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  ؟سه كردي افغانستان مقا درتوان با انتخاباتيران را ميانتخابات اآيا 
    

  .د به خشونت به مثل انتخابات ايران بكشد ين ھم شادر اين روزھا مردم به اين فكر شده است كه انتخابات افغانستا

ه یمن فكر ميكنم كه انتخابات ايران را ھرگز با انتخابات افغانستان مقايسه كرده نمی توانيم چرا كه شرايطمگر   را ك

وانتفاوت داراز ھم  كه افغانستان حاال به سر ميبرد آسمان و زمين یايران دارد و شرايط ن طور د و آن تفاوت را ميت

  :ذيل خالصه كرد

   . اينكه ايران يك كشوری اشغال شده مثل افغانستان نيست- 

ردم آ ايران ھر چند دولت بنيادگرای  در- م م از ھ د ب ردم آنجاخندی حكومت ميكن ه م سبت ب  از لحاظ سواد سياسی ن

  .دنافغانستان  در سطح  باالتری قرار دار

انستان است فقط چھار نفر به حيث كانديد رياست جمھوری با ھم رقابت ن چند برابر نفوس افغآ  در ايران كه نفوس -

رد١٣٨٨ نفر در انتخابات رياست جمھوری سال ۴١كردند در حاليكه در افغانستان  به تعداد  د ك د ه ا خود را كاندي ن

  .توھينی است كه ھرگز  فراموش نخواھد شدما كه اين خود به ملت 

رده  ا در حالي د كه مردم افغانستان در رسانه ھای صوتی و تصويری برنامه اين كانديدان راشنيده و تماشا ك ا ن ه حت ك

دازند تاسواد عادی خواندن و نوشتن را ھم دارا  نيست ه ان ه از آن ب  ۀ چه رسد به مسايل جدی تر اقتصادی و سياسی ك

  . با ايران مقايسه كرد  راچنين وضعيتید پس چطور ميتوانيم نگاھی ندارآسر سوزنی ھم 

هن اينكه فكر ميكندرعوضمردم افغانستان  ود ك د ب ر خواھ شود بھت ات چطور مي ه انتخاب ن فكر كند ك ه اي ه در ن ب د ك

م رقابت يطوری كه ميبين؟  شرايط اشغال انتخابات چه مفھوم می تواند داشته باشد م فقط چند كانديد انگشت شمار با ھ

ود  ند و به گفته آن ھا عمل ميكننوزه باداران شان آب سرد نوش جان ميكند و اين ھا ھم از كنميكن د ب ر خواھ د پس بھت

شود  زار مي مبولك برگ كل س ه ش ه  ب ات  ك تن در انتخاب رده و از رف ركت نك ه در آن ش ه وك ه گفت ت ب ر آن از وق  نف

  .سازدنوجدان آرام خود را ناآرام  سھيم نشده ، در اين خيانت تا ال اقل نمايد خوددارین شده است يباداران شان تعي

ما م نشان بدھياين امر به ما اين امکان را می دھد تا به اشغالگران  ا زور سالح  جواب ش وانيم ب  كه اگر امروز نميت

 . حد اقل نفرت خود را نثار تان ميكنيم و در اين انتخابات تان شركت نمی كنيم،بدھيم


