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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

  
  

 11/31/2312         میرعنایت هللا آشفته 

 

 خون بی گناهان! ریختنبازهم در مورد انتخابات!؟ تحمیلی و 
 
های  انتخابگونه مجامله کاری؛ انتخابات شفاف، آزاد، دیموکراتیک، سرتاسری یکی از بهترین  بدون هر -: 1

 متمدن می باشد، که با تأسف ما فاقد چنین شرایط می باشیم. یآزاد ملت ها، در دنیا ۀقدرت؛ توسط اراد تعویض
  

ملت های خویش نمی بود؛ آیا سیاسیون  یاگر پافشاری اضالع متحده امریکا و ُشرکای غربی شان، جهت اغوا -: 2
 و برگزاری انتخابات بودند!؟ و واقعاً باور به دیموکراسی دارند!؟  فتنافغانستان از لحاظ ذهنی آمادٔه پذیر

 

انه شکل محدود، عوام فریبه اگر انتخابات!؟ دایر نشود؛ منافع ُشرکای قدرت ایجاب ننمایند و یا برعکس آن عمداً ب -: 1
 ج را می پذیرند!؟ئانتظار؛ پالن شده مشترکاً تقلب صورت گیرد؛ نتاتر از حد 

سال  1۳سال( و بازی گران 11اگر بلی؛ پس چرا اجماع !؟ )تقسیم قدرت( بین نیرو ها و چهره ها )ُنخبگان !؟ ناکام 
اده وم و پیامی را افای بنام پس لرزه های انتخابات را اختراع نموده اند!؟ چه مفه کلمهاخیر کشور، که خود تبلیغات و 

 می نمایند!؟ با تمام مخالفت های ظاهری؛ مگر کاندید ای محترم دو روی یک سکه قدرت نیستند!؟
 

 آیا انتخابات!؟ و نتایج آن در گرو امضای پیمان امنیتی قرار ندارد!؟ - :۴
 

انتقالی، عبوری !؟ ؛ در سطح آیا مخالفان مسلح پیمان امنیتی به شمول هواخواهان ایجاد یک حکومت مؤقت،  -: ۳
 )افغانستان شمول( رسیده اند!؟ ملی به یک تفاُهم مشترک بین االفغانی و یک طرح ملی

 

آیا هموطنانی که دور نامزد های ریاست جمهوری حلقه و حصار ایجاد، و مصروف کمپاین به نفع یکی از نامزد  -: ۶
زمین، قاچاق مواد مخدر، اسلحه و . . . دارای دوسیه های  های محترم هستند و در عین زمان بنام غاصب، مافیایی

آیا برنده انتخابات با وعده های بلند و  جرمی در محاکم دولت فاسد؛ متهم می باشند، به انتخابات واقعاً باور دارند!؟ 
 باال فردا چنین مبلغین و همکاران خود را به محاکم و زندان فرستاده می تواند!؟ 

 

ه در انتخابات!؟ کاندید معرفی نموده اند، حمایت می نمایند هم در دولت حضور فعال و جدی دارند، گرو های ک -: ۷
هم افراد ملیشه و مسلح در اختیار دارند، هم به اشغال باور دارند و هم ادعایی استقالل سیاسی و تشکیالتی دارند و 

شیوه های ضد مردمی و خواست بیگانه می خواهند هم در ترور، انتحار و انفجار دست دارند و مدعیانی که با چنین 
 به قدرت دست یابند آیا مردم افغانستان را توهین و فاقد شعور و فهم سیاسی به حساب نگرفته اند!؟ 

 

 آیا برنده انتخابات!؟ بدون مشارکت اکثریت و حمایت قاطع مردم، پیام آور صلح بوده می تواند!؟ -: ۸
 

 اللحت و نبود جانشین بهتر؛ صلح را بوجود آورده می تواند و مردم آنرا می پذیرند!؟ آیا سقوط قهر آمیز دول -: ۹
سال قبل؛ پذیرفته و در خون و رگ شان جریان  1۴33اسالم رادین مبین مشکالت بوده می تواند!؟ مردم افغانستان؛ 

ندارند؛ مشکل از بی عدالتی سیاسیون ظالم، فاسد، غاصب، قانون شکن و . . . دارند؛  یبا دین اسالم هیچ مشکلو دارد 
زن و مرد افغان، خواهان عدالت، تأمین امنیت، صلح پایدار و عادالنه، ایجاد کار، تحقق قانون یکسان، بر همه اتباع 

 می باشند!   جامعه، برابری درعمل و . . .
 

سال گذشته دفاع در برابر 11یمان امنیتی که: در یا عدم امضای پ ءبا امضا -: 13
ایران؛ پاکستان را در قبال نداشت، آیا در : همسایه های بد خواه ۀمداخالت مسلحان

 آینده خواهد داشت؛ به چه استناد!؟
 

اتیک مودولتی؛ حمایت دیپل م دولتی و غیرزپرورشگاه های تروری از منابع و-: 11
 و مالی صورت می گیرد، چرا!؟ 

 

کدام یک از کاندیدا با کدام تیم نیک نام، کار آمد !!؟؟ و امکانات؛ چنین  -: 12
 نمایند!؟ معضالت را رفع می
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 2تر 2 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 

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

 

بیگانه، کاری از پیش برده نمی شود؛ مگر مداخله در  ۀشکوه، گالیه و بهانه جویی از دست استعمار و مداخل -: 11
 کشور های دیگر وجود ندارد!؟

 

سال اخیر مسؤولیتی ندارند، بار ها پیشنهاد  1۳یر ما؛ که در حوادث ببار ها هموطنان آگاه و خچه باید کرد را  -: 1۴
داده اند؛ این حقیر کمتر از هیچ نیز طی نوشته های متعدد، حضور اهل علم و سیاست، در حد فهم، درک و امکانات 

اد های ارایه داده ام که: بعد از ختم افغانستان را، پیشنه ۀراه بیرون رفت معضلبرای دریافت عملی و نه شعار، 
 برندٔه!؟ خواهم داشت!محترم انتخابات!؟ و نتایج آن در صورت باقی بودن عمر؛ و ایجاب زمان، اعراضی خدمت تیم 

 

آیا با تعویض یک چهره در رأس هرم قدرت یا ایجاد پوست صدارت!؟ متباقی همین آش و کاسه این همه  -: 1۳
 تواند!؟ مشکالت عدیده حل شده می

 خاکی باید مسالمت آمیز زندگی نمایند! ۀرــا؛ با سایر ملل کـا پا بر جـی ملت هـی روند؛ ولـی آیند و مـم ـیایـدولت ه
 

 پاینده و جاوید باد افغانستان واحد و یک پارچه!
 

 وحدت ملی و درک سالم آن ضامن پیروزی ماست!
 

 پایان
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