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 1تر 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

  
  

 11/61/0614 میرعنایت هللا آشفته
 

 پس لرزه هایى که قبل از انتخابات!؟
 !هدفمند در خورد مردم داده می شد؛ به ثمر خواهد رسید

 
 

 قابل توجه نسل سوخته؛ جوان های وطن دوست، شریف، خون گرم، احساساتی و خوش باور!
 

خود؛ دو بار آگاهانه در پروسه ای به اصطالح دیموکراتیک بنام انتخابات!؟ ریاست  تأریخیشما بنابر درک و رسالت 
آزاد و شعور بلند سیاسی تان بود، و نه خدا ناخواسته تحت  ۀمودید. یقیناً به خواست و اراداشتراک ن 1۱۳۱جمهوری 

که داشتید؛ به نامزد  یبه دالیلی خاص ؛ تطمیع و . . . رفقا تأثیر حزب، تنظیم، سازمان، نقش بزرگان، دوستان،
 نموده، رأی خود را به آرزوی بهروزی استعمال نمودید.؛ اتمام حجت تبعهظیفه، وجیبه و مکلفیت ابر ومطلوب تان، بن

رم؛ خیلی با اما گیرنده گان این امانت، برعکس شما جوان ها، با تمام احترام به شخصیت فردی هر دو نامزد محت
سال گذشته کشور،  ۱۳تجربه، سیاست باز؛ با تیم های آلوده و افراد کارُکشته ی باران دیده و مسؤول در حوادث تلخ 

 می باشند.
به نام هزاره، ازبک ؛ علیه هم قرار داده بودند، بعد مسلمانو  کافرآنانی که در گذشته ای نه چندان دور ملت را به نام 

یک دیگر را معرفی نمودند. بعد از جنگ های داخلی،  پاکستان و . . .  وو سنی، جاسوس ایران  تاجک، پشتون، شیعه
م، زم، سکتاریزکشور بستند و شعار های فاشی ۀیده؛ کمر به تجزیز دولت فرو پاشیم بجا مانده اتخریب کشور، غارت غنا

تالف سازی، جبهه سازی، حزب ئاهد ده ها شا شمارا سر دادند. پس از صدور حکومت ُبن؛ عقب گرا و پیش گرا 
سال، مجبوراً رو به  1۱سازی، روند سازی و . . . بودید که در نهایت خالف تمام ادعا های کاذب شان، پس از 

 تدویر دو دور انتخابات با پول بیگانه در کشور فقیر و میلیون ها جوان بیکار، نمودند.
امروز دلیل  و . . .  علیه هم دیگر در سطح کوچه و بازار مثل قاق روده با وارد نمودن اتهامات و بر چسپ زدن ها 

از ت، زمینه قهرمان سدو کارمند ظاهراً خدمت گزار؛ یکی پولیس و دیگری بلند پایه کمیسیون انتخابا باخت خود را، 
 ن ساز ملی!!؟ می دانند.ئملی!!؟ و خا

 

نسبت بر عشق و عالقه ای که به انجام خدمت صادقانه  بناخیل صاحب و ظاهر صاحب؛ شاید هر دو عالی جنابان امر
و یا عکس آن باشند؛ زمینه را به آزمون شدگان ملت؛ تصادفاً یا عمداً مساعد ساخته، که  ندشان داشت ۀبه وظایف محول

را  یوطن، یک بار دیگر خون های فراوان نجیب ترین فرزندان میتوان با استفاده از احساسات پاک شریف ترین و
 ریخت.

مردم دردمند ما تجارب کافی دارند و باید شکار دسایس مافیای قدرت و متکی به بیگانه به اشاره این یا آن استخبارات 
تعدای از کشور های اسالمى شاهد آبستن  خارجی که اهداف دیگری را در منطقه تعقیب می نمایند، قرار نگیرند. 

 افغانستان این نکات را جداً در محاسبات خود، باید داشته باشند. ۀتجرب یک سلسله جنگ های مذهبی بوده که ملت با
 

را که قبالً خود طرح پس لرزه ها  رت می باشد. اصطالح ی قددرت در دست همان مافیاضیه؛ حفظ قدر ُبعد داخلی ق
توسط جناب قانونی صاحب و در خورد مردم داده بودند، امروز ایجاد می نمایند؛ تا پالن از قبل طرح شده ای را که 

اگر نتائج  !؟عهده دار مهار پس لرزه ها در روز انتساب شان در ُپست مارشال مرحوم در پارلمان کشور بیان شد؛
 تطبیق نمایند. ،باشدا در واقع نفی انتخابات( میسازش، معامله یه در انتخابات مطابق میل نباشد )حاصل

 

 ت واحد افغانستان!به امید وحدت و همدلی آگاهانۀ مل
 ملی یُووالي د گد کور د ژغورولو او ساتنى ضامن دى!

 نابود دى وي د یو موتي افغانستان کوړني او بهړني دوښمنان!
 نابود دى وي د هیواد د ژبني، سمتي، او مذهبي سیاسی دالالن!

 

 1۱۳۱جوزا  0۲       هللا آشفته په درنشت میرعنایت
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