
 
 

 

 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 ۰۳/1۲/۲۰1۹             میر عبدالواحد سادات

 

 "و با مدل " ائتالف سیاسى"ىحكومت مشاركت مل"
 

، ه تقال و به در و دیوار زدنهاما سر انجام بعد از دو به اصطالح شوراى نامزدان" اختراع " و  " طرح "اخرین 
ت ترتیبیكه باشد ، باید در خوان قدرقایان ، امروز گپ دل خود را فاش ساختند ، كه بنام مبارزه علیه تقلب به هر آاین 

  " اولیاى امور " را متقاعد بسازند كه :شریك باشند و 
 

هواخواه انان دمار از  " ملیونها " ن آقایان " ناكام " كدام وزارت و سفارت را اعطا نمایند و در غیر آبراى این 
  برهم میزنند . را روزگار مردم بیرون و زمین و زمان 

  واالبصار ! ! !فاعتبرو یا ا
 

  ضرورى است : ، بل باجگیر و راه گیر و نه حقخواه ، تى براى این جالبان سیاسى آتذكر نكات 
 

قاى جان كیرى حكومت به اصطالح وحدت ملى را مطرح نمودند ، كالم آبه اساس نسخه  پنجسال قبل و زمانیكه  ـ
  علوم سیاسى ما ، نیز مصداق دارد : حضرت موالنا را نوشتم ، كه در مورد " اختراع " جدید نوابغ

 

 شيرى بى يال و دم و اشكم كى ديد
 دـريـيافـم نـدا هـاين چنين شيرى خ

 

  این به اصطالح شوراى شما ، نهاد فراقانونى است و طبعا از كوزه همان طراود كه در اوست !
و نظر را مطرح نماید كه در  باید همچو " نهاد " غیر قانونى ، نظرات و اعمال خالف قانون را مطرح و انجام دهد

  مغایرت كامل با قانون اساسى ، قانون انتخابات و قاعده بازى اشتراك در پروسه ملى انتخابات است .
 

  زیر نام مبارزه علیه تقلب كه اظهر من الشمس است ، بزرگترین تقلب خود را كتمان مینمایند :
و تذكره را بحیث مجوز كاندید شدن به كمیسیون گذارش داده  ءقایان هر كدام یكصد هزار امضاآدر اغاز ثبت نام این 

اند و اكنون كه چند هزار و چند صد راى بیشتر ندارند ، باید بحیث فریبكاران متقلب جریمه گردیده و بمراجع عدلى 
 معرفى گردند .

 

ز اساسى و شرط بقاى در حالیكه جنگ خانمانسوز هر روز دها قربانى از مردم مظلوم ما میگیرد و صلح بمثابه نیا
افغانستان باید در اولویت قرار داشته باشد ، این جالبان سیاسى بیشتر ازین حاكمیت ملى را كه به طور انحصارى 

 كمیسیونهاى انتخاباتى را بگروگان نگیرند . و مراجع اصلى اتخاذ تصمیم ،  بمردم تعلق دارد به بازى نگرفته 
 

دارد و یكى از عوامل حضور همچو كاندیدان است كه بحاكمیت ملى و اراده عدم حضور گسترده مردم عوامل متعدد 
مردم باور ندارند و تداوم شركت سهامى و كلیپتوكراسى ، را ضامن بقا و حضور شان در تیاتر مضحك سیاست 

  بازان دغلكار میدانند .
 

پاكستانى دولت موقت مساعد ن همچو اعمال ضد قانونى و خالف مصالح علياى مردم راه را به نسخه آدر غير 
 ميسازد كه در ان وقت براى لومپن هاى سياسى كدام دستمال گل سيب نيز نخواهد ، رسيد .
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