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 30/04/2018         عبدالرحیم عزیز میر

 ائتالف جاسوسان، قاچاقبران و قاتالن

 در سیر انتخابات ریاست جمهوری دولت مزدور کابل

 16/10/2013تاریخ نشر قبلی 

 یادداشت نویسند:

  هم میهنان عزیز:

که انگیزه  2013به رشتۀ تحریر درآمد. جریانان سیاسی و اجتماعی افغانستان سال  2013این مضمون در ماه اکتوبر سال 

تد میهن سو  دمعنی که حوادث جانسوز کشور و دابرای بیرون دادن این مضمون بود، بسیار شبیه به حالت کنونی است، بدین 

زیاد فرق نکرده است. لذاء الزم دانستم  2013نان و توطئه گری تجزیه طلبان در انهدام کشور نسبت به سال ئفروشان و خا

 زم.اکه بار دیگر این سطور را از دید هم مینهان بگذارنم و آنها را از شرایط نکبتبار وطن برباد رفتۀ ما بیشتر آگاه س

 

 

 و افغانستان اشغال شده تکیه زنندوری هجاسوسان، قاتالن، ویرانگران و شرف باختگان در تقالء اند تا در کرسی ریاست جم

انی ج. در ائتالف انتخابات کنونی، تحصیل یافته )نه روشنفکر( و  چند صباحی با خوشی و افتخار طوق غالمی به گردن بیاویزند

ملت و  با کدام قاتلای بی وجدان فرقی نمی کند که ههلو به پهلو برای مزدوری به اجانب در فعالیت اند.  برای تحصیل یافته پ

 است. و بردگی اجانب صرف رسیدن به قدرت و مقام  شوند، هدف داخل میف ویرانگر کشور در یک ائتال

تن از طیف های مختلف کشور برای تکیه زدن در اریکۀ قدرت پوشالی صف آرائی نموده اند.  جمعاٌ  27به تعداد 

د ریاست جمهوری با دو معاون( برای خیانت به کشور کمر بسته اند.  اینکه کدام یک در نهایت تن نامز 27نفر ) 71

مورد پذیرش قوای اشغالگر قرار می گیرد، آیندۀ قریب آن را تعیین خواهد کرد.  چند ماه تا زمان تقرر رئیس جمهور 

ل این مدت همه را ریگشوی می کند تا و معاونانش از سوی نیرو های استعماری باقی مانده است.  استعمار در خال

شخص مورد نظر خود را بیابد.  اختالفات مذهبی، قومی، مذهبی و قبیله ئی دامن زده می شود تا هر یک ازین 

کند و دلداری می دهد، اما به جز  کاندیدان برای نجات خویش به اجنبی رجوع کنند.  استعمار هر یک را تشویق می
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ده نمی سپارد.  استعمار می گذارد که غالمان به خاطر پایبوسی بادار اجنبی یک دیگر شخص مورد نظر به کسی وع

 را پاره پاره کنند، الکن خود در نهایت فرمان تقرر بردۀ اعظم را صادر می نماید.  گشت و گذار نامزدان ریاست

میان نامزدان جهت به  ی و یا به راه انداختن مناظرات و  مباحثاتکسب رأجمهوری دور کشور اشغال شده غرض 

خرید و فروش رأی   تواند به جزء خدعۀ استعماری چیز دیگری باشد. اصطالح دموکراتیک جلوه دادن انتخابات نمی

دالر به باال رونق گرفته  5ی از فروش  رأاکتوبر گزارش داد که "خرید و  14آغاز شده است.  رویتر به تاریخ  قبالا 

 ب چوک است. ی خو."  پس کار سوداگران رأاست

 شوم. هم میهنان واگذار میدرین جا به چند نامزد ریاست جمهوری و معاونان آنها اشاره می نمایم و قضاوت را به شما 

ترین انسان های کرۀ زمین را به حیث یکی از شریرجهان؟( دوستم،  در 2غنی احمد زی )مرد متفکر درجه  اشرف

ز او به نفرت یاد می نمود.  چه علت و انگیزه باعث شد که "مرد متفکر ن کرد که تا چندی قبل ایمعاون اول خود تعی

د؟  فرشتۀ آسمانی جلوه دهگذشته های نفرت انگیزش از دوستم را به فراموشی بسپارد و به یکبارگی از او  درجه دو"

 در تصمیم اشرف غنی دخیل یافت.  توان  متعددی را می دالیل  

تواند قضاوت سالمی از خود بروز دهد.  پس وای به حال آن مردم  است و نمیاول اینکه اشرف غنی بیمار روانی 

 که فرد مریض رهبر شان گردد.  

به احمد زی هدایت داده اند تا دوستم را به سوی خود جلب نماید تا از حمایت نیرو های  دوم اینکه اشغالگران خارجی

احمد زی دانند که همه پشتون ها به اشرف غنی  ب میهم احمد زی و هم حاکمان اجنبی خو ازبک برخود دار گردد. 

برنده شدنش حتمی است.  تعداد نامزدان پشتون ر مردم برای ی یک گروه دیگنخواهند داد و ازینرو در ظاهر رأ یرأ

همچنان یک قسمت . ی آنها هیچ یک از نامزدان پشتون را کمک نمی کندر از دیگران است و پراگنده شدن رأبیشت

مناطق پشتون نشین در زیر حاکمیت طالبان قرار دارد که باز شدن حوزه های انتخاباتی را نا ممکن می سازد اعظم 

و یا اینکه  " به این عقیده رسید2که این حالت نامزدان پشتون را بیشتر متضرر می گرداند.  پس "مرد متفکر درجه 

 ت دارد.  برایش فهمانده شد که برای پیروزی به دوستم و گروه وی ضرور

های مختلف قرار داشته است.  اه مسعود در استخدام سازمان های استخباراتی کشورسوم اینکه، دوستم مانند احمد ش

دوستم در دستگاه کی جی بی تربیه شد و بعد از سقوط شوروی در خدمت سازمان های استخباراتی ایران و ترکیه 

روز های اول تجاوز امریکا به افغانستان هدایات سی  ز کرد.  درسی ای ای باد تا باالخره راه خود را به سوی درآم

آی ای را  مو مو اجراء کرد که به اثر آن حد اقل سه هزار طالب تسلیم شده را زنده به گور نمود.  با این پس منظر، 

ا  حامی دوستم ر تواند حمایت کشور های "  شاید به این تفکر افتاده باشد که با آوردن دوستم می2"مرد متفکر درجه 

 هم به سوی خود جلب نماید و یا حد اقل مخالفت آن ها را خنثی سازد.  

را وادار ساخته باشد که از دوستم تقاضای کمک نماید.   2چهارم اینکه، منازع دو برادر سکه، "مرد متفکر درجه "

ادر خود حشمت غنی احمد طبق یک خبر که تا حال در مطبوعات گزارش نیافته است، اشرف غنی احمد زی به بر

اید.  الکن بعد ازینکه حشمت قسماا ی جمع آوری نمداد تا برای وی غرض کاندید شدن رأزی یک مقدار پول تحویل 
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رف گفت که: "من هم خود را کاندید ی ها را برای خود نگهداشت و به اشموفق به جمع آوری رأی مردم گردید، رأ

  خودت تحویل نمی دهم." ی ها را به و رأ ریاست جمهوری می کنم

 عیار است، به قدر کافی اشرف تمامدر نتیجه، منازعه ای شدیدی بین دو برادر در گرفت و حشمت که یک گانگستر 

" هم دست به دامن دوستم و خلیلی انداخت تا خود 2" را لت و کوب نمود.  "مرد متفکر درجه 2"مرد متفکر درجه 

لی که خودش یکی از قاتالن مردم افغانستان است، سرور دانش را به حیث را از مصیبت وارده نجات بخشد.  خلی

معاون دوم به اشرف غنی احمد زی معرفی نمود.  "مرد متفکر درجه دو" برای رهانی از سرافگندگی، از دوستم 

ه د کشو تقاضا نمود که نسبت اعمال گذشته اش ار مردم معذرت بخواهد که چنین کرد.  درین شب و روز شنیده می

دوستم با عبدهللا پنهانی در معامله است که این عملکرد وی تعجب برانگیز نخواهد بود. بی مناسبت نیست که درین جا 

 یاداشت زلمی خلیل زاد را از دید هم میهنان بگذارنیم تا خود متن آن را درک کرده و قضاوت نمایند:

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 نام کاندیدان وارد مرحله اساسی خود شد. شوراهای والیتی با ختم دوره ثبتجمهوری و پروسه انتخابات ریاست 

که شما مردم شریف افغانستان در جریان هستید، ما جمعی از شخصیت های سیاسی معتقد به منافع  طوری

علیای افغانستان تالش های زیادی را به منظور ایجاد یک تیم موثر و یک برنامه منظم ملی برای تداوم 

 پیشرفت و اصالحات بنیادی انجام دادیم.

این  یبا آنکه در نتیجۀ این تالش ها یک برنامۀ ملی برای تضمین مؤفقیت افغانستان ترتیب یکی از اعضا

 زار انتخاباتی شد.تطبیق این برنامه ملی وارد کار تیم به منظور 

همسویی و هماهنگی شخصیت ها  یط کشور و با توجه به اهمیت یکجا شدن،اما با توجه به حساس بودن شرا

 هستند، ضرورت استو تیم های انتخاباتی که دارای تفکرات مشترک، برنامه های مشابه و مواضع یکسان 

 در جهت یک صدا و هم آهنگی این نیرو ها صورت گیرد. تا تالش هایی

این زمینه بدین منظور من با جمعی از شخصیت های کشور و با همکاری مردم به تالش های خویش در 

مین حاکمیت قانون، وحدت رار یک اداره سالم که متعهد به تأم داد تا از این طریق راه برای استقخواه ادامه

افغانستان باشد  های موجود و آیندۀ نسل ملی با آوردن تغییرات مثبت در زندگی مردم و توجه به نیازمندی

 و اراده جمعی ما مردم است.موفقیت و پیشرفت افغانستان در گرو عزم  هموار گردد.

 یاداشت خلیل زاد، حمایت ضمنی او را از نامزد مورد نظر نشان میدهد.

در کابل عبدهللا عبدهللا است که از زمرۀ فاسد ترین افراد شناخته  ،نامزد دیگر ریاست جمهوری دولت دست نشانده

شده است.  نه تنها در ساحۀ سیاسی، بلکه در حیات شخصی خویش از هیچ گونه وجاهت انسانی برخوردار نیست.  

اه شبه پیروی از ارشادات قیمتدار رهبرش، احمد به بیگانگان سرآمد روزگار است.  در خیانت به کشور و مزدوری



  
 

 

 5از 4

مسعود، جاسوسی و فروش خاک میهن برایش یک  امر عادی و قبول شده است.  در هیچ زمانی نبوده که دست به 

خیانت نزده باشد. حینیکه منحیث اولین وزیر خارجۀ دولت مزدور فعلی ایفای وظیفه می کرد، مرتکب اعمال ناشایسسته 

ی گبا پس منظر خیانت پیشآن به دور دنیا نیز پیچید.   و خالف کرامت انسانی در دفتر خود گردید که بوی گنده ای

تواند یک رهبر سالم و با شرف برای مردم و کشور خود  به میهن و سطح پائین اخالق انسانی، چطور عبدهللا می

گردد. عبدهللا دو جنگ ساالر پشتون و هزاره را به حیث معاونان خود گماشته است.  معاون اول محمد خان از حزب 

می و معاون دوم محقق از حزب وحدت است.  این دو حزب همراه با گروه شورای نظار و جمعیت اسالمی اسال

جنایات فوق تصور مرتکب شدند. عبدهللا که در آن زمان یکی از  1996-1992ربانی در جریان جنگ ها داخلی 

جود انتقادات ظاهری از یک اعضای فعال شورای نظار بود، سهم قابل توجهی در کشتار مردم کابل داشت.  با و

دیگر،  حزب اسالمی و جمعیت اسالمی به شمول شورای نظار ریشه های قدیم اخوانی دارند و هر دو هم در حمایت 

وجود فرق در تعلقات با سازمان های استخباراتی خارجی، وجوه مشترک اخوانی اس آی اند. با خویش ممنون آی

حزب در کشتار مردم کابل همراه با  پیوند مستحکم میدهد.  جنایات این دوحزب اسالمی و جمعیت اسالمی این دو را 

 تواند عبدهللا و معاونانش را افراد دلپذیر برای هر میهن فروش سازد. شقاوت و بیرحمی محقق می

  نامزد دیگر قیوم کرزی برادر حامد کرزی است.  وی نسبی تحصیل یافته است، اما بیش از حد می الفد و خودنمائی

برد. بر حسب کتاب  در یک جملۀ ده کلمه ئی، دوی آن را دری یا پشتو و هشت آن را انگلیسی به بکار میمی کند. 

نزد مقامات امریکا میرفت و ازین طریق بین ستد  و جنگ ارواح، در جریان حاکمیت طالبان با عبدهللا یکجا برای داد

ت زیادی در رستوران های واشنگتن و ایالت مریلند مصروف او و عبدهللا وجوه مشترکی خلق گردید.  قیوم کرزی مد

خودش صاحب یک رستوران مجلل در شهر بالتیمور در ایالت  بعداا  کار بود. زمانی میز پاک کن، گاهی پیشخدمت و

 نال می برند. یک عده به این عقیده اند که برادرار کیفتی قیوم کرزی را زیر سؤمریلند شد.  مردم هنوز هم این تغیی

"کرزی" از چور و چپاول دورۀ جهاد بی نصیب نماندند. قیوم همیش از آزادی و استقالل به استهزا یاد میکرد و می 

" او درست می گفت.  همین طرز دید وی و ان این گپ ها گذشته است!حاال زم دارد؟گفت که "استقالل چه معنا 

ندند و زمینه را برای دستبرد زدن ثروت افغانستان برادرانش بود که متجاوزین یک برادر را به اریکه قدرت نشا

توسط خودش و سایر برادرانش آماده ساختند.  در جریان این سال ها با استفاده از قدرت و حمایت متجاوزین، قیوم 

کرزی و برادرانش به ثروت هنگفتی دست یافتند. این برادران کاسه لیس در بسیاری معامالت غیر قانونی مانند قاچاق 

خارجی، فروش معادن به اجانب در بدل اعطای رشوه های  یداد های مخفی و علنی با کمپنی هاقرارواد مخدره، م

بزرگ و سایر کثافت کاری ها سهیم بوده اند.  چنانچه یکی از برادران، احمد ولی کرزی، حیات خود را در همین 

به حیث معاون اول و دوم معرفی نموده است.   می را شهرانی و ابراهیم قاسراستا از دست داد.  قیوم کرزی، وحیدهللا

دانم که شریک دزدی برادران  در مورد ابراهیم قاسمی در حال حاضر معلومات ندارم.  اما در مورد شهرانی می

کرزی بوده است.  روی دلیل همکاری مشترک در فروش معادن افغانستان به اجانب که شرایط مزایده را هم تکمیل 

حقیقت پاداش خدمات ضد بشری و ضد  هرانی منحیث معاون اول قیوم کرزی تبارز کرده است.  این درنکرده اند، ش

حقوقی شهرانی به برادران کرزی است. معلومات موثق و دقیق با اسناد در دست دارم که شهرانی معدن آهن حاجی 

د، یل کار نیستند.  بدون کمترین تردیگک را خالف شرایط مزایده در اختیار کمپنی های هندی گذاشته که قادر به تکم

شهرانی درین معامله گری پشتوانۀ حامد کرزی را داشته است.  برادران کرزی سعی می ورزند که اشرف غنی احمد 
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زی را تضعیف نمایند. با کشاندن برادر کانگسترش، حشمت غنی احمد زی، بسوی خود، کرزی ها در فکر ضربه 

 زدن به اشرف از داخل اند.

ت دیده ان های نا شریف دیگری مانند سیاف، احدی، گل آقا شیرزی، قطب الدین هالل و رحیم وردک هم در لسانس

ن مانند زلمی رسول و شارالتانی مانند اسحق گیالنی هم آرزومند اند که بیشتر خدمت می شوند.  افراد بی هویت و خائ

ه آمده و منتظر معامله گری اند تا یک مقدار پول در گذار اجانب گردند.  تعداد دیگر مانند سیاهی فالیز روی صحن

جیب زنند و سپس ناپدید شوند.  این است حالت زار کشور ما که چه افراد نا مبارکی به آرزوی پای بوسی اجانب 

روز شماری می نمایند.  تا زمان آزادی کامل کشور از قید اجانب، ائتالف جاسوسان، قاتالن، دزدان و قاچاقبران 

 خواهد یافت.   تداوم


