
 
 

 

 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
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

۲۹/۰۱/۲۰۲۰                  ملک ستیز 
                    
                   

  یدکتور حسن روحان یآقا
 

 ! ران یدولت »برادر« ا جمهور  سییر
 

 
: »آخر، دیفرمود افت، یپوشش  المللنیو ب یمل یهارسانه یکه از سو یشما در نشست رسم امروز

 : دیشد و ادامه داد انیشما نما یمایبر س یخندشیگاه ر! آندیساز یکیانتخابات را الکترون
 

 ساخته است«. یکی»حتا افغانستان انتخاباتش را الکترون
 

 از شما بپرسم: دیبده اجاز
 

  د؟یخوانیم کیدموکرات ،یعالانتخابات را در کشور جناب ایآ
 

 حاکم است؟  رانیبر انتخابات ا یارزش تیمشروع ایآ
 

 شود؟  جمهورسییر تواندیدر کشور تان م ستمیمنتقد نظام و س کی ایآ
 

  د؟یرا نقد کنرهبر کشور تان ایو  هیفق تیوال دیتوانیم د، یهست رانیا جمهورسییشما که ر ایآ
 

  شود؟یم تیاست در روند انتخابات شما رعا یساالرمردم یکه فلسفه انیب یآزاد ایآ
 

  ست؟ین شانیگراندیکشور شما زندان د ایآ
 

  د؟یارتان ثبت کردهدر کشو یشهروند ینام آزاد به یشما نهاد ایآ
 

 دارد؟ تیدر کشور شما مشروع استیاسیو س یحقوق مدن یتظاهرات که معنا ایآ
 

بر انتخابات افغانستان  دیمن مثبت باشد، کامال حق دار یهاپرسش نیشما به ا یهاپاسخ اگر
 رانیانتخابات در ا رامونیگفتن پسخن د، یتان باش یهاآن مواظب حرف ری. در غدیبزن خند«شی»ر
 نگهبان و رهبر معظم دارد. یشورا یرسم یبه اجازه ازین
 

آشکار  یهاانتیو خ یعالاز جمله دولت جناب هاینامشروع خارج یهایکاربنا به دست ندانه، مسوگ
شما  تی. اما، نه از طرف شما. وضعمیاشده هاخندشیتعداد عوامل مزدور، ما سزاوار ر کی یداخل
 بسنده کنم. جانیو هم اورمیآشکار ن یهامثال دیتر از ماست. اجازه دهدب یلیخ
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