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 انتخاباتی« تعهدات»اشرف غنی وپشت پا زدن با 
 
عوامفریبانه بمنظور کسب رائ و فریب مردم فقیر و « انتخابات»الف زدنها و صحنه سازیهای کاذب روزهای   

ملت مظلوم و بیدفاع درگیر درجنگ تحمیلی را بسرحد نابودی کشانیده «  دموکراسی»مظلوم افغانستان تحت نام 
 است.

در افغانستان ما به یک قاعدۀ کلی مبدل گردیده « زعامت»ضد ملی مدعیان « انتخاباتی»سیاستهای عوامفریبانه  
ور را است و اکنون بحران عدم اعتماد در بین مردم روز بروز هرچه بیشتروعمیقترمیگردد و راه نابودی کش

 میپمایند.
در نیمۀ اول سالهای نود میالدی عوامل خارجی ریشه های بحران در افغانستان با آغاز تشدید اختالفات سازمان 

 تروریستی القاعده با شیوخ مست تیل و دینارعرب فاز جدیدی خود را را شروع کردند. 
ی وسایل جنک سرد از کنترول ولی نعمتان سازمانهای تروریستی القاعده و امثال این دست پرورنده گان اجیر وحش

شان خارج گردیدند، وازمراکز تعلیمی مخوف خویش در خاک پاکستان عملیات تروریستی خود را علیۀ غرب آغاز 

 میالدی درنیویارک امریکا  گردید.  2001کردند که منجر به حادثۀ دلخراش یازدهم سپتمبر 

انسانهای بیگناه  شامل پیروان مذاهب مختلف بشمول  3000ز سه در نتیجۀ این حادثۀ دلخراش که به قتل بیش ا

مسلمانان انجامید، توجه جهان غرب بیشتر از پیش را دوباره با افغانستان نیز مبذول داشت و کشور دوباره 
 دستخوش توطیه های خارجیها بکمک عمال داخلی گردید. 

در کشور ما ملبس با پکول، چپن، « زعامت»نۀ      درافغانستان در سه دهه اخیر مشت از مدعیان عوامفریب تش 
لنگی، پیراهن تمبان و شیک پوشان هالیود برای کسب مقام و غارت بکمک مستقیم جارجیها جهت تطبیق اهداف 

 شوم شان وارد میدان گردیدند که پروسه تخریب همۀ منابع ملی مادی ومعنوی کشور را میسر ساختند.    
اوأل باید مورد قبول متخاصمین منطقوی افغانستان بوده باشند،  ثانیأ به زبانهای « عامتز»واجدان شرایط پذیرش  

خارجی پوره بلدیت کامل داشته باشند. چنین فرمانروایان نیاز دشمنان داخلی و خارجی کشورما همواره بوده 
 ومیباشد. 

ان اجیران را مانند قطار مورچه یکی در اوضاع و احوال کنونی دشمنان مردم افغانستان برای تطبیق اهداف شوم ش
 پی دیگری را رایگان با بسیار آسانی در افغانستان دیسانت مینمایند.

میالدی ریاست  2014سال « انتخاباتی»میالدی و بخصوص در  2009سال « انتخاباتی»در هیاهوی کار زار 

« ارگ شاهی»بمنزل مقصودش جمهور افغانستان شخصی اشرف غنی با سر و سرودهای کرکنندۀ بمنظور رسیدن 
  .هر چه در ادبیات سیاسی و اقتصادی حروف وکلمات وجود داشت وعده های بلند پرواز میان خالی و خیالی راداد

تصورات و امیدهای ملت محروم و مجبور افغانستان را به حدی بلند بردند، که بسیاریها فکر میکردند که بالخره از 
ز نموده و آرزوهای ملت مظلوم برآورده میشوند، مگر با تأسف مردم اینرا میان دود و باروت درخت سرو سب

 نمیدانستند که با این انتخاب از زیر باران در زیر ناوه استاده شده اند.
از یکطرف وضع فالکتبار وغارت چندین سالۀ باالی کشور که ناشی ازجنایات ومظالم سازمان تروریستی القاعده 

درافغانستان مسلط بوده اند، ازجانب دیگر تبلیغات بلند گویان « جهادی»دۀ تنظیمای بوسیلۀ حکومات دست نشان
غرب و وعده های بشمار شخص اشرف غنی را تبلیغ کردند که گویا  اشرف غنی اکثیر چنین وضع درافغانستان 

 است.  
حالج همۀ مشکالت کشور اشرف غنی  تنها و تنها دانشمند درجه دوم جهان اند و اشرف غنی به تنهایی میتوانند 

 باشد وبس.   
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و تالش جارجیهای برای تأسیس یک  2014« انتخابات»در نتیجه بکاربرد شیوه های جعلی عمال دشمن در

دوسره یک تیاتر ناکام مصروف کنندۀ خنده آور را بوجود آوردند، که چند نمونه نتایج کار شرم آور را « حکومت»
 در زیر بخوانید. 

پیش تشدید گردید و تلفات افراد ملکی و قوتهای مسلح کشور دو چند و سه چند افرایش یافته است. بیش از  جنک  -1

دولت ساحه نفوذش را در محالت از دست داده و گاهی مراکز والیات نیز شدیدأ تهدید میگردد که نمونه های سقوط 
ین صحنه سازیهای جعلی هیچنوع والیات نیز موجود است.  بآنکه دولت نمایشات صلح را تمثیل میکنند مگر ا

 مؤثریت ندارد. 

بحد سرم آور رشد نموده که جلوگیری و کنترول آن ناممکن است. در کشور مسابقات رقابتی بین فساد اداری   -2

 سران مفسدین بشدت آن جریان دارد که دورنما بازگشت از آن توسط ساختار دولت کنونی دیده نمیشود.

شده بوسیلۀ کمکهای خارجی در رقابت با سرمایه مواد مخدر و جنایی بخصوص با کاهش نیم بند ایجاد  اقتصاد -3

قوای نظامی خارجی فلج  و انارشی مطلق را در مارکیت بوجود آورده اند که باعث فرار سرمایه های ملی گردیده 
 است. 

 گی مینمایند.    % مردم کشور در زیر خط فقر زند65سطح فقر بیش ازپیش افزایش یافته اند و بیش از 

دوسره میگذرد، جنگ بر سر قدرت میان این دو گروپ شامل حکومت سطح « حکومت»بیش ازدوسال از کاراین 
ظرفیت را بحد پایین آورده اند که هیچ وزارتخانه  نتوانستد حد اقل نصف بودیجه ساالنه خود را تطبق نکردند اند. 

فاسد چند عضو « نظام»پارالمان غیرقانونی وابسته بخود   شدت بحران بحدی وسیع و فراگیر شده است که حتی
 کابینه را سلب اعتماد نموده اند. مگر حکمروان عوامفربب ارگ و قصر سپیداردر برابر آن چنین جواب میدهند.       

تقاضای حکومت این بود که پروسه استیضاح به " : "وی افزود. پروسه استیضاح وزیران کابینه به تعویق افتد
تعویق افتد و نظر حکومت باز هم همین است و خواهش حکومت اینست که مجلس نمایندگان شرایط کشور را 

کنیم که حکومت با حوصله مندی تمام آمادگی دارد که یک بحث سازنده را روی  درک کنند و باز هم تأکید می
های مختلف پارلمان به بررسی  مشکالت وجنجالها و هم چنان ایجاد ظرفیت های مهم در ادارات مختلف با گروپ

 بل   " بگیرد و برای آن یک راه حل مشترک دریافت نمائیم
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