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 تیم ثبات و همگراییبه رهبران خطاب 
 

 را می حکومت موازیهل لیتی تمام د  ؤوسبی م با تیم ثبات و همگراییرهبران از روز بدینسو یک تعداد  دچن از
جالبان خارجی استند.  یا جوی خریدار و در جست ،سیاست بازان و جوانان احساساتی ۀشفتآاین بازار  در و کوبند

نرا آ ۀخورند که نمونی نم را فریب هیچ کسی گاهی رسیده اند وآفغانستان دیگر به انکه بدانند که مردم آ بی خبر از
ی دادند که رأفغانستان افیصد مردم  ۷از  این انتخابات کمتر دیدیم. در 1۳۹8انتخابات مضحک ریاست جمهوری  در
  این سرزمین است. کفایت در ت بازان بیسیاس از مردمنماینگر نفرت  خود

 

در صد آراء  50,64اشرف غنی را با  ،امروز ریاست مستقل انتخابات بعد از غور و بررسی شکایات انتخاباتی
اعالن کرد. هنوز چند دقیقه ای از این اعالن نگذشته بود که عبدهللا  1۳۹8برندۀ انتخابات ریاست جمهوری سال 

خابات را انت جهینت نیاو ا عبدهلل چنین ادعا کرد:" عبدهللا اعالن کرد که "ما پیروزیم، دولت دیگری تشکیل می دهیم.
سایت بی ): "" است.یرقانونیغ ادی"از بن جهینت نی" خواند و گفت که ایتخابات، کودتا بر مردم ساالران یدزد جهی"نت

 (بی سی
 

یم یفارس یس یب یاز کابل در گفتگو با ب یاسیس لگریرفعت، تحل ایاحمد ض" ،چنانکه در صفحۀ بی بی سی آمده
 یآقا لگریتحل نینظر ا به .دامن بزند، استقبال کنند یثباتیکه به ب یاز هر حرکت یافکار عموم رود یگمان نم دیگو

ردم از ماست که  نیا شیبار با انتخابات پنج سال پ نیاز "کارت مردم" استفاده کند. تفاوت عمده ا تواند یعبدهللا نم
 "فاصله گرفته اند.، کندیم یندگیکه عبدهللا از آنها نما یجهاد یها انیجر
 

 المیه ها واع کنید، با ان قلمداد میترا نمایندگان اقوام شریف افغانس که خود شماکه  گفتبرای عبدهللا عبدهللا باید 
هم از دولت مستقل صحبت گاهی  دیگر مستقل و ۀیابه عبارموازی ی، گاهی از اعالم حکومت پ ی درپاخطار های 

ای به ج و شده زدهحیرت اعالمیه های تان  یدنشن خواندن و علوم سیاسی از کنید. من به مثابه یک پژوهشگر در می
ابل در در کشما  بشری جنایات ضد تاریخی هیچ سرزمینی نمی میرد. ۀباید بدانید که حافظ شما کشم. شما خجالت می

هنوز  1۹۹8 الی 1۹۹2مزار شریف در سالهای  در کابل وشما عام  های قتلشکنجه و ، 1۹۹5الی  1۹۹2سالهای 
عام بدون محکمه، ویرانیهای لجام گسیخته و چور و چپاول شهر های تجاوزات جنسی، قتل  باقیست. اهه خاطر در
لمه گلم ک که باید به یاد داشته باشید ند.نهیچگاه فراموش نمی کو مردم افغانستان تاریخ  را های عامهئی دارا و کابل

 ایه ویروسیقین داشته باشید که  دشت لیلی دیری نگذشته است. قتل عام از قاموس زبان دری داخل شده و جم در
 نها مسموم می شوید وآتان به  خود ،ه ایدادگروهی تان پاش د یا را که در جامعه بخاطر منافع شخصی و قوم پرستی
ن آبه  د وگیریبباج  یک بار دیگر خواهید از خارجی ها این سیاست بازی ها می حال با میرید. ن میآتب  روزی در

 .کنید اضافهبی حساب تان  ۀوردآباد سرمایه های حرام و
 

 حکومت فعلی اعالم کنید.  موازی باخواهید یک حکومت  ن میآساس ا رب کنید و ی پاک مردم صحبت میأشما از ر
 

انون ق شما به اصطالح نمایندگان مردم افغانستان استید، . اگردرا نمی بین یشما منطق این طرز تفکر دراینجانب 
داده است. پس شما به جای اعالم حکومت  مملکت را به همه شهروندان میزآ مسالمتظاهرات ماساسی کشور حق 

وند شهرها سرازیر ش تقاضا کنید که به جاده ها و ،کند پشتیبانی می شما از گویا لیونی کهیهمان جمعیت م ، ازموازی
 .نماینداستعفای حکومت فعلی راتقاضا  و
 

داق به مصدر زیر چند تای آن که  کرده مشاهدهرا  های شما افغانستان کار کرد سیاست ۀناظر صحن ۀبه مثاب نگارنده
 :ذیلبه شرح بیان می گردد، "مشت نمودی از خروار" به عنوان گفتۀ عوام 

 مسبب و ،مردم ۀی های عامئچپاول دارا شکنجه، چور و اطرافیان تان عاملین صدها جنایت، قتل، وشما  .１
 استید. ی مملکتها و دیگر شهر ها و روستاویرانی شهرکابل  
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هزاران واسطه و وسیلۀ حربی را به  به تاراج برده،شما اردوی مسلح افغانستان را که در منطقه پیشتاز بود،  .２
ر جابجا جالب و جیزگ ی را از قبیل پنچرمن، کلینرلیس ملی افراد نا شایستوپاکستان فروختید و در اردو و پ 
 کردید. 

 دید.یشما دست دراز پاکستان و سایر بیگانگان را در افغانستان کشان .３
 .قشر جوان پاشیده ایدبین  ر، مخصوصاً دشما ویروسهای های قوم پرستی را در جامعه .４
 به انواع مختلف دزدیده اید.آن بخاطر بازسازی افغانستان و مردم بی بضاعت را شما کمک های جهانی  .５
ردید متواری ک یا کافر کشتید و ها را زیر نام ملحد و زیرا اسعتداد دولت افغانستان استید،عامل اساسی شما  .６

پوش چپلک پوش و طالب  نکتائی در هیأت طالببه این موجودات قرون اوسطائی  را جادر سامانۀ دولت  و 
 خالی ساختید. 

 شما با همین حکومت سالها همخوان و همخوابه بودید. .７
 شما استقالل افغانستان را در ازای پول و قدرت به اجنبیان فروختید. .８
 .خون نشانید یکبار دیگر به خاک ورا  مظلومان شهدا و خرین کارکرد تان خواهد بود که این سرزمینآاین  .９

 برید.می پناه  خویش باداران چاقتر کرده ونزدتانرا  های پر و تنجیب های تانرا آنگاه  
 

ا رشرم باد بر شما که مردم را به منجالب فقر و تنگدستی و گرسنگی انداختید و حاال از آدرس آنها حکومت موازی 
 اعالن می کنید.

 
 پایان
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