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  !جناب اتمر صاحب
 

 دآور یمن ررا ببا یثبات جمهوری بی کار رئیس هٔ ادام

 
  

 دانیگرکاندیدر کشور را د یثبات یموضوع ثبات و ب نیکه اگر ا نستیاتمر صاحب ازهمه تعجب آورتر و خنده آورتر ا
 ثیمگر متأسفانه شما که خود بح بود،ینم ادیتأسف ز یۀما کردندیافغانستان مطرح م یشده غرب برا میتنظ ونیکلکس

کامل افغانستان  یسراسر یثبات یب تیجنگ و موجود رانوجود بحچگونه وضع م دیمتخصص اداره عامه قلمداد شده ائ
 ۀافغان هم ازخود انداز چارهیوخاکستر زدن بچشم ملت ب یدیکامأل خجالت آوراست. چشم سف  د؟یکنیم فیرا ثبات تعر

 دارد.

 
  

   ! بگویم رتحواض ااجازه بدهید که بشما حقیقت تلخ ر
ثباتی  بی ددرمور وجود ندارد که اساسأ ثباتی کنیدیمکه شما آنرا رهبری  یدرافغانستان کنون اوأل
    ؟دحبت مینمائیص درکشور ازکدام ثبات امردم کشور بدانند که جناب شم باید  .دبحث شو مشخص بطور آن
  ؟دباعث بی ثباتی میشو یفرمایش "الی تدویر " انتخابات اشرف غنی چند ماهه تریاس ردوام کا که

قتل و قتال، دزدی،  .دمرحله به پیش میرون همرد یپ بی ثباتی جنگ تحمیلی بیگانگان با نچهل سال اند که درافغانستا
  .جنایت دوام دارد نغارت اموال بیت المال و هزارا

  .تمسلط اس و بدنۀ آن یدرتمام اجزا واین ساختار فاسد  یمطلق در حرارش دو فسا یانارش
   .کشور را رهبری میکنند تأمین کرد ناکنو نهمیواند  بی ثباتی  گردانندۀ لاموع خود ثبات را نمیتنوان با عمال که
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مورد  یادرا فاسد یحرارش همین ازگلهای سرسبد یمرحله کنون نبحرا گذشته سال هژده (18) یدرط مه اجناب شم
   .دبودی بالکشیده کشور این  "بازیکنان خارجی و"جهادی رنظ
رهبری میکردید  آن بحیث شخص اول هم را رگان امنیتی کشورا نچندی نیز وزیر بودید و بحیث وزارتخانه نچندیرد

   ؟دیکن مهار در کشور را بی ثبابی ستیدننتوا اشم خود جناب چرا
بشما بهتر معلوم باشد  .نمیتوانند  شده رکشو یک در یبی ثبات ایوکه فرد عامل اساسی ثبات  است روشن یمعل حقیقت

دارند. نقش فرد ولوهرکسی که  روغیر مؤث رمؤث  و غیر اساسی، یکه عوامل بی ثباتی ملی فکتورهای متعددی اساس
یک ماشین عمل  دواح تباشد نمیتوانند عامل اساسی بی ثباتی باشد. مجموعه اجزای نظام درمجموع بحیت اپارا

    .مینمایند
کنونی ریاست جمهوری آینده  نکاندید نشورای کلکسیو درمورد که را جالب های اهیگفمیخواهم یکی از درهمین جا

    .آنرا را هبری مینمائید صدق میکند بگویم شورای که جناب شما نافغانستا
اعضای بیروی سیاسی  زیک تن ا میالدی گرماگرو جبهه و جنگ بود، 1980طی نیمه اول سالهای  اسم نمیگیرم

یش به استادان و محصلین اهبخطازدر یکی ا بزله گویی ماهر بود و ممحتر تشخصی  منشی کمیته مرکزی ح د خ ا و
      .بود هتگف چنین در مورد وطنپرستی وهنتون کابلپ

  ."اصالح میکنیم ار مرسام نیستم مگر هر رس ما که تگفت که مشکل ما افغانها اینس او "  
   .درادامه صحبتش ازحاضرین پرسید 

   تانرا دوست دارید؟ یا میهنآ "
   .ممیهمن خویش را زیاد دوست داری ما حاضرین جواب دادند بلی صاحب

  ؟کنید ندوستنی تا ندوباره پرسید آیا حاضرهستند که سرخود را فدا میه 
  .میکنیم ام نرا فدا میه خود سر ما جواب دادند بلی صاحب همه حاضرین             

به حاضرین در تاالر  شیوخ و شرین بالهجه دری شکسته دپشتو بو نزبا شچون زبان مادری منشی صاحب
 ه:ک تگف پوهنتون ادیتوریم

   

   «د.شما چرا دروغ میگویند وال اگر شما چپلک پالستیکی تانرا فدا میهن کنی»
 

   .خاتمه یافت حاضرین همه حاضرین خندیدند ومحفل با خنده
    .این ساختار خود ساختار فاسد غیرقانونی است که در برابر قانون شکنی معافیت دارد

افغانستان، تداوم کارحامد کرزی   قبلی یاشرف غنی، مانند ادامه کارغیر قانون چند ساله مجلسین شورای مل رمه کاادا
ی تبی ثبا یعامل اصل بحیث نمیتواند وهمه و همه جز اند  نرییس جمهوری قبلی بعد از اختام معیاد دوره ریاست شا

ریاست  یفرمایش کاندیدن کلکسیون یشورا  .دتی بنا یافته انعمل مجموعه ساختار این نظام بر بی ثبارد باشند بلکه
بیاد   !مصاحب محتر رمات .خود یکی از اجزای بی ثباتی درکشور محسوب میشوند نافغانستا شما در  جمهوری آینده
  .گل نرگس نمی روید داغ کورۀ آتش در هداشته باشید ک

موجودیت حکمفرمایی کامل بی ثباتی کنونی  ردا کاندیدن ریاست جمهوری شم نغوغای بیمورد شورای کلکسیو
بنام "انتخابات" نمیتوانند ثبات را  نمایشی حضور و یا عدم حضوراشرف غنی در قدرت همرا با تیاتر با درافغانستان

       .در کشور تأمین کنند
 .ممنون شما
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