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 !میابیرا در یغن اشرف
 

 انیجرگه و رسانه ها م یبعد از سال ها جار و جنجال در ولس کیالکترون یتذکره ها عیتوز 2018 یماه م ۳ خیتار

گام  کیونالکتر یتذکره ها عی.  آغاز توزافتیاتباع افغانستان، آغاز  تیمل ثیدرج کلمهٔ افغان به ح نیطرفداران و مخالف

ه دانستن آن ک یوینفوس افغانستان و هزاران رقم احصائ تیتثب ،افراد تیهو قیدق لیو تسج تیتثب یاست برا یبزرگ

تواند که  یشده م نیتأم یانتخابات هم صرف در صورت تیشفاف یباشد. حت یم یانکشاف  افغانستان شرط ضرور یبرا

 یخنرانسدر   کسویاز  یاسیس یگروه ها یباشد. اما با آنهم برخ تیشان تثب کیومتریدهندگان با مشخصات ب یرأ  تیهو

سنگ  کیالکترون یتذکره ها عیحال در مقابل توز نیدر ع یکنند ول یم دیانتخابات تأک تیشان بر شفاف ۀروزمر یها

    .کنند یم یانداز

 یاتبه سبوتاژ اقدام کیتحر هیو روس رانیاستخبارات ا قیاز طر ایطلب اند و  هیزافراد عقده مند و ماجراجو و تج ای نهایا

 .شوند یافغانستان برداشته م یو اجتماع یانکشاف اقتصاد یبرا یجهان ۀشوند که از جانب جامع یم

بزرگ بود  اریسنگ بس نیپرتاب نمود. ا هیاجرائ سیرا عبد هللا عبدهللا رئ یبرق یتذکره ها عیسنگ در برابر توز نیآخر

 و یمیالرحمن رح بیپدرام"، مج فیچون "لط یکه آدم هائ دادیمعطل قرار م یرا تا زمان یبرق یتذکره ها عیتوز رایز

 رگیگردد. به عبارهٔ د کیالکترون یاز قوم شان درج تذکره ها جدا   دیشان افغان است و با تیهم قانع شوند که مل… 

 انیم دیاب یاشرف غن یطیشرا نیگذاشت. در چن یبرق یتذکره ها عیمکن را در برابر توزشرط نا م کیعبدهللا عبدهللا 

اشرف  کرد. یرا انتخاب م یکی کیالکترون یتذکره ها یخواست عبدهللا و پا گذاشتن رو یپا گذاشتن رو یعنیدو بد 

 .انتخاب بود نیعاقالنه تر نیرا آغاز نمود. ا یبرق یتذکره ها عیقهر و َغَضب عبدهللا توز سکیبا قبول ر یغن

ارند.  هم شک ند نشیمخالف یاست. در پاک بودن او حت خیجمهور افغانستان در طول تار سیرئ نیبا سواد تر یغن اشرف

در  نیو مجبور به تمک کایامر یمثل افغانستان وابسته به کمک ها نکهیجمهور است. ا سیرئ نیدر سطح منطقه مدرن تر

حالت  نیثور ا ۷بد فرجام  یجنگ چهل سالهٔ بعد از کودتا وباشد  یا است، انتخاب او نمملحوظات آنه یبرابر برخ

  .نموده است لیرا بر کشور و مردم ما تحم یوابستگ

در  201۴و غرق در فساد را در سپتمبر  یکشور نا امن، فاقد اقتصاد واقع کی یکه و میفراموش نکن گریجانب د از

کشور را ترک گفتند و هزاران  نیبودند ا میکه در دفاع از افغانستان سه یخارج یقوا 1۵0000گرفت که  میتسل یحال

 .خود را متوقف ساختند تیبودند فعال ودهکه ده ها هزار نفر را استخدام نم (.N.G.O) .. اویان. ج
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که از  یدو سال و اند یدر ط باشد،  اما یفرد م  کیدر رأس کدام حزب قرار ندارد و  یبا وصف آنکه اشرف غن 

ام افغانستان و برداشتن گ یبقا نیشده قادر به تأم یعبدهللا( اش سپر دیمشروط )مشروط به تائ یجمهور استیدوران ر

 از  ،یجنگساالران  بر خالف دوران کرز یقانون ریغ یمنابع مال دنیاست. خشکان دهیگرد یشده ا دهیمهم و سنج یها

کنند چون جنرال  یوانمود م میکه خود را متحد رژ یمیتنظ یبوده است. مخالفت چهره ها یغن اشرف یکار یها تیاولو

 رفبا اش… (، محمد محقق  و یدوستم )پرچم دی(، رشی)خلق ونیهما ونیهما ،یالل دیحم ر،یظاهر قد ،یبسم هللا محمد

  داد،یشد و به آنها دست باز م یم میآنها تسل یها و فشارها دیبه تهد ی. اگر اشرف غنردیگ یجا سرچشمه م نیاز هم یغن

از  یکه در دوران کرز یدالر قرضهٔ کابل بانک از زورمندان ونیلیم 2۵0. حصول دندیکش یاز همه مخالفت ها دست م

بود  یزورمندان گام ریو سا یمحاکمهٔ مقامات دولت یافغانستان برا یضائو ق یمرکز عدل سیزدند و تأس یسرباز م هیتاد

 یخشب تیریو مد یدر برابر بندر کراچ یتیترانز فی.  کار در جهت خلق امکانات الترناتیدر راه مبارزه با فساد ادار

 .افغانستان است یاستقالل اقتصاد نهٔ یدر زم یغن یاز آب افغانستان دست آورد ها

 یب یادیرفته بود، اکنون تا حد زاوج گ یکه بعد از توافقنامهٔ حکومت وحدت مل یزورگوئ قیاز طر یریباجگ فرهنگ

 یاشرف غن تیخصوص نیعطا محمد نور هم متوجهٔ ا یشود. حت ینم میبه فشار تسل یاشرف غن رایشده است ز ریتأث

 یباال قتیحق نیخود قادر به قبوالندن ا یاست خارجیدر س یامر او گردن نهاد. اشرف غن قیبه تطب یشده و به نحو

 ریکشور پناهگاه طالبان و سا نیکنندهٔ طالبان بوده و خاک ا زیو تجه یشد که دولت پاکستان حام یکائیمقامات امر

 .گردد یبُرد بزرگ محسوب م کی نیباشد. ا یها م ستیترور

و  یفع ملبه منا یاعتنائ یب ،یمنافع شخص یافغانستان که فساد، عطش برا یکنون یاسیقشر س انیدر م نکهیا خالصه

 فیالترنات گانهی یدهد، اشرف غن یم لیشان را تشک یاساس اتیخصوص یبا تمدن و ترق تیم، ضدمرد یخواست ها

 رانیکه از جانب عمال سفارت ا زمیو پشتون یپرست وممذکور مبرا است. اتهام ق اتیاز خصوص رایباشد، ز یقابل قبول م

و  ونی لیگروپ اسماع رینظ یها ستیآن پشتون ری. در غستین شیب یبه راه انداخته شده است، دروغ یاشرف غن هیعل

 یبانیبه پشت یگرفتند. اشرف غن یقرار نم ینموده بودند در مخالفت با اشرف غن تیامثالهم که در انتخابات به نفع او فعال

 خیاررا بارها تکرار نموده است. مثأل به ت ازین نیا یدارد.  و ازیخوبش ن یکشور از اقدام ها یمردم عاد یو عمل یجد

 کیکترونال یتذکره ها عیو توز یانتخابات پارلمان یاز ثبت نام برا یآور ادیضمن  یزنان و میسمپوز شیگشا نیح یم ۷

 انتخابات یبرا یبهتر ف  یها شد. چون الترنات نهیزم نیدر ا یهمکار ستاراز مردم افغانستان خوا یتیو مشکالت امن

 کیندا لب نیشان اند ضرور است به ا یاگر مردم ما خواهان حل مشکالت اساس  م،یندار ندهیسال آ یجمهور استیر

 .ندیبگو

 

 


