
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 

 2۴/۴۴/2۴1۲             یوسفی الف.
 

 ؟کیست به انتخاباتما گی مردم ه بیعالقمسؤل 
 

دوست افغانستان درطی صلحمردم روشن است. افغانستان  در لمانیپار انتخابات عالقمندی مردم برای ثبت نام عدم
 رامشآ صلح و که دشمنان باعالقمندی فراوان ولولمانی و ریاست جمهوری پارابات انتخبار درچندین  گذشته هفده سال

رکت شندین بارچمظلوم کشورثبت نام کردند و رای دادند. مردم  ،دندکر شرکت میبریدند،هم  شانرا اعضای بدن شان
ادن د یمیدانند که را یخوببمردم حاال . تجربه کرده اند کامالً  جنایتکار« جهادی»ن ایحکمروااین را با  انتخاباتدر

 حقوقی ندارد. ارزش قانونی و ی هیچئدولت فاسد مافیا چنین انتخابات آنان در
لمان غیرقانونی است مگرهنوزهم همین پاران رسیده یاپه موجود سه سال قبل ب لمان: میعاد قانونی دورۀ پارمثال اول

ت تخابالمانی وسه دوره انانتخابات پار ۀدور دودر  قبالً مظلوم کشور  ادامه میدهند. مردم بکارغیرقانونی خود بزور
 وحمایتگران بین المللی شان «جهادی»تنظیمهای  مگر ،شرکت نمودند «جهادی»تنظیمهای  ریاست جمهوری جعلی

وازی می ئحکمروادو مرکز کوچک واحد یک کشور در آن نتیجهٔ در  که اندندشکی ئباچنان خیانت ورسوا را انتخابات
را درهم شکستاندند وآتش کشور ، اتحاد ملی میهنی ایجاد کردند دشمنی ادامۀ و ملیبرای تعمیل نقاق غیرقانونی را 

 روز کشته هر ما بیدفاع کشورمردم  ست کهسالها. افروختندما خصومت را میان اقوام برادر وپیروان مذاهب کشور
 اکمح این حلقات غارتگر مافیایی گیرند.را بمابیگناه ملکی مردم کشتن  جلونیروی وجود ندارد که هیچ  میشوند مگر
 جنگ هستند. در بین خود قدرت در چوکیها وتقسیم باالی با بیشرمی عام و تام شب و روز 

 هایمیتنظی متعلق به اراکینوالیان و اوالً د، نشو تبدیل یس جمهورئبه امر ر« جهادی»ک والی تنظیمیی: اگرمثال دوم
 دوو دشنامهای رکیک هر رسوایی ازبعد قبول ندارد. اگر  رااداری کشور  اوامر حکومت قانون و در« جهادی»

 خودش ،شخود جنایتکارمربوط از باند  را عوضی باید والی عوض شونداگرهم  اهای خارجیه کوبیدن در جانب و
عوض در برایش. برعالوه باید ی اش بپرسندئحکمروا در وقت را ند جنایات انجام شده ویتا هیچکس نتوا تعیین نمایند

 د. نداده شو مکافات ی اوئمافیاچندین کرسی وزارت و سفارت هم به باند 
جنایاتکاران و ناقضین حقوق  گانحمایت کنندغیرقانونی و هایخود سمبول« جهادی»تنظیمی  انحکمروای: مثال سوم
دین است. معافیت گلبگلبدین حکمتیار قاتل مردم مااز دولت کنونی  غیرقانونی نمونه بارز آن حمایت .ندبشرهست
« هادیج»تنظیمهایدولتهای فاسد  گذشته بیست وهفت سال در. است ینانه این دولت فاسدئخااعمال  از زمرهٔ  حکمتار

ونه مردم اکنون هیچگ .مردم انجام دهند نفعب را کاریهیچنتوانستند کشور بجز خونریزی و ویرانی در افغانستان در
 . دنندارآن چپاولگران حاکم وفاسد این جنایتکاران  انتخابات اعتماد باالی

زور و فشار وارد میکنند که باید برای انتخابات دلخواه این فاسد باالی مردم مظلوم ما : این دولت ارمهمثال چ
بدهند مگر امنیت محالت ثبت نام را تأمین نمیکنند. شما خود شاهد هستند که تنها  یجنایتکاران ثبت نام نمایند و را

وبیست تن زخمی گردیده. قاتل اصلی مردم  صد ل نفر کشته و یکدر یک ثبت در دشت برچی شهر کابل بیش از چه
 زور وادار ثبت نام میکنند و جلو قتل و قتال را نمیگیرند.     ه برا مظلوم ما همین حکومت فاسد است که مردم مظلوم ما 

 دراد سالم وآزانتخابات تدویر از طریق نمیتوانند کشور ندوستطو های سیاسی ملی رونی موجودت این نظام فاسد در
 وسقابل محسغیر که لمانیپار گروپ اعضای عدم موجودیت کمیت الزم مؤثردر .راه یابند مؤثر با قوت الزم لمانپار

میگیرند رارق زدست دشمن نی آلهٔ بحیث  مؤثریت ندارند بلکه لمان ارتجاعیپاردر نیروهای سیاسی ملی وطندوست باشند
 . بیشتراستنفع  ازآن بمراتب  که ضرر

 کنند اجرای وظایف ذیل الزم است.   برای انتخابات سالم که اعتماد ملت را دوباره با انتخابات احیا
حاکمیت دولت دوری کامل از با اوضاع و احوال کنونی در های سیاسی ملی و وطندوست نیرو مؤثر مبارزهٔ : الف
ا بهای خود را  شعارباید  طندوستست. نیروهای سیاسی ملی وحتمی ا آن جنایتکارنندگان او گرد کنونی فاسد

 سازند. وهمگام ههمرا ای مردمخواسته
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 ددولت فاس برمدنی مردم و فشار برادرانهٔ ارهای عملی اتحاد با شعباید  وطندوستملی های  نیرومبازره سیاسی ب: 
 الزم آن ازطریق مبارزات و تظاهرات مدنیبا شدت  انتخاباتبایکات ثبت نام . باشند ههمرا المللی شان پشتیبان بینو
 آزاد و شفاف با اشتراک وکمک مردم خود میسرشوند. خابات تانبرای تا زمینه  ادامه یابندسرحد  تا

دولت  دست آلهٔ  خود ساختهکنونی کمسیون . باید قطع شوند مداخله دولتوسایل ج: برای تدویرانتخابات آزاد وشفاف 
 المللی بوجود آیندطرف ملی و بین  کم بیح   و ینظارت مردم عوض کمسیوندرو د شوقرار داده  ملغیهمزمان باید 
 . آزاد و شفاف را درست رهبری نمایند سالم یانتخابات درفضاتا 

 طخامنیتی دولتی دفاعی در قواید: امنیت داخلی حوزه های انتخاباتی توسط دفاع خودی مردم سازماندهی شوند و 
  .ایفا نماید خود را دشمن نقش دفاعی مسلحانه تعرض حاالت عاجل وو در باشند عقبی مؤقعیت داشته

ود داشته باشند وج نیزکمیته تفتیش باید کم بیطرف ملی و بین المللی کمسیون نظارت انتخاباتی مردمی وح   ح: در جنب
اتی کاندیدان غشعار تبلی جلوگیری کنند.آینده کشور لماندر پار ود جنایتکاران و ناقضین حقوق بشرکه بتوانند از ور

کاندید درجریان کمپاین انتخاباتی به تحریکات قومی و مذهبی متوصل شوند باید از لست کاندیدان  ود، هرگاهکنترول ش
  حذف شوند.
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