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 خاتمه ندارد؟ عبدهللا عبدهللا طلبیامتیاز سلایر
 

اشکال زیاد یک حکومت امتحان شده است، و باز هم درین دنیا با ت " بیان داشته اس راجع به حکومتچرچل" 
 خطا و وای و اندوه تجربه خواهد شد. هیچ کسی دعوای آنرا نخواهد داشت که دیموکراسی درست و کامل و یا در

کل عاقالنه است. در واقع گفته شده است، دیموکراسی بدترین شکل حکومت است، به استثنای همه آن دیگرهائی 
 ."که بوده است

 

 
 

سی گویند روی طرح جدیدی برای حل بحران سیامنابع نزدیک به عبدهللا عبدهللا، رئیس اجرایی پیشین افغانستان می" 
ی گویند تاکنون به توافق نهایها میآن. کننداین کشور به وجود آمد، کار می که پس از اعالم نتایج انتخابات اخیر در

ها در حال اند، اما بر اساس پیشنهادات هیات میانجی، آنجمهوری در این مورد نرسیدهرئیس با محمد اشرف غنی،
ی این از شرایط اصلتدوین طرح جدید هستند. گفته شده است ایجاد "حکومت مشارکتی بر اساس یک توافق سیاسی" 

 " .طرح است
دی و دیده درایی یکسی بتواند معادل صفات چشم سف جهان است که در قاموس ادبیات مروج امروزی دشوار بسیار

 .دریافت کند مناسب لقبسر گروپ بغاوتگران و جنایتکاران " اتحاد شمال"  عبدهللا عبدهللا
فغانستان پنجه نرم میکند، او دست کرونا  مرض آفتبا  جهان که افغانستان و در عینی رقتبار وضع بصیرت در با نگاه

ن ایروبرو است، آفت مرض کرونا روزانه جان هزاران انسان را می بلعد، مگر  تلفات سرسام آور انسانیبا  و جهان
م ردم .وبس هستندپر درآمد  یفقط و فقط متوجه بدست امتیازات نا مشروح و چوکی های حکومت ستیداخائنین س

جان میدهند، ناله و فریاد میلیونها زحمتکش افغان به آسمان هفتم رسیده است، و مرض از قحطی  هر روز فقیر کشور
بدست آوردن چوکی های پر درآمد از خون  ه اند برایمگر این چپاولگران اموال مردم و بیت التمال را غارت نمود

   ملت هستند.
 ،کامأل صراحت وجود دارددر آن  که در این عرصه انون اساسی افغانستاندر صورت موجودیت قانون انتخابات و ق

 .جنایت آفریده اند نیاز نداردا هنکه سالهاست تنها و ت گرحل معضالت ملی کشور به اشخاص مفتن به حیث میانجی
ند، ه امهندسی کرد کشورمظلوم مردم علیه  این توطیه ها را با اینطرفحامد کرزی وعبدالرسول سیاف از سه دهه 

در آن فیصله حفظ شود از  منافع ملی کشور که یهیچ نوع حل قانونکشور بجز تخریب اوضاع جیگر ناین دو میا
   به دست نمی آید. میانجیگراناین طریق 
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 کند که آخرینمسعود ترشتوال، سخنگوی "شورای ثبات و حراست" رهبران جهادی به رهبری آقای سیاف تایید می
 . دار میان این دو تیم سه روز پیش صورت گرفته و بدون "هیچ دستاوردی" پایان یافته استدی

اعمال چنان  میالدی به اینطرف در ارکه قدرت سیاسی قرار دارند، 199۲از سال که  تنظیمی "جهادی"های ساختار 
د، خود را عوض کنن افغانستان اسمایبرای فریب مردم مظلوم مجبور شدند جنایات و فساد را در کشور انجام دادند تا 

همان اتحاد نامقدس  . "ثبات و همگرایی"نام گذاری کندمانند "ثبات و همگرایی" وغیره را جدید  همان چهرها اسمای
 است.  شده عامل اساسی بی ثباتی در افغانستان که با اسم جدیدش شمال است

بدهللا حق داشت عبدهللا ع. استفغانستان "تقلب" صورت گرفته ریاست جمهوری ا بیائید قبول کنیم که گویا در انتخابات
 که ادعا حقوقی خود را از مجرای قانون پیگیری می نمود. 

 

  .رئیس جمهور اعالن کندخودش عبدهللا عبدهللا بر اساس قانونی حق نداشت که خود را * 
   .اشغال نمایدحق نداشت که دفاتر دولتی و حکومتی را با زور اسلحه  عبدهللا*عبدهللا 

حق نداشت که والیان والیات شمال کشور را مقرر کند و یا لست کابینه جداگانه خود را ترتیب نماید،  *عبدهللا عبدهللا
 خالف قانون اساسی و قانون انتخابات افغانستان است.  همۀ قدامات عبدهللا عبدهللا

طاران عبدهللا عبدهللا و همق بحران را در افغانستان خود وجود ندارد،منافع ملی کشور عبدهللا عبدهللا  هیچ اقدامیک در  *
  .ایجاد کرده است نه کسی دیگری جنایتکار وی

 دض بر نامقدس اتحاد وۀشی بر افغانستان در دهه سه رونایوک این وی همقطاران و عبدهللا عبدهللا تالشهای همۀ *
عبدهللا  افغانستان قوانین اساس بر است. بوده کشور در پی در پی بحرانات مولود که است، داده انجام کشور ملی منافع

ر نه قص باشدزندان پلچرخی در باید عبدهللا و همقطاران او مجرمین قانون شکن و غارتگران هستند که جای شان 
 .که باالی مردم مظلوم افغانستان حکمرانی کند داخل ارگ پایتخت کشوردر سپیدار 

 

ات و نایجعامل  خائین که تا که سیاستبازان نجات یافته نمی تواند بحرانات ناشی سه دهه جنگ کشور هیچگاه از
بصورت قطعی به صلح واقعی و پایدار دست یافته  ه شود، افغانستانمجازات ن کشور بر اساس قوانین بودند فساد

 نمی تواند. 
 2002 سال دربرهبری برهان الدین ت "اسالمی" وجود دارد که باند قاتلین حرفوی جمعی و اسناد فراوان های مثال

 ارجه، عبدهللا عبدهللا وزیر امور خوزیر دفاع قسیم فهیم، وزیر داخله یونس قانونی)دولتی تمام ارگانهای امنیتی میالدی
ققط با یک چپن و یک کاله یک ، حامد کرزی فاقد صالحیت داشتندخود را بدست کشور ( ی...و استخبارات امنیت

وهم  میالدی 1996الی1992سال بعد از  قتلهای باز انبا دست باند قاتلین حرفوی جمعیت "اسالمی" بود.بول مس
 را نقاتالآنها درس آمگر  ،ندادانجام د میالدی آزادانه 2003و  2002 هایدرسالبیشماری را  قتلهای زنجیری

اول  در زمامداری دورۀ باند قاتلین حرفوی جمعیت "اسالمی" .اعالن میکردند حکمتیار حزب اسالمیو یا ، القاعده
د تعدا ها بنام کودتاچی میالدی بعد از تشیکیل شورأی همآهنگی گلبدین و دوستم 1994 – 1993در سال  خویش

جمعیت "اسالمی" برهبری در هردو دورۀ قدرت  کردند. تیر باران بدون محکمه را فکران مخالف شاننروش از زیاد
 .ده استنداانجام قتل ها این در زمینۀ را  اتهیچگونه تحقیقالدین  برهان
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 و جملۀ اشتراکنندگان مهم کنفرانس بندر افغانستان از  رجاجی عبدالقدیر وزیر فوائید عامه و معاون رئیس جمهو
برهبری برهان  جمعیت "اسالمی"میالدی با نمایندۀ خاص  2001به تاریخ پنجم دسمبر  بود که جنجال برانگیز ۀچهر
برسر تقسیم غیرعادالنۀ چوکی های  ه بود،بحیث وزیر داخله افغانستان مقرر گردید که بعدأ یونس قانونی الدین

چوکی  تمامتقریبآ میالدی  2001دسمبر  کنفرانس بن پرخاش نموده بود. در به تناسب نفوس اقوام افغانستانحکومتی 
، که این تقسیم غیر عادالنه بود شدهاختصاص داده  هبری برهان الدینجمعیت "اسالمی" بربه  حکومتیهای مهم 

 دو جاجی عبدالقدیر وزیر فوائید عامه و معاون رئیس جمهورموجب ناراحتی جاجی عبدالقدیر را فراهم نموده بود. 
 سیم فهیمقانفجاریک بمب در سر بایسکیل درهنگام سفر جنگ لفظی بر سر  وزیر دفاع قسیم فهیم روز قبل از قتلش با

 انفجاربمب بایسکیل درهنگام سفرش در قسیم فهیموزیر دفاع در جالل آباد صورت گرفته بود پرخاش کرده بودند. 
 وجود دارد،قرینۀ دیگر از جانب جاجی عبدالقدیر وزیر فوائید عامه و معاون رئیس جمهور میدانست.  جالل آباد را

کارخانه های تولید  .درآمد جمعیت "اسالمی"میالدی بعد فرار طالبان مزارع کوکنار هلمند به تصرف  2002سال  در
جمعیت  با طالبان درتصرف قاچاقبران جمعیت "اسالمی"هیروئین در کوه های بدخشان بود، که درهنگام جنگ 

لمند توسط طیارات به بدخشان و تقسیم سهام از هرا انتقال مواد خام تریاک  2002در سال  داشت. قرار "اسالمی"
  را میخواست. هیروئینعائدات انحصار کامل  جمعیت "اسالمی" کهآن موضوع مناقشه میان زمامداران حکومتی بود 

حاجی  در هنگام خروج پایتخت افغانستان روز روشن در شهر کابل در باند قاتلین حرفوی جمعیت "اسالمی"
در حالیکه تمام قراین قتل شهید حاجی عبدالقدیر به به قتل رساندند. وی را عامه دروازه وزارت فوائید  عبدالقدیراز

 قتل شهید حاجی عبدالقدیر جمعیت "اسالمی"رسانه های تحت کنترول باند  مگر ،تعلق داشت جمعیت "اسالمی"باند 
 و همه میداند که در آنزمان آثار القاعده درافغانستان وجود نداشت .دندنمو و قلمداد منسوب و قاچاقبران به القاعده را

دیر دوسیه قتل جاجی عبدالق جمعیت "اسالمی"باند به  .تعلق داشت جمعیت "اسالمی"هم تجارت هیروئین در بدخشان به 
در  اات ریقتحقکس هیچگونه افغانستان را سرپوشید حفظ کردند. تا امروز هیچ وزیر فوائید عامه و معاون رئیس

   ند.ه اافشا نکردتا هنوز قاتل را هم  هویت و انجام ندادند وی قتلزمینه 
 

    
 

در شهر کابل پایتخت  دو روز بعد از قتل جاجی عبدالقدیر وزیر فوائید عامه و معاون رئیس جمهور افغانستان
فر خود در س جمعیت "اسالمی" تنظیم سر دستر خوان ۀشهزاد این عبدهللا عبدهللاوزیر خارجه در حالیکه  افغانستان

 خود که عبدهللا عبدهللا افغانستان خبرنگاران از وزیر خارجه 2002( هشتم جوالی 8بتاریخ ) خارج بسر می برد،
از قتل جاجی عبدالقدیر وزیر فوائید عامه و به  راجع است، قاتلین حرفوی جمعیت "اسالمی" های سرباندیکی از هم 

ال در جواب سو عبدهللا عبدهللا، نددیپرس از وی جمهور افغانستان در شهر کابل پایتخت افغانستانمعاون رئیس 
از زیر بغلش معلوم دزدیده شده که دم مرغ اند مانند مرغ دزد که شما مشاهده مینمائید چهرۀ وارخطا  اژورنالیستان ب

   القاعده وزیر را کشته باشد. که میگویداست، 
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در مورد قتل جاجی عبدالقدیر وزیر فوائید  انورنالیستژبه  درهنگام ارائه جواب ۀ عبدهللا عبدهللاچهر هب دقیقلطفأ 
 . نمایانگر شریک جرم است عامه و معاون رئیس جمهور افغانستان درست نگاه کنید

رد که استوار دوکتور محمد اشرف غنی رئیس جمهور منتخب افغانستان تقاضا دا مردم افغانستان از جناب محترم
در امر دفاع از قانون اساسی و حثیت ملی کشور در برابر انارشیست ها و شانتاژ گران دشمنان مردم افغانستان و 
میانجیگران مفسد شان مبارزه کنید. مردم افغانستان با شماست، هیچگاهی به توطیه های ضد منافع ملی و نظرات 

یالدی تن در ندهید. دشمنان مردم افغانستان باجگیری چوکی ها و م 2014میانجیگران مفسد شان مانند انتخابات 
پالنهای شوم برضد افغانستان را دارد، تن دردادن به  امتیازات نا مشروع خود را تقاضا دارد، مگر در پس پرده

 قانون شکنان کشور را نابود می سازند.
    حق با شماست مؤفق باشید.خدا و 
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