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  د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن

  ٢٠١۴ فبروری ٠٨
  

  آيا اوسني  انتخابات د زيارکښانو په ګټه دي؟
دا د ولسمشرۍ او واليتي شوراګانو د . روع شوی دهد ولسمشرۍ او واليتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره سيالي ش

آيا دا انتخابات د زيارکښانو په ګټه دي؟ آيا زيارکښان واقعا له دې . انتخاباتو دريمه مرحله ده چې تر سره کيږي

 انتخاباتو سره عالقه لري؟ آيا په ھغه ھيواد کې چې بھرني د توپ او ټانک او طيارو سره واکمني چلوي، انتخابات له

عوامفريبۍ پرته بله مانا لرلی شي؟ آيا ھغه څوک چې په ھر نامه د دې انتخاباتو لپاره کانديږي، د زيارکښانو مالتړي 

  ګڼل کيدای شي؟

په  ھغه ھيواد کې چې زيارکښان يې د بھرنيو په بمباريو کې وژل کيږي او زندانونه ورباندې ډکيږي، په ھغه ھيواد 

خارجيانو په پيسو تر سره کيږي، په ھغه ھيواد کې چې د زيارکښانو بھرني قاتالن کې چې انتخابات د ھمدې ستمګرو 

د انتخاباتو په تيرو . د انتخاباتو عالقمند دي، منطقا دا انتخابات لکه د نورو انتخاباتو په شان د زيارکښانو په ګټه نه دي

زوږ سره د انتخاباتو لپاره چيغه وھلی او دوو دورو کې ھم د زيارکښانو بھرنيو او کورنيو دښمنانو په ټول شور او 

ھر ھغه څه چې د زيارکښانو دښمنان ورسره ليوالتيا او عالقه ولري، مانا يې دا ده چې د .  ستونی يې څيره کاوه

  .نو ھر ھغه څه چې د زيارکښانو د دښمنانو په ګټه وي، د زيارکښانو په ګټه کيدای نشي. ھغوې په ګټه دي

په تيرو ولسمشرۍ او واليتي . و په پام کې نيولو سره له دې انتخاباتو سره کومه عالقه نلريزيارکښان د تيرو ټاکن

ځکه ډيری . شوراګانو او په پارلماني ټاکنو کې د خلکو چې اکثريت يې زيارکښان دي، د ګډون اندازه ډيره کمه وه

 وژني او بيا د دموکراسۍ چيغې زيارکښان په دې پوه شوي دي چې په داسې يو ھيواد کې چې ستمګر خارجيان خلک

وھي او د انتخاباتو پيسې ورکوي او دننه ھم ھغه کسان د انتخاباتو لپاره نوماندوي چې د د دې ستمګرو دوستان دي او 

زيارکښان په دې . السونه يې د زيارکښانو په وينو سره دي، انتخابات د ھغوې لپاره ھيڅ ډول ښيګڼه لرلی نشي

بيالبيلو طبقاتو نمايندګان قدرت ته رسوي څو د دولت واګی په الس کې ولري او د خپلو طبقو پوھيږي چې انتخابات د 

ګټې خوندي کړي، په افغانستان کې اوسني انتخابات يوازې د لوټمارو پانګوالو او فيوډاالنو او چپاولګرو تاجرانو 

ځکه په داسې ھيوادونو کې چې ستمګران بمباري وکړي او يا ھم قدرت په الس . سياسي نمايندګان ځواک ته رسوي

  .کې ولري، زيارکښان ھيڅکله د انتخاباتو له الرې خپل استازي قدرت ته رسولی نشي

ه انسانانو ژوند له څرنګه چې وويل شول په ھغه ھيواد کې چې د نړۍ تر ټولو لوی زندان وي، د ميليونونو زيارکښ

ګواښ سره مخامخ وي، د بزګرانو او دھقانانو کورونه په بمباريو کې ويجاړ شي، بيوزله ماشومان او ميرمنې ووژل 

شي، ولږه، بيکاري، اعتياد، بيوزلي، بدلمني، اختطاف، قاچاق، سوالګري او جنايي جرمونه واک وچلوي، دموکراسي 

 فيصده خلک د بيوزلې د کرښې الندې ژوند وکړي، کله ٣٧له چې په يو ھيواد کې ک. د زيارکښانو لپاره مانا لرلی نشي
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 ميليونه انسانان وزګاره وي، ھلته له دموکراسۍ او انتخاباتو څخه خبرې کول، يوازې عوامفريبي او سياسي ۴چې 

ن يې له يخنې مري څنګه يو زيارکښ انسان چې کار نلري او شپه او ورځ ولږه کاږي، ماشوما. دوکه ماري ګڼل کيږي

  او پر کور يې بمبارۍ کيږي، د انتخاباتو په اړه فکر کوالی شي؟

ھغوې يوازې . ټول ھغه کسان چې په دې انتخاباتو او په تيرو انتخاباتو کې نوماندان ول، د زيارکښانو مالتړي نه دي

ډون لپاره د خلکو د ھڅونې لپاره د په انتخاباتو کې د ګ. ھڅه کوي د زيارکښانو رايه غال کړي او خپله واکمني وچلوي

يوناما او د نورو انتخاباتي کميسيونونو او بنسټونو وروستی بی کچه اعالنات  ښکاره کوي چې زيارکښان له دې 

ھمدا  ھم دی چې بيالبيل بنسټونه د بھرنيو ستمګرو په پيسو خلک ھڅوي چې په . انتخاباتو سره ھيڅ ليوالتيا نلري

په داسې حال کې چې خلک نه غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د امريکا سفارت او . ړيانتخاباتو کې ګډون وک

نور سفارتونه ميليونونه ډالره لګوي چې خلک رای ورکونې ته وھڅوي، په ورته وخت کې ځينې کسان له بيوزلو 

دا . اګانو کې د رايه وکارويزيارکښانو غواړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دی رايه نه اچوي خو په واليتي شور

که د دې کسانو سياسي ساده توب ښکاره نکړي، نو بی له شکه د ستمګرو بنسټونو او سفارتونو سره د ھغوې د 

ځکه دوی ھغه زيارکښان چې عالقه نلري په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ھڅوي چې په . پروژې يووالی ښکاره کوي

  .د ستمګرو سره مرسته کويانتخاباتو کې ګډون وکړي او په دې ډول 

 


