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 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

  
 

 22/42/2412                     ا، بهار
 

  است شده منتقل کابل و تهران به اند ایستاده سر دو پا آباد اسالم و پنجاب
 درین اوضاع جاریه و خطرناک هوشیاری و دقت الزم در کار است

 

 ملی اجماع یک در را خود حرکت اساس و شده پیدا غنی داکتر اشرف بنام شخصی دیگر بار سال پنج و سی از بعد

 .کند می مطرح افغانی

 و کاکا برادر و خواهر ما، اوالد ما،. شود می سوختانده قومی مسایل تنور در افغانستان که است سال و پنج سی

 این از و اند ایستاده ها آدم تعداد یک تنور این دور به و. شوند می انداخته تنور این در ما مادر پدر و ما، مامای

 .اند شده میلیاردر طریق
 

 افغانستان؟ در است گپ از خود بپرسیم: چی 

 است؟ شده جدی اینقدر کنونی انتخابات چرا 
 

 سرکار خواهند می کسانیکه. است شده وعده های دالر کمک میلیارد شش و سی باالی است، دالر میلیاردها سر گپ

 .کنند می مصرف رسیدن قدرت به برای هم میلیون چند که مسلما   و ببرند را ها پول این خواهند می بیایند،
 

 !بگیر را هوشت هموطن

 هم را چانس آخرین دیگر شدیم به دور و افتادیم است، کرده مطرح غنی داکتر که ملی اجماع این از ما بار این اگر

 .دهیم می دست از

 در ها قصابی ندهند. رأی که ترساندند وسایل همه با را مردم و آفریدند حماسه کردند، آمیز مسالمت انقالب مردم

 که آمدند و شکستاندند شده بود ایجاد شان برابر در که را موانع همه مردم نیایند. بیرون مردم که شد شروع کابل

 همان امروز که بود مردم قهرمانی همین و. خواهیم می را خود آیندۀ ما که گفتند جار به و بدهند را خود رأی

 حاال بود، مستولی افغانستان در ترس فضای همان انتخابات از پیش یعنی قبل هفته دو که را وحشت و ترس فضای

 داخلی پایگاه است، شده داده سازمان پدیدۀ یک افغانستان در وحشت و ترور که دانیم می ما همۀ و ندارد. وجود

 ندارند. هراس زیاد هم مردم و ندارد
 

 :که آورم می یادت باز هموطن

 شود؟ می چطور شمال پطرول پروژۀ اینکه به هستند مصروف عده یک

 ندارد؟ کی و دارد سهم مقدار چه کی

 کند؟ می چطور و چی کی

 شود؟ می چطور قرارداد آن و شود می چطور قرارداد این
 

 زنی چانه که هستند باسواد ها نیمچه تعداد یک قرارداد ها این باالی و است شده گذاشته سر میز قرارداد ها همه این

 کنند. می معامله و

 به ها قرارداد همین که میزها همین سر که دارند اطالع همه و دارید اطالع هم شما و دارم اطالع هم من حاال،

 . است ننشسته ها میز این باالی غنی داکتر اشرف شود، می گذاشته جگره و معامله

. نیست آن یا این برعلیه دادن دشنام. بگوئیم بیراهه و بد را دیگری آن کاندید، یک از دفاع به که نیست این ما مشکل

 هستیم، مسئاله این شامل جامعه احاد ما همۀ البته که است این از عبارت قرار دارد ما مقابل در که اساسی مشکل
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه 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

 

 انسان یک که نکنیم فراموش و شود. می گرفته تصمیم وطن این سرنوشت بارۀ در ما چشمان برابر در که است این

 ندادید؟ هوشدار ما را نحس و شوم آینده این از چرا شما که بگوید و بگیرد را ما یخن فردا که دارد حق وطن این

 ماندید، خاموش بودند، خوابیده بار نکبت و آور عق های معامله این پشت در تیمی که های فریب این در چرا و شما

 کردید؟ پایکوبی آن یا این نفع به و کردید روپوشی
 

 آیندۀ مسؤولیت در که باشید مطمئن نکنیم، مطرح را حقیقت و نگوییم اگر که است این از عبارت ما مشکل

 تا باشیم، نکرده برآورده نظر این از را خود مسؤولیت ما تا زمانیکه و. هستیم شریک سیاسی جرم در و افغانستان

 خوش دل انتخابات خشکیدۀ اسکلیت با را خود و نفهمیده ایم را انتخابات در گیری موضع معنی اصال   ما وقتآن 

 . کنیم می
 

 ! هموطن

 و پنجاب سراسر امروز که نیست تصادفی هیچ رود. می نامعلوم سرنوشت یک طرف به افغانستان که باشد هوشت

 امروز و نرسند. دیگری عدۀ و یک برسند قدرت به کاندید ها تعداد که یک این برای اند. ایستاده سر پا آباد اسالم

 باشد. شده منتقل کابل به تهران اینکه مثل است، جریان در کابل در تهران های کوشش ترین جدی و ترین عمیق

 دارند؟ مصلحت چه ها این

 ها این نحس نیات من هموطن هر بیاید. عبداله و نیاید غنی اشرف داکتر خواهند می که است در این شان مصلحت

 داند. می افغانستان و افغان سرنوشت سال ۵۳ مورد در را

 کنونی؟ انتخابات پس در است گپ چی پس

 افغانستان که باشد تان هوش که کنیم می مطرح برهنه و کنیم می تکرار پیوسته ها گپ همه داشت نظر در با ما چرا

 رود. می شوم و نامعلوم آیندۀ یک طرف به

  است. بینی پیش قابل اقل حد که بگذاریم کسی بدست را وطن آیندۀ و شویم بیدار باید ما حاال همین و اکنون و امروز
 

 ! عزیز هموطن است این مسئاله

 یکبار دیگر اگر که باشید داشته به یاد رود. می پیش نامعلوم آیندۀ یک طرف به افغانستان که دهم می تان یاد باز

 دیگر چانس این گرفتیم، نادیده و آنرا لغزید ما دست از است، کرده مطرح غنی اشرف داکتر که افغانی اجماع چانس

 .آمد نخواهد ما دست به هیچگاه

و  کنید ارزیابی جامعه تمام نفع به را قضایا ملی و سیاسی هوشیاری با و شجاعانه، نترسید، غنی، داکتر از پاکدالنه

و سر زمین  پدری تان را از چنگ گـُرگان و   کنید. جانانه حمایتاز او   دارد پشتیبانی را ملی منافع کسیکه از هر

 الشخواران نجات دهید. این آخرین چانس ملت خاموش أفغانستان است.

 
 .باد ما میهن کهن نگهبان خداوند
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