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 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 ۰۳/۲۰۲۰/ ۱۸(                                  انتخاب وبرگرفته شده از بخش نظر سنجی )افغان جرمن آنالین  

 

 کشد  یبال م  رسد،یمرگ مورچه فرا م  یوقت
 

 سیدعبدهللا کاظمداکتر از قلم :  

 

عقل و  نیدر هفت ماده خواندم، به ا "دولت همه شمول" لیبر تشک  یطرح نام نهاد داکتر عبدهللا عبدهللا را مبتن یوقت

رفتم که   رتیپاشند، به ح یو بنام طرح اساساً "فضله" م کوشندیکسب قدرت م یوار برا وانهیعده که د کیفراست 

خود اجتماع  یبار در قصر ها نیزده دور هم چند خیتار وباخته  دانیچه روزگار در وطن است که چند م نیا یاله

 است که نه سر آن معلوم و نه انجام آن واضح است.   یهمه تفکر و تعقل شان طرح ۀنموده و باالخره عصار

نقض قانون   ، یقانون اساس کمیو  تقلب گسترده، نقض ماده شصت لیطرح آمده است: »متاسفانه به دل ن یآغاز ا در

شکل گرفت و  یبحران انتخابات ،یانتخابات یهاونیسیکم یطرفیب تیو عدم رعا یانتخابات یهاانتخابات و طرزالعمل

 تیکشور، وضع یای. اکنون مصالح علدینجامین ییجه نهایدر مطابقت با قانون، به نت ۱۳۹۸ یجمهور استیانتخابات ر

حل  یاسیتوافق س قیها، از طرطرفهمه یبحران، با خودگذر نیکه ا کندیم جابیو پروسه صلح، ا  یحساس کنون

 گردد«.

آنرا با کدام   یقسمت ها یباق کنند،یاد ماستن ی ماده قانون اساس کیدر آغاز به  یاند که وقت دهیآنها از خود نپرس مگر

نافذه کشور بوده و کامالً فاقد  یبه قانون اساس ریطرح نام نهاد مغا نیبخشند؟ همه مواد ا یم تیمشروع یقانون اساس

کشور عمالً خط بطالن   یو بر قانون اساس  دهیازیدست    ییعمل کودتا  کیآنها به    بیترت  نی. با اباشدیم  یقانون  تیمشروع

 " بسازند. یریخم ینیخود "ب ی" برایاسی"توافق س قیاز طر خواهندیو م دهیکش

کشور در   یایشناخته است. مصالح عل تیو جهان آنرا به رسم دهیانجام ینهائ جهیبه نت یجمهور استیر انتخابات

حکومت  لیکند و از تشک  نیخابات تمکانت یرسم جیبه نتا دانیکه طرف بازنده م کندیم جابیا یحساس کنون تیوضع

به  یبپردازد و لزوم یچتر دولت به مفاهمه و همکار ریو در امور صلح ز دیاجتناب نما یقانون اساس ریمغا یمواز

 .شودینم دهید یاسیکدام توافق س

گروه قدرت طلب  نی" ا دنیواضح "بال کش یطرح نشانه ا ن یکشد. ا یبال م رسد،یمرگ مورچه فرا م یوقت ندیگویم

 تیگروه را به راه راست هدا نیبزرگ ا ی. خداکندیم انیشدن از عقل ومنطق آنها را ب گانهیزمان ب ن یاست که در ع

 و ملت و وطن رحم کنند. ودو بحران زاء دست بکشند و بر خ جهینت یب یکند تا از تالشها
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی  غالم بچه هاکشورموجودیت بیرق ی ایرانی ها آخوند  معمول عرف خالف بر:   که   ید ئفرما بتوجه  
 . می گیرند   نادیده   ،  راخود  خارجی 
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