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  دين در انتخابات رياست جمھوری استفاده از

حمل براه افتاد و کانديدان  ١۶با"خره انتخابات رياست جمھوری و شورای و�يتی به تاريخ 

اھالی در سمت صندوقھای رأيدھی صف يازده گانۀ رياست جمھوری از کمپاين دست کشيدند و 

روز رأيدھی عمومی  .از ھر طرف صدای انتخابات آزاد و شفاف و بدون تقلب بلند شد. بستنند

اما به عوض رأيدھی شفاف از بين خود . به پايان رسيد و مردم به انتظار انتخابات شفاف نشستند

اين قابل . ل مختلف شايع گرديدکميته ھای انتخابات و رسانه ھا اخبار تقلب گسترده به اشکا

پذيزش است که کانديدان تLش �زم را جھت جمع آوری آراء به نفع خود بنمايند، اما نه از 

طريق تقلب در برگه ھا و اوراق رأيدھی به اشکال مختلف از يک طرف و استفاده از تظاھر به 

به شانه » پتکی«ا  شال مثLً دستار بستن، چپن و ي. مسلمان بودن به ھر شکلی، از طرف دگر

در تمام اين اعمال يکی از کانديدان، جناب اشرف غنی احمد . انداختن، حج عمره رفتن و غيره

جنابش ظاھر خود را مطابق به . زی ملقب به شخصيت متفکر درجه دوم جھان راه افراط پيموده

از يکی از سپتمبر  ١٠ميل مL صاحبان آراسته نموده حج عمره تشريف فرما شد و در شب 

تلويزيونھای بين المللی شنيده شد، که خانمش محترمه رو� غنی که معتقد به مسيحيت ميباشند 

" بی بی نور"به » رو�«نظر به اصرار و تقاضای شوھر بدين اسLم مشرف شده و اسمش از 

بوده  خانم رو� که در يک خانوادۀ مسيحی به دنيا آمده و تمام عمر را مسيحی. تغيير يافته است

  است، چطور شد که دفعتاً مسلمان گرديد؟

مارچ مصاحبۀ خانم رو� با يکی از خبرنگاران فارن پاليسی به شرح ذيل نشر  ٢٠به تاريخ 

  :گرديد که ھمه آن را در فيس بک خواندند
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آيا مسيحی بودن شما مشکلی برای ايفای نقش ھمسر رياست جمھوری کشوری با ترکيب : سؤال

  سلمان ايجاد نخواھد کرد؟نود و نه درصد م

مسيحی بودن من جرم نيست، اگرچه من از طرف مادر به نحوی يھودی محسوب : جواب

به اعتقاد من بانوان افغانستان تحت فشار به دين اسLم گرائيده اند، چون راه دومی نداشته . ميشوم

يش از نيم آنان اگر آئين مسيحيت بخوبی برای آنان تشريح شود، به اين دين شک ندارم ب. اند

در صورت حضور در کاخ رياست جمھوری به طور حتم حمايت از مسيحيت را . خواھند گرائيد

گسترش خواھم داد تا مردم افغانستان بدانند، که مسيحيت آن چيزی نيست که مLھا در مغز آنان 

آزادی زنان به قدری شيرينی خواھد داشت که بخودی خود موضوع مسيحی . وارد کرده اند

  . بودن من حل خواھد شد

طوری که مLحظه ميفرمائيد، خانم رو� تا ھمين تاريخ مسيحی تمام عيار بوده و به سرسختی به 

آيا چه چيز واقع ميشود که به اين زودی از دين آباء و اجداد و . مسيحی بودن خود اصرار دارد

   يک عمر صادق بودن خود از مسيحيت منصرف شده و به اسLم رو آورد؟؟؟

اين به کلی واضح و روشن است که اين عمل خانم رو� با رفتن حج عمره و ديگر تظاھرات 

تقلب گسترده در پروسۀ انتخابات کم بود . شوھرش به مسلمانی رابطه دارد و ھمه يکسان است

تعجب درين است که اين مغز متفکر درجه دوم جھانی . که اکنون تقلب دينی ھم روی کار آمد

ف مملکت را اينقدر ساده و خوشباور فکر کرده است، که اين تقلب دينی يعنی چرا مردم شري

او درين کار خود فريب خورده است، که موضوع . مسلمان بودن خانمش را مردم قبول نمايند

خموش مسيحی بودن خانمش را که تاکنون بر ھمه روشن نبود و به سر زبانھا  نيفتاده بود، 

  .بسازدروشن و از موضوعات داغ روز 

ھرگاه مردم در شما احساس وطندوستی و مردمدوستی را ! کانديدان محترم رياست جمھوری

صادقانه دريابند، ھرگاه دستار و چپن بپوشيد يا نپوشيد، حج عمره برويد يا نرويد، برايتان رأی 

ه کرسی ميدھند و اگر بدانند که تمام اعمال تان از ابتداء الی انتھاء تقلب است و از راه تقلب ب

حال مردم و شرم به آن مملکتی که رئيس جمھورش از طريق تقلب به ه رسيده ايد، آن گاه بدا ب

  !!!اين کرسی رسيده باشد

 


