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 بخش دوازدهم

تحقق قانون   در دوره حکومت وحدت میل سیر

ف غنی وصدارت دکتور عبدهللا عبدهللا ()   ریاست جمهوری دکتورمحمد اشر

 م( ۲۰۲ ۱)سپتامب   هجری شمیس۱۴۰۰سنبله ایل م(  ۲۰۱۴ سپتامب  )شمیس  هجری۱۳۹۳سنبله 

  

   قسمت دوم
 

 : ونتایج آن وکادرها کرد ها   عمل
 

 :  رئیس اجرائیه  و  ردهای رئیس جمهور نگایه مخترصبه عملک 

 

ف غنی جهت جلب واغوا هموطن   تقلب  ان عزیزما بعد از ختم انتخابات مملواز جناب اشر
نفر   ازهفتاد  بیش  اثر  با  به  مدت  آن  اینکه یط  اعتقاد  )به  انتخاباتی  دوران کارزار  همرکابان 

مرتکب کناهان   وجعلکاری  اتباع کشور،تقلب  حقوق  نمودن  شدپایمال  ی  حج    با   ند زیاد  رفتی
شد  خواهد  بخشیده  شان  دیگر (؟ !    گناهان  ه  مرتکب کناه کبیر مصارف  یع،،درحالیکه  نی 

ایط یکه اضافی پول بیت المال در  مرد شر  مینمایند، گردید اکیر
ی

 . م درفقرزنده گ
ف غنی   ی تحصیالت  اشر   . ازجمله متفکرین جهان میشمرد عایل خود رابه اصطالح  با داشتی

  و شخص احساساتی   یک موصوف. قرارداشتگانه های بیخدمت استخبارات کشور سالها در 

 خود مختاربود. 

ف غنی طبق پالن طرح شده استخباراتی کشورهای ذیدخل درافغانستان وتحقق پروژه  اشر

  به افغانستان بازگشت و در میالدی (  ۲۰۰۱دسامیر  در) )کرزی بقدرت رسانیدن طالبان(

  کننده کمک  رئیس اداره هماهنگ ،حامد کرزی،وزیر مالیه افغانستان ارشد  مشاور  پستهای

ی   . وظایف انجام داد الملیل به افغانستان  های بتر

ف غنی در سال  کت کرده و جدر انتخابات ریاستمیالدی (  ۲۰۱۱ )اشر   ۳) با کسب مهوری شر

دوست، در عبدهللا دوکتور حامد کرزی، از   بعد  ٪ ( آرا    چهارم قرار  درجهعبدهللا و رمضان بشر

 . گرفت

ف غنی در   مه انتقال مسئولیت امنینی ول برنادوم ریاست جمهوری حامد کرزی، مسئدور اشر

وهای داخیل از  وهای خارجر به نیر    شد . نیر



ف غنی     تحقق پروژه  قبل ازختم دوره ریاست جمهوری اش جهت ادامه و راجناب کرزی  اشر

شده طرح ریزی ق هدایت بادارانش)استخبارات کشورهای مربوطه(  طب شومش

 ،گماشت. ود ب

ف غنی  ا نتایج موثر   عملکردهای اشر  نداشت طورمثال: درجهت منافع کشورومردم اکیر

سد   بمالحظه  نمیر
  . ـ امضای توافقنامه امنینی با امریکا، نتایج مثبت آن دراین مرحله بحراتی

ی اصیل آن مورد تعقیب عدیل قرارنگرفتند.    ـ برریس تر نتیجه قضیه کابل بانک، که فاعلتر

 به کشورهای مختلف ازجمله پاکستان مصارف گزافتحت نام صلح با سفرهای متعدد  ـ 

 و.... 

مگرشواهد نشان میدهد که درجهت تقویه طالبان  اسها بخاطرایجاد صلح با طالبان ،ـ تم 

 بود. 

شدن وضع اطفال،جوانان ،زنان ،معلمان ، قوای امنینی و ـ تعهدات شفا   ... یه به ارتباط بهیی

مفید ـ دایرنمودن جلسات    ومتنوع جهت پایه گذاری سیستم جدید حکومت وحدت میل.  غیر

ـ صدورهدایات تر نتیجه جهت برریس جنایات وکشتارهموطنان ما درمرکز ووالیات، دلیل  

 . هدایاتعمده تر نتیجه بودن آن 

  ، پاک ا قض  ادارهارنوال و څلوی اداره فعال نظارت وتطبیق کننده قانون ) فعال نبود ارگان  ـ

ی برریس قانوتی تاقضایا را (مسلیک وقاطع چون اراده تطبیق    نمایند  باقاطیعت ودرزمان معتر

 د.   کمیی به نظرمیخور وحاکمیت قانون  
ی الملیل به این باور ییک ازتحل  با این مرغاتر لنگ  که :آقای غنی وآقای عبدهللا   بود یلگران بتر

ی اصالحات بزرگ باموانع   کابینه ونهاد های ضعیف،ظرفیت جاری حکومت برای پیاده ساختی

وان هردوجناح که درانتخابات  .روبه رو میباشد و    پاداشها   ازآنها حمایت کرده اند،همچنان پیر

ی پاداش    ند شتانتظاردا  توقعات ی به چنتر
    یم باشد.   دشوار    نامهتوافق  طبق  ها که دست یافتی

 با تقسیم حکومت به دو جناح
ً
 ند. کنرا عمیل    انش  وعده های  ه توانستند ن  دامک  هیچ  اساسا

اخیر  امنینی  های  رویداد  طغیان  افزاید که  یم  بموصوف  توجه  امنینی  وزارته  بیانگرعدم  های 

 ویراتی کشورمیباشد. ازامنیت مردم و  دردفاع 
سیم که نه تنها توافقنامه حکومت وحدت میل   بانظرداشت توضیحات فوق بدین نتیجه میر

،بلکه بشکل سازماندیه شده درجهت اغفال جانب  شتبا قانون اسایس کشورمطابقت ندا
 . بود به امضا رسیده مقابل 

یا  تفوق یک ملیتبا روحیه میل )بدون اگردرتحقق این توافقنامه اقدام عمیل  باآنهم 
به طالبان و سایرگروهای  ندادن فرصت  گر( به موقع، بدون ضیاء وقت و لسان بردی

شدن وضع مردم وکشور ،فتگب  میصورت ضد میل  تروریستی و   ود. بامکان بهبی



(  )پروژه کرزی  نمایی از تحقق، تحت نام صلحوحدت میل   درحالیکه عملکردهای حکومت

 د. بو  دشمنان داخیل وخارج  مردم افغانستانطالبان وسایر ن  با بقدرت رسا نید

هموطنان عزیز وگرایم هدف ازتحریروتوضیح مطالب فوق وبخصوص پروژه خطرناک  

ی دولتمردان ویا تبلیغات   صدوراختالف دربی   اقوام وملیتهای افغان،(،   غت  -کرزی) توهتر

یا   داخل و در که هاییا گروپــ،تنظیم اشخاص یا  منفی علیه آوردن صلح وآرایم درافغانستان، 

نمیباشد.بلکه نتیجه برداشتهای عینی ازعملکرد   خارج کشورفعالیتهای ضد دولنی دارند،

،بخصوص بعد ازایجاد حکومت به اصطالح وحدت   دولتمردان یط اضافه ازدهسال اخیر

 د. یگرد بیشیی میل میباشد که وطن ومردم ما درآتش وخون قرارگرفته وروزبروز 

 گرچه  
 
ا ی اقوام وملیتهای افغان پیوندها خ  خوشبختانه اکیر وتی ودوستانه میباشد مناسبات بتر

یط اما  عبدهللا   هایسال  ،  وعبدهللا  غنی  ف  اشر محمد  دوکتوران  جنابان  رسیدن  بقدرت 

کارصورت گرفته  های شان ثابت میسازد که درجهت منافع مردم و  وعملکرد   . کشورکمیی
ً
ا   در   اکیر

 آن وعده ها عمیل نحساساتی و خییل ا   ظاهر 
ً
د ویا  دیگر دلسوزانه وعده داده میشد ویل عمال

صورت گ میش  رفت اگراقدام  عمل  مردم  منافع  شوم  خالف  اهداف  شان  وازعملکردهای  د 

س میر و یبمالحظه  )داخیل(  پرده  عقب  تی  وعقیده  پرسنی  قوم  های  ازعقده  نایسر  که    د 

 د. بو ملت افغان و کشور افغانستان مداخالت خارجر جهت تبایه 

ف غنی عملکرد های   خوب نبودهنشان داد  متفکرجهان  ایناشر یاوه   ،که دارای اخالق وکرکیی

ی  اخالق یک رهیر ، داشت( کوچه و بازاری خصایل زشت به اصطالح )گوی ودها چنتر

ف غنی : )نمونه ازاحساساتی بودن  نمیباشد.  آفرینی در   که تحت عنوان کار   سمینارعلىمدر  اشر

ی ب،کابل برگزارشده بود لیسه استقالل   فغانستان  ا که   رورى استوارت « »حث برنقل قولحتر

ده است تا هنوز  ی ف غنی در آقای . درقرن سیر ی واکنش نشان داد اشر           وگفت:  جلسه علىم چنتر

ده نبود                                              « »بچه خر! افغانستان هیچ وقت درقرن سب  

یک کشور وکتور د   آیااخالق ی   حفلاجازه میدهد که دریک مورهیر    دشنام بدهد و... علىم چنتر

ف غنی نسبت عدم فهم ودانش    و جامعه ازکلتور الزم  ودرک برعالوه احساساتی بودن اشر

( میگفت  درمحافل ومجالس به اصطالخ )دروغهای شاخداراکیر افغانستان عنعنه مردم  

د   ی گردیده :   درصفحات مختلف دروغها که  الفها و  یکتعداد طورنمونه والف میر  نشر

ی نواسۀ خداست« - ۱    -۲                                                                       . »امام حستر

در   - ۳                                                      اما برعکسکنم. گفت یک میلیون کار ایجاد می

کتب مسلیک و تخنییک  ها یک یک مسفر بادغیس گفت تا یک سال آینده در تمام ولسوایل

شش  در   - ۴                                                                   بافی ماند.  یک الف   میسازم. 

ی  . ماه برای تمام معلمتر ی ی توزیــــع میکنم. فقط فرینر بود برای معلمتر گفت    - ۵ یک نمره زمتر



سانم. به جای برق به اکیر ولسوایلدوسال آینده به تمام ولسوایلدر  ها طالب را  ها برق میر

گفت    -۶                                                                                                رسید. 

  - ۷ . بدهد  مکملنتوانست برق میکنم.حنی کابل راسال آینده به پاکستان برق صادر جنپدر 

  - ۸                      . داد الف چندین برابر افزایش  خون را از وطن گم میکنم. برخگفت قتل و 

  - ۹                              . سایر دروغ ها  انند م کنم. مکتب در دوسال اعمار می ۶۰۰۰گفت 

ی الملیل تبدیل یمگفت تا چهار                             . برعکس   اما کنم. سال قندوز را به بندر بتر

    . شد از گداها پر شد و جادههای مردم خایل تر ن میاورم. سفرههای تان ناگفت به سفره  - ۱۰

  - ۱۲                                             . اما برعکسشک ها برمیدارم. فت موانع را از گ  -۱۱

ی اش اجازه نمیدهم گفت برای رئیس جمهورو  چند برابر راه    اما ند. ها را بند کنشکتا  معاونتر

ا اما برعکس . گردید بندان                                                                                                               . بود ، بند شتبرای اینکه روال غنی برنامه دا  شک باغ باال اکیر

ـ  ۱۴                                                 .. برعکساما گفت وزارت جوانان ایجاد میکنم.   -۱۳

در    فساد ساخت و بیشیی د را فسا  گفت فساد را از نهادهای دولنی ریشه کن میکنم. برخالف

گفت    -۱۵                                                                                       گردید. ارگ متمرکز 

کابل را از حالت منفجر شدن نجات میدهم. هیچ نظىم نتوانست به کابل بیاورد و کابل 

  -۱۶               . شد جهان در  ترین پایتختو نامنظمبرق ترین آلوده ترین، نا امن ترین، تر 

ون میسازم.  ی برق از  گفت مناطق مرکزی را اززندان جغرافیاتی بیر حنی الزم ندید یک لتر

گفت    - ۱۷                                                                             زی عبور کند. مناطق مرک

ی میکنم. مناطق مرکزی بصو ها در هجوم کوج  یط یکسال آینده از  اما  رت قطع جلوگیر

گفت هیچ   -۱۸                                                                                         رخالف. ب

نیست. دیگر  افغان ازافغان سنی راق اماکمیی گفت یک    - ۱۹                         توسعه داد. ومی 

عیداگانه مختص به مذهب اهل تشیع در دیپارتمنت ج ات دانشگاه کابل ایجاد  دانشکده شر

ده  انتحاروانفجار پاسخ دا شان با  مدتی  اتمیکنم. برخالف با شیعه دشمنی کرد وتمام حرک

ی مجازات نگردید  گفت    -۲۰                                                              . شد ومتخلفتر

وزی تیم تحول و در  به  خالف میکنم. بر  تداوم یک پوهنتون به زبان ترکمنی ایجاد صورت پیر

گفت اگر فردا    -۲۱                                                                    این قوم اعتمادی نکرد. 

دربندر   دوستانش را نه تنها بندش نکرد،  قاچاق مرمر به ایران را بند نکردم بچه خر باشم. 

گفت حاکمیت    -۲۲                                       قاچاق دوچندان شد. گماشت و   مالخانک

وع خواهد شد. اگر م قانون از  ین کاری خالف قانون کنم،ن  من شر ه  مه محکسیی  کوچکیی

صلب  کم را  ا تهدید استقاللیت محو برخالف با فشار قانوتی است. ه این فرمانت غیر کند کامر 

گفت    -۲۳                      . تایید کنند غیر قانوتی اش را  صامیمومجبورشان کرد که ت نمود 

ی میسازم. یک بالک هم نساخت.   ۱۵۰۰۰ گفت    -۲۴                           بالک برای معلمتر



شهرها درحالیکه م. ده آن طرف خط دیورند را برق می                                                                                                              نداشت.  ووالیات افغانستان برق اکیر

ی را بلند می  -۲۵ ی صورت نگرفت. گفت معاشات معلمتر ین توجیه به معلمتر م. کوچکیی       یر

حرمت  ه اش راخانواد تعهد کرد که قهرمان میل و درانتخابات مسعود  به احمدضیا  - ۲۶

ی اما  کند. می                                     شکل دیگرعمل میکرد. ازتیمش   احمدضیا مسعود   باکناررفتی

         را مدال داد.  ان شد وآناندزدهمکار گفت دیگر فرهنگ معافیت تمام شد. خودش   - ۲۷

نمود.  درتقویه فساد وچوروچپاول سیع  برعکسکنم. گفت عدالت عمری می  - ۲۸      بیشیی

معاشات و  میدهم. برعکس خود از  خودم  گفت تا یک سال معاش دولت را ازجیب  - ۲۹

  )تر تر گل (طریق روال غنی از بدست آورد بخصوص راها دالر قراردادهای دولت ملیون

کت   مالکلبنان  خشبره اش تبعهخانمش و    است باعقد دها قراردادها با لبناتی تجارتی شر

  - ۳۰                                                             .  موسسات دولنی ملیونها دالر بدست آورد 

  در درحایل که وبه رای مردم انتخاب شده ام. منتخب مردم هستم گفت رییس جمهور می

ی به وساطت  . د نیاور رای یت انتخابات اکیر    -۳۱                      . جمهور شد رییس جان کیر

  رقابت خواهند کرد. نشگاه های غرب های افغانستان با داپوهنتونگفت تا سه سال دیگر 

  - ۳۲                                                                .  دربد ترین وضعیت قرارگرفت برعکس

  - ۳۳                      . بود  غلط گفت، میدین   دربارهدین تخصص دارم اما هرچه  گفت در 

 ۳۴                 . برعکس آن حقیقت  هللا بوده ام. در ین رسولخدمت د گفت چهل سال در 

   به را   افغانستان درعمل به اشکال مختلف گفت تا شش ماه امنیت به کشورمیاورم.   -

                                         ند. شهید شد  ان افغانستان تسلیم داد وهزاران هموطنما دشمن

ی الملیل کارمو  اما کنم. میاعمار گفت شک حلقوی   - ۳۵  ثرانجام نداد. بانظرداشت کمکهای بتر

ین اقدایم  به سطح جامعه االزهر مدرسه ندز گفت در ک  - ۳۶   -۳۷      رد. نکمیسازم. کوچکیی

نت وصل میکنم.  را داشتاما اما اما .... شکل طگفت به تمام مساجد انیی ی   - ۳۸             . یی

  اما میگاوات برق را به خارج صادر میکنم.  ملیونها شوم پنج سال بعد به س جمهور ری  گفت اگر 

شش  گفت در   - ۳۹                                                                                         عکس . بر 

گفت معادن    - ۴۰          . تان را به ترکیه دوم تبدیل میکنم. دروغ شاخدار افغانسآینده ماه 

م. مندان می را از دست زور  گفت در کابل    - ۴۱           تحویل داد.  را به طالبان  برعکسگیر

و  مسئله  گفت که   - ۴۲                  د. نه نمو فعال   قبیل راهم م. حنی میل بس ساز بس میمییی

ی قضیه کابل بانک که  برعکسکنم. فصل میکابل بانک را دریک ماه حل و  وزی  عاملتر فیر

                                                                                              آزاد میباشد. باغصب ملیونها دالر برادرکرزی بود شکل دیگر برخورد نمود، برادرکرزی و 

میان شهرک های رهایشر میسازیم در تاالر کمپ پامیر گفت به نظابعد از سقوط کندز  - ۴۳

مانده   شهرک  تهداب سنگیک  حکومتش تا ختمتان باشند.  ه های شما نزدیکخانواد تا

م. نه تنها این کار مسجد ر گفت فاصله میان ارگ و   - ۴۴ . نشده  ی مییر   که ارگ  نشد بلا از بتر



ش فحشا شد.                                                                                              محل گسیی

  - ۴۶                                        عکس.  امابر کنم. پا وصل میگفت افغانستان را به ارو   - ۴۵

به  -۴۷                       شد.  اما برعکسسازم. ن یمگفت افغانستان را شاهراه تجارت جها 

.  کرد   تسلیمطالبان  رابهغور  ما تحانم را نمره دهید. امردم غور گفت بعد از شش ماه پارچه ام

پول  گفت از   -۴۸                                                                         یعنی نمره اش صفر. 

گفت    - ۴۹.  پولها را باخود برد  اما رای عالمه فیض محمد کاتب میسازم. بشخیص ام منار 

اما  ازم. یم سایل های مشخیص را گفت که والیت کنم ولسو واحد های اداری را تعدیل می

. گفت یک لییی  - ۵۰                                                                                         . برعکس

به کشورهای  آب را با یک لییی تیل معامله خواهم کرد. آب همچنان بدون هیچ قیمنی 

ود همسایه م دشت  گفت در   -۵۱                     و گراتی تیل دود از دماغ مردم کشیده است.   یر

در زمان   -۵۲اما دروغ. ود.  تخار بند برق میسازم تا تمام شمال از آن بهره مند شتی قلعه  

. گفت پاکستان  -۵۳  . د گازپروژه تات  هرات خواهد آم   گفت تا یک سال دیگر افتتاح پروژه تات   

ی  وی میکنم در حالیکه افغانستان در سطح بتر ی
ی الملیل میی وی  را در سطح بتر ی ترین  الملل میی

گفت دستم بخون    -۵۴                                                                     کشور جهان شد. 

وی  ان هزار شهادت  باعث غلط وعقده مندانه امیمتصحایل که باالوده نيست.در   مردم تن نیر

ی  ـ  ۵۵                                                                  . شد وهموطنان ماامنینی  کمپاین  حتر

ی علم  دردشت آبدان میر انتخاباتی  کت سپتر که    گفت  - ۵۶. اما. کنم. را فعال میزر  گفت که شر

گفت بدخشان    - ۵۷                                      اما... کنم. دایر یمبعد از دوسال لویه جرگه را 

ی وصل میسازم.  گفت هرشش ماه به   - ۵۸                                                  . اما.. را به چتر

. گفت مشکل  - ۵۹د. سفید بود مردم نمره دهندهم و پارچه امتحانم اگر تحان یمملت ام

ت درجه  گف  - ۶۰                                          اما.... م. نکمسکن را درافغانستان حل می

م.  ی مییر گفت تفرقه نىم    - ۶۱                                                اما... بندی والیات را از بتر

تذکره  و دانشگاه راه برافروخت جنجال پوهنتون و  دری جدا خواند، یس را از اما فار افگنم و 

ونیک را بر خالف قانون قویم کرد  گفت شک    - ۶۲                   و به جنجال کشید. الکیی

دیکر  گفت   - ۶۳                                     . اما.. را به هرات وصل میکنم.  گردن دیوار 

را   شکشور   ران شهروند اما هزا  پذیرخواهد شد.  بلکه مهاجر  ،افغانستان مهاجر نخواهد داد 

ه های دشت  گفت خان  - ۶۴                                                                       د. دننمو ک تر 

یع می گفت کابل را به شهر   - ۶۵                                   اما ... دهم. برج  را قباله شر

 د. نمو تروریسنی منطقه تبدیل برخالف کابل به شهر اما . ممنطقه تبدیل میکنتوریسنی 

ف غنی برعالوه                                                                                                            . وسایرکارمندان دولنی رویه خییل زشت داشتوزرابافوق الذکر  اخالق اشر

  برنامه وزارتش را عصباتی شده بود که چرا وزیری االی یکرد بیک مو "در : درجریان جلسه وزرا 



ریاست جمهوری یک هفته قبل طرح  گفتوزیر  ؟یاورد نی نی  آقای غ ارسال نمودمرا به دفیی

                                                   "باید باخود میآوردی   (خوردی گو تو   ): گفت

نبانت به او گفته بود: اگر آمدم ت ژنرال عصباتی شده گفت یکروز باالی یککابینه  دیگر عضو 

ال بیکار   آنکشم. شلوارت( را می)  شد. جیی

ییک                           وزیر هم استعفا داد." وزرا را در جلسه ویدیویی فحش داد "ییک از 
نگاران   تجربهاز گفت که    ه بود،کرد   کابینه حکومت وحدت میل صحبت  با یازده عضو که   ازخیر

هستند؟ شماری  رو  که اعضای کابینه با چه نوع شخصینی روبه  با آقای غنی پرسیدم کارشان
مله سخنگویان ریاست  جها از مقامبرجی از گزارش ذکرنشود. ها خواستند که نامشان در ز آنا

عبدهللا عضو  دوکتور قای سهمیه آکه از وزیر یک اما پاسخی دریافت نکردم. پرسیدم، جمهوری
مواردی   رد میکرد ها حمایت نمیکرد. باربار برنامه ها و از طرحگفت :" آقای غنی کابینه بود،  

خواست فالن   ماند چرا که نىممینی بود که یک طرح مهم، دو سال منتظر امضای آقای غ
عمیل    ها طرح  ست تا خوا نمی چوندستاوردی برایش محسوب شود. و  را انجام دهد نفرآن کار 
رج که مورد  ویل ط.   چون هدف خاص درجهت تحقق اهدافش داشتد. یتعلل میورز شود و 

مشکالت است و   است پذیرفت ومیگفت خیر  ازایراد هم میبود،یممملو نظرش بود، حنی اگر 
 ... 

  شدت انتقاد  به و کرد آمد، وزیر را باد باد می نىماز طرج خوشش ییک دیگراز وزرا گفت: "اگر  "
خواندن خوشش   زیاد ارائه کرد که طوالتی بود.آقای غنی از رج راطکرد.روزی ییک ازوزرا می
 وزیر از ارائه طرحش  مآنىم

ً
د. از وزیربسیار انتقاد کرد. برخوردش طوری بود که احتماال

 پیشمان شده بود." 

ف وزرا توسطتقرروبرکناری متواتر  رئیس جمهوری  ییک ازدالیل اختالف پارلمان با غنی اشر
. ید رس ،وزرای شپرست به هفت وزیر مسعود اندرآتر وزیر داخله برطرفی   طورمثال با . بود 

اما ریس جمهور    جدید به پارلمان معرفی نماید بارها انتقاد میکرد تا وزیر ایندگان مجلس نم
 میکرد.  درزمینه توجعکمیی 

ف غت  یم ام   مردم  تمام ستخوا"اشر از           د" میکر  انه برخورد دکتاتور   د و کننبه او احبی
فکابینه   اعضای کتعداد ی نظریات  ها و چه اندازه انتقاد از دیدگاهکه تا   شد سوال غنی  اشر

 های کابینه ممکن بود؟رئیس جمهوری در نشست

ومیل میلیونها  ود. به اتهام حیفمخابرات بعبدالرزاق وحیدی درحکومت وحدت میل وزیر 
  اخته شد و برائت گرفت. گناه شنوزیران بیدادگاه ویژه سه جلسه حضور در از  بعد افغاتی 

و  اساس وضعیت پیشاتی ا اتی آقای غنی نگاه میکردند و بر گوید: "بعیصی از وزرا به پیشیم
  نظر ام ابراز هنگتندی مواجه میشد. گایه در غنی با  کردند.واکنش خالف نظرآقایصحبت یم

 بس است.  و میگفت که دیگر  هوری با تندی متوقف میشد سوی رئیس جماز 



میشد   مطرح ای خالف نظرشمسئله حنی وقنی نگراست. ای غنی مطلق"آق : گفت  ا وزر ییک از 
گویم همان  هر گن  که من می   هستم؟گفت: من گکه قانون اینگونه میگوید،با خشم می

،   بعیصی برخوردها  ست"ا "مشکل از وزرا   قانون است." طورمثال با وارد   احساساتی وآتی
ی دولت   شخص مورد  )سطح ولسوالیها( بدون برریس قضیه،شدن اتهام فساد درسطوح پائتر

و وظایف درآن  کار   ، د کر مقررنمیدرآن پست مدتی    شخص دیگررا و نموده اتهام را برطرف 
کادرسطوح باالتی دولت متهم   ده ها   شد.اما میبخشها صورت نمیگرفت ومشکالت مردم بیشیی 

   در   زراندوزی آنان ثبوت خوب برای برریس جنایات شان.سوابق ماموریت و بودند  به فساد 
  . دادند ادامه  را وچپاول چور و   فساد  آنان بهمیباشد مقامات دولنی 

و زیر و ( ۱۱۰)در پنج سال» : آقای مرتضوی  فرموده طبق ثبات  عدمند. تبدیل شد تغیر
(  ارتوز  که چهل روز وزیر )شپرست  بود . وزراتی ایس بود یک مشکل اسدولنی ادارات  در 

ادعا است  این فوق ثابت کننده  مطالب « . ازاین مدت شماری هم کمیی بودند. برجی سه ماه و 
ف غنی به نفع دشمنان وطن ومردم  که در  جهت تضعیف نظام ،  افغانستان    اصل اشر

(   ـطیق اهداف اصیل )تقویه پروژه کرزی   وتقویه دشمنان کشور  چوروچپاول ، زراندوزی غنی
با  کادرهای دولنی که سالها ازکشوردوربودند   مطلب عمده دیگرتقرریکتعداد  میکرد. کار 

کردهای شان عامل  نظریات وعمل.افکار،نداشتند الزم  تبلدیجامعه افغاتی عنعنه و کلتور 
  برعالوه تحقق اهداف، گردید.هدف عمده کشورعزیزما  وویراتی  مردم بیشیی  بدبخنی 
انچه  یکتعداد کارمندان دولت شده بود چنجزکلتورواخالق چوروچپاول بود که ده و سواستفا

رت عموم دوستان ورفقای شخص غنی  این اشخاص بصو به ملیونرها تبدیل شدند.  آنان اکیر 
 )تر تر و 

 بودند.  ،که نقش عمده در امورات دولنی داشت (  گل  یا خانمش روال غنی

حمدهللا    که شاروال کابل مقرر شد،سلطان زوی  ،زهره یوسف ، داود  رنگینه حمیدی مانند  
ی شکل دها شخص و محمود فضیل  ، فضلامنیت میل محب مشاور    دیگرازخارج کشور  بهمتر

 شدند.  هآورد 

سپس به ایاالت  ش به کشور پاکستان و فامیلکودگی همراه    ایایمدر  رنگینه حمیدیطورمثال 
امریکا به پایان رساند  ایاالت متحده مکتب رادر  تعلیمات دوره.ندمهاجرت کرد متحده امریکا 

 پشتو وسایر به لسان دری و .ختم نمود تش راتحصیال یرجنیای پوهنتون و در و 
باآنکه بود،خواهرخواننده )تر تر گل (  یرنگينه حميدچون  بلدیت الزم نداشت. لسانهاکشور 

ت وزارت  شپرسازطرف پارلمان انتخابش رد شد اما   و ،لسانهای افغاتی بلدیت نداشت به 
ی سواد، معارف افغانستان   به  که   رنگینه علم ودانش میباشد،کارکرد. که تهداب فراه گیر
امور روزمره  چیطورمیتوانست   صحبت میکرد،پراکنده نامفهوم و بشکل  لسانهای افغاتی 

وریات پیشن، ،درک کند  نست را که خوانده نمیتوا مرکزووالیات کشور مکاتب  هادات وضی
ویس بلخی آقای   حمیدی بعوضخانم تقرر دهد ؟ هدایت  و  ی میر ای آموزش  ور دکت باداشتی

ت کننده چوروچپاول  ثاب و  دلیل خوب ،تمعارف داشوزارت درخشاتی در  سابقه و  وپرورش
 د. میباشوتبایه کشور 



ی شکل جناب   که شاروال کابل  شوهرزهره یوسف مشاور )روال غنی (  سلطان زوی داود بهمتر
سینمای پارک واقع شهرنوکابل (  مقررشد برعالوه چوروچپاول تحت نام اعماروآبادی ) 

ی قدامت    باداشتی
ی

درافغانستان بقول درنظرداشت  دونبفرهنیک نلسون ماندال  ) فرهنگ وهیی
یانگ  نفره  ی های تنفش یک شهرو شر  برنامه  یران نمود.درحالیکه طبقو ( د. میباششزمتر

 آنیونسکو وکنوان
ی

 کهسینماتی  یونسکو  بکمکتخریب  وضبه ع ستتوانمی سیون فرهنیک
از مت اقد  حافظه تاریخی و و داشت  راپنجاه سال بیشیی

ی
ترمیم میشد محسوب کشور   فرهنیک

 .نماید

د  دايک تحقيق تازه نشان  (طبق اخبار سایت شبکه اطالع رساتی افغانستان نشر شده است 
یط   د که بسيارى آنها ر ن رياست جمهورى ايفاى وظيفه ميکتن بحيث مشاوري(  ١١٠)که 

طرف تلويزيون  از اين گزارش تحقيفی که  در . کردهنبا رئيس جمهورمالقات  یکسال محدود 
 (٦٠)تنهاجمله مشاوران ياد شده،آمده است که از ابل منتشر گرديد،خصوىص يک درک

مجموع معاش و مصارف  د و شتنه پنج هزاردالرامريکاتی معاش داماها  ند کهبود وزيرمشاور 
که    آمدهگزارش در  .مشاوران رییس جمهور ساالنه به بیش از چهار میلیون دالر یم رسد

ند.  رد عدیل و قضاتی ریاست جمهور کارمیکبورد وزير مشاور، پنج مشاور دیگر در  ٦٠برعالوه 
ی بوردهمچنان پنج تن در  تبه به عایل تعینات ریاست جمهوری جهت تعيتر مقام های عالیر

تن به عنوان مشاوروکارشناس  (  ٣٥ طبق معلومات ) همچنان .نداد مشوره یم د  رئیس جمهور 
ت شورای  چوکاپنج مشاوردیگردر  . یکردند جمهوری فعالیت مریاست درچارچوب اداره امور 
شده آقایطبق اسناد  . ند رد میکامنیت میل درارگ کار  حمدهللا محب، در کنار اینکه برای    نشر

درآمد    ازطریق پروژه های دولنی  نموده بود یب دالری ترت گزافهمشخود، حقوق ماهانه  
بهبود  باتذکراینکه عواید کشورخییل محدود بود،کشورها مختلف جهت  .  داشتخییل زیاد 

 مردم و 
ی

دیه معاش دوستان  کمک میکردند اما پولهای متذکره درتااعمار کشور زنده گ
و   آمریکا برای توسعه -ارت خارجه آمریکاوز  طبق گزارشچنانچه . دولتمردان تادیه میشد 

  میلیارد دالر (  ۴۴ )گردد  های بازسازی  پروژهواعمار  جهت     ای دولنی ه بخشسایر 
 اما قسمت اعظم کمکها حیف ومیل شد. ، راتخصیص داد 

 آمریکا  درافغانستان  هزینه  Brownمطالعات دانشگاه آمریکاتی  بنا بر 
ی

  ۹۷۸بیش از    های جنیک
ل خالفکاری و سوء استفاده  این پول به دلی  اما قسمت اعظم   کرده است.   چمیلیارد دالر خر 

 رفته است.  به هدر 

اکت طبق    ۲۰۲۰)برو در  میالدی  آمریکا   کهگزارشی(  شد داد   به کنگره  مسئول ه  نهادی که   ،
ی بود بازسازی درافغانستان  ر نظارت ب ی زده بود که بتر دسامیر   ۳۱و    ۲۰۰۹سال    ماه یم  )، تخمتر
ی رفته است.  میلیارد دالر  ۱۹حدود  میالدی(  ۲۰۱۹ مطلب فوق ثابت کننده سواستفاده  از بتر

 وچوروچپاول میباشد. 

م  ،محبی غت   ف  اشر آقای  بیجا  مصارف  مجلس    به  در  کابل  نماینده   ، رضایی آقا  خان 
نهاد  اینکه  باره  در  افغانستان  افغانستان   نمایندگان  جمهوری  ریاست  به  مربوط  های 



میلیون    ۳۰آن "بودنه  راکرده است وعالوه بر   نوع گوشت" از جمله گوشت۱۷قرارداد "
یجات( اختصاص داده،  دالر" را برای خرید   ساز شد.   مطلب  کهترکاری )سب   ه مردم ک  خب 

رقتبار  پیدا    درحالت  مشکل  به  ادویه  و  خوراکه  مواد  ها  درشفاخانه   ، مینمایند   
ی

زنده گ
 د. جمهور ازحقوق مردم سواستفاده میکن میشد اما جناب ریس  

ده کاربران شبکه  نمایندگان  نشست عمویم مجلسدر   این مطلب   های اجتمایع و واکنش گسیی
ها در  ز شفاخانهکاربران با همرساتی غذای ییک اها را به همراه داشته است.ییک از رسانهبرجی  
"از  کابل، قرارداده که  مخاطب  را  جمهوری  ریاست  دالر کم  ۳۰ارگ  غذای  میلیون  به  کنید 

 ها توجه کنید."شفاخانه

ف اشر محوری  در   درتصمیم  غت  خود  وها  نیر  
ناتواتی اصیل  عامل  نظامیان  یــهای  میدان    گیر

)چون غت  درظاهرعلیه طالبان اما در اصل درجهت کمک و تقویه طالبان عمل    د بو جنگ  
ازیک مدرحالیکه    میکرد( افغان  بهرهازدیدگاه نظایم، شبازان  اتژیک مشخص  مند    زیت اسیی

وی  بود  نیر وسالحند.آنان  بیشیی داانساتی  ی  بهیی آمریکنشتهای  مربیان  توسط  وناتو  د که  اتی 
افزایش تلفات  اما بیتفاوتی واقدام نه نمودن به موقع سبب  .ند دآموزش دیده وحمایت میش

وها  قابل  که برای ارتشر جوان   نفررسید (    ۳۰۰)  امنینی حنی درهفته به  نیر   تکان دهنده وغیر
ی  الیت و و   پولیس محیل در (  ۳۰)بدخشان،شباز در (    ۳۰ن )شبرید. تحمل میباشد  ردک بهمتر

شده سازمان مللطالبان واتوسط  شکل درتمام والیات وولسوالیهای کشور    متحد در   رقام نشر
پ  زمینه ازده روزمیشود که شبازان درمحاضطالبان درمناطق مختلف  ،بغالن  )بیش  لخمری 

بنابراقدام نه نمودن به موقع و ام   وکندز قرار دارند ( ی وزارت دف ا  زان  اع شبافلج بودن رهیر
 ند. شدطالبان قوییی   تلف و 

معلومات  تمام    اداره  طبق  گفت:  قندوز  والیت  ازسقوط  پس  افغانستان  میل  امنیت 

 عملیات طالبان،
ی

  قرارداد   مقام ریاست جمهوری دراختیار   اطالعاتش را درمورد اهداف وبزرگ

تا  کرده  پیشا   ودرخواست  انهقدامات  د،اما گیر گیر صورت  قابل  مالحظ  ای  غیر سیایس  ات 

و و توضیح   دفیی   توجیه  ازسوی  را    جمهوریریاستتاخیر عملیات  این  اجرای  فرصت 

خودش،به معنای    غنی به تمرکزتصمیم  خودمحوریلذا      .دراختیارطالبان قرارداد  یها دردفیی گیر

شدودرمقابل طالبان قوی ان رادرمیدان جنگ ناتوان کرد واقیع کلمه،فرماندهان وشباز  س پ.ندیی

از   ازهرحمله  
ی

میک  بزرگ ادعا  درافغانستان  امنینی  طالبان،مقامات  آنها  ردن سوی  که  د 

در اختیاردولت گذاشته بودند.این ادعا  رخ خواهد داد و نستند چه اتفافی  میدا ی اطالعات را نیر

تکرارشد(  ۳۵۰)زمانیکه طالبان توانستند ی  آزاد کنند نیر
 .زنداتی را اززندان مرکزی والیت غزتی

ب فوق الذکرثابت کننده ادعای فوق میباشد که زد وبندها اختالفات حکومت به  لذا مطال

حا و  میل  وحدت  پرده، اصطالح  پشت  وکشتار   میان  قتل  ویراتی  ،  ما هموطنانعامل  تبایه 

 د. گردی کشور 



وزورمندان نمود   دولتمردان  رابرکشورمستویل  ایط  شر ی    ند چنان  چنتر کشورما  درتاریــــخ  که 

 : میگردیم   یاآور   
ً
ذیال را  آن  شمه  طورنمونه  نگردیده،  ثبت  ودهشت  وحشت  ایط                  شر

اعتماد  ئیس شورای میل ازمعامله گری اعضای پارلمان با حکومت بخصوص دردادن رای  ـ ر 

دا شکایت   ، وزرا   به 
 
عالوتا وخ   شت.  شده  ختم  میل  کارشورای  قانوتی  ق مدت  انون  الف 

 ند. اد بوظایف خویش ادامه مید

 . شتند رات توسط وکالی شورای شکایت داـ وزرا ازمداخله ونصب کادرها در ادا 

    ند . میکرد برریس وتعقیب دوسیه ها شکایت    ـ لوی څارنوال ازمداخله وکالی شورای میل در 

افغانستان عیل اصغرنماینده ریاست جمهوری   میر
 ۹:۳۰ساعت    )ـ طبق مصاحبه مطبوعاتی

از بمیالدی(    ۲۰۱۶جون    ۳تاریــــخ  بجه   نیوز)اضافه  آریانا  تلویزیون  دوسیه  ا  یکهزاروپنجصد 

 فساد اداری ازلوی څارنوایل مفقود شده ( 

ی قوماندان زون)   ی ال دولیی که )به اثرمداخله عضو    گفتدرهلمند ضمن مصاحبه    پنج(ـ جیی

نفر به  ای والینی  شور  داد   سواد،بیسه    ودرپستهای مختلف قطعات مقرر   ند رتبه های جعیل 

 هم سهم فعال دارند.    ، آنانگردیدند 
ْ
 دارای سوابق جریم دزدی، قاچاق مواد بوده وفعال

بتاریــــخ)  حیات  ـ   هلمند  وایل  حیات  تر میالدی(  ۲۰۱۶جوالی    ۱۶هللا  یس گفت که  تر به 
 براساس 

والیت   نظایم  شورای  توسط  والیت  دراین  ومرکز  بررسیهاتی که  مارجه  نادعیل،  درولسوایل 
ی   تامتر در   

دیگر،مشکالتی واحدهای  ماموربه  ویا  خیایل  شبازان  شده  هلمند،انجام  والیت 
 امنیت

 .شباز در محل وظیفه خود حضور ندارند ۵۰۰ایل  ۴۰۰ایجاد میکنند،حدود 
برای  ـ   بشر حقوق  بان  ديده  جهاتی  سازمان  رئيس  افضیل  اکرام  محمد  با  آقای  افغانستان 

کم يک  را  فساد  محو  برای  افغانستان  حکومت  مبارزه  وشفافيت  خنده ضاحت  يدی 

وهای امنينی خيایل  آورتوصيف نمودند    که درشماری ازنهادهای امنينی حنی پنجاه درصد نیر

هستند و گفتند: گزارشهای که ما دردست داريم نشان ميدهند که دربعیصی واحدهای امنينی  

ا پنجاه درصدعساکر وپوليس خيایل وجود دارند وتعينات وتقرریــها به اساس افغانستان حنی ت

د  ميگیر صورت  وجودفزيیک    روابط  افغانستان  امنينی  وهای  نیر ازنيم  بيش  که  وگفتند 

مافيای   امنينی گرفته ميشوند درجيب اشخاص ودالالن  وهای  نیر نام  به  ندارندوپولهای  که 

يزند.       حاکم میر

حکومت چنان اختالفات   ـ تعداد قابل مالحظه مشاوران هردوتیم که معتقد شدند که دو رهیر

 . استدرخطر ه مستوی نموده اند که آینده کشور فضای مکدررادرجامع  و



 ک 
ی

عملکرد دولت   فابینه که اختالطورمثال :ـ مشاوران ارشد دوتیم ازحضوردرجلسات هفتیک

 .ندرد میشوند خود داری میک  معلومدرآن 

ف خاص نمایندهاحمدضیا مسعود  غنی در امورحکومتداری خوب  دراین باره اظهار  اشر

ند جها درجلسات کابینه به  که آن  لیمسا داشت:  که    سایسد ومشکالت ابو زتی بحث میگیر

مطرح میگردید  ومردم بود کشور دامنگیر   کت درجلسات نم  کهدلییل .کمیی داشتم ن تماییل شر

   .باالست خییلحکومت ها در کنند وسطح خصومتآنان درمورد آموزش واقتصاد صحبت نمی

ی انوری مشاورنظایم غنی ورئیس    از  انتقاد حزب حرکت اسالیم افغانستان باسید حستر

این  رهیر  دو  من اطمینان دارم که هر  های انتخاباتی سخن بگوییماگرازوعده حکومت گفت: 

  ید کرد که هیچ دستوتأک اند عمیل نکردههای خود را وعدهحقیقت رامیدانند که هیچکدام از 

 .های امنیت،اقتصاد، صلح ،مبارزه با فساد وبــهبود ثبات سیایس وجود ندارد درزمینهآوردی 

ارتباط با زورمندان وبعیصی کارمندان ارشد دولت در     تولید، کشت و قاچاق مواد مخدره  -

 . شتمرکز ووالیات دا

  )   که درکنفرانس مورخ  سید اکرام افضیل،طبق گفتار  بود درتاروپود دولت دویده   فساد اداری -

به       سیایس دارد. یل با عامالن فساد اداری برخورد آگست گفت که حکومت وحدت م( ۲۹

ند، آزادانه  ود بپرونده کابل بانک اشاره کرده گفت،کسانیکه عامل اصیل سقوط کابل بانک 

ی هیات عامل  ازجمله .گشت وگذاردارند ، درقضیه کابل بانک طبق  کابل بانکرییس پیشتر

طبق هدایت    حکم محکمه به جرم پولشوتی واختالس به ده سال حبس محکوم شد. اما 

  اید،امضاء نمداده پروژه بزرگ ساختماتی راتا قرار  ،رئیس جمهوری ازمحبس خارجمشاور 

ری  طبق هدایت مقام ریاست جمهو بود که  کرزیازچپاولگران دیگرداراتی کابل بانک برادر  

   یباشد. آزاد م

ال  تویل های  در  ملشیا منحیث شباز سپس  ک کارگرعادی بود که ی  عبدالرشید دوستم ـ جیی

معاون اول رئیس   بعدا  مرورزمان در راس قطعات قویم قراگرفت،بقویم خدمت میکرد و 

یف و ازجمله شمایداران که دارای چند قص  فعال  شد. جمهوری افغانستان    درکابل ، مزارشر

عدم انتصابش طبق حکم نسبت  به  ئیس جمهور انتقاد ازخود محوری ر   جوزجان میباشد با 

واکنش نشان  پرست ریاست جمهوری انتقاد نمود و عنوان ش ماده شصت قانون اسایس ب

   .داده است

درحکومت  نقش او رادوره ریاست جمهوری و را پدرطالبان باید گفت ،هرگاه  رزی جناب ک 

طالبان    ،صوف باسیاستهای مخلوط ومرکب خویشوحدت میل مورد مطالعه قراردهیم، مو 

وی در  و  آنان نقش عمده بازی نمود تقویه در  مرحله زوال قرارداشت، را که در    منحیث یک نیر



  درحالیکه هردو میدان قتل وکشتاروبد نایم اسالم گردانید.  سطح کشورومنطقه دوباره وارد 

 میباشند. بودند و داعشیان جنایتکاران وتروریستان گروپ ،طالبان و 

با  درپاکستان بود و  کهآقای معصوم استانکزی  خویش  جناب کرزی جهت تحقق پروژه

  گرفت. قق اهداف جناب کرزی سهم فعال  استانکزی درتحبکابل آورد.  لبان ارتباط داشتطا

  اما  د نمو ،تحت فرمانش باشد قوای مسلح کشور  تا نمود کاندید وزارت دفاع ابتدا موصوف را  

 انتخاب نگردید 
 
ی پست در بعدا دولت   ابعصاسیستم مانند کهامنیت میل کشور اورگان رهیر

ی د نمو ش مقرر  ،میباشد  ی وسایراهدافش  وتوسط موصوف درجهت ازبتر بردن مخالفتر

باحفیظ آصفی ژورنالیست رادیو   کهسابق وایل بلخ  عطامحمد نور طبق مصاحبه  . کارگرفت

ول  شمش  هجری ۱۳۹۱سنبله  ۲۷ ) آشنا صدای امریکا بتاریــــخ قتل ( انجام داد گفت که مس 

ی شورای عایل صلح  مجرم  معصوم استانکزی میباشد،اورابرهان الدین رباتی رئیس پیشتر

 دانسته وخواهان تحقیقات وی گردید. 

درجهت منافع پاکستان    سهم خییل فعال (غنی   کرزی ـ)پروژه شوم  درتحقق آقای استانکزی 

                                   . داشت متحدینشوسایر 

ده تروریسنی راعلیه مردم ملیک  طالبان ب ی ستون پنجم داخل نظام حمالت گسیی
ُ
کمک ورهنما

وهای امنینی کشوربراه انداخته ومیاندازند.اما دولت باهمه اعمال   جنایتکارانه طالبان، به  ونیر

)درحالیکه   امد کرزیعوض شکوب نمودن،ازعقب جبهه توسط کادرهای ورزیده مانند ح

  طالبان به بخاطرکمک  شته،موقف رسىم وصالحیت قانوتی ندانشسته بود رئیس جمهورباز 

یم به طالبان  ،تقاضای کمک نظاروسیه نمودهرئیس جمهور  مالقات با نمود و روسیه به سفر 

 ( . درافغانستان نمود شکوتر داعشیان را  و 

سیایس را به ارمغان خواهد  چه تحول امنینی یا تغییر گلبدین مصالحه با حزب اسالیم  عالوتا 

 گلبدین ومتبافی اعضای  گروپش بخاطر آوردن صلح  داشت؟
ً
و آرایم مردم به  هرگاه واقعا

ی عقده های قبیل )با قلب و  عذاب کشیده با تنظیم جمعیت،  وجدان پاک،بدون داشتی

قالل کشوربه داعیه صلح  ( جهت آرایم مردم واستگروپهال وسایر ، جنبش شما شورای نظار 

پش وتعهدات حکومت نشان  گرو ،اما توقعات گلبدین د. بو قابل تقدیروستایش  ،یوستپیم 

دولت افغانستان دربرابردست کشیدن حزب اسالیم ازجنگ، متعهد شده که  ) میدهد : 

واعضای این حزب تیازاتی به این حزب بدهد،ازجمله: ام سیاه   ازفهرستحذف نام رهیر

ی   سازمانکشورها و  ی  لغو تحریم الملیل،های بتر الملیل علیه این حزب واعطای  های بتر

که  جزمواردی وهوادارانش بهحکمتیار  نظایم بهونیت قضاتی بابت اقدامات سیایس و مص

وانش،برعالوه افکار گلبدین و   درحالیکه (.مشمول ادعا های فردی میشود  تنگ  یکتعداد پیر

 نر مزین میباشند،جنایات وکشتار نظرانه  قوم وملیتگراتی باعقاید تندروانه دینی ومذه 



اما   و والیات جریان دارد. ادامه آن تاحال درمرکز  و ی ( میالد ۱۹۹۶ ایل۱۹۹۲ ) لهایسا

 زمینه آنان،تحت نام صلح به اشکال مختلف،دولتمردان بدون توجه به عملکردهای فعیل 

هرگاه گلبدین بادرک ازوضع فالکت بارکشور،احساس   . تحقق پروژه خویش را مساعد ساخته

  ۱۸وبراساس ماده  شتگذامیخصومت نقطه پایاتی   جنگ ،خشونت و دینی ومذهنر به

اش را منحل وروابط خود  تشکیالت نظایم و  هرنوع فعالیت نظایم خود را متوقفتوافقنامه،

  اصیل یاتر به صلح پایدار به عنوان هدفدست  و  میکرد های تروریسنی ومسلح را قطع وهبا گر 

ی نیست چراکه آن قدرت   توافقنامه صلح  با حزب اسالیم اعالم شده میتواند.اما چنتر

 سالهای قبیل را ندا
ی

وی جنیک مشاورامنینی ناتو  وان  .چنانچه آقای حبینر که به عنشتونیر

وهای مسلح حزب اسالیم در بدنه   گفت که  درکابل کارکرده ایل  ۱۳۷۳)سالهایاصیل نیر

با  یک وه طالبان پیوست و به گر ( هجری شمش ۱۳۷۵   تعداد دیگرازآنان درچهارده سال اخیر

 آن تعدادیکه با 
ْ
وی قابل توجیه   حکمتیاربافی مانده است،  به دولت پیوستند.فعال درمیدان  نیر

چنداتی دروضعیت جنگ نخواهد آورد  و   آیند جنگ بحساب نىم پس هدف اصیل   .تغییر

جنبه بعیصی احزاب دیگر  میباشد که رقابت اصیل حزب اسالیم با  (پروژه کرزی ـ غنی )تحقق 

سنی و  ایدئولوژیک ندارد،بلکه مزین باافکار  وی اصیل حزب  ناسیونالیسنی میباشد، قومی    نیر

پشاسال 
ً
ا  . تونها تشکیل میدهند یم رااکیر

د است که باآمدن حکمتیاربه  شنایس معتق جواد سلطاتی استاد جامعه محمد آقای  

دوسال   این حزبقویم وزباتی افزایش خواهد یافت.  تنشهای ایدئولوژیک واختالفاتکابل،

 .ه بود ها هشدار داد ویژه هزارهپشتون به غیر   های قویمگروه به پیش

ها را در سه عرصه قابل تحلیل میداند: ایدئولوژیک  این رقابت تحلیلگرسیایس وحید مژده

 . ازنظرآقای مژده میدان چهاریم راهم نباید نادیده گرفت.  وقویم سازماتی 

 ایجاد صلح نمیباشد، لذاهدف
ً
دن به  بلکه باسُواستفاده ازنام صلح ،حکومت واقعا ی دامیی

روان اسالیم وسایراهداف شوم که  آوردن متبافی تندایجاد فضای  ، اختالفات قویم ومذهنر 

   های ذیدخل درافغانستان است.  منافع پاکستان وسایرکشور 

( مثالهای به ارتباط عملکرد های پروژه )کرزی    وجود دارد،هرگاه به حوادث و زیاد ـ غنی

منافع  با آن اعمال خالف قانون وخالف  شوردقیق شویم روزانه ویاهفته وار قضایای روزک

حقق  ت یصاحبان غنی وعبدهللا آرزو که دکتور   معلوم میشود  میخوریم. مردم وکشوربر 

 داشتند. حاکمیت قانون درجامعه ن

  کشور ازحاکمیت قانون در ه آرزوها فقر  ۹:درمقدمه ضمن  برمیآید که  اسایس  ه قانونازمطالع

   . آورنگردیدند یاد  یجاد واستحکام نظام حتىم میباشد که برای ا  ونظارت برآن



حاکمیت  از   ( که شکل ووظایف دولت را توضیح نموده،۱۹ایل  ۱درفصل اول قانون )ماده  -

ی را نقواتطبیق این قانون اسایس وسایر ونظارت بر قانون یادآورنشده ،ضف درماده پنجم     تر

 ازجمله وظایف اصیل دولت دانسته. 

ی  گضمن ادای سو قانون اسایس (  ۶۳ )درماده - ند رئیس جمهور)... قانون اسایس وسایرقوانتر

مراقبت ازاجرای   قانون (  ۶۳ )را رعایت وازتطبیق آن مواظبت نمایم...( ودرفقره اول ماده

ـ                                                                                                قانون اسایس آمده. 

فقره  ضمن توضیح وظایف حکومت در  قانون اسایس ( ۸۰ال  ۷۱دربخش حکومت )مواد  

ی وفیصله های قطیع محاکم درج    (۷۵)اول ماده   تعمیل احکام این قانون اسایس وسایر قوانتر

           گردیده. 

ین ارگان تقنینی کشوراز فصل پنجم که شورای میل رابح -    (۱۰۹ ایل ۸۱)مواد یث عالییی

ی ،رعایت ونظارت قوادانسته درباره حاکمیت قانون زمینه آن  نشده وکدام ارگان رادر  بحث نتر

 مکلف نکرده.   

  اما درقوانی   اسایس دوره های گذشته برصاحت ویا بصورت ضمت  از رعایت ، نظارت و 

ده  :  تطبیق قانون یادآوری شده ویا به ارگان مشخص وظیفه سبر

  سال بحث و تبادل نظر فساد اداری درافغانستان بعدازدو  ایجاد مرکزعدیل وقضاتی مبارزه با 

ی مقامات ارشد حکومت وحدت میل ایجاد گردید، ورئیس جمهوری را  هدف این مرکز    بتر

،اعتماد سازی و محکمه افراد فاسد ه  رسید ی  به اتهامات وجرایم سنگتر
ی

  و گفت که، دانستگ

ده وخشکاندن آن به زمان زیادی   های دولنی وجود دارد  ای درتمایم نهادفساد به شکل گسیی

خود باعث ایجاد فساد در کشور ،ایجاد ادرات موازی درکشور  وعالوه نمود که دارد نیاز 

 .شده است

وظایف محوله خویش راانجام   دولتمرداننوایل بصورت دقیق بدون مداخله څار هرگاه ارگان 

 . ارگان څارنوایل مفقود نمیگردید از برریس میگردید و  ( دوسیه فساد ۱۵۰۰)میداد،اضافه از

 زورمندان وقعوبه مداخله یکتعداد وکالی شورا و لوی څارنوال با قاطیعت کارمینمود هرگاه  

،   از  انجام میداد و  ایماتی وجداتی ووظیفوی خویش را  نمیگذاشت،ازیکطرف مکلفیت اخالفی

شخص رئیس . میگرفتدارایهای عامه را شدن حقوق مردم وتاراج جانب دیگرجلوتلف

ی  جمهور  ی ادارات موازی راایجاد  بخاطرترساندن مخالفتر   رد. نمیک چنتر

ان سازماندیه میگرد  که  بود  نظامفساد درداخل   لذااساس همچنان نسبت  د. یتوسط رهیر

عب بهصالحیت الزم  تفویضوعدم س جمهور ری  خود محوری  دهللا رئیس اجراتی  داکیی



ی صحبت  .دش ایس درفعالیت این مرکز داده ناجازه مداخله سی یلحکومت وحدت م ازمتی

درحالیکه جناب عبدهللا ،بود دام آقای غنی مطلب دیگرنهفته شان برمیآید که عقب این اق 

 د. کنت باالی تطبیق قانون پافشاری  میتوانس

اینکه اختالفات داخل نظام وبانیان شان) قوماندانان جهادی وزورمندان( که در  مطلب دیگر 

الت روزنامه ها گردید  ایجادحکومت نقش بارزداشتند،به اوج خود رسید وشخط اخبارومقا 

اعالن کرد که برریس پرونده فساد مقامات ارشد افغانستان هفته آینده آغاز س جمهور رئی

 را مورد بازجوتی  مات، وزیران و مقایانتا وال وصالحیت داده شد  شود می
  قرار   ارشد دولنی

آناناین یک نوع اخطاربود به قوماندان جهادی .دهند   چوروچپاول دوسیه وزورمندان که اکیر

ی شد سال ازآن هدایت اما ند. شتداجرم دیگر ،اختالس ودها   یل وقابل  کدام اقدام عم  ها سی 

 . مالحظه به نظرنخورد 

ی الملیل طبق آخرین گزارش    مقام سوم را درجهان افغانستان ازنظرفساد ،سازمان شفافیت بتر

بدست آوردن چنی   سند جای افتخار است غت  وعبدهللا دکتور صاحبان  برای)داشت. 

 ( ؟

درکنفرانس اتحادیه اروپا  ( هجری شمش   ۱۳۹۵ ثور ۱۶ ) بتاریــــخجمهوری افغانستان  رئیس

فرا روی مبارز     جهت اغوا نمودن ه با فساد درافغانستان"دایرگردید که تحت عنوان"مسیر

گفت به فرهنگ معافیت ازقانون درافغانستان باید نقطه پایان    کمک کنند کشورهای  

استادش ) اهدا تحقق . اما درجهت گذاشته شود  ( زمینه  کرزیف خویش طبق صحبت اخیر

که  : ) را که چپاولگران بود مهیا ساخته بود وطبق افکار استاد خود که   سواستفاده یاران خود 

سند ( د   ای سواستفادهاین پوله  . بود  مصوف تبایهرداخل کشور به مصف میر

ی  اهنده گان به  تعداد پنسبب گردید که مردم ازکشورفرارنمایند و وضع رقتباردرکشور  چنتر

گردی ی الملل ان سازمد چنانچه کشورهای دیگربیشیی آوارگان  اعالم کرد شمار  مربوطه  بتر

ها اف  ازیکملیون ودوصدهزار نفر غانستان که بدلیل ادامه درگیر   درنقاط مختلف جهانبیشیی

داخل افغانستان براثرخشونتها مجبوربه فرارازخانه شان  شمارافغانان که در و  اند آواره شده

 دستودرکشورشان بافی مانده، اکنون با شده 
ی

  ساله وپنجه نرم میکنند نسبت ب گرسنیک

   .است افزایش یافتهر میالدی سه براب (۲۰۱۳)

ف غنی   تلفات هموطنانما قوس سعودی را پیمود  و جنگ شدت تحقق سیاستهای اشر

  ) سالنظامیاتی که در تعداد غیر  فیی سازمان ملل متحد در)یوناما( گزارش تازه دطبق   چنانچه

  .سابقه بوده است تر ( میالدی   ۲۰۰۹)سال نظربه  اند ىم شدهکشته یا زخ   ( میالدی ۲۰۱۶



نظامیاتی که در   براساس این طورمثال سال گذشته میالدی کشته یا زخىم  گزارش، تعداد غیر

 نفر رسیده است .   (۱۱۵۰۰ )اند به حدود شده

دوستانه در ژینو : » جنایات جن مطابق کنوانسیونهای  شامل تمام موارد نقض حقوق بشر
ی

 یک

ی اعمال پرقساوت برضد انسان    میشوندوجنایات ضد بشر
ی

یــهای جنیک   کشتار منازعات ودرگیر

     . «   اخالفی انسانان را احتوا مینماید  گرویه و تعرض بر سالمت جسىم و 

ی کنوانسیونها و  ۴۸ماده )   ی الملیل و معیار های   ۸( و )   ۷مواد )  (همتر ( دیوان جزاتی بتر
ی الملیل موارد چهارگ به طریق  انه را مشخص ساخته که شفاخانه هاهفت گانه صلیب شخ بتر

         ان با نقضحمله بر شفاخانه محمد داود خ  . است ل آن میگردد و تر نیازازاثبات اویل شام
بهمی         . داده استاهدف قرار آداب جنگ «افراد تر دفاع،مریض،زخىم وناتوان ر » قانون و 

   . بقتل دسیدند نفر  ۵۶مسجد امام زمان کابل شکل حمله انتحاری 

  ـ                                                        حمله انتحاری بیمار وداکبی در  ۳۵شدن کشته  ـ 
ـ                                ( م  ۲۰۱۷جنوری  ۲۴  )والیت غور در مسجدی در حمله انتحاری 

ـ     ( م ۲۰۱۷اکتوبر ۲۱ )عضو وزارت دفاع افغانستان را کشت ۱۵حمله انتحاری در کابل 
       زخیم ۲۰کشته و   ۶کم آباد؛ دستحمله به ساختمان رادیو و تلویزیون دولتی در جالل

وهای امنیتی افغانستانـ   ۸۰۰شش هفته بیش از  طولدر  افزایش 'تکان دهنده' تلفات نب 
اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان  . اند شباز امنیتی افغانستان کشته شده

وهای امنینی افغانستان در سال جاری میالدی به   موسوم به سیگار اعالم کرده که تلفات نیر
  .دهنده باالاستصورت تکان

وهای    ۲۰۱۶ماه نخست سال  ۱۰یط افغانستانامنیتی تلفات نب 
 
  )میالدی مجموعا

پولیس  و شباز  (۲۰) دهد که روزانه حدودنشان یماین آمار .کشته شده بودندفر ن ( ۶۷۸۵
   . ند دکشته ش
یکتعداد کارمندان دولت با طالبان تماس میگرفت و  نسبت وضع خراب امنیتی عالوتا 

ردسازش با  مو وایل میدان وردک در شهرها ووالیات را به طالبان تسلیم میکردند. طورمثال 
پنهای  با طالبان"  های اجتمایع از "معامالت سیایسویل شماری از کاربران شبکه طالبان

 ند. انتقاد کرد

وهای  که معامالت پنهاتی قامت نیر   نوشتههای اجتمایع،شبکهکاربران   یک از یفهیم فطرت،
 فروپایسر را به همراه دارد." د وخطر کر امنینی دفایع افغانستان راخم  

خلیلزاد، نماینده  اضطراری با زلىمهای گفتگوی جهت تحقق اهداف خویش    ی غنی آقا 
 صلح افغانستان و نمایندگان ناتو داشت.  تحت نامویژه آمریکا 

گزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقامات افغانستان گزارش کرده   همزمان با این تحوالت خیر
 بود که هیاتی از طرف طالبان برای گفتگو به ارگ ریاست جمهوری رسیده است. 



ی حال پیشیی رسانه وهای طالباندر عتر به شهر کابل،  ها گزارش کردند که با نزدیک شدن نیر
 سفارت ایاالت متحده آمریکا پروسه تخلیه را شعت بخشیده است. 

گزاری فرانسه در  های به پرواز در آمده از سفارت آمریکا و  از  گزاریسر خیر دیده شدن هلیکوپیی
گزاری فرانسه   خودروهای زریه در حرکت خیر داد.مقامات نظایم آمریکا بدون ذکر نام به خیر

سفارت در حال سوزاندن مدارک حساس و محرمانه هستند و دود آن از   اند که کارکنانگفته
 شود. سفارت آمریکا در کابل دیده یم

،   بادرک ازپیاده شدن پروژه فوق طبق ازولسوایل   طالبان حدود نیىمگفته یک ژنرال آمریکاتی
وهای طالبان زرنج را در جنوب تصف کردند، او کنیی های افغانستان را در  ی  ل خود دارد.نیر ولتر

 مرکز والینی که در یک سال به دست آن ها افتاد. 

ی شکل طبق پالن  ی  چهار والیت دیگردریک روز به همتر سقوط کرد، از جمله قندهار دومتر
تیبشهر بزرگ افغانستان.  یف  طالبان شهر  بالیی  تصف کرد.   را ، جالل آباد  مزارشر

، رئیس ف غنی ویمحمد اشر گروه طالبان و تصف  های  جمهوری افغانستان در ت  پیشر
اتی گفت که این کشور  شده" با  به دلیل "جنگ تحمیلشهرها ازسوی این گروه دریک سخیی

 ثباتی مواجه است.  جدی بیخطر 

، طبق پالن  ف غنی یف رفت  تحت نام اشر  جنگ به مزارشر
ی

در جلسه فرماندهان در  . هماهنیک
شمال تصمیم گرفته شد که یک مرکز فرماندیه واحد در دفیی وایل بلخ ایجاد شود، و سپاه  

ی در این و  ۲۰۹ ات موجود" را در شاهتر ی وهای مردیم قرار دهد.  الیت "تمام تجهیر  اختیار نیر

ی قبل از سقوط دو  داخته است ، پ -حکومت پیشتر ول  سه ماه معاش کارمندان دولت را نی 
ی فرار دزدید، نزدیک به نقد در بانک مرکزی را پیش از  ه ارز  ( ۱۰)  فرار وحتر ملیارد دالر ذخیر

افغانستان را به بهانۀ نگهداری به بانک ها وموسسات امریکا تی انتقال داد که اکنون ازجانب  
سال که در کنفرانس به این   چهارملیارد دالر کمک برای   ۱۳ .حکومت امریکا منجمند است

  :ارتباط سخنان آقای خلیلزاد قابل تامل است که گفت
 

ف غنی از زبان یک تن از همراه هانش  :داستان فرار اشر
برخالف  ارگ ریاست جمهوری بروم. آن روز  بهحوایل ساعت هشت صبح  معمولطبق 

برخالف روزهای    ای از کارمندان ارگبخش عمده رم رسیدمدفیی کاوقنی به  روزهای دیگر 
اهن تنبان به تن داشتندگذشته  .، یا پیر

ه صبح یک جلسه برگزار یم
ُ
، حمدهللا  هر روز طبق معمول ساعت ن ف غنی شد که در آن اشر

، محب مشاور  ی بیک رییس دفیی محمود فضیل رییس اداره امور وشمار  ضلف امنیت میل، متتر
ی حضور دیگر   داشتند. میازمقامات حکومت پیشتر

ی  ن اولامرهللا صالح، معاو   شور دانش،   د و ب از کابل به پنجشیر رفته  ریاست جمهوری نیر
ی معاو   .در غرب کابل حضور داشت یم در یک جلسه مرد  ن دوم ریاست جمهوری نیر



  
ف غنی در امور صلح با نماینده گان طالبان و همکاران  عبدالسالم رحیىم، مشاور ارشد اشر

وهایزاد در دوحه قطر تماس گرفت و از آنان زلىم خلیل طالبان وارد    خواست تا نگذارند نیر
ای، برگشت و گفت، طالبان  وگوی چند دقیقهسالم رحیىم بعد از یک گفت. کابل شوند 

اطالع رسیده بود  افراد وابسته به ارگ ریاست برای  اما شوند. داخل شهرکابل نىم گویند کهیم
وهای طا حیىم،  یان عبدالسالم ر در واقع توافق ماند. لبان به سمت کابل حرکت کردهکه نیر
زاد این بود که به دلیل تراکم جمعیت در کابل، حضور دیپلماتیک  گان خلیلطالبان ونماینده

مرج در کابل اتفاق بیفتد، و های مردم، اگر هرجکشورهای جهان و موجودیت شمایه
 شود. وضعیت خییل خراب یم

ی بیک، رییس دفیی ریاست جمهوری با روحیه  قوی و عایل برگشت و در کنار  همان لحظه متتر
ی بیک تلفنش را گرفت و توییت »کابل امن   حمدهللا محب، مشاور امنیت میل نشست. متتر

 تشویش نداشته باشند«است، مردم نگران نباشند و 
ی در  وهای   که بخشر از   آنجا  در ها برویم. لحظات دستور رسید که به سمت چرخبال همتر نیر

  رییس جمهور را یم انتظار آمدن  دفاع مستقر بودند  مقر وزارتدر   ر محافظنی رییس جمهو 
 . کنیممن این بود که ما به سمت وزارت دفاع پرواز یمکشیدند، تصور 

ف غنی به من گفت: »شور دانش معاون دوم رییس جمهور، عبدالسالم   همراه دیگر اشر
ی رحیىم مشاور ارشد رییس جمهور در امور صلح و عضو هیات مذاکره   کننده دولت، متتر

ی در  ک رییس دفیی و وحیدعمر مشاورارشد رییس جمهوردر بی یک نیر ر اتیر
امور ارتباطات اسیی

ی و فرار قرار نداشتند«. به گفته این منبع،   همان روز در ارگ بودند، اما در جریان برنامه رفتی
هواتی کابل  شور دانش یک ساعت قبل از این اقدام، با کاروان موترهایش به سوی میدان 

ی درآخرین لحظه رسید و  ر است رییس جمهور به برایش گفته شد که قرارفت. وحید عمر نیر
وزارت دفاع برود. کاروان موترها حرکت کردند و او هم سوار ییک از موترها شد. عبدالسالم  

ی بیک تر  خیر و مصوف ضف نان چاشت بودند. حنیف اتمر در آخرین لحظه  رحیىم و متتر
های رییس جمهور  الخبیس جمهور را در جیب داشت، اما چر به ارگ رسید و پاسپورت ری

ی دلیل، آنان  پر  واز کرده بود. اتمر به رحیىم و بیک گفت که شخص اول رفته است. به همتر
 . جا به سوی میدان هواتی کابل رفتند اول به سمت خانه رحیىم و از آن

  ۱۴۰۰وچهارم اسد سالشنبه، بیست داخل ارگ روز یک از   ها بالحرکت به سمت چرخ
تر  ای آشفتهحظها گذشت هر لب میالدی ۲۰۲۱خورشیدی مصادف با پانزدهم اگست 

ن  نزدییک ساختماها قبل در شد. شماری ازکارمندان شورای امنیت وارگ ازساعتیم
ی ارشد  ند.  بعدها فهمیدم که شماری از مشاوریت امنیت میل تجمع کرده بود دفیی  اراکتر

کان  ریزی کرده بودند تا برجی از نزدیحکومنی از جمله حمدهللا محب، از چند روز قبل برنامه
ی منظور با سفارت افغانستان    را به امارات متحده عرتر منتقل کنند. آنان به همتر

ف غنی اشر
ی تماس گرفته و به سفارت از سفر این افراد خیر داده بودند. شمار   در امارات متحده عرتر نیر

، ۱۳اعضای این گروه  ف غنی حمدهللا محب مشاور   نفر بود که شامل روال غنی همش اشر
ای از نزدیکان روال غنی بودند. متاسفانه منبع در رابطه  یل و ییک از معاونانش و عدهامنیت م



تن دیگر اطالعات کافی نداشت، اما گفت که بقیه اعضای این گروه را »نزدیکان   ۱۰به هویت 
 .داد و دستیاران نزدیک« روال غنی تشکیل یم

 چوگ ریزرف شده بود.   هواتی تن در پرواز خطوط   ۱۳برای این 
 

ف غت  و باندش طبق اهداف دشمنان  ف غت  و بانیانش تحقق یافت وبافرار اشر پالن اشر

 افغانستان وطن وهموطنان عزیزما به تبایه بیشبی سوق داده شد.  


