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 !نم نظر امریکاو  انتخابات

 
 
 امریکا   مردم  به    اهانت  همه  از  قبل  و  سیاسى  فحاشى  ګى،  هرزه  وحشى،  غرور  استکبار،   از  نمونهءکامل  ترامپ  د.

 .دباش نداشته که امید و ندارد یاد به نظیر  امریکا  تأریخ در ترامپ روشهاى بود.
  سویهء   بى  و   اى  کوچه  خیزهاى  و   ژست   ادبیات،  افغانستان،   قبال  در  شان  سیاستهاى  آخیرا  و  شرقمیانه  سیاستهاى

 تحقیر و توهین جهان، و اروپا   در  امریکا  متحدین حتى تحقیر و توهین جهان،  در سیاسیون تحقیر و توهین  ترامپ،
 غیر   حتى   هاى  لطمه   جهان  و  امریکا  در   مسلمانان  و  پوستان  سیاه  همه  از  قبل  و  دینى  اقلیتهاى  سایر  و  دیګر  ملتهاى

  زمان   یا   و   دشوار  سخت  امریکا   بعدى  سیاسیون  براى  آن  ترمیم  که  کرد  وارد  امریکا   رفش  و  عزت  به  التیمام  قابل
 . تګرف برخواهد در را زیادى
 ریاست  انتخابات  بازندهء  ترامپ  دونالد  و   اعالن  امریکا   جمهور  رئیس  مین  46  بایدن  جو  آقاى  /۰7/11/2۰2۰  امروز

  فرمان   سفید  قصر  در  خود  حاکمیت  روز  اولین  به  که  است  داده  وعده  قبالً   بایدن  جو  آقاى  ګردید.  اعالم  امریکا   جمهورى
 . دکر خواهد اعالن ملغى  بود، شده قایم و صادر دونالدترامپ توسط که را امریکا  به مسلمانان  ورود منع

 وجود  ایشان  نظریات  مورد  در  مثبتى  و  خوبى  اطالعات  و  معلومات  کرد  خواهد  چه  افغانستان  به  رابطه  در  اینکه
  بکشند.   حالت ازین  دست  دیګر  که  است  افغان   سیاسیون  بر   لیسى  کاسه  به امید  و  امریکا   نګرى  دست  از   قبل   اما  ندارد،

 سیاسیون.  دش  بردار  دست  باید  آن  از   و  باشد  نداشته  توجیه  دیګر  باید  چاکرى   و  نوکرى  ها،  مجبوریت   از  توجیهات
  تا که کارى  کنند، دفاع  افغانستان  و افغانستان مردم  عزت و شرف از قاطع صورت  به که  دارند جدى  ضرورت ما 

 و  امریکا  فشار تحت  افغانستان داخل  در پاکستانى( سرحدات ) خادردار سیم دیوارهاى و خط ایجاد  اند. کرده نه  حال
 . لمحا   حدى  تا   و  خیالست  و  )بود(  است  خواب  برداشت،  خواهد  افغانستان  علیه  شرارت  از  دست  پاکستان  اینکه  یدام  به

  به  و افغانستان داخل در  پاکستان سازى سرحد عمالً   و کشى حصار به توافق  به افغانستان، در دهشت و ترور  ازدیاد
  کرده   توافق  و  کرده  نه  توافق   آن  به  شجاع  شاه  که  ستا  کارى  کیلومتر،  262۰  حوالى  و  امتداد  در  پاکستان  خود  میل
 جداکردن  بودن   انسانى  غیر  حتى   و  مشروع  غیر   بودن،  قانونى  غیر  بودن،  نادرست  برعالوهء  حالت این  توانست.  نمى
 . دندار  و نداشت افغانستان در استقرار و صلح تأمین به ربطى ملت، یک
  را   پاکستان  استابلشمنت  و  پاکستان  صریح  دشمنى  افغانستان  ضد  و  افغان  ضد  اخیر  فتواى  در  الحق  موالناسمیع  پسر
 زدن دمبک به میان درین هم ها  پدرام مانند شرارت دیګر نوکران که کرد ثابت  کماکان افغانستان و افغان ملت علیه

 چسپیدن  نه   و  ام  چسپیده  نه  فرد  به  من  کنند.  براندازى  نظام   افغانستان  در  تا   داده  هم  دست  هم  به  همه   و  پرداخته
 حزب  جانب  از  ګذشته   سال  انګلستان  در  اګر  ام.  افغانستان  در  براندازى  نهاد  و  براندازى  نظام  مخالف  من   میخواهم.

  حاکم   حزب  جانب  از  هم  آن  و  مرتبه  سه  اسرائیل  در  و  ګرفت  صورت  و  اعالم  سراسرى  انتخابات  مرتبه  دو  حاکم
  ابتکار   چنین  افغانى حاکمیت  افغانستان در چرا  شد، قوى شتربی قوت با  حاکمیت نتیجه در و ګرفت صورت و اعالم
  برطرف  نیز جمهورى ریاست انتخابات به وارده لطمهء تا  دارد نمى اعالن را چیز چنین و ګیرد نمى بدست را عمل

 دهءارا  به  جهان  و  نموده  پیدا  هم  را  انتخابات  در  اشتراک  فرصت  نیز    ها،  عقل   مدعى  دیګر  نیروهاى  و  طالب  حرکت  و
 بدست  متیقن   صورت  به  نیز  را  افغان  ملت  رضایت  کسب  براى  تالش  و   عمل  ابتکار  داشتن  به  افغان  حاکمیت  نیک

 .دکت عمل قوت  با  بیشتر آورده،
  کنندهء   ویران  و  کن  خراب  یا  داد  خواهد  رأى  را  و...  آب  کنندهء  مهار  و  خان  کمال  بند  کنندهء  اعمار  افغان  ملت  آیا 

 .  تاس واضح جواب  آنرا؟
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  کتله  و سازمانها  احزاب، هاى برنامه و ها  نسخه تطبیق مشروعیت مرجع است  مسلمان قاطع اکثریت  که افغان ملت
  معامالت   و  کنفرانسها    در  نباید   ارزشها   این  است.  آن  شامل  نیز  جمهوریت  و  اسالمى  امارت  که  است  افغانى  هاى

 . دکنن پیدا تطبیق وعیتمشر  ملت جانب  از بلکى ، ... و قطر دوحه، در استخباراتى،
  آنرا   مقابل  جانب  که  را  صلح  مذاکرات  قطر  در  نشسته  طالب  ګروه  این  با   نتوانست  تالشها   تمام  با   افغانستان  حکومت
  مسلمان   اکثریت  ملت  این   و  ملت  ارزشها   مشروعیت  مرجع  که  داریم  باور  ما   برسد.  نتیجه  به  میکند،   تعبیر  تسلیمى

 . دبګیرن تصمیم ارزشها  بر و انتخاب اسالم  چوکات در که است
 توذیع  الکترونى  هاى  تذکره  ماه   شش  تا   که:   کند  اعالن  و  تعهد   که  میخواهم  افغانستان  اسالمى  جمهورى  حکومت  از  ما 
 . داندازن براه را  وقت از قبل جمهورى ریاست انتخابات سال یک تا  و پارلمانى سراسرى انتخابات ماه 9 تا  و
 داشته  تمرکز  براین  سیاست   مذاکرات  روند  در  تا   بدهند  دعوت  افغانى  واقعى  هاى  نیرو  یعنى  قضیه  اطراف  تمام  به

 . دشون افغانستان  ما  عزیز کشور در  ارزشها  و قضایا  اصلى ګیرندهء تصمیم افغان ملت چطور که بروند و  باشند
  انتخابات  از ازینکه قبل و  داده هم دست به دست وطن خیرخواه و ملى نیروهاى تمام و افغانى حاکمیت ترتیت این به

 جانب  به   الهى  عون  و ملت  ارادهء  و قوت  به  کنند،   ګدایى  صلح  و  ترحم  طلب  قم  و  پاکستان  کیو  اچ  جى  از  و  امریکا 
 . دبردارن را فوق  عملى ګام افغان ملت تراژیدى دادن پایان
 به موارد در لو  و کند ایجاب نشا  منافع دادکه  خواهند اولویت را همان و  کرد خواهند همان جهان کشورهاى و جهان

 . دشو تمام نیز افغانها  عزتى بى
 . دکر باید عمل مبتکر و  مسوولیت با  و ګرفته دست در را  عمل ابتکار شده نه دیر تا  لذا
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