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 22/62/2612 میرعنایت هللا آشفته

 

 عبدهللآاقاى عبدهللا 
 میز به گونٔه اهانت آ تمام و مسؤولیتيبا بى 
 را به" گوسفندی بودن" متهم نمود!یا بخشى از ملت  ملت افغانستان

 

انکشافات اخیر نشان دهندٔه آن است؛ که خالف پالن ب، کشور های بازیگر، سالمت افغانستان را به نفع خود و منطقه 
 دانند. بناًء به بهانٔه نتائج انتخابات!؟ تجزیه کشور، که ناممکن می باشد، توصیه نشد! می

دیده، نکاتی را خدمت شما سروران وطن دوست به عرض می رسانم: تا هر یکی ما در  هموطنان دردمند و کوره
 روابط شخصی و سیاسی خود مسؤوالنه و آگاهانه برخورد نماییم.

 

 شد یا خیر؟ جوابش را نامزدان محترم انتخابات ارایه نمودند. انتخابات تقلبی یا شفاف و دیموکراتیک برگزار -:  1
یا پروسه؛ درک سیاسیون ما بود یا تحمیل شده. نقش دولت، اپوزیسیون دولت در داخل دولت، انتخابات پروژه بود 

 برای تداوم قدرت خویش پالنی را مطابق قانونی که خود ساخته و هرگز اعتباری نزد شان نداشته، نیز کاری نداریم.
 به شما هموطن محول می گردد. زی قضاوت راالی جنابان داکتر عبدهللا و احمد، عبه شخصیت های محترم -:  2
عده ای از شخصیت های محترم، وطن دوست، مؤمن، پاک نفس، مسلکی با سابقٔه نیک که در واقع سرمایه  -:  ۳

 های معنوی کشور اند، خوشبختانه در هر دو تیم محترم انتخاباتی حضور دارند.
 به مناهره حاضر نشدند، ولی تعهدات نامزدان گرچه ملت به" گوسفندی بودن" متهم گردیده است و جناب عبدهللا -:  ۴

محترم مبنی بر این که کدام قریه ها به ولسوالی، کدام ولسوالی به والیت، کدام والیات به درجه اول ارتقاء داده شود، 
احداث بند  ، استدیوم های ورزشی، احداث جاده های اسفلت شده، اعمار بنادر تجاری،ین هوایی، پوهنتونا میاددر کج

های برق، شبکه های آبرسانی، تأمین امنیت، طرح ستراتیژی سیاست خارجی، ایجاد حکومت دلسوز و کارا، تأمین 
 شد. گفتهامکانات، به مردم "گوسفندی"  عدالت اجتماعی، اقتصاد شگوفا  و . . . بدون ارایه

معاون دوم خلیلی صاحب و سایر حلقه  کمیسیون محترم انتخابات که به مشوره جناب کرزی صاحب، مارشال فقید،
های تأثیر گزار بوجود آمده بود و دور اول انتخابات به نفع تیم محترم اصالحات و همگرایی تمام گردیده بود، بار ها 
از بی طرفی جناب کرزی و کمیسیون انتخابات اههار رضایت نمودند. این در حالی است که خود کمیسیون بیش از 

 را به دلیل تقلب از وهایف سبک دوش نموده اند.کارمند خود  ۰۳66
کمیسیون انتخابات را، قهرمان ساز ملی!!؟ و  رتبۀکی پولیس و دیگری مقام بلند دو تن کارمند خدمت گزار؛ ی -:  ۰

خیل صاحب و هاهر صاحب؛ بنابر عشق و عالقه ای که به جنابان امرنند. شاید هر دو عالی خاین ساز ملی!!؟ می دا
و یا عکس آن باشند؛ زمینه را به آزمون شدگان ملت؛ ت به وهایف محوله ای شان داشتند خدمت صادقانه نسب انجام

تصادفاً یا عمداً مساعد ساخته، که میتوان با استفاده از احساسات پاک شریف ترین و نجیب ترین فرزندان وطن، یک 
یه کشور پیش رفت!؟ این افسر محترم پولیس جناب بار دیگر خون های فراوانی را ریخت؛ و تا سر دادن شعار تجز

جنرال صاحب هاهر؛ قبالً نیز با شهامت و صراحت لهجه در مطبوعات و تلویزیون؛ در مورد اختطاف های سازمان 
یافته، سرقت های مسلحانه، غصب جایدادها، زورگویی های جناب هللا گل مجاهد یکی از نماینده های خانه ملت!؟ و 

م انتخاباتی محترم اصالحات و همگرایی، مستند ادعا نمودند، که با تأسف نه لقب قهرمان ملی برایش ستاد فعال تی
 پارلمان اندک ترین توصیه ای صورت گرفت! ۀگردید و نه به جناب نمایند ءاهدا

مزدان محترم سارقین بانک ها، غاصبین زمین، قاچاقچیان مواد مخدر و . . . ( طرف انتقاد نادولت پر از فساد ) -: ۶
بست شامل دو تیم هاهراً رقیب هم شامل گردیده اند. حال چگونه برنده ای محترم، حکومت عادل  انتخابات؛ همه در

 و خدمت گزار را به ملت گوسفندی وعده می دهند.
، هر زمانی که پای سازمان ملل متحد برای میانجگری جنگ های داخلی بما آموختانده استتجارب سیاسی  -: ۷

رین ضربات وپ های متخاصم و درگیر، برای صلح مطرح گردیده است، مردم مسلمان و اسیر ما زیر شدید تگر
و نارنجك جهت امتیاز گیری بیشتر در مذاکرات صلح!؟ که تا هنوز بوجود نیامده، قرار راکت و بمب هاى دستى 

همان شیوه ضد ملی می باشد که به اصطالح گرفته اند. بناًء این بی نهمی های اخیر در شهر ها و خیمه شب بازی ها، 
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"در مرگ بگیر که به تب راضی شود". یعنی همه چانه بازی های سیاسی می باشد که تیم برنده باید به باج دهی!؟ 
 تمکین نماید.

  

جوانان شجاع، تحصیل یافته، صادق، وطن دوست و فارغ از تعصب قوم، زبان، سمت، مذهب، و . . . شما که  -: ۸
طن فروشی به شرق و غرب متهم نمی باشید، شما که به راکت پرانی، قتل، کشتار و بر بادی هم شهریان تان به و

متهم نمی باشید، شما که به جاسوسی و فساد اداری، قاچاق اسلحه، غصب زمین و . . . متهم نمی باشید؛ با تمام این 
ادی، عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، شایسته همه صفات و شایستگی ها و آرزومندی تعالی، ترقی، پیشرفت، آب

سال اخیر،  1۳سال و  ۳۰ساالری و . .  . که نسبت به وطن محبوب خود دارید؛ چرا سیاسیون آزمون شده و ناکام 
شما را دست کم گرفته، از احساسات پاک تان سوء استفاده و تا سرحد "گوسفند"، مورد اهانت قرار می هند!؟ چرا 

هنوز شما جوانان را استادانه در دام کلمات هاهراً دلسوزانه منطقی ولی سخت خائنانه، در برابر هم سیاسیون ما تا 
 قرار داده می توانند!؟

لطفاً به این لست توجه و منطق قوی خود را مستقالنه به کار ببرید، چه خبر است به این ترکیب قومی، مذهبی، زبانی 
 ؟ تا چه زمانی این دو روی یک سکه باعث ایجاد تفرقه می باشند!؟؛ چراعمق گپ از چه قرار می باشد و سمتی! در

 

 ملتی که از تأریخ نمی آموزد، تکرارش می کند!
 به امید حاکمیت عقل بر احساسات و تعصب کور!

 هان همه رفتند، ملت ها مانده بجا!شا
 ازماست که برماست!

  

 انتخابات! حضور آقایان یک فامیل، در تیم های هاهراً رقیب هم در
 

 و       آقای محمود کرزی در تیم رقیب یعنى اصالحات و همگرایی وم کرزی در تیم تحول و تداوم آقای قی
 و       آقای ولی مسعود در تیم هاهراً رقیب تحول و تداومآقای احمد ضیا مسعود تیم  

 م هاهراً رقیبآقای اسحاق گیالنی در تیو        ی پیر صاحب گیالنی تیم تحول و تداومآقا
 آقای بریالی قدیر در تیم هاهراً رقیبو        )قدیر( تحول و تداوم آقای حاجی دین محمد

 آقای وحید هللا شهرانی در تیم رقیبو         تیم تحول و تداومآقای شهرانی  
 آقای ذبیح هللا مجددی در تیم هاهراً رقیبو        و تداوم تحولمجددی در  سبقت هللاآقای 

 

 لطفاً تکمل اش نمایید؛ در صورت اشتباه ذوات محترم از قبل معذرت می خواهم.
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