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داکتر نعیم اساس پاریس،

خطاب به رهبران تیم ثبات و همگرایی
از چند روز بدینسو یک تعداد از رهبران تیم ثبات و همگرایی با بی مسؤولیتی تمام دهل حکومت موازی را می
کوبند و در این بازار آشفتۀ سیاست بازان و جوانان احساساتی ،در جست جوی خریدار و یا جالبان خارجی استند.
بی خبر از آنکه بدانند که مردم افغانستان دیگر به آگاهی رسیده اند و فریب هیچ کسی را نمی خورند که نمونۀ آنرا
در انتخابات مضحک ریاست جمهوری  1۳۹8دیدیم .در این انتخابات کمتر از  ۷فیصد مردم افغانستان رأی دادند که
خود نماینگر نفرت مردم از سیاست بازان بی کفایت در این سرزمین است.
امروز ریاست مستقل انتخابات بعد از غور و بررسی شکایات انتخاباتی ،اشرف غنی را با  50,64در صد آراء
برندۀ انتخابات ریاست جمهوری سال  1۳۹8اعالن کرد .هنوز چند دقیقه ای از این اعالن نگذشته بود که عبدهللا
عبدهللا اعالن کرد که "ما پیروزیم ،دولت دیگری تشکیل می دهیم .عبدهلل چنین ادعا کرد ":او این نتیجه انتخابات را
"نتیجه دزدی انتخابات ،کودتا بر مردم ساالری" خواند و گفت که این نتیجه "از بنیاد غیرقانونی" است( :".سایت بی
بی سی)
چنانکه در صفحۀ بی بی سی آمده" ،احمد ضیا رفعت ،تحلیلگر سیاسی از کابل در گفتگو با بی بی سی فارسی می
گوید گمان نمی رود افکار عمومی از هر حرکتی که به بیثباتی دامن بزند ،استقبال کنند .به نظر این تحلیلگر آقای
عبدهللا نمی تواند از "کارت مردم" استفاده کند .تفاوت عمده این بار با انتخابات پنج سال پیش این است که مردم از
جریان های جهادی که عبدهللا از آنها نمایندگی میکند ،فاصله گرفته اند".
برای عبدهللا عبدهللا باید گفت که شما که خود را نمایندگان اقوام شریف افغانستان قلمداد می کنید ،با اعالمیه ها و
اخطار های پی در پی ،گاهی از اعالم حکومت موازی یابه عبارۀ دیگر مستقل و گاهی هم از دولت مستقل صحبت
می کنید .من به مثابه یک پژوهشگر در علوم سیاسی از خواندن و شنیدن اعالمیه های تان حیرت زده شده و به جای
شما خجالت می کشم .شما باید بدانید که حافظۀ تاریخی هیچ سرزمینی نمی میرد .جنایات ضد بشری شما در کابل در
سالهای  1۹۹2الی  ،1۹۹5شکنجه و قتل های عام شما در کابل و مزار شریف در سالهای  1۹۹2الی  1۹۹8هنوز
در خاطره ها باقیست .تجاوزات جنسی ،قتل های عام بدون محکمه ،ویرانیهای لجام گسیخته و چور و چپاول شهر
کابل و دارائی های عامه را تاریخ و مردم افغانستان هیچگاه فراموش نمی کنند .باید به یاد داشته باشید که کلمه گلم
جم در قاموس زبان دری داخل شده و از قتل عام دشت لیلی دیری نگذشته است .یقین داشته باشید که ویروس های
قوم پرستی را که در جامعه بخاطر منافع شخصی و یا گروهی تان پاش داده اید ،خود تان به آنها مسموم می شوید و
روزی در تب آن می میرید .حال با این سیاست بازی ها می خواهید از خارجی ها یک بار دیگر باج بگیرید و به آن
سرمایه های حرام و بادآوردۀ بی حساب تان اضافه کنید.
شما از رأی پاک مردم صحبت می کنید و بر اساس آن می خواهید یک حکومت موازی با حکومت فعلی اعالم کنید.
اینجانب در این طرز تفکر شما منطقی را نمی بیند .اگر شما به اصطالح نمایندگان مردم افغانستان استید ،قانون
اساسی کشور حق مظاهرات مسالمت آمیز را به همه شهروندان مملکت داده است .پس شما به جای اعالم حکومت
موازی ،از همان جمعیت میلیونی که گویا از شما پشتیبانی می کند ،تقاضا کنید که به جاده ها و شهرها سرازیر شوند
و استعفای حکومت فعلی راتقاضا نمایند.
نگارنده به مثابۀ ناظر صحنۀ سیاست افغانستان کار کرد های شما را مشاهده کرده که در زیر چند تای آن به مصداق
گفتۀ عوام به عنوان "مشت نمودی از خروار" بیان می گردد ،به شرح ذیل:
 .１شما و اطرافیان تان عاملین صدها جنایت ،قتل ،شکنجه ،چور و چپاول دارائی های عامۀ مردم ،و مسبب
ویرانی شهرکابل و دیگر شهر ها و روستا های مملکت استید.
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ
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شما اردوی مسلح افغانستان را که در منطقه پیشتاز بود ،به تاراج برده ،هزاران واسطه و وسیلۀ حربی را به
پاکستان فروختید و در اردو و پولیس ملی افراد نا شایستی را از قبیل پنچرمن ،کلینر جالب و جیزگر جابجا
کردید.
شما دست دراز پاکستان و سایر بیگانگان را در افغانستان کشانیدید.
شما ویروسهای های قوم پرستی را در جامعه ،مخصوصا ً در بین قشر جوان پاشیده اید.
شما کمک های جهانی را بخاطر بازسازی افغانستان و مردم بی بضاعت آن به انواع مختلف دزدیده اید.
شما عامل اساسی دولت افغانستان استید ،زیرا اسعتداد ها را زیر نام ملحد و کافر کشتید و یا متواری کردید
و در سامانۀ دولت جا را به این موجودات قرون اوسطائی در هیأت طالب نکتائی پوش و طالب چپلک پوش
خالی ساختید.
شما با همین حکومت سالها همخوان و همخوابه بودید.
شما استقالل افغانستان را در ازای پول و قدرت به اجنبیان فروختید.
این آخرین کارکرد تان خواهد بود که این سرزمین شهدا و مظلومان را یکبار دیگر به خاک و خون نشانید.
آنگاه جیب های تانرا پر و تن های تانرا چاقتر کرده ونزد باداران خویش پناه می برید.

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

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

