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 ۲1/1۰/۲۰۲۰           محمد یوسفی اختر
 

 !رئیس جمهور افغانستاندوم معاون  راسیسم برهنهٔ 
 

 .اعتمادی و منازعات سیاسی شده دانش: ناکامی دولت افغانستان در سرشماری دقیق موجب بی
روز دیاو که در مراسم بزرگداشت از روز جهانی احصائیه " 

کرد، گفت که اگرچه در تمام میزان( سخنرانی می ۲۹)سه شنبه 
دنیا، کشورها هر پنج سال و ده سال سرشماری دقیقی از 

دهند اما در افغانستان هنوز هم چنین شان انجام می جمعیت
سرشماری وجود ندارد و هر ساله تنها تخمینی از نفوس صورت 

ات ضکند که این مشکل سبب شده که اعتراید میئاو تا. گیردمی
زیادی در جامعه به حکومت و ادارات دولتی مطرح شود و در 

اعتمادی و مشاجرات و منازعات سیاسی را به میان مردم بی
 ."دنبال داشته باشد

 آقای سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان!
 یدیگر معلوم الحال ناکامی های دولت در افغانستان علل اساسی

ی شما علل حقیقی ناکامویا اگر  ،در افغانستان نمیدانید را فاسد دولتاین ل حقیقی ناکامی عل شما که ممکن داردرا 
   را برای مردم کشور ندارید. ی دولت فاسداین ناکامی ها ت گفتن آن حقایق تلخأ میدانید جر هم این دولت فاسد را

ارقام و احصائیه  ،و همیشگی استاحصائیه های نمونه گیری و تخمینی در سر شماری نفوس کشورها کار معمول 
منازعات سیاسی و بی اعتمادی در بین اتباع یک ملت که افراد آن خود را با منافع ملی علل سرشماری نفوس با 

 . ندارداساسی  ربط دانندمیکشور مکلف 
لل عهیچگاهی باعث یک وسیلۀ ضمنی اند و یک کشور احصائیه های نمونه گیری و تخمینی در سر شماری نفوس

که حد اقل با الفبا علم  خواننده گاه هرهر شده نمی توانند.کشور شده  رد ملی و بی اعتمادی سیاسیمنازعات اساسی 
یحأ ناشی شما صر چنین برداشتهای وضاحت می فهمد کهشما را بخوانند با  نادرست بیانیهاقتصاد آشنایی داشته باشد 

 این طرز دید افکار راسییستی مذهبی و قومی .از طرز دید افکار راسییستی مذهبی و قومی شما سرچشمه گرفته است
 کشور علیه مردم شریف دشمنان مردم افغانستان ماهرانه های در نوع خود تفرقه افگنی فرصت طلبانه و توطیه

  .استم
دریس علم احصائیه تانان اساسات اقصتاد تحت نظر ،شاگرد فارغ التصل آن هستیدیکی از در مدرسه قم ایران که شما 
بیشتر از همه یک تحت نظراستخبارات فاشیستی آخوند های ایرانی نظارت می شود که نمی شود. مدرسه قم ایران 

  مدرسه مذهبی است که راسیسزم مذهبی مذهب شیعیه را تدریس میکند.
 چگونه و چرا در بلندترین مقام دولتی بحیث ید و افکار ضد ملی برخالف کفایت وظیفویاینکه که شما با این طرز د

 ریشه های با ناکامی های دولت در افغانستان مقرر شده ائید، از بطن علل حقیقیافغانستان معاون رئیس جمهور 
 سرچشمه گرفته است. افغانستان  در ساختار دولت کنونی عملکرد راسیسزم
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بسته وا بیگانه جنایتکارافغانستان از حضور عناصر  "جهادی"" شرکت سهامی تنظیمیدولت"نخست از همه ناکامی 
شور چهل ساله در ک جنگ دولتی و ویرانگرانی بلندترین مقامات حرارشیدر  کهو غیره ، ترکیه ایران و پاکستانبا 

شرمانه ، ترکیه از قاتالن افغانستان بیایران و پاکستانوابسته با  بیگانهفاسد و  جنایتکارعناصر این  .ارتباط دارد
 مستقیمأ ادغارت و فسجنگ، ، ترکیه در ایران و پاکستانوابسته با  بیگانهجنایتکارعناصر مستقیمأ حمایت می کند. 

 با این عکسها جنایات نگاه کنید.دست دارد. 
 

  
 

 شمول شماب ، ترکیه که در مقامات بلند دولتی افغانستانایران و پاکستانوابسته با  بیگانهجنایتکارعناصر طالبان و 
"دولت" و طالبان  غارت و قدرت ادامه میدهند. اهداف دشمن، که جنگ را برای نددو روی یک سکه ا ،قرار دارند

ین المللی ن بافغانستان بشمول کمک کنندگابرای فریب مردم مظلوم ، هستید آن جنایتکار که شما معاون رئیس جمهور
 ح"دروغین را بنام "صلمذاکرات تیاتر از یکطرف شما شما از عملکرد و فساد دولت شما به تنگ آمده اند، افغانستان 

طالبان و  ادامه میدهند.ملکی کشور و درعین حال به ویرانی و جنگ خونین علیه مردم  ،ادامه میدهید بدون نتیجه
این که  ،، ترکیه که در مقامات بلند دولتی افغانستان قرار دارندایران و پاکستانوابسته با  بیگانهجنایتکارعناصر 

ه دیگرددر کشوربشمول سر شماری اقتصادی مانع هر نوع پیشرفت  ، کهرا درکشور ادامه میدهند های خونینجنگ
 . است

 .کنید نگاه در مذاکرات در دوحه پایتخت کشور قطر درست عملکرد احمقانه طرفین جنایتکار اینبا 
 ."با اعضای هیات طالبان در دوحه روی زمین نشستیم و حرف زدیم"
 

 
 

مگر تصمیم صادقانه  ،به آسمان بروید " افغانستاندولت"و  انطالب هر دو طرف مذاکرات فریب سرکس هیأتای 
  !افغانستان را بگیرید مردم بیدفاع برای صلح ، قطع جنگ و خونریزی برای

از جنگ و کشتار مردم بیگناه افغانستان دست بکشید. شما با این حرکات  بایدشما  اوأل جنایتهر دو طرف جنگ و 
 تان کیها را میخواهید فریب بدهید؟  انۀو مکار احمقانه
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برای آوردن صلح با نشستن در روی زمین و یا در قصرهای هفت ستارۀ اعراب که بیش از صادقانه تصمیم گرفتن 
 فرقی ندارد.  ستلمیده اافغانستان در هر طرف جنگ و جنایات  می شود کهیک ماه 

اوأل تمام موبل و اساسیه  چنین فریب را در پیش گرفتند، شما هم میالدی 1۹۹۲در سال "جهادی"  انشما جنایتکار
های شتالو ب هایتوشک افغانستان دولتیرسمی در دفاتر  ،غارت نمودید که اموال بیت المال بود را فاتر دولتی کشورد

از این مکاری و  .ویران کردید " کامألاسالمو "کشور را بنام "جهاد" آن  در مقابل مگررا رایج ساختید،  خواب
 ریبفمظلوم و رنجدیدۀ افغانستان مردم  بس کنید دیگر تان در برابر مردم مظلوم و بیگناه افغانستان فریب حماقت

  .نمیخورد چنین حماقت و مکاری شما را
 های شنماسفر دروغواضح و روشن است . مردم میدانند که خطاب مردم افغانستان با هیات طالبان و "دولت " 

 این گز و میدان راستی است. امتحامان شماکوتاه است،
و قطع  "صلح"به انقدرعشق خائین و آله دست بیگانگان و دشمنان مردم شریف افغانستان نیستید، واقعأ شما اگر 

بدخشان،  پرخون هلمند، غور، بروید در روی خاک های ،داریدخونریزی علیه مردم بیگناه و مظلوم افغانستان 
ا یبلخ، بغالن و کابل و  ،فراه، قندز، قندهار، پروان، زابل، غزنی، کنر، نورشتان، ننگرهار، پکتیا، خوست، تخار

تمام  از تصمیم صلح ،بگیریدصادقانه برای قطع جنگ و خونریزی تصمیم  ،بنشیند خواهیدیمدر کشور هر جائیکه 
 . مردم افغانستان استقبال میکند

 

 ! آقای دانش
 واقعأ هماگر شما علل بی اعتمادی و دامن زدن به اختالفات سیاسی و ادامه جنگ خونین در افغانستان روشن است. 

از حمایت دهشت افکن چون علی پور ها و  میخواهید، اولتر و سرشماری نفوس را در افغانستان پیشرفت اقتصادی
 در دولت دست بکشید. بشمول طالب اتحاد با سایر مجرمین 

به مردم وطندوست افغانستان اجازه بدهید تا دولت فاسد کنونی را از عناصر جنایتکارفاسد وابسته با ایران و 
پاکستان، ترکیه و غیره دشمنان مردم افغانستان تصفیه نمایند. به یقیین کامل یک دولت ملی و صادق اتباع شریف 

و بیرونی مردم کشور بشمول طالبان تصفیۀ حساب  میهندوست در افغانستان میتوانند با دشمنان رنگارنگ داخلی
   نماید و ارمانهای ملت شریف افغانستان را بسر برساند.

 
 ایانپ
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