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 15/30/4312                    جمال خان بارکزی
 

 ...زا داری مصلحتیـــــع
 

 .فهیم درگذشت محمد قسیم 1034حوت  11 تأریخامروز 
جبران ناپذیر دانست و به این مناسبت سه روز عزای ملی  ۀنستان درگذشت آقای فهیم را ضایعافغا حامد کرزی، رئیس جمهور

 افغانستان را نیمه افراشته ساخت.های بیرق  حوت، 43 و همچنان سه روز الی اعالم کرد
 

 فهیم کی بود؟قسیم 
 

ز مال فهیم" و بعد ادر دوران جهاد بنام " ،است افغانستان ساالران بین جنگ ها دره یکی از بدنام ترین چهر محمد قسیم فهیم که
 گروه پرچم حزب به اصطالح دیموکراتیک خلق افغانستان ازعناصری تعداد  یک دسیسۀ جبل سراج و اشغال کابل به همکاری

فهیم نقش مهمی در جنگ های داخلی بین تنظیم ها در کابل  جنرال فهیم" عهده دار وزارت امنیت در کابل گردید. " بنام جدید
ال بازی می ر فعالیت های جرمی شورای نظار نقش فعد "احمدشاه مسعود"و بدتر از  "شاه مسعود احمد"داشت، وی بعد از 

ر را در کابل ب تنظیمی های ویرانگر جنگه بعد از بحران الدین ربانی و آمر صاحب مسعود بیشترین مسؤولیت دنمود، نامبر
چور و کابل، هزار باشندگان بیگناه شهر  03ل و قتل بیشتر از از ویرانی های کاب یبخش بزرگ در مورد وو دارد عهده داشت 

  . م در محضر ملت افغانستان جواب ده می باشد1330- م1334سال  ا ازو ترور ر جنایتچپاول، 
ول قتل ها و ترور های شخصیت ها و مسؤ ،"شاه مسعود احمد" وی از همان آغاز کار با گروهک شورای نظار به رهبری

و یگانه دلیل مشهور شدنش در شورای نظار و رسیدن به مقام  ،ندشد خطر محسوب می "شاه مسعود احمد"که برای بود  کسانی
 در دوران جهاد به قتل های متعددوی بود.  و خشونت وحشی  طبیعتفرد شماره دوم شورای نظار هم همین خصوصیت و 

بزرگان قومی و اشخاص با رسوخ متهم است، با داخل شدن به کابل 
مله رسوخ از جشخصیت های ملی و با  تن از قتل و ترور چندین

جمال الدین عمر،  عبدالرحمن  ارکان حربی، جنرال عبدالحق علوم
 غیره مستقیماً به فهیم نسبت داده می و وزیر هوانوردی،  حاجی قدیر

 شود. 
 

 هیالری من"مریکا، خانم اسابق شورای امنیت ملی  ییکی از اعضا
 اهش قسیم فهیم شاید در توطئۀ قتل احمدمحمد اعتقاد دارد که  "لورت

 . داشته است نقشی م 4331سپتمبر  3 تأریخه بهم  عودمس
 ،زو امریکا باطالبان توسط نیروهای ناتو رژیم رژیم  فهیم با سقوط

، در حالیکه نیروهای مایت غرب را بدست آوردر چانس حیک با
، نددخول افراد مسلح به شهر کابل را داده بواخطار بر عدم د ییامریکا

ورج ج"، شد رفهیم با بی اعتنایی با افراد مسلح اش به کابل سرازی
 عقیده داشت که شاید به کمک این جنگ " رئیس جمهور امریکابوش

عکس العمل نشان نداد، دلیل به همین ساالران ضرورت داشته باشد، 
 به حمایت شان ادامه داد... از مالیمت کار گرفت و

 

م کابل را به 1334طوریکه گروه پرچم حکومت نجیب در سال 
رت را بنام "فتح کابل" بنام شان و آنها این انتقال قد تسلیم داد، بحران الدین ربانی و جمعیت احمد شاه مسعود شورای نظار 

ا بنام د شکست طالبان ربازهم کوشش نمودن که داشتند،ایوی و گروپ وحشی اش با حس خودخواهی ، اختصاص داده بودند
لقب جدید بنام " نیروهای مقاوت" را انتخاب نمودند... این بار چون نیروهای  گروهک شورای نظار برای و، دنخودشان ثبت نمای

 بزنند، این بار آنها خواهشات دست ای وسیعنستند به غارت و ویرانی هبین المللی در صحنه حاکم بودند، این گروه دزدان نتوا
و وزیر  حکومت، خودش معاونربانی را بحیث رئیس  های مهم دولتی را هدف قرار دادند. و کرسی  دهشان را تغییر جهت دا

بین  یکنفرانس بن در اثر فشار نیروها از زمان کوتاه بعد بعد ازولی  دفاع، و تمام افرادش را در مقام های مهم دولتی جا زدند. 
  به کرزی شد.   ربانی مجبور به واگذاری قدرت المللی و جامعۀ جهانی

هم مارشال افغانستان.... این  
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تن به اندوخ فهیم خان جنگ مساعد نبود، چون زمینۀ و وزیر دفاع باقی ماند ولی این بار ه حیث معاون ربانیآوان ب نفهیم از هما
شهر کابل و اطراف آن غصب نموده و  موقعیت های خوب ران جریب زمین را دراثروت از بیت المال مصروف شد.  به هز

ها و گران بمنزل شخصی بی بی سلطانه جان، خواهر اعلیحضرت بابای ملت را در کارتۀ پروان با تمام لوازم بفروش رسانید، 
دهشت افگنی را به سطح پائین با حمایت از چاقو کشانش در محالت مختلف کابل صب نمود. آن غآن تابلو های قدیمی و قیمتی 

شد، شخصاً با آمر حوزۀ  کشی از جانب پولیس گرفتار می جرایم چاقو فرد از افرادش اگر به اتهام قتل، دزدی و هر ادامه داد. 
  ی اش بدون قید و شرط هدایت می داد.به رهایمربوطه به تماس شده و 

 

مورد انتقاد قرار گرفت. او همچنین از سوی ش ن" به آشنایان و اطرافیانوزیر دفاع شد اما به دلیل "امتیاز داد 4334او در سال 
 و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم شد. افع حقوق بشر به اعمال خشونتهای مد سازمان

 

آهسته آهسته اشغال نمود، همۀ خویشاوندان و همین منزل با شکوه غصب شده اش موقعیت داشت که  را کارتۀ پروانساحۀ 
نمود، مردم را توسط افراد مسلح اش زیر فشار  }اکثراً اهل هنود{ گزین مالکان اصلی خانه های ساحۀ درمسالینزدیکانش را جا

انه حیث یگه شان ب شان را ترک گویند و یک رقم کوچک پول بعضاً دهم حصۀ نرخ اصلی خانه را برای گرفت تا خانه های می
ی بخود گرفت، تمام جاده هایش با دیوارها انتخاب پیشنهاد می نمود. ساحۀ درمسال کارته پروان شکل ساحۀ ارگ دومی را

.  . کانکریتی مسدود شدند.  اطراف ساحۀ درمسال از گردنۀ باغ باال الی شهرآرا به ساحه نفوذ افراد مسلح فهیم خان مبدل شد.
نگاه نرخ های خانه تبدیل شد،  کارته پروان با وجودیکه در کابل از جملۀ موقعیت های درجه اول است، به ارزانترین منطقه از

ن ... صرف کسی مصوندازند، ناموس و مال شان را به خطر بیزتحفظ عبین این گرگ ها  کردند در نمی جرأتمردم  زیرا
ند خان منازل رهایشی و بل بدون اجازه فهیم توانست نمی شد. هیچکس می ال درین منطقه مسکن گزینبود که با ارتباط به مارش

  .اعمار نمایدشود،  یتی تهدید مینگاه امن را به بهانۀ اینکه خانۀ مارشال از ل ها باالتر از سه طبقهمنز
 

ومت از حک ویگویند، می که طرفدارانش والیان افغانستان برعکس ادعایهیم در سخنرانی در افتتاحیۀ کنفرانس سه روزۀ ف
م تیاگر " گفت:م مارشال فهی. دمی و دیموکرات اعالم نمودفت و ضدیت خویش را علیه حکومت مرلکند، مخامردمی حمایت می

را نادیده بگیرد، جنگ در افغانستان شروع  ؟گشایی کند و بخواهد تیم موجود و مجاهدان جمهوری عقده برنده انتخابات ریاست
 "؟درون ها به کوه می ا با سالحهآن و در صورت نادیده گرفتن ارندبرای دفاع از خود سالح دمردم افغانستان  ۀهم"او  ۀگفت به "شود.می

که  در صورتی" گفت: چنین پنهان کند و داشت نتوانستکه از حکومت آینده  ی راش هراسیاگفته هباز در بخش دیگری از 
جمهور آینده دیگر والیان حاضر را به  رئیسآورد،  انتخاب شود، روشن است که تیم جدیدش را با خود می جدیدجمهور  یسئر

 "کند. والیت مقرر نمی
 

نست داانتخابات را راه حل نمی و نبودساالر معتقد  به حاکمیت مردم گیرد،که اکنون صورت می یبرخالف ادعا های آقای مارشال
.  ردکل از آن چی تعبیری داشت تأکید میای مارشاآقح " اجماع ملی" که معلوم نیست اصطال برو بجایش  و به آن باورمند نبود

ول تواند بسازد؛ اجماع ملی که مورد قبتیم بدیل نیاز دارد. این تیم را همان اجماع ملی میانتقال سیاسی به یک " گفتفهیم خان می
 د که این طرح را من یک سال قبل پیشنهاد کرده بودم... کر کید می"  و تأها در آن سهیم باشند. همه مردم افغانستان و تمام گروه

 

ک سال به انتخابات باقی که کمتر از ی حالی در . . د.کر امریکایی خطاب میخلیلزاد" و برادر کرزی "قیوم خان" را وی آقای "
و ادارۀ جدید وی را به محکمه بشکاند،  ینکه هراس داشت که مبادا انتخابات را ببازد،ا م از4333انتخابات  در کرزی .مانده بود

همین ستم، خلیلی و محقق را جلب نمود. ووبار دیگر حمایت جنگساالران از جمله فهیم، دکه اکنون هم وجود دارد،  یهراس
 آغاز سردی مناسبات کرزی با امریکا شد. سبب مسئله

  

آنوقت ایاالت متحده امریکا کوشش اعظمی  سفیرو "آیکن بری" سرمنشی ملل متحد در افغانستان  "کای آیدی" فرستادۀ خاص
 کرزی نمیشد. س تبدیل همۀ کوشش های آنها به یأولی  . دکن صحنه دور از نمودند تا کرزی را قانع بسازند جنگ ساالران را

بارک به قدرت رسیدن آقای  جورج بوش وبا ختم دورۀ قمار باالی قدرت شود، زدن به  نبود به هیچ قیمت حاضرو خواست 
 جنگ زا بیشتر ازینخواست  اوباما در امریکا، دیگر سلسلۀ ارتباطات هفته وار تلیفونی با کرزی توقف نموده بود، اوباما نمی

که  محیث معاون اول، خلیلی بحیث معاون دوم و دعوت دوسته فهیم بقسیم ولی کرزی با نصب  ساالران بد نام حمایت نماید. 
 مقابل ساخت و این مقابلۀ وی تا امروز بشکل شرم آور آن ادامه دارد.  ارادۀ ملت افغان جهان و را با بود خود یدبعدر ترکیه ت

 

ملت قایل شد.   هیم خان از کیسۀیاورش ف زی بشکل غیر قانون یک امتیاز خاص و خارق العاده را برای یار وچندی قبل کر
کرزی، رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمانی حقوق و امتیازات مادام العمر را برای محمد قسیم فهیم، معاون اول  حامد

 دابیر امنیتیده به آقای فهیم شامل معاش هفت رقمی، محل رهایش، تامتیازات داده ش جمهوری افغانستان منظور کرد.   ریاست
 کند... ینکه عمر وفا نمیا خبر ازولی بی  در مراسم ملی است. خاصو داشتن جایگاه 

 

 ،بودند، اینها راز های مشترک داشتند، منافع مشترک داشتندبسیار نزدیک تبدیل شده  یحال به دوستان و شرکاتا فهیم و کرزی 
که باالی زمین های غصب شدۀ  ، احتماالً شهرک های رهایشیتصمیم گرفته بودند های گسترده مشترکاً  اختالس ها و فساددر 
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رگ بز های. برادران شان " محمود کرزی" و " حصین فهیم" شرکای تجارتی در کار ندددولتی و شخصی را باهم تقسیم می کر
دند، به غارت بر ترک غارت نمودند، نزدیک به یک ملیارد دالر را بی شرمانهبانک را بطور مش ، کابلبودند و هستندمافیایی 

ک یی، دست به یک حمایت بی شرمانه از برادر نازدانه اش زد، یعنی تأریخافتضاح بزرگ  این کرزی برای خاموش ساختن
یری یب عدلی محمود حصین جلوگبانک پرداخت. از تعق کابل برای جبران خسارۀ "د افغانستان بانک"ملیارد دالر بیت المال را از 

 ر کار آمدن ادارۀ جدید است، دلیل. این اعمال فجیع و امثال آن دلیل ترس و دست پاچگی گروه مافیای دولتی از س . نمود.
نکردن پیمام امنیتی و کوشش برای روی کار آوردن یک فرد دست نشانده هم برای مطمئن شدن از عدم بازپرس عدلی  ءامضا

 ، به بحث اصلی ما یعنی فهیم خان برمیگردیم.خواهم دور شوم ه مافیای دولتی است...از موضوع نمیقضایی گرو و
 

 احتماالت علل مرگ فهیم:
 

ی ، علت اصلرفت، و سال چندین بار به جرمنی بخاطر تداوی میه مریضی شکر و مشکل قلبی دچار بودفهیم از دیریست ب
 یک مصاحبه اش موالنا فرید که یک فرد نزدیک به فهیم خان است، حقیقیت را در  و به احتمال قوی همین است. مرگش ظاهراً 

م چون از فهی" :موالنا فرید گفترین داستان برای مرگ فهیم باشد. تواند حقیقی ت از تلویزیون ها بیان داشت که میبا یکی 
بود، برادرش  بجه هنوز هم خواب خواست، در همین روز تا ده می برد، هر صبح ساعت ده بجه از خواب بر مریضی رنج می

ار فش "بیا ت فگو  نیت است، فهیم خان از خواب بیدار شد"جنرال ابیل" وی را صدا زد که برخیزد که امروز جلسۀ شورای ام
فشارم "دوای جوشی من کجاست  گفت:. فهیم 03-113یعنی  بودخیلی پایان ، فشارش فشار فهیم را چک نمودک کن" ابیل را چم

دم نه خو" آورم" فهیم از جا برخواست و گفت: من برایت می "در یخچال است باش ل ابیل گفتپائین است باید بخورم" جنرا
هیم ف« چطور هستی؟ » :دیپرسو  یل نزدش آمدخورد، وقتی ابسخت به زمین  شد"... وقتی فهیم نزدیک یخچال ممیروم می آور

  .جا جان داد همان چند لحظه بعد وضع من خوب نیست" و" جواب داد:
خواهد حق فهیم را ادا نماید، به شریک جرمی اش خدمت کند، به شریک غصب زمین های دولتی و  شود کرزی می گفته می

م نشان دهد که 4333گرش در انتخابات مملو از تقلب  بانک، به حمایت ملیون دالر کابل انشخصی، به شریک دزدی هزار
یر شاه مسعود در پنجش یت نموده که باید در کنار یارش احمدحالیکه گفته شده که فهیم وص در د نیست.  کرزی{ نامز} برادرش

 نامش شود، باید کارته ای از کابل ب ز وی فاصله داشته باشد، باید جاده ای در کابلخواهد فهیم خان ا دفن شود، ولی کرزی نمی
 . ردندککابل دفن  بادام باغ()سرای شمالی  باالی تپۀ به همین منظور جسد اورادربنامش شود،  باالخره باید تپه ای بنامش شود و

 

میدان هوایی کابل، میدان هوایی کندهار، میدان هوایی ننگرها و حربی پوهنتون " :نان دریک پست نوشته کرده بودیکی از هموط
کردم نوشته شده  تواند متوجه این ساحات شود؟؟؟  بعداً که پست را کامال باز در خطر اند"  من تعجب کردم که چی خطری می

 ،. یک روز بعد از ترس به حقیقت تبدیل شد وزارت دفاع . تواند بنام فهیم خان نامگذاری گردد". میهای فوق  بود " یکی از جا
 . . پوهنتون را به نام این جنایتکار نامگذاری نمود. یحرب

 

تجلیل به عمل آمد، اکثریت قاطع  خوشی شکل مختلطی از عزاداری وه در رسانه ها و شبکه های اجتماعی انترنتی از مرگش ب
، و شد به وی نسبت داده می ی شورای نظارترور ها دانست که نایتکار بزرگ تیم مسعود میکه وی را یک جنستان مردم افغا

وی را متهم به جنایات بزرگ ضد جنگ های ویرانگر و تباه کن کابل،  رشاه مسعود د همچنان نقش کلیدی وی در پهلوی احمد
عین زمان افراد وابسته درو اظهار خوشی نمودند.  عمل آوردندوی استقبال به  کند، از مرگ بشری در جنگ های تنظیمی می

شال  خوانند، در عزادرای و و مقاومت می جهاد به اصطالح وارثین شان خود به تعبیر را به شورای نظار و جمعیت که خود
 . . .دیم را با نمایش قدرت برگزار نماییک سازماندهی بزرگ توانست مراسم مرگ فه این گروه با سوگواری مرگ فهیم نشستند. 

 م.یتوانیم به سه گروه تقسیم نمائ عکس العمل مردم را از شنیدن مرگ مارشال  فهیم می
 

 گروه اول ) کسانیکه مرگ وی را بحیث خبر خوش استقبال نمودند(: -1
 هب شوند. شامل تمام مردم از تمام اقوام باهم برادر و حق پرست افغانستان می یدهد،این گروه اکثریت خاموش را تشکیل م

خواست با  صورت عموم  اظهار خوشی برای اکثریت مردم به دالیل مختلف کمرنگ بود، یک دلیل آن این بود که مردم نمی
 لخود و فامی کمیت مطلق دارند، زندگییک گروه از افراد مسلح که در طول سال های حکومت کرزی در والیت کابل تقریباً حا

ن بردند و در عی سر میه در خارج بهای دل شان را بیرون کنند که  عقده نداندازند، صرف کسانی توانستشان را به مخاطره بی
ت ساین گروه توانمتوجه زندگی شان شود.  یگان نزدیک شان هم در افغانستان نبودند که کدام تهدید و خطر احتمالزمان وابست

 د.ی تمام از مرگ فهیم استقبال نمایبا آزاد
عزاداری ملی سه  فرمان رئیس دولت " کرزی" مبنی بر رسانه های صوتی و تصویری داخلی تحت تاثیر تمام مطبوعات و

لی ای داخهاز طریق رسانه  و بیان آزاد حقایق از جانب مردم روزه قرار گرفتند، و دیگر هیچ چانس برای استقبال از مرگ فهیم
 . . از شکل خاص آزادی بیان و دیموکراسی در افغانستان باشد. و معرف این میتواند یک نمونۀ ت. توانسشده نمی یسرم

تعداد انگشت شماری که شجاعانه و بدون هراس نظر شان  در سایت های اجتماعی انترنت بخصوص فیسبوک هم در پهلوی یک
ال کردند و خطر را قبول نمودند، دیگران کسانی بودند که با نام های را ابراز نمودند،  مرگ وی را بحیث یک خبر خوش استقب
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یم که برخالف واقعیت، خوشی از مرگ وی ئتوانیم بگو مستعار از مرگ فهیم استقبال و خوشی نمودند.  بنابر دالیل فوق می
 کمرنگ تر بود.

  

 گروه دوم ) عزادران حقیقی مرگ مارشال فهیم(: -2
بخصوص افراد شورای نظار و حزب  جنگ اوگان و همسنگران چک وابستم، یک گروه کوبین عزاداران مرگ قسیم فهی در

چون به این موضوع رنگ قومی دادند توانستند اکثریت  باشند که عزاداری حقیقی را به راه انداخته اند. جمعیت اسالمی می
. ولی این یک حقیقت است که جنایتکار  . دهند.مردم شریف پنجشیر و شمال کابل را در اشتراک مراسم جنازه و تدفین انسجام 

 داشته باشد... به هیچ قوم و نژادی تعلق نمی
 

 گروه سوم) کسانیکه عزاداری کاذب را به راه انداختند(:  -3
و  مورینپیش گرفتند، این گروه شامل مأ یک تعداد دیگر کسانی بودند که یک عزاداری مصلحت جویانه و چاپلوسانه را در

یاسی گان سنخباعضای مشرانو جرگه و ولسی جرگه،  رهبران احزاب،افغانستان و اء وزراء و سفربلند رتبۀ دولتی، کارمندان 
ه ک یجایگاه مطمئن در عرصۀ سیاسی در آینده برایشان، با وجود اینها صرف برای حفظو کاندیدان ریاست جمهوری بودند.  

ه روز عزاداری ملی اعالن و بیرق . با فرمان رئیس جمهور کرزی س . رختند. در دل خوشحال بودند، ولی اشک تمساح می
زی وزیر داخلۀ کشور، شامل رئیس عمومی امنیت ملی و  به ریاست داود یه در آمد، کمیسیونافغانستان به حالت نیمه افراشت

لوی درستیز قوای مسلح جمهوری اسالمی افغانستان و دیگران، جهت اتخاذ تدابیر و تشریفات فوق العاده در مراسم تکفین و 
هیم، توظیف گردیدند، این مسئله زمینه را برای هواداران وی مساعد نمود تا همه ادارات دولتی و رسانه ها را وادار به تدفین ف

زی(  دداووزیر داخله )به تمام والیات امر گردید تا در دوایر دولتی جنازه و فاتحه غیابی برپا نمایند.  عزاداری جبری نمایند.  
نشر برنامه های موسیقی و تفریحی درین سه روز جداً خودداری نمایند.  خالصه شکل ظاهری  به رسانه ها امر نمود تا از

 این عزاداری بسیار متفاوت تر از شکل حقیقی آن بود.  
داران فهیم را از روی ابراز پیام های تسلیت و ریختن اشک تمساح در مرگ وی  از جانب  کسانیکه که دوست داران و عزا

نهاد های  رهبران احزاب سیاسی وجهادی، کاندیدان ریاست جمهوری، دولتی، رهبران تنظیم های  لند رتبۀرهبران، مقامات ب
 . . غیره محاسبه نموده اند، مطمئناً یک محاسبه غلط را انجام داده اند. اجتماعی، مالکان شرکت های بزرگ تجارتی و

 
 کام کاسه لیسانجهان گشت به  می بشکست و ماستی بریختخ

 
 یتوانند از مرگ فهیم بهره برداری سیاسی به نفع شان نمایند، گروه اکنون گروه های مختلف در کوشش این هستند که چطور می

 یآرامنوش و جمعیت(، اینها در زمان زندگی اش تمام عیش و  افراد وابسته به شورای نظار و) دکه خود را وارث فهیم میدان
خواهند بعد از مرگش هم چیزی از نامش سود ببرند و با شایعه پراگنی ها به انواع  ند و اکنون میرا از کنار فهیم بدست آورد

خواهند، مرگ وی را یک قتل به اساس یک دسیسه جلوه دهند، و کوشش می نمایند موقف انتقام جویانه بخود بگیرند،  مختلف می
خواهند این موضوع را به نفع یکی  .  یک تعداد دیگر میتا ازین طریق حکومت و احزاب مخالف شان را تحت فشار قرار دهند

وی  ید و ازیاطرح برخالف ارادۀ یارانش کنار باز کاندیدان مطرح جلوه دهند که گویا فهیم تصمیم داشت با یکی از کاندیدان م
 ض در رسانه هانقی آوازه های ضد وبه قتل رسیده است و امثال آن.  ه ایحمایت نماید، و از طرف تیم خودش طی یک دسیس

که یطور مثال یک شایعه اشوند.  صورت وسیع منتشر شده دست بدست شریک میه های اجتماعی بخصوص فیسبوک بشبکه  و
ل به شک دوه ب باشد و در مورد مرگ پدرش در شبکۀ اجتماعی فیسبوک آقای "عقیل" پسر ارشد "قسیم فهیم" می گویا سخنان

 غانستان" چنین پست شده است. بنام "حقایق اف در یک صفحه ای نشر رسیده است، 
 

ورد م عضاي فامیل وي درایشان بعد از تسلیت به وي و از طریق وي به دیگر اتماسي داشتم با عقیل فهیم و از  ساعات قبل  "
دو روز قبل داکتر عبدهللا عبدهللا و یونس قانونی نزد   .دبعد از مكثي این طور جواب دادنیشان اوفات جناب مارشال پرسیدم، 

از صالون غذا  یو مه هم در خانه بودم بعد از صرف غذا داکتر عبدهللا عبدهللا و یونس قانونی بعد از ساعت دنپدرم آمده بود
 .دي چیزي بحث كرده بودنرسید و ظاهرأ باال شفته به نظر ميآ دخوري بیرون رفتن

وم اینکه " بسیار پست هستند" سوم د" گذارم من نمي"در زبان خود استفاده كرد یكي انكه  ه ایبعد از بیرون شدن پدرم چند جمل
خواستم بیشتر از موضوع آگاه شوم، آنها چیزی به زبان نیاوردند، حتی باالیم قهر هم  اینکه " مگر من نباشم". زمانیکه من می

به ا ردر ناحیۀ شکم شکایت را آغاز نمود، تا نزدیک صبح ایشان را از حال برد، ایشان  دبعد از چند ساعتی پدرم از در  شدند.
 انتقال دادند، در مسیر راه حتی خون هم استفراغ نمود، باالخره دیروز جان را به جانان سپرد و سردار محمد داود خان هشفاخان

 کاندید مورد نظرشخواهد موضوع را به نفع  کند در اخیر می که این خبر را نشر می یبا جهان فانی وداع کرد."  درینجا سایت
تیم تحول و تداوم  را از این در حالی است که مرحوم قرار بود حمایت خود" :امیه این جمالت را می نویسدجهت بدهد، در اختت

 ." . مطرح کرده بود. اعالن نماید، و در آخرین دیدار با جنرال دوستم این موضوع را
یر دهد مسخودش تغییر برعکس در صفحۀ دیگر فیسبوک بنام" هاید عمار" گروپ دیگری خواسته همان ادعای قبلی را به نفع 
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به وي  یشان بعد از تسلیتاتماسي داشتم با عقیل فهیم و از  ساعات قبل از صفحۀ قطب الدین بلخی:» چنین نوشته شده است:و 
 . دیشان بعد از مكثي این طور جواب دادنامورد وفات جناب مارشال پرسیدم،  عضاي فامیل وي دراو از طریق وي به دیگر 

 دعوت زیادي ضیافت مهمانان نآمدن دخترش برگزار شده بود، در آطرف حامد كرزي به خاطر به دنیا  تي ازدو روز قبل ضیاف
د ف داشتنشریعقیل فهیم هم تن ضیافت كه خود جناب مارشال وآدر ، هاي ریاست جمهوري بعضي از كاندیداز جمله  دشده بودن

زی، جنرال وردک و کریم خرم بعد از دقایقی از اتاق  ف غنی احمد، اشربعد از صرف غذا كرزي، مارشال فقید، زلمي رسول
 طعام بطرف اتاق خاصی رفتند.

 هاخانبه شفرا در ناحیۀ شکم شکایت را آغاز نمود، تا نزدیک صبح ایشان را از حال برد، ایشان  دبعد از چند ساعتی پدرم از در
با جهان  حتی خون هم استفراغ نمود، باالخره دیروز جان را به جانان سپرد وانتقال دادند، در مسیر راه سردار محمد داود خان 

خواهد موضوع را به نفع کاندید مورد نظرش جهت  کند در اخیر می که این خبر را نشر می یفانی وداع کرد."  درینجا سایت
تیم تحول و تداوم اعالن  خودرا از " این در حالی است که مرحوم قرار بود حمایت :بدهد، در اختتامیه این جمالت را می نویسد

خواهد عین  ین داستان گروپ وارث فهیم میا در «مطرح کرده بود... نماید، و در آخرین دیدار با جنرال دوستم این موضوع را
 یا کاذب، به نفع خویش استعمال کند، و از آن بهرۀ سیاسی ببرد... داستان را که شاید حقیقی باشد و

 

مریکایی که وی را ا به فهیم باز زلمی خلیلزاد را گذاشته اند که تقریباً هشت ماه قبل در جوا یو کلیپبعضی ها پاه فراتر نهاده، 
مند شوَد" و آن را به  باره صحتکنم که د یش دعا میاگوید " فهیم خان مریض است، ما بر گذاشته اند چنین می خوانده بود،
 دهند. که از جانب امریکا به راه انداخته شده است، ربط می دسیسه ای

 

 شوند و چوکی های پائین دولتی به اجاره داده می اکنون در حکومت مصحلتی کرزی که حدود را در مصلحت تجاوز نموده و
 است.  هچوکی های بلند دولتی شکل میراثی را به خود گرفت

ای دیگری را بر واند فرد و یا وفات یکی از معاونین رئیس جمهور، رئیس جمهور می استعفیاساسی در صورت  ننظر به قانو
گروهک  در بین افراد ی. ولی اکنون جلسات . ی اعتماد به ولسی جرگه فرستاده شود.برای گرفتن رأ و هپیشنهاد نموداین کرسی 

. کاندیدان احتمالی به این مقام از جانب شورای  . ن نمایند.یشورای نظار و جمعیت ادامه دارد تا جایگزین برای این سمت تعی
 یا حتی پسر نابالغ فهیم خان... و ینن الدین رباارحد یونس قانون، حفیظ منصور، صالح الدین پسر بنظار عبارت اند از محم

 
 پایان
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