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 مذهب م وبحساب قو پارلمان
 

 "  هر قوم و مذهب به اندازه نفوسش درپارلمان سهم داشته باشد"
 

  (اریحكمت یاقا شنهادیپ نیاخر)
   
آن اظهر من الشمس است  لیو ق لیموصوف كه تلون مزاج و نظر و عملكرد ف یطرح را نه بخاطر نظر شخص نیا

 :    میینمایم یساس مصالح افغانستان بررس، بل بنابر عواقب آن بر سرنوشت كشور به عزا نشسته ما و بر ا
شوم اجانب  یپالنها یرادرراستا یجهاد یها میرهبران تنظ ییوتجارب دردناك همنوا میهست دهیما كه مارگز متاسفانه

 خطرناك:     یو پالنها میباپاكستان بخاطردار ونیكنفدراس یوتاسرحد قبول
 ساختن    ایوگوسالویـــــ   
 ــــ لبنان ساختن   
 ساختن   هیــــ سور 

 . میینما شتریصدبارگز و پل ب دی، با باشندیانتظار " افغانستان ناكام " م در
 

هفته از  نیودرهم ندینمایگز م سمانیها رانام " صلح " مضطرب ساخته و ازاسمان ور میكه تنظ شودیمعلوم م یطور
 كه :    میدیمنصور شن ظیمسعود وحف ایض انیاقا تیزبان چند تن از رهبران جمع

 خواندند.  یدر شهر كابل را بر حق و عدالت خواه اشوب
 

 یطرح ها  ند،ینمایشهر ها دق الباب م یدر دستور كار قرار داشته و طالبان وداعش دروازه ها دیصلح با كهیحال در
 كرد.                              یابیدارزیوقانون انتخابات راچگونه با یوخالف قانون أساس یعمل ریغ
 

مردم  یاند كه رأ افتهیبا  " فراست " در انیپروسه انتخابات دردستوركار شان قرار دارد و اقا یوساده ناكام صاف
         در افغانستان:                      یعمل تیرا ندارند و در گام نخست سه " قوم " بزرگ و سه اكثر

 ــــ زنان     
 ـــــ جوانان   
   رانیــــ وفق  
 نخواهند داد.  یو دكانداران قوم رأ نیبه تاجران د یچگاهیه
 

أركان واموال خود   «ریبخ»،  دارندیم لیاجانب را تمث كیوپولوتی، ج  یها كه بنابر فقدان دولت مل میتنظ نیا نرویبد
 ایساحات نفوذ با طالبان قرار و مدار بگذارند و " حق " شانرا در دولت موقت و  تیو تثب میتا بخاطر تقس دانندیم

           ادا كرده باشند !!!                                                                                                            زیرا ن هیو تا حق همسا ندیمه " نمایو ... " ب یخان دولت نظام لیاسماع یبقول اقا
است و  یافغانستان فقدان دولت مقتدر مل لیپاشنه اش كهیاز موج ها  " ، و در حال میو ب   كی" شب تار   نیچن در
 یداری" است ، ب یدهشتبار " اسالم ییادگرایهولناك بن ی، مشوق سونام زیو انگر كایامر زیو مر كجدار یها استیس

را  یمل تیمتعهد بوطن و مردم باشد ، تا مردم بتوانند حاكم رانرسالت تمام منو دیمردم با یداریو باز هم ب یداری، ب
 .     ندیشانراانتخاب نما ندگانینما نیاعمال  و بهتر
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