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 صفحه 4 از 1  ه  شمار
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 24/02/2020         اخترمحمد یوسفی

 

 جنایتکاران و غارتگران تالشهای مذبوحانۀ
 ؟ برای چیست فغانستانادر 

 

به محمد اشرف غنی که رسیمی دلو( در مراسمی  ۳0کمیسیون انتخابات افغانستان چهارشنبه )

 .، اعتبارنامه دادگردیدهپیروز انتخابات ریاست جمهوری  انتخابات امسال

 
غنی با معاونانش امرهللا صالح و محمد سرور دانش در دفتر محمد اشرف در مراسم اهدای وثیقه انتخاباتی آقای 

های انتخاباتی افغانستان سپاسگزاری کرد و گفت او هیچ کمیسیون انتخابات حضور یافت و از اعضای کمیسیون

 .ای در امور انتخابات نکرده استنوع مداخله

بحیث رئیس جمهور منتخب محمد اشرف غنی ج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و پیروزی بعد از اعالن نتای

آشوبگران حرفوی شورای نظار و کلمجمان رشید دوستم  در والیات شمال  ،اسالمی افغانستان جمهوری ریاست

 آغازکردند.  را هبیشرمان بغاوت افغانستان
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 4از 2

دوستم عکس عبدهللا عبدهللا را بحیث "رئیس جمهور" افغانستان ی نظار و کلمجمان رشید أآشوبگران حرفوی شور

 پنجشیر نصب کرده اند.  والیت دفتر والی ورودی در دروازه 

که بزودی والیان خود  نموده انداعالن  رشمال کشودر شان در محافل بغاوت همچنان عبدهللا عبدهللا و رشید دوستم 

 در والیات شمال کشور تعیین میکند. نیز را

  
فغانستان همواره تالشهای اخاین همیشه خایف است. جنایتکاران و غارتگران چهار دهه جنگ و خونریزی در 

 در کشور انجام میدهند تا زمینۀ چپاول و غارت را"دیموکراسی  نام  با سؤ استفاده ازرا ۀ خود و بیشرمان مذبوهانه
  سازند.  ساعدبرای خود م

 

در طی چندین  قرار دارند،  ایران و پاکستان حرفوی که در رأس شان جواسیس انیشارلتانبی شرم و این حلقات 

چپاول چور و سازند تا بتواند  تروسیعهر چه با بغاوت در افغانستان بحران جنگ را  ۀدامن کهاند  عادت کردهدهه 

  انجام دهند.در کشوربیشتر و بیشتر را 

 فغانستانادر چهار دهه جنگ و خونریزی جنایتکاران و غارتگران نخواهد بود که  رخآاین بار اول نیست و هم بار 

با شیوۀ انارشیستی دشمنان قسم خوردۀ داخلی مردم افغانستان با کمک باداران خارجی شان با بهانه های مختلف در 

 کشور دست به هرج و مرج میزند. 

شورأی نظار،  ن و غارتگرانجنایتکارامیالدی  همین دسته های  1۹۹2شمسی مطابق  1۳۷1در بهار سال  

جنرال خائین از کیان و عدۀ  پسر سید فرقه های مذهبی "حزب" وحدت، منصور نادری کلمجمانی رشید دوستم،

مخالف سیاست مصالحۀ ملی داکتر نجیب هللا بودند که بغاوت را از شمال افغانستان علیه پالن صلح سازمان ملل 

 ایران و پاکستاناستخبارات بکمک   رشید دوستم جنایتکارکلمجمانی  شورأی نظار، غارتگرانمتحد آغاز کردند. 

 پالن صلح سازمان ملل متحد ناکام ساختند. 

آشوبگران حرفوی شورای نظار و کلمجمان رشید نیز با سقود طالبان درهنگام کنفرانس بن میالدی  2001در سال 

 متعاقبأ  ارگ شاهی را در کابل اشغال کردند و نخست بغاوتگران  .وارد شهر کابل شدند کامل دوستم با شیوۀ بغاوت

 را چور و چپاول نمودند. کشور اموال مردم و بیت المال 

 ان مردم افغانستانبحیث وسیلۀ کثیف دشمناز راه لجاجت دوستم  آشوبگران حرفوی شورای نظار و کلمجمان رشید

. ندگردید شاه فقید افغانستان محمد ظاهر شاهپادتوسط  مانع احراز قدرت میالدی 2002در لوی جرگه تابستان 

را در تمام روابط  اجتماعی و ملی  و نقاق دشمنان مردم افغانستان در طی دونیم دهه جنگ بیگانگان تخم خصومت

می  بود که اتباع افغانستان گاشته بودند، پادشاه فقید افغانستان محمد ظاهر شاه یگانه شخصیت مورد اعتماد ملت

را در کشور تأمین نماید، مگر آشوبگران حرفوی شورای نظار و کلمجمان رشید پایدار توانست صلح 



  
 

 

 4از ۳

جلوگیری برای غارت شان درافغانستان زمینۀ  تأمین صلح واقعی از   و سایر جنایتکاران "جهادی" دوستم

  کردند.

کاغذی سمبول یک از حامد کرزی صرف بحیث دوستم آشوبگران حرفوی شورای نظار و کلمجمان رشید 

بدون درنظرداشت اهلیت و صالحیت لجاجتگران  .استفاده میکردنددر افغانستان دولت امور رسمی در 

 یشخوو بیسودان توسط وابسگان اکثریت چوکی های مهم دولتی را با لجاجت و بیشرمی در وظایف  افراد

 .غارت کردندرا هانی به افغانستان جکمکهای جامعۀ   ،اشغال کردند

دالیل عینی فرار رشید دوستم از مقام معاون اول رئیس جمهور افغانستان از کابل به شبرغان یکی از  

در  شبرغان صنف ششم کارگر برمه کاری چاه های نفت و گازالتحصیل  ناشی از بیسوادی مطلق این فارغ

  بوده است.کشور مقام باالی دولتی 

شرکای شان  کلمجمان بغاوتگر رشید دوستم  در طی هژده سال گذشته آشوبگران حرفوی شورای نظار و 

برای را خالف قوانین و لوایح امور اداری کشور را افغانستان "دولتی" امورات  اداری پیشبرد  حرارشی

  انها نمیکردند، قبولتقرر پستهای دولتی رئیس جمهور کشور را در اوامر  آنان  .ساخته بودند شخصی خود

اقدام میکردند، با این شیوۀ ردلیان خود ابرای سربخود به تقرر پستهای دولتی بدون طی مراحل قانونی آن 

از سلسلۀ مراتب تقرر قانونی  بوجود آورند، آنها افغانستان یامور اداری دولتدر  و فساد را  انارشی کار 

 فساد مطلق را ، اوباش و بیسواد یناین خائنشیوۀ کار  .کردندمیدولتی جلوگیری  مهم در وظایف پستهای

افغانستان بدتر از امروز در ادارۀ امور اداری دولتی  ،امور اداری دولتی افغانستان مسلط ساختندتمام در 

   .      حکومت بچۀ سقاو می باشد

در پیام ویدوئی افغانستان عطامحمد نور والی اسبق والیت بلخ یکی رهبران برجستۀ جمعیت "اسالمی" 

خویش به مناسبت اعالن نتایج انتخابات ریاست جمهوری و 

بحیث رئیس منتخب افغانستان محمد اشرف غنی  پیروزی

جمعیت  عبدهللا عبدهللا عضو حزب که انتخابات میگوید در

"اسالمی" نیست و تالش دارد تا کشور را بطرف بحران و 

 جنگ ببرد.  

ضویت عطامحمد نور عالوه میکند که عبدهللا عبدهللا ع

"حزب ایتالف ملی" را که به نام خودش در وزارت عدلیه 

 وانند در یک زمان عضویت دو حزب سیاسی را داشته باشد.ت افغانستان ثبت است دارد. عبدهللا عبدهللا نمی

مداخالت بیشرمانۀ و  متداوم آخوندهای ایران در امور داخلی افغانستان موجود است. در  اسناد فراوانی از

اروزگان سالح تهیه نموده  که ایران برای طالبان در والیتافشا کردند هفته گذشته مقامات امنیتی افغانستان 

 است. 
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انتخابات أ به کمیسیون در اوج رقابتها و کشمکش های انتخاباتی در افغانستان امسال سفیر ایران شخص

   عبدهللا عبدهللا در انتخابات مطمئن شود.   أی افغانستان مراجعه نموده  تا از نتایج آر

هرج و مرج در افغانستان از  افشا نموده است که " دستۀ انتخاباتی عبدهللا عبدهللا برای انډیپنډنټروز نامۀ 

 است.  بدست آورده سپاه پاسداران ایران کمک مالی

دلیل به تعویق انداختن اعال نتایج انتخابات افغانستان را میگوید که رئیس جمهور برندۀ  انډیپنډنټروزنامۀ 

انتخابات محمد اشرف غنی گفته اند که با هر کس مصالحه خواهد کرد و در دولت آینده سهم خواهد داد، 

 مگر با عبدهللا عبدهللا مصالحه نمی کند. 

 اکامی دشمنان مردم مظلوم افغانستان عزیزبه امید روی سیاه شدن و ن

 

 ******** **** 

 ؟برای چیست فغانستانادر جنایتکاران  تالشهای مذبوحانۀ

 

 


