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 !نکنید مسخره این بیشتر از دولت را افغانستان و نام
 

شخصی عۀ امت دولت که نمایندو درک د نبداندرست را حقیقت  نای باید اوأل افغانستاندر مردان بیکفایت و فاسد  دولت
لوم و مظ متعلق به مردمحقیقی دولت . ندنمای برخوردزمرد تجارت طفالنه و یا  چۀبازی مانند آن با که ،نیستایشان 

و ناموس جان  ،و از امنیت مال را عرضه کندخدمات عامه  تمام اتباع کشوربرای باید که  است افغانستانباشرف 
  مردم با صداقت و فداکاری حفاظت کند.

 توسط مردم در یک ساختار واحد سیاسی بوجود می آید. در کشور حقیقی ملی دولت
ابط وبراساس ردولت های حقیقی ملی براساس تقسیم بندی های شکار حیوانات جنگل و یا سهمیه بندی جنایتکاران  

 د. آیبوجود نمی  افراد اتنیکی
حرفوی شورأی جنایتکاران  ،"جهادی"درحلقات رهبری تنظیم های غارتگران در طی چند دهه اخیر آنچیزی راکه 

 متواتر آشکار و و مداخالت تحریکات در موجودیت غربیها کمک و مشوره هایا ب نظار و کلجمان رشید دوستم
انجام داده اند، نه تنها اینکه دولت گفته نمی شود  "دولت"بنام  عربستان سعودی ، ترکیه، روسیه، وپاکستان ،ایران

  افغانستان است. مظلوم و بیدفاعملت  سرنوشتبلکه جنایت صریح در 
 

 
 

میالدی امسال بعد از اعالن نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و پیروزی محمد اشرف  2۰2۰در ماه فبروری 
کلمجمان رشید دوستم، مگر ، اعالن گردید غنی بحیث رئیس جمهور منتخب ریاست جمهوری اسالمی افغانستان

لبدین حکمتیار، حامد آشوبگران شورأی نظار، فرقۀ "مذهبی" "حزب" وحدت، شاخۀ از حزب "اسالمی" برهبری گ
ان بحیث رئیس جمهور وتقرر والیان در والیات شمال افغانست عبدهللا عبدهللا بغاوت را با انتصاب عبدهللا عبدهللا  کرزی

محمد اشرف غنی و عبدهللا عبدهللا، هر دو، برای ادای مراسم تحلیف ریاست جمهوری افغانستان آمادگی . آغازکرده اند
 .گیرندمی

در یک والیت در هر برحال  دارای سه والی افغانستانشمال  والیت درهر واحد اداری اکنون در  جاری دربغاوت
  زمان معین می باشند.

 

 
 بود. یافتهتقرر  توسط حکومت "وحدت ملی" تقرر که قبإل در والیت والیت والی -1
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 دوستم تعیین گردیده است. وکه توسط عبدهللا عبدهللا جدید التقرر بغاوتگران  والی -2
 طالبان می باشد. سیار والی -3
 

مردم افغانستان مزۀ تجارب تلخ پنجساله حکومت دوسره "وحدت ملی" را که جان کری وزیر خارجه امریکا ساخته 
پنجسال حکومت دوسره "وحدت ملی" در جدال مقرری ها دربین رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس  بود چشیده اند.

  سرچشمۀ فساد معلوم است. عبدهللا عبدهللا در فضای تهدید و دشمنام گذشته است. اجرائیه
الشهای جنایتکاران کلمجم رشید دوستم ، دزدان شورأی نظار عبدهللا عبدهللا بشمول حزب وحدت کریم خلیلی و محمد ت

ۀ مردم و شد غارت محقق به سرپوشی حامد کرزی و وساطت رسول سیاف از ترس محاکمه ملت و استرداد اموال
 است.  افغانستان بیت المال

ری رهب نقش مؤثر آیندهلت ود در رهبریو باشد  سهیمآینده لتی وجنایتکاران میخواهد برای نجات خویش در قدرت د
اکم شر محاز  جانب دیگر واز ادامه بدهند نبه غارت و جنایت شان مصؤبتوانند از یکطرف تا  ،باشد را داشته کننده

  .نجات یابدکشور و استرداد اموال غارت شده مردم و بیت المال 
بر این  ای ضمن تاکیدسفارت آمریکا در کابل در نخستین واکنش پس از اعالم شدن نتیجه نهایی انتخابات در بیانیه

رش تاخیر مراسم های سیاسی" از دولت افغانستان به خاطر پذیکه "اکنون زمان تمرکز بر صلح است، نه اختالف
  .تحلیف سپاسگزاری کرده است

فبروری )ششم حوت( در یک کنفرانس خبری در مقر وزارت خارجۀ امریکا گفت: "در  2۵آقای پمپیو روز سه شنبه 
آستانۀ یک فرصت بزرگ سیاسی قرار داریم و به هیچ گروه کوچکی که باور دارند این روند را تضعیف کرده 

ایم، آسیب ت آوردهها وجود دارد که تالش دارند آنچه را به دستوانند، اجازه نخواهیم داد. شمار زیاد چنین گروهمی
 ."برسانند. اجازه نخواهیم داد که چنین شود

ل ها به مشکالت شان از مسایخواهد که افغانمایک پمپیو با اشاره به مذاکرات بین االفغانی گفت که ایاالت متحده می
ین روند اهای سیاسی و مطرح در اقتصادی گرفته تا وضعیت حقوق بشر و وضعیت زنان رسیدگی کنند و تمام گروه

وزیر خارجۀ ایاالت متحده از ابراز نظر مشخص در مورد کشمکش انتخاباتی افغانستان پرهیز کرد اما . دخیل باشند
گفت که تعهد امریکا این است که قانون اساسی افغانستان درعمل پیاده شود، انتخابات برگزار شود وانتخابات آزاد، 

 .آن درست باشدعادالنه و قابل اعتماد بوده و شمارش آرای 
غارتگران و بغاوتگران  های و رأی مردم افغانستان بنابر خواست اگر امریکا و غرب دوباره میخواهند که خالف اراده
برای فرار قوای نظامی خویش و جابجای کردن طالبان در  را فاسد چنان "حکومت" دوسرۀ مفسدین و جنایتکاران

ه امریکا ایاالت متحددر آنصورت افغانستان تشکیل میدهند، دیگر قطع جنگ در افغانستان ناممکن است.  آینده "دولت"
 در افغانستان بخواند.  و متحدین ناتو باید پیش از پیش فاتحۀ صلح را

 
 انپای
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