ﻟﻄﻴﻒ ﻛﺮﻳﻤﻲ اﺳﺘﺎﻟﻔﻲ .

» ﻧﺪﻫﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ روﺷﻦ راي ــ ﺑﻔﺮوﻣﺎﻳﻪ ﻛﺎر ﻫﺎي ﺧﻄﻴﺮ
ﺑﻮرﻳﺎ ﺑﺎف ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻓﻨﺪه اﺳﺖ ــ ﻧﺒﺮﻧﺪش ﺑﻜﺎرﮔﺎه ﺣﺮﻳﺮ «
ﺳﻌﺪي

ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﻳﺰ!
انتخابات دور دوم نماينده گان مجلس ) پارلمان ( نزديک شده ميرود و شما دغدغه داريد که برای کی رأی خويش را بريزيد .
از آنجائيکه مجلس نماينده گان در تمام کشور ھای دنيا مرجع تصميم گيريھای سرنوشت ساز و به معنی حقيقی کلمه مظھر
اراده و حاکميت مردم است  .بنا ً نمايندۀ انتخابی شما  ،در حقيقت زبان گويای تان در شورای ملی می باشد .
امروز شما و بخصوص نسل جوان و آينده سازان کشور  ،در يک آزمون وجدان و امانت بزرگ و پرمسؤوليت عظيم تاريخی
قرار داريد  ،الزم است  ،با استمداد از قوه عقالنی  ،شجاعت و دلسوزی  ،مصلحت ھا را
بجای حقيقت نپذيريد و در انتخاب نمايندۀ شايسته ترين  ،با عزم راسخ ھمت بگماريد .
نگذاريد خانۀ ملت  ،محل تماشاه ُکشتی گيران تصنعی » کج « و مرکز يکمشت
گروھکھای فرھنگ ستيز  ،با باور ھای نادرست و ديدگاه ھای کينه توزانه عليه روشنگری
و زن ستيزان شود  ،رونق  ،جالل و عظمت ملی خود را از دست بدھد .
عزم راسخ و دلسوزی چيزی نيست که آنرا با ابراز احساسات و شعار ھای زنده باد و
مرده باد بر اساس ظواھر به اثبات برسانيم  ،بلکه ايمان و ارادۀ قوی و يک حرکت سازنده
است که بر زخم ھای بيشمار تان مرھم می گذارد .
ھيچ کس به اندازۀ خود تان مسؤول سقوط تان نمی شود  ،ھيچ کس نمی تواند زندگی آرام شما را بر ھم زند  ،مگر در
صورتيکه خود تان آنھا را در حريم قانونی تان اجازه بدھيد  ،درينصورت ضرورنيست که خود دشمن خود شويد  ،پس اگرعالجی
وجود دارد  ،در طلب آن از ھيچ نوع فداکاری دريغ نورزيد .
خواھش من از شما اينست که  ،ھرگز اجازه ندھيد عوامل بيرونی در تعين سر نوشت تان دست باز عمل کند .
اگر چه پيش بينی کردن در مورد انتخابات شفاف و عادالنه  ،قبل از وقت است  ،اما از شما ملت زجر کشيده توقع می رود  ،تا
درھا را بروی ديروز ببنديد  ،نياز جامعۀ ما اينست که تغيرات جدی در زندگی مردم آورده شود و برای آيندۀ درخشان  ،خردمندانه
 ،حال را در خدمت آينده قرار دھيد .
پس بيائيد  ،اشخاصی را  ،با اوصاف زير جستجو کنيم و با وجدان آسوده رأی خود را در صندوقھای شان بريزيم .
 1ـ نمايندۀ شما  ،تحصيلکرده  ،متخصص  ،دلسوز بوطن و مردم  ،آگاه به مسائل روز و سياستھای جھانی و متدين باشد .

} در حاليکه بجز ،انگشت شماری از نماينده ھای قبلی مان که در مقابل کمره ھا ظاھر می شدند و شجاعانه از برنامه ھای سازندۀ
شان دفاع ميکردند  ،متباقی اين اوصاف را نداشتند { .
 2ـ نمايندۀ شما  ،مرتکب جرمی نشده باشد  } .اما بيشترين نماينده ھای قبلی  ،تا گلو در جنايت و خيانت غرق بودند { .
 3ـ نمايندۀ شما  ،شخص خوشنام  ،شجاع  ،متعھد بر اصول انسان ساالری و با کفايت باشد  ،ولو ھر عقيده ای که داشته باشند  ،بايد
منافع ملی را باالتر از منافع حزبی  ،گروھی  ،مذھبی  ،لسانی  ،قومی و قبيلوی بدانند  } .اما سوگمندانه بايد گفت  :اعضای
پارلمان ما در ھنگاميکه منافع شخصی شان در ميان بود  ،ھمه متحداً ھم صدا بودند و زمانيکه مسائل ملی روی بحث می آمد ،
بوتل ھای آب منرال به سر وصورت ھا پُرتاب می شد { .
 4ـ نمايندۀ شما  ،قانون اساسی را محترم و قدرت مردمی را در سايۀ قانون حفظ و به گروه طالبان  ،حکمتيار  ،القاعده  ،و سازمان
ھای استخباراتی ھمسايگان ارتباط نداشته باشند  } .با درد و الم که  ،نيمی از وکالی پارلمان ما  ،طوريکه ھمه ميدانيد  ،ارتباط
تنگاتنگی با اين گروه ھا ی بنياد گرأ و سازمانھای جاسوسی بيگانه داشتند و يگانه عدم موفقيت مجلس نماينده گان ما در طول دورۀ
کاريی شان حضور ھمچو افراد و اشخاصی بود که  ،اوامر بيرونی را مو بمو در مجلس تطبيق ميکردند { .
بآنچه که گفته آمديم  ،شايسته است  ،اشخاصيکه دارای اين ويژه گيھا ھستند  ،به آنھا رای داده شود و صادقانه حمايت شوند  ،در
حقيقت نيرو ھای متخصص  ،در جامعه نقش آفرين بوده و سرمايه ھای ملی مان محسوب می شوند  .در خاتمه بعرض می رسانم
که  ،سعی کنيد تا فرھنگ تفکر و بيدار شدن را در خود بيدار کنيد  ،شما شاھد صدای چپلی ھای پيشاوری طالبان قرون وسطايی ،
که زخم ھای شالق شان ھنوز ھم دربدن تان ناسورتر شده ميرود  ،حک است  ،در نزديکی ارگ شنيده می شود  ،بيائيد با يک
مشت گره خورده و آھنين  ،تمام آن قالب ھای سر بسته و تنگی را که برای مان ساخته و می سازند بشکنيم  ،تا درد ھای تازه ای
بوجود نيايد  .و اجازه ندھيد  ،آنھائيکه ارزشھای عقلی  ،علمی و منطقی را در کشور ما مورد تھديد جدی قرار داده بودند  ،بار
ديگر با خوردن شيرينی ھای تلخ  ،عظمت و جالل خانۀ ملت را به شرمساری تبديل نمايند و دو باره به سرنوشت ملت حاکم شوند .
مردم با بصيرت مان ديدند که  ،سنتگرايان افراطی ) مجلس نماينده گان ( بدون در نظر داشت منافع ملی  ،تصميم گيريھای
مصلحت آميز قومی و عقيده وی را شتاب زده با فرمول ھای نادرست آنھم وابسته به اجانب بر ملت تحميل و خواسته ھای مشروع
توده ھای وسيع کشور را ناديده گرفتند و در طی  4سال مسائل حادی را که حل ميکردند  ،پيچيده تر ساختند .
ھرگاه ميخواھيد مورد مؤاخذۀ خداوند قرار نگيريد و پيش وجدانھای تان خجالت نباشيد  ،به افرادی رأی بدھيد که جيب خالی و
مغز پُر دارند  .بااحترام
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