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 Political  سياسی

 
ميرعبدالرحيم عزيزداکتر   
٢٠١٣ اکتوبر ١۶  

 
 و قاتالن در سير انتخابات رياست ، قاچاقبرانائتالف جاسوسان

  دولت مزدور کابل جمھوری
 

ر تقالء اند تا در کرسی رياست جموری افغانستان اشغال شده تکيه زنند و جاسوسان، قاتالن، ويرانگران و شرف باختگان د

و  ) نه روشنفکر(در ائتالف انتخابات کنونی، تحصيل يافته . چند صباحی با خوشی و افتخار طوق غالمی به گردن بياويزند

جدان فرقی نمی کند که با کدام قاتل برای تحصيل يافته ھای بی و.  جانی پھلو به پھلو برای مزدوری به اجانب در فعاليت اند

  . شوند، ھدف صرف رسيدن به قدرت و مقام و بردگی اجانب است ملت و ويرانگر کشور در يک ائتالف داخل می

ٌ .   تن از طيف ھای مختلف کشور برای تکيه زدن در اريکۀ قدرت پوشالی صف آرائی نموده اند٢٧به تعداد   نفر ٧١جمعا

که کدام يک در نھايت مورد پذيرش  اين.  برای خيانت به کشور کمر بسته اند) ھوری با دو معاون تن نامزد رياست جم٢٧(

چند ماه تا زمان تقرر رئيس جمھور و معاونانش از سوی .  ن خواھد کرديقوای اشغالگر قرار می گيرد، آيندۀ قريب آن را تعي

ھمه را ريگشوی می کند تا شخص مورد نظر خود را استعمار در خالل اين مدت .  نيرو ھای استعماری باقی مانده است

ين کانديدان برای نجات خويش به اجنبی ااختالفات مذھبی، قومی، مذھبی و قبيله ئی دامن زده می شود تا ھر يک از.  بيابد

.  کند و دلداری می دھد، اما به جز شخص مورد نظر به کسی وعده نمی سپارد استعمار ھر يک را تشويق می.  رجوع کنند

استعمار می گذارد که غالمان به خاطر پايبوسی بادار اجنبی يک ديگر را پاره پاره کنند، الکن خود در نھايت فرمان تقرر 

ی و يا به أگشت و گذار نامزدان رياست  جمھوری دور کشور اشغال شده غرض کسب ر.  بردۀ اعظم را صادر می نمايد

 خدعۀ تواند به جز ان جھت به اصطالح دموکراتيک جلوه دادن انتخابات نمیراه انداختن مناظرات و  مباحثات ميان نامزد

خريد و " اکتوبر گزارش داد که ١۴رويتر به تاريخ .   آغاز شده استی قبالً أخريد و فروش ر.  گری باشداستعماری چيز دي

  . ی خوب چوک استأپس کار سوداگران ر."   دالر به باال رونق گرفته است۵ی از أفروش  ر

  . ين جا به چند نامزد رياست جمھوری و معاونان آنھا اشاره می نمايم و قضاوت را به شما ھم ميھنان واگذار می شومادر
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دوستم، يکی از شرير ترين انسان ھای کرۀ زمين را به حيث معاون )   درجھان؟٢مرد متفکر درجه (اشرف غنی احمد زی 

"  مرد متفکر درجه دو" باعث شد که  ایچه علت و انگيزه.  فرت ياد می نمودن کرد که تا چندی قبل از او به نياول خود تعي

  متعددی را میو فرشتۀ آسمانی جلوه دھد؟  داليلبارگی از ا از دوستم را به فراموشی بسپارد و به يک شيگذشته ھا نفرت

تواند قضاوت سالمی از خود  نمیکه اشرف غنی بيمار روانی است و  اول اين.  توان  را در تصميم اشرف غنی دخيل يافت

که اشغالگران خارجی  به احمد زی ھدايت  دوم اين.  پس وای به حال آن مردم که فرد مريض رھبر شان گردد.  بروز دھد

ھم احمد زی و ھم  حاکمان . داده اند تا دوستم را به سوی خود جلب نمايد تا از حمايت نيرو ھای ازبک برخود دار گردد

ی يک گروه ديگر أينرو در ظاھر رای نخواھند داد و ازأ پشتون ھا به اشرف غنی احمد زی رۀند که ھمدان اجنبی خوب می

ی آنھا ھيچ يک از أتعداد نامزدان پشتون بيشتر از ديگران است و پراگنده شدن ر.  مردم برای  برنده شدنش حتمی است

ون نشين در زير حاکميت طالبان قرار دارد که باز ھمچنان يک قسمت اعظم مناطق پشت.  نامزدان پشتون  را کمک نمی کند

مرد متفکر "پس .  شدن حوزه ھای انتخاباتی را نا ممکن می سازد که اين حالت نامزدان پشتون را بيشتر متضرر می گرداند

  سوم .که  برايش فھمانده شد  که برای پيروزی به دوستم و گروه وی ضرورت دارد به اين عقيده رسيد و يا اين" ٢درجه 

دوستم در .  که، دوستم مانند احمد شاه مسعود در استخدام  سازمان ھای استخباراتی کشور ھای مختلف قرار داشته است اين

 تربيه شد و بعد از سقوط شوروی در خدمت سازمان ھای استخباراتی ايران و ترکيه درآمد تا باالخره . بی. جی.دستگاه کی

مو به  را  مو . ای. آی.درروز ھای اول تجاوز امريکا به افغانستان ھدايات سی.   باز کرد. ای.یآ .راه خود را به سوی  سی

"  ٢مرد متفکر درجه "با اين پس منظر، .  اجراء کرد که به اثر آن حد اقل سه ھزار طالب تسليم شده را زنده به گور نمود

وستم را  ھم به سوی خود جلب نمايد و يا تواند حمايت کشور ھای حامی د فکر افتاده باشد که با آوردن دوستم میشايد به اين 

 را وادار ساخته باشد که "٢مرد متفکر درجه " دو برادر سکه، ۀکه، منازع چھارم اين.  حد اقل مخالفت آن ھا را خنثی سازد

طبق يک خبر که تا حال در مطبوعات گزارش نيافته است، اشرف غنی احمد زی به برادر .  از دوستم تقاضای کمک نمايد

الکن بعد .  ی جمع آوری نمايدأ يک مقدار پول تحويل داد تا برای وی غرض کانديد شدن ر"حشمت غنی احمد زی"خود 

من ھم "ی ھا را برای خود نگھداشت و به اشرف گفت که أی مردم گرديد، رأ قسماٌ موفق به جمع آوری ر"حشمت"که  ينااز

شديدی بين دو برادر  ۀدر نتيجه، منازع." يل نمی دھمی ھا را به خودت تحوأخود را کانديد  رياست جمھوری می کنم و ر

مرد .  "را لت و کوب نمود" ٢مرد متفکر درجه " عيار است، به قدر کافی اشرف گرفت و حشمت که يک گانگستر تمامدر 

دش يکی خليلی که خو.  ھم دست به دامن دوستم و خليلی انداخت تا خود را از مصيبت وارده نجات بخشد" ٢متفکر درجه 

مرد متفکر .  "از قاتالن مردم افغانستان است، سرور دانش را به حيث معاون دوم به اشرف غنی احمد زی معرفی نمود

برای رھانی از سرافگندگی، از دوستم تقاضا نمود که نسبت اعمال گذشته اش ار مردم معذرت بخواھد که چنين " ٢درجه 

م با عبدهللا پنھانی در معامله است که اين عملکرد وی تعجب برانگيز شود که دوست ين شب و روز شنيده میادر.  کرد

ين جا ياداشت زلمی خليل زاد را از ديد ھم ميھنان بگذارنيم تا خود متن آن را درک ابی مناسبت نيست که در. نخواھد بود

  :کرده و قضاوت نمايند

  

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم
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 ثبت نام کانديدان }دورۀ{هواليتی با ختم دور انتخابات رياست جمھوری و شوراھای }پروسۀ{هپروس

  . اساسی خود شد}مرحلۀ{وارد مرحله

که شما مردم شريف افغانستان در جريان ھستيد، ما جمعی از شخصيت ھای سياسی معتقد به طوري

 و يک برنامه }مؤثر{ثرومنافع عليای افغانستان تالش ھای زيادی را به منظور ايجاد يک تيم م

  .شرفت و اصالحات بنيادی انجام داديممنظم ملی برای تداوم پي}برنامۀ{

ملی برای تضمين موفقيت افغانستان }برنامۀ{ اين تالش ھا يک برنامه }نتيجۀ{هکه در نتيجبا آن

 ملی وارد کار و زار }برنامۀ{ اين تيم به منظور تطبيق اين برنامه}اعضای{ترتيب يکی از اعضآی

  .انتخاباتی شد}کارزار{

 ھمسويی و  کشور و با توجه به اھميت يکجا شدن،}شرايط{اما با توجه به حساس بودن شرآيط

ھماھنگی شخصيت ھا و تيم ھای انتخاباتی که دارای تفکرات مشترک، برنامه ھای مشابه و مواضع 

 در جھت يک صدا و ھم آھنگی اين }اضافی استرا {يکسان ھستند، ضرورت است تا تالش ھايی را

  .نيرو ھا صورت گيرد

در اين بدين منظور من با جمعی از شخصيت ھای کشور و با ھمکاری مردم به تالش ھای خويش 

 سالم که متعھد به تآمين }ادارۀ{زمينه ادامه خواھيم داد تا از اين طريق راه برای استقرار يک اداره

حاکميت قانون، وحدت ملی با آوردن تغييرات مثبت در زندگی مردم و توجه به }تأمين{

  . افغانستان باشد ھموار گردد}آيندۀ{ھای موجود و آينده نسل نيازمندی

 .جمعی ما مردم است}ارادۀ{م و اراده موفقيت و پيشرفت افغانستان در گرو عز

  .ياداشت خليل زاد، حمايت ضمنی او را از نامزد مورد نظر نشان ميدھد

.   عبدهللا عبدهللا است که از زمرۀ فاسد ترين افراد شناخته شده است،نامزد ديگر رياست جمھوری دولت دست نشانده در کابل

در خيانت به کشور .  يچ گونه وجاھت انسانی برخوردار نيستنه تنھا در ساحۀ سياسی، بلکه در حيات شخصی خويش از ھ

به پيروی از ارشادات قيمتدار رھبرش، احمد شاه مسعود، جاسوسی و فروش .  و مزدوری به بيگانگان سرآمد روزگار است

 منحيث که حينی. در ھيچ زمانی نبوده که دست به خيانت نزده باشد.  خاک ميھن برايش يک  امر عادی و قبول شده است

اولين وزير خارجۀ دولت مزدور فعلی ايفای وظيفه می کرد، مرتکب اعمال ناشايسسته و خالف کرامت انسانی در دفتر خود 

گی به ميھن و سطح پائين اخالق انسانی، چطور منظر خيانت پيش با پس.  ن به دور دنيا نيز پيچيد آمی گرديد که بوی گند

عبدهللا دو جنگ ساالر پشتون و ھزاره را به . م و با شرف برای مردم و کشور خود گرددتواند يک رھبر سال عبدهللا می

اين دو .  معاون اول محمد خان از حزب اسالمی و معاون دوم محقق از حزب وحدت است.  حيث معاونان خود گماشته است

 جنايات فوق تصور ١٩٩۶-١٩٩٢حزب ھمراه با گروه شورای نظار و جمعيت اسالمی ربانی در جريان جنگ ھا داخلی 

.  عبدهللا که در آن زمان يکی از اعضای فعال شورای نظار بود، سھم قابل توجھی در کشتار مردم کابل داشت. مرتکب شدند

با وجود انتقادات ظاھری از يک ديگر،  حزب اسالمی و جمعيت اسالمی به شمول شورای نظار ريشه ھای قديم اخوانی 

با وجود فرق در تعلقات با سازمان ھای استخباراتی خارجی، .    اند. آی. اس.حمايت خويش ممنون آیدارند و ھر دو ھم در 
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جنايات اين دوحزب در کشتار مردم .  وجوه مشترک اخوانی حزب اسالمی و جمعيت اسالمی اين دو را پيوند مستحکم ميدھد

  .ا افراد دلپذير برای ھر ميھن فروش سازدتواند عبدهللا و معاونانش ر کابل ھمراه با شقاوت و بيرحمی محقق  می

وی نسبی تحصيل يافته است، اما بيش از حد می الفد و خودنمائی  می .  نامزد ديگر قيوم کرزی برادر حامد کرزی است

بر حسب کتاب جنگ ارواح، . برد کار میدر يک جملۀ ده کلمه ئی، دوی آن را دری يا پشتو و ھشت آن را انگليسی به .  کند

ين طريق بين او و عبدهللا وجوه ارفت و از  جريان حاکميت طالبان با عبدهللا يکجا برای دادوستد  نزد مقامات امريکا میدر

ميز زمانی . قيوم کرزی مدت زيادی در رستوران ھای واشنگتن و ايالت مريلند مصروف کار بود.  مشترکی خلق گرديد

مردم ھنوز ھم .  وران مجلل در شھر بالتيمور در ايالت مريلند شد خودش صاحب يک رستپاک کن، گاھی پيشخدمت و بعداً 

از چور و چپاول  دورۀ " کرزی"يک عده به اين عقيده اند که برادران . ال می برندؤر کيفتی قيوم کرزی را زير سياين تغي

حاال . قالل چه معنا دارداست" :کرد و می گفت  ياد میء از آزادی و استقالل به استھزاهقيوم ھميش. جھاد بی نصيب نماندند

ھمين طرز ديد وی و برادرانش بود که متجاوزين يک برادر را به .  او درست می گفت." زمان اين گپ ھا گذشته است

در .  ندخودش و ساير برادرانش آماده ساخت قدرت نشاندند و زمينه را برای دستبرد زدن ثروت افغانستان توسط ۀاريک

اين . اده از قدرت و حمايت متجاوزين، قيوم کرزی و برادرانش به ثروت ھنگفتی دست يافتندجريان اين سال ھا با استف

 یبرادران کاسه ليس در بسياری معامالت غير قانونی مانند قاچاق مواد مخدره، قرار داد ھای مخفی و علنی با کمپنی ھا

چنانچه يکی از .  کاری ھا سھيم بوده اند ھای بزرگ و ساير کثافت تخارجی، فروش معادن به اجانب در بدل اعطای رشو

را به قيوم کرزی وحيدهللا شھرانی و ابراھيم قاسمی .  برادران، احمد ولی کرزی، حيات خود را در ھمين راستا از دست داد

نی اما در مورد شھرا.  در مورد ابراھيم قاسمی در حال حاضر معلومات ندارم.  حيث معاون اول و دوم معرفی نموده است

روی دليل ھمکاری مشترک در فروش معادن افغانستان به اجانب که .  دانم که شريک دزدی برادران کرزی بوده است می

اين درحقيقت پاداش .  شرايط مزايده را ھم تکميل نکرده اند، شھرانی منحيث معاون اول قيوم کرزی تبارز کرده است

معلومات موثق و دقيق با اسناد در دست دارم که . است شھرانی به برادران کرزی  انسانیخدمات ضد بشری و ضد حقوق

.  شھرانی معدن  آھن حاجی گک را خالف شرايط مزايده در اختيار کمپنی ھای ھندی گذاشته که قادر به تکميل کار نيستند

د که برادران کرزی سعی می ورزن.  ين معامله گری پشتوانۀ حامد کرزی را داشته استابدون کمترين ترديد، شھرانی در

سوی خود، کرزی ھا در ه با کشاندن برادر کانگسترش، حشمت غنی احمد زی، ب. اشرف غنی احمد زی را تضعيف نمايند

  .فکر ضربه زدن به اشرف از داخل اند

انسان ھای نا شريف ديگری مانند سياف، احدی، گل آقا شيرزی، قطب الدين ھالل، رحيم وردک و ھدايت ارسال  ھم در 

 مانند زلمی رسول و شارالتانی مانند اسحق گيالنی ھم آرزومند اند که بيشتر یافراد بی ھويت  و خاين.  ندلست ديده می شو

 مانند سياھی فاليز روی صحنه آمده و منتظر معامله گری اند تا مقدار پول در جيب یتعداد ديگر.  خدمت گذار اجانب گردند

 که چه افراد نا مبارکی به آرزوی پای بوسی اجانب روز شماری می اين است حالت زار کشور ما.  زنند و سپس ناپديد شوند

 .  تا زمان آزادی کامل کشور از قيد اجانب، ائتالف جاسوسان، قاتالن، دزدان و قاچاقبران تداوم خواھد يافت.  نمايند

 


