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 ۲۰۱۵دسمبر ۲۹                الفت الرحمن حبیب
 

 جمهور رئیس یا زمامدار
 

 کودتای توسط افغانستان شاهی رژیم سقوط از بعد که زمامدارانی تمام به جمهور رئیس لقب یا اسم دادن حقیقت در
 ناهگ حتی و خطا( غنی اشرف صاحب داکتر الی خان داؤد از) اند رسیده قدرت به افغانستان در خان داؤد محمد
 .میباشد
 جمهور رؤسای همه چون. میشود انتخاب آزاد انتخابات در مردم طرف از جمهوری کشور یک در جمهور رئیس

 اند شده انتخاب و تعین تقلبی و نماشی های هگجر لویه و ها هگجر یا و یگساخت و نماشی انتخابات توسط افغانستان
 رئیس کلمه بعوض بنا   اند نشده انتخاب مردم رای به و مردم طرف از افغانستان جمهور رؤسای از یک وهیچ

 .  ترمیباشد مناسب لقب آنها به( زمامدار) کلمه جمهور
 

 دولت رئیس یا جمهور رئیس را خودش ی،گساخت هگجر لویه توسط بعد و رفتگ را قدرت کودتا توسط خان داؤد
 اتنخابات بدون شان خود سیاسی بیروی و وقت شوروی توسط همه نجیب ببرک، امین، هللا حفیظ کی،ه تر. کرد تعین
. آی. اس. آی هدایت به انتخابات، بدون مجاهدین وقت جمهور روسای. رفتندگ را جمهور رئیس لقب هگجر لویه یا

 امریکا هم را کرزی. نکردند استفاده جمهور رئیس لقب از اصل   طالبان. شدند انتخاب شان خود توسط پاکستان
 انتخابات و یگساخت های هگجر لویه توسط هم بعدی های دوره در و. رسانید جمهوری بریاست بن کنفرانس توسط
 . ردیدگ جمهور رئیس امریکایی دالر قوت به و یگساخت

 

 افغانستان جمهور رئیس یا زمامدار حیث به را غنی اشرف داکتر میخواست کرزی حامد از بعد امریکا متحده ایاالت
 چیز سیاسی فریب و نمایشی انتخابات یک جز کرزی زمان انتخابات مانند جمهوری ریاست انتخابات. نماید تعین
 قبل بناء   دارد مردمی قدرت نه و جمهوری ریاست اهلیت نه غنی اشرف که میدانست امریکا چون اما. نبود ریگدی
 ملقات دوستم جنرال با صرف سفر درین که کرد سفر افغانستان به امریکا خارجه وزیر کیری جان انتخابات از

 و زمامدار حیث به را غنی اشرف دوستم مردمی وقدرت امریکایی دالر قوت به امریکا دوستم، ازموافقه   بعد و نمود
 .نشانید جمهوری ریاست کرسی به معاونش حیث به را دوستم

 

 عبدهللا داکتر لجاجت بنا   میدانست جمهوری ریاست مستحق را خود و نبود موافق انتخاب این با عبدهللا داکتر چون
 حیث به را عبدهللا داکتر افغانستان، اساسی قانون مخالف تا ساخت مجبور را امریکا صالح، امرهللا های واخطار
 .نماید مقرر غنی اشرف پهلوی در دوم زمامدار

 جلو و ندارند اختلفی هیچ باهم حقیقت در اما دارند اختلف موضوعات اکثر در ظاهر در رچهگا زمامدار دو این
 اجر رئیس پست تصویب برای هگجر لویه توسط اساسی قانون تغیر مورد در حتی. میباشد نفر یک دست در دو هر
 . هستند خاموش هردو حال داشتند اختلف العاده فوق باهم سابق در که انتخابات کمسیون اصلح و یویئ

 نه آن متحدین و امریکا فرمانبرداران تنها آنها میشود معلوم زمامدار دو این اجراات و حکومت ترکیب از طوریکه
 .میباشند هم روسیه و ایران پاکستان، فرمانبرداران بلکه

 

 اجراات به افغانستان دولتمردان آسمانی کتاب حیث به و فیصله بن پلید کنفرانس در یگبرد و فرمانبرداری این اساس
 به کرزی که اینست غنی اشرف و کرزی بین در فرق اما مینمود متابعت و پیروی آن از هم کرزی و شده ذاشتهگ

 .میدهند ادامه خویش نوکری به خاموش و آرام بطور دونفر این اما( میزد را خود دیگل پس انگی) اصطلح
 تعین  انتخابات از قبل جمهور رئیس یعنی است نمایشی حرکت یک همیشه افغانستان در جمهوری ریاست انتخابات

 و انتخابات کمیسیون یسئر تواند نمی جمهور رئیس بشمول قدرتی هیچ نشود افشا سر این که ازسببی و میباشد شده
 .نماید عزل را انتخابات مستقل کمیسیون های کشمشنر یا
 
 در. ندارد را یریگ تصمیم قدرت مرکزی دولت. میکند حکومت اناشیزم مرکزی دولت بعوض فعل   افغانستان در

 شود رفتهگ امریکا در باید تصمیم غیره و داعش طالب، بنام پاکستان. آی. اس. آی توسط ها ولسوالی اشغال صورت
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 طالبان رهبر منصور اختر محمد مل. میشود خارج مرکزی حکومت اداره از ها ماه به ها ولسوالی سبب بهمین و
 حکومت اما میدهند خبر مرکز به امنیه قوماندان و غزنی والی بدهد سقوط را غزنی تا آید می غزنی والیت به

 و قندوز اشغال. یردگمی کجا در و کسی چه را تصمیم که میسازد واضح خود این. کند نمی اقدامی هیچ مرکزی
 رگدی های مثال داعش توسط آباد جلل در اچین های ولسوالی اشغال و طالبان توسط هلمند والیت ینگسن ولسوالی

 . میکند حکومت افغانستان در انارشی و ندارد قدرتی هیچ مرکزی دولت میسازد ثابت که است
 حاکمیت بلکه رفت بین از افغانستان آزادی و استقلل تنها نه امریکا انگماشتگ یا زمامداران این آمدن رویکار با

 .رفت بین از هم افغانها انسانی وحیثیت افغانی، غرور ملی وحدت ارضی،
 کلمه بردن بین از با و بود رفته بردن ازبین قبل   جهادی رهبران راییگ سمت و راییگ قوم با ملی وحدت حقیقت در
 این که. رفت بین از هم رسمی بصورت ملی وحدت قومیت، ذکر آن عوض به و برقی های تذکره در( افغان ملیت)

 .میباشند ملی ینئخا اند داده انجام را کار این که کسانی و است ملی خیانت کار
 

 اداره پاکستان طرف از و شده اشغال طالب و داعش بنام پاکستان. آی. اس. آی طرف از افغانستان ولسوالی چندین
 سیل چپ ما طرف کسی و داریم ملی پولیس و ملی اردوی نفر هزار ۳۵۰ ما که میفرمایند احمدزی آقای اما میشود
 را قمه یا کارد که نباشد بچه آن قصه کند خدا دارد؟ معنی چه احمدزی آقای نزد به کردن سیل چپ. تواند نمی کرده
 .نکند سیل چپ طرفش کسی تا بود بسته کمر در
 لشکر و حقانی روهگ داعش، طالبان، های فعالیت تمام و مجاهدین های فعالیت تمام حال و ذشتهگ در افغانستان در

. آی این ندارد وجود افغانستان در داعشی و طالب اصل  . میشود اجرا و ترتیب پاکستان. آی. اس. آی طرف از طیبه
 افغانستان در غیره و طالب بنام روز یک داعش بنام روز یک امریکا قبلی موافقه با که است پاکستان. آی. اس

 . میدهند انجام را یگجن عملیات
 صلحیت حکومت و میکند تعین امریکا هم پاکستان مقابل در را وکرزی عبدهللا داکتر غنی، صاحب داکتر موقف
 .کند اقدامی کدام داعش یا طالب نزد از ولسوالی یک رهایی برای که ندارد
 طالبان به را والیت چند اداره یا و بدهد طالبان به را وزارت چند چوکی کابینه در طالبان با صلح بنام دولت رگا بنا  
 یا پاکستان. آی. اس. آی به وزارت چند چوکی دادن حقیقت در بدهد طالبان به ریگدی امتیاز هر یا و ذاردگب
 .میباشد پاکستان به ریگدی امتیاز دادن یا و پاکستان به والیت چند ذاریگوا

 . اند نکرده افغانستان به خدمتی کوچکترین حال تا عبدهللا صاحب داکتر و غنی اشرف آقای
 حال تا میشود کشور در امنیتی بی و انارشی سبب همه که کلیدی های پست رگدی و ها والی و کابینه وزای مقرری
 .است نشده تکمیل
 سفر مثل   است نداشته مثبتی نتیجه کدام افغانستان، عزت و آبرو ریختاندن جز غنی صاحب داکتر خارج های سفر
 آغا طرف از تنها و نکردند پزیرائی وی از هم پاکستان اعظم صدر و جمهور رئیس حتی که پاکستان به شان اول

. آی. اس. آی رئیس یا و ارتش رئیس نزد جمهور رئیس صفت به شان رفتن و. شدند استقبال هوائی میدان در شاهی
 در یگپناند خواهان آن نفر ۵۵ شان معیتی هیات نفر ۸۵ جمله از که لستانگان به شان اول سفر یا. پندی الهور به

 .شدند لستانگان کشور
 کسی و داریم ملی اردوی و عسکر هزار ۳۵۰(. نباشم آدم بچه) صاحب داکتر بیجای کلمات استعمال و ها بیانیه
 کابل، در حتی انتحاری حملت افغانستان، نقاط تمام در ناآرامی و امنیتی بی. نمیتواند کرده سیل چپ ما طرف

 از بعد گار در کرزی یدادن جا. کشور از مردم فرار و بیکاری پاکستان،. آی.اس. آی توسط ها ولسوالی تصرف
 اسم تغیر دولت، بودجه از ىالر هزار 400 ماهانه کرزی دفتر مصارف پرداخت و شان جمهوری ریاست دوره ختم

 در هم آن بشریت تاریخ قتل ترین فجیع فرخنده قتل کرزی، حامد المللی بین میدان بنام رواش خواجه هوایی میدان
 میباشد غنی اشرف صاحب داکتر زمان ارزنده خدمات از رگدی جنایات و فجایع هزاران و گار نزدیکی در و کابل
 خدمات و هستند، خوشنود و راضی وی از مردم همه و است جهان متفکر مغز سومین که میکند فکر آن وجود با و

 .است نداده انجام کس هیچ ذشتهگ در ویرا
 پایان
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