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 کابلي؟؟؟ اني، بارکزي و یادر آیندهرئیس دولت مؤقت 
 

ن بحث و نوشته ها آو مربوط به رئیس  مؤقتاز چند روز به اینسو در رسانه هاي جمعې)اجتماعي( راجع به دولت 
 .رفتهگصورت 

دست داشته باشد، بعضي از رسانه ها  معلومات کافي ارایه و در آیندهن که در باره شخص و آعجیب است بغیر از 
 .رددگبه خاطر شهرت خویش معلومات نادرست را نشر مي نماید، که این باعث معشوش شدن اذهان مردم می

چ و یگبلند پایه را  و کارمندان ستمدارانزیاد سیا ها است که عدهٔ  ي به سر زبانشاه دران اسم احمد مؤقتبرای دولت 
 .ونه بازي در راه استگد که این چنخارجي هم نمیدان ؛ دیپلوماتاند، همزمانم کرده انگسر در

از سیاسیون  بعضيشاه دراني را در امارات متحده عربي شنیدم که  بار اول در ماه فبروري سال جاري اسم احمد
 ؤقتمفته میشود که از جانب طالبان و خلیل زاد به خاطر یک دولت گته به هم ن در ارتباط بودند، و پیوسآافغان با 

 .شخص مذکور نامزاد و قابل قبول هر دو طرف میباشد
 .ها نامبرده خود را از کندهار و به قوم بارکزی معرفي میکنددشاه شناحت ندارند، به ان یکه از احمکسان

 

 شاه کیست؟ احمد حاجي
شاه از والیت کابل و خانه ابائې اش در شمالي کابل میباشد. نامبرده در پیشاور  که حاجي احمد ویدگمنابع می بعضي از

ستورانت را مشغول صرافي بود و بعد به امارات متحده عربي نقل مکان و در شارجه تغیر مسلک نموده، یک ر
 .بازکرد و مشغول در آن بود

ها در نآنجا بودوباش را اختیار کرد، که آز کندهار به کابل نقل مکان و در ویند که پدر احمدشاه اگبعضي منابع می
 .ر بعد خود را به قوم بارکزي وابسته دانستهگکندهار به قوم قزلباش منسوب بوده، م

خویش را به قوم بارکزي  در کندهار کثیري از دري زبانها سکونت دارند، وقتیکه صاحب ثروت و مال میشود،
و مردمش نرم دل، در قسمت مردم قومیش تفتیش زیاد  گمیدانند، بخاطریکه قوم بارکزي قوم بزروابسته و منسوب 

حمدشاه ا حاجيکسانیکه به نمیکند، از اینرو کثیری دري زبانها خویش را وابسته به قوم بارکزي کرده اند. بعضي 
 .های توپخانه کندهار است. وهللا اعلمنها هم این بوده که نامبرده از قزلباش آمالقات و هم صحبت شده، برداشت 

 

 :شاه سویه تعلیمي حاجي احمد
هم مجهول و زیرسوال است، هم دارای سابقه سیاسي و تجارتي نبوده،  شاه سویه تعلیمي و انجنیر بودن حاجي احمد

 .ی اش در وزارت خارجه حرف محض نادرست بودهگهمچنان کارکرد
 .نجا رفت و امد داشتآتعداد زیادی سیاسیون افغان به وقتیکه در شارجه رستورانت باز نمود، 

ناخت ائتالف شمال ش اناز اینکه نامبرده باشنده شمال کابل )مناطق دور دست خیرخانه( بوده، که به بعضي از قوماندان
 .داشت

ابلي شاه ک را به نام احمداو وقتیکه در پیشاور مصروف صرافي بود تخلص اش کابلی بود، که صرافان پیشاور 
رفي شاه بارکزي مع . وقتیکه امریکا به افغانستان حمله نظامي کرد نامبرده خویش را به مردم به اسم احمدندمیشناخت

با شیراعظم شینواري سکرتر خلیل زاد رابطه  فت قوماندان ها به دست اش رسید وگمیکرد، نامبرده وقتیکه پول هن
 .احمدشاه دراني شد حاجيکرد، اکنون  پیدا

ذر در امارات متحده عربي به تجارت پرداخت، گکابلي/بارکزي/دراني، بار اول به پول قوماندان امان هللا احمدشاه 
ر بعد از چند وقت گورد، مآر زمین و خانه ها خریداري نموده که مفاد خوبي به دست گمان و مناطق دیجدر ع

 چند تن افغانها حل و فصل  سط میانجيردید که توگخساراتي زیادي متحمل شد که باعث جار و جنجال بین شرکاء 
 .خوش از شریک خود ندارد خاطرهذر گامان هللا  رگردید، مگ
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ردید، باز هم توسط چند تن افغانها گن هم دچار مشکالت آن با جنرال جرائت شرکت خویش را ادامه داد که با آبعد از 
 .دارد که پول هایش خورده شده طمینانال جرائت ار جنرگردید، مگمشکل یکطرفه 

ها دیپو سالح اش در  يئاحمدشاه کابلي "دراني" پول قوماندان مقتدر جان احمدخان که از طرف امریکا حاجياکنون 
 .ردید، در دست داردگچاریکار بمبارد

 ومیل راهم حیف  خان احمد دانمانپول های قو، و باشد جنرال جرئت به امان ذر وگهللا  امان اینکه از شر برای
یش پ را جدید سیاست، این وردهآبه دست  سیاسیون ائتالف شمال را و انهاقوماند از بعضيپول های  ردد، و همچنانگ
 .شروع کرده را جدید يباز «هستم مؤقترئیس دولت »رفت که همین گ

 اهش حاجي احمداش هویدا است که  بليتخلص کا ازپیشاور  در ي واحمدشاه دران یکيروابط خیلی نزد انگبه نامبرده 
 .کرده است يگ کابل زنده در

 

  
 

 :شاه احمد حاجي سیاسي کوشش ها
خلیل  خصاً ش رگم ست،ارتباط ا در خلیل زاد سکرترشیراعظم  پائین بابسیار شاه به سطح  احمد حاجيکه  فته میشودگ

 .شاه شناخت ندارد احمد با زاد
ي دشاه دراناحم جینران نآ که در ،سیرت داشت عبدالستار س ویدیوی باقطر کنفراندر  سیاسي طالبان قبل دفتر يچند

 .شرکت کرده بود اداکان از گشاه ورد احمد بلکه نذیر ،سهیم نبوده
این  ،کرده است يگزنده  امریکا شاه در حمد احاجیکه  :رسیده به نشر عيه های اجتمارسان که در تصاویراز  بعضي

اشنده والیت پکتیا شخص ب نآحقیقت  که در ينشاه درا عکس منسوب به احمد ،دروغ محض است هم نادرست و
 .ساکن میباشد اداکان تورنتو شهر اکنون در ، وطوطاخیل بوده ليولسوا

 

  
 

به مردم  طوری، میکند يگومجلل زنده  گیلي بزرحویک  شارجه در /دراني دريشاه کابلي/بارکز احمد حاجي
 فروش خانه و و شارجه خرید در ، زیراواقعیت میباشد دور از رگم ،نموده يخریدار حویلي را که وانمود میکند
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ها  ند که بنام خودش برای خاریجیهم اجازه ندارساکنین اصلي شارجه حتی ، ممنوع میباشد ها به خاریجی زمین
 .زمین خریداري کند

 برای حکومت مؤقت تائید طالب که میکند نمود چنین وا ها هبه سفارتخان ،بدست اوردن پول شاه بخاطر احمد حاجي
 .چراغ سبز داده شده از طرف امریکا ها، و همچنان

 را متحده عربي همرایش افغانهای مقیم امارات مهمان و را نهاآ ،مطلع شودطالبان نزدیک به اشخاص  از وقتیکه
فت به ص از اونی پشتیبا بخاطر نهاآکه  فرستاده هابه سفارت شانرا های یویدو و طبق معمول تصاویر ،دعوت نموده
 .رتخانه ها پرسیده میشودازشان را به و يهمانان دعوت شده عالقمند ضمن ازم مده اند. درآ آینده مؤقترئیس دولت 

 کالءو ني بعضي ازپشتیبا " ازرئیس حکومت مؤقت میشوند "کهکه فعالً بر بنیاد این حربه سیاسي  احمدشاه حاجي
 از بعضيشاه به  احمد حاجيهم  پیوسته به این باز، بوده داربرخورتالف شمال شخصیت های مهم ائ و پارلمان

انرا ویزه ش تکت طیاره و تمام مصارف هوتل،نها به دبی دعوت میکند، آ، میکند يذارگسیاسیون افغانستان سرمایه 
 .دبدست مي اورمیپردازد، و خودش هم از نام این چنین اشخاص مفاد چند برابري 

 طبق معمول تصاویر نهاآ از ،اوقات طالب های پائین رتبه را به خانه خود دعوت نموده بعضياست که  يقابل یاداور
 ؤقتمبه حیث رئیس دولت  او راکه طالبان هم  نشان دهددیپلوماتها  به تا ،فرستاده به سفارتخانه ها و رفتهگیدیو و و

 .تشریف اورده انداو به خانه  منظور، و به همین قبول دارند
 

 آیا حکومت مؤقت ایجاد میشود؟
 ،کرزی داشت که به پایان رسیدن دوره دوم حامد وجود این نظر، قطربود طالبان در رئیس دفتر غاآوقتیکه طیب 

 ،به قدرت رسید غنياشرف دکتور وقتیکه ، رددگشروع  نيمذاکرات بین االفغاهمزمان  وحکومت مؤقت ایجاد  رگا
ن آ از دبعطالبان شد،  قطر عباس ستانکزی رئیس دفتر حاجي، ردیدگطالبان انتخاب رهبر  منصور محمد اختر مال و

ایجاد  به طالبان را تا کرد سعي زیاد اینکه خلیل زاد جودوبا، شنیده نه شده مؤقتاه ازجانب طالبان حرف دولت گهیچ
 .رفته شودگني بحث و تصمیم غامذاکرات بین االف فتند که این مسئله باید درگطالبان می رگمکند،  ضيمؤقت رادولت 

فته گپس  .به کدام نوع دولت ونظام به توافق خواهند رسید حکومتهیئت  که طالبان و هم نمیداند اکنون خلیل زاد
به  ار يتاجران وسیاسیون افغان این باز ها،سفارت پول از بخاطر کسب شهرت و نيحاجي احمدشاه درامیتوانیم که 
 .اند راه انداخته

 تمؤقدولت بر ایجاد  گدر جن یرگاز طرفین در رگهم ا باز ،تائید نه شده مؤقتدولت  ؛طرف طالبان از زماناین  تا
 ،سيسابقه سیاز ا که ردیدگتوافق خواهد  شخصيم باالی فته میتوانگبه یقین ، ایدمي پنج ساله توافق بعمل حکومت  یا و

 .باشد برخورداري و مهاجرت جهاد
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