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 ادعای نصف قدرت حکومتی ورثۀ مجرمین جنگی افغانستان؟
 

ً که گفته اند: " ت بزرگ که درست بگفتۀ یکی از دانشمدان خوب است و تا حد عالی بسیار أمین اجتماعی، یقینا
خود،  رد خودی و از تالششایستۀ آرزوست، لیکن تأمین اجتماعی باید نخست از توان و قدرت خودی و دست آو

 "نمو کند.
 

ث رئیس خود را نیز بحی همزمان با روز سوگند داکتر محمد اشرف غنی بحیث رئیس منتخب افغانستان، عبدهللا عبدهللا
در فردا همان روز دفاتر دولتی افغانستان را مسلحانه اشغال نمودند،  جمهور افغانستان اعالن نمود، افراد عبدهللا عبدهللا

تقرر والیان والیات شمال کشور را صادر کرد. در تداوم سلایر بغاوت شعبده بازی "اتحاد شمال" یک   عبدهللاعبدهللا
"اتحاد شمال" مدعی هستند که نتایج  لست طویل وعریض از خورجین شعبده بازی آن پیدا شده است. شعبده بازان

حکومتی وزارت ها و تقرر والیان  نصف چوکیانتخابات ریاست جمهوری افغانستان باطل شود، چوکی صدارت با 
کشور و غیره برای شان داده شود. شعبده بازان بغاوتگر "اتحاد شمال" رئیس جمهور محمد اشرف غنی را به توقف 
تقرر اعضاب کابینه حکومت تهدید نمودند. خواهان تصرف نصف قدرت حکومت به مجرمین جنگی افغانستان و به 

 .میالدی داده شود 2001د حقوق مجرمین جنگی مطابق تقسیم قدرت کنفرانس بن ورثۀ شان می باشند، بای
 

 با طالبان صلح می کنیم. "اتحاد شمال" مدعی اند که ما خود با طالبان جنگ کرده ایم ما خود
 "اتحاد شمال" دردرعکسها شما جریان عملیات جمع آوری اجساد کشته شدگان اسیر جنگی و قربانیانی که توسط 

  میالدی را مشاهده می کنید. 2001اول دسمبر  جنگی به قتل رسیده قلعۀ
 

    
 

     
 

حاد "اتط حکومت طالبان اجیران در جریان علمیات قوأی نظامی ایاالت متحده امریکا و ناتو در افغانستان برای سقو
ژنیو و عدم رعایت نورمهای حقوق  شمال" این قاتلین حرفوی برخالف تمام قوانین حقوق اسیران جنگی کنواسیون

بشر هزاران تن از اسیران جنگی طالبان را در قلعۀ جنگی و دشت لیلی به قتل رساندند. براساس راپورهای مستند 
شما با این اسناد مستند عکس های فوق  اجساد کشته شدگان را جمع می کند. 2001بی بی سی بتاریخ اول دسمبر

 مال""اتحاد شو قاتلین اسیران قلعۀ جنگی  ،قوای خاص برتانیه نگاه کنید در وقت جمع آوری اجساد کشته شدگان،
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اجرأت این  درعقب حصار قلعۀ جنگی را ببینید، جامعۀ جهانی و ارگانهای بین المللی حقوق بشری را در مورد
   در مورد این جنایات چه اجرأت نموده اند؟ جنایات به پرسید که

میالدی حکومت طالبان سقوط داده شد.  2001در نتیجۀ علمیات نظامی ایاالت متحده امریکا و ناتو در نوامبر 
میالدی در کشور المان برای تشکیل یک حکومت با قاعدۀ وسیع در  2001کنفرانس بن در ماه نوامبرو دسمبر 

به رهبری برهان الدین ربانی قبل از فیصله های کنفرانس بن المان راجع  افغانستان تالش نمودند، مگر "اتحاد شمال"
  حکومت را در کابل اشغال نموده بودند تشکیل حکومت مؤقت به زور و خود سری وارد شهر کابل شدند و

نپذیرفت و چوکی های حکومت را با متحدین  برهان الدین ربانی تشکیل حکومت با قاعدۀ وسیع در افغانستان را
 ویش تقسیم نمودند که تا به حال همچنان ادامه دارد.خ
 

 
 

 
 

ر این های جدی د، محمد کریم خلیلی و ژنرال عبدالرشید دوستم خواستار تضمینبه بی بی سی به گفته این منابع"
به گفته این منابع، صالح الدین ربانی، سرپرست حزب جمعیت اسالمی، احمد ضیا مسعود و چند . زمینه هستند

ضو دیگر تیم آقای عبدهللا با این طرح مخالف و خواستار و باطل شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهور ایجاد پست ع
 ." هستند و اشغال نصف چوکی صدارت اجرایی

 

  
 

"جهادی" در جنگ  تنظمیهای میالدی مقر وزارت دفاع افغانستان بود، 1992این قصر زبیای تاریخی قبل از سال 
 اشغال قدرت آنرا به مخربه تبدیل نمودند. مرور بر اسناد جنایات گذشته تشنج نیست.

"اتحاد شمال" عبدهللا عبدهللا و صالح الدین ورثۀ برهان الدین اجیران خوب بیائید تصور کنید که پیشنهاد احمقانۀ 
باطل شود، طبعأ صالحیت اشرف غنی به حیث رئیس نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان  ربانی پذیرفته شود،

جمهور هم ملغی می شود، آیا اینرا بغاوتگران فکر نموده اند که در آنصورت افغانستان کدام مقام با صالحیت قانونی 
 %50 "اتحاد شمال" عبدهللا عبدهللا و صالح الدین ورثۀ برهان الدین ربانی وغیرهاجیران  وجود خواهد داشت که به

اه فیصد چوکی ها پردآمد وزارت خانه ها و مقام صدارت و یا معادل آن ریاست اجرائیه را برای شان بسپارند. پنج
در قانون چنین چیزی وجود ندارد که در غیاب رئیس جمهور صالحیت تفویض را داشته  چنین پیشنهاد احمقانه است

 باشد.
 ایانپ
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