانون یعنی چی؟

 نودر قوانیمطابقت ندارد جهان دیموکراسی هیچ قانونبا کـه هـای منطقـاکثرکشوره و اکشورخودمدرشما 

 ما کیفکه فرماتداری براینست؟معنیش اشته باشدد چه معنی میتواند تـاس یل نشدهـتسجما هم کشور نافض 

ش ـکش وفا س بزرګ است امـت افتخار بـای ملـابـعیم ملی بز دادامه دارشما بامساعد ت وصرف رفـص

ه ـلهانـابګرا ن ـدیبراعتمادک است وـوچـکنوزهعهـد ـولی مـینی نیست یله داد ا ر ماـدارد نخیـی را نوارفرمان



ار ـاینب بات آم انتخیوعده میده کرسی موجود محکم نګهداریدوبر بګزارید ما را جلوه میکند شما توجه کنید

نباشد تاجایکه تعویض مامطرح  هم دوم دور رد اراضیـدران نارـب و د د ګرـمیم وبیسروصدا دایر راآهم 

 درتاخیرشمارش آرا ید کهشما بفهمانرا بالمقابل کاندیدان محترم .    .ت نمیورزندعملیات تخریبی مبادر به

 فکمیسیونهای موظتوصیف نمایندو را مغرض نه بلکه بیغرض منصف ما مـیکدور یـیالن نتایح نهاـواع 

قت با ـابـمطدر  تا بروسه تغیر وتبدیلی کارمنان کمیسیون هابهر اندازه که میتوانند به باد انتقاد بکیرند را  

 رازــوماوشما سرفقناعت شما ودیګر قانون دوست هارافراهم  سازد  ه وطن ـمطروح قوانین دیموکراسی 

 دـنیفتکارګرداریم دوم انتخابات رویدست برای تاخیر دور ما ه تالشهای کهـنا خواستاګرخدای  .جلوه نما یم

 هواخواه وهمرزمکاندید ناچاراز جهادی دولت موجودسیستم ادامه ودرکشور  هادرت جقداستحکام بخا طر 

 انجام دهد ارګفاتی رادرداخل کشورامابیرون ازیروزمره وتشرامور دارحمایت مینماهیم تا بنام فرمان خود

را ارګ بیرونی کشور وداخل زمقام واالی بابای ملت همه امورا شما و حمایت با اتکاه به وعده خود ما و

. یار زنده صحبت باقی . میګذرد زودمثل سیزده سال قبل بهعده میګیرم یقینن سیزده سال آینده   

احترام با . 

عبادی صدیق محمد انجنیر  

  

   


