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بیر، است کوسموپولیت، دانشمند، خ یقبیله گرا بلکه یک شخصیت نهفاشیست است و  نهداکتر محمد اشرف غنى  ءً بنا

 یجنگ و رشد اقتصادى کشور. اما آدم، با بصیرت سیاسى و پروگرام عمل براى خاموش ساختن داراى وسعت نظر

 یایشان بى نهایت عجله دارند تا فرصت ها. خواهد و بس دستان خویش کار ميفوق العاده با انظباط که از زیر است

صادى و ترشد اق ۀو کشور به مرحلشده اجل خاموش ز دست رفته را تالفى نمایند تا آتش جنگ در کشور هرچه عا

، کارى، کمکارى ندک   جناب ایشان از ءً رى و حیات جناب ایشان گذار نماید. بنابازسازى بنیادى در دورهٔ ریاست جمهو

د تا برق نطلبی م دستان خویشاز همکاران و زیروقت خیلى ها نفرت دارند.  ستراحت طلبى و ضایع شدن غیر موجها

هاى عزیز ما که در  براى افغان حاصل داشته باشد. باید در پایان روز  شان رآسا و بدون تعلل عمل نمایند و کا

کشور کار کرده اند، چنین میتود کار و جواب دهى نا آشنا و  هٔ افغانستان بزرگ شده اند و در دستگاه حکومات گذشت

  را در قبال دارد. ییشوک دهنده است که نارضایتى ها

فیصدهٔ ایشان خیلى ها متفاوت  50سوى دیگر اجنداى کارى جناب ایشان با اجنداى کارى همکاران و زیردستان  از

. طلبند که حل عاجل مي ها در کشور است نا مالیمت الت وکست طویل از مشی. اجنداى کارى جناب ایشان یک لاست

فیصدهٔ ایشان یک اجنداى خیلى ها مختصر است و داراى یک  50حالیکه اجنداى کارى همکاران و زیردستان  در

حکومت  قوت تا ملت ازاعظمى و با تمام  طوره ب ،انجام وظایف سدها و اصطکاکات در ایجاد نمودنباشد:  ماده مي

، غارتگرى و قانون گ ریزى تر براى ادامهٔ جنگ، چور، چپاولراضى گردد و بسهرچه بیشتر نا ىاشرف غنداکتر 

 هموار گردد.در کشور دوباره 
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 نتیجه گیرى

ً ما  من اطمینان دارم که در وطن عزیز را که امروز در ای ند و مردارى گ  پیدا خواهد شد که همه  یریخ نویسأت حتما

را  شیرخواه ملت، چیز فهم و خو حقایق شخصیت زحمتکشنموده  جو و  جستنند، ک پاى داکتر اشرف غنى قید مي

وام و سایر اق ها ، تاجکها ، ازبکهاه هم تبارش بلکه هزار هاى ش آفتابى سازد تا باشد نه تنها پشتونبراى وطنداران

خویش  انبراى فرزاند و بدانند خود از را افغانستان عزیز باالى شخصیت محترم ایشان افتخار کنند و هر کدام وىمعزز 

د، بوها  همه افغان خدمتگار اما اشرف غنى که در اصل پشتون نام داکتره ب داشتندی بگویند که یک رئیس جمهور

 :چون

وجود هزاره قدردانى یاد کرد، در ه ب  از مامجلس  هزاره ها را در ریاست جمهورى خویش در باال نشاند، در هرما  

 ماکشور اول از  هاى مهم کشور را باالى آنها اعتماد نمود، در هر کارکار ،خود را زنده و تشویق نموده عتماد بها ا

اتباع مساوى الحقوق کشور ساخت و هر روز  را ، سرک ساخت و هزاره هاه گرفت، براى هزاره ها برق آوردمشور

ار حیت دصالرا ، هزاره ها تر نیستیدکما از هیچ افغان دیگر براى ما یاد آورى نمود که شما نیز افغان هستید و شم

 رتببه  را، هزاره ها را سراپا به هزاره ها تسلیم نمود، کمیسیون حقوق بشر کشور آوردن صلح در کشور ساخت

 یوى در کشور ساخت. آفرین به مادرهزاره ها را صاحب نان و آب و حقوق مسا اینکه. خالصه سترجنرالى رساند

دوستى پرورش داد و براى خدمت براى جامعه تقدیم  انسان هٔ با این روحی ،دنیا آورده را براى ما ب ینین فرزندکه چ

 نمود.

، انش ما به حاشیه رانده شده بودیمرا در دولت خویش سهیم ساخت، چون در زمان حاکمیت کرزى و یار پشتونها ما 

زبان مادرى ه داد تا ب، ما را اجازه جنایتکاران جنگى نجات داد، براى دختر و پسر ما مکتب ساخت ما را از شر

 هاى جعلى که بر اساس آن خانه هاى ما بمبارد مي، ما را از شر راپوردر مکتب و پوهنتون علم بیاموزیم خویش

  د،را در مدرسه هاى کشور جذب نمو آنهااز شر مدرسه هاى پاکسانى نجات داد و را فرزندان ما  ،نجات داد ندشد

، براى آنها تفهیم نمود که پاکستان دشمنان را خورده بودند نجات داد فریب کشته شدن حتمى که فرزاندان ما را از

با اعالن اوربند از را وى فرزندان ما   ک شد. براى مقاصد خود شان مي فقطبلکه دشمن شان است و آنها را  هدوست ن

آنها تفهیم نمود که این کشور ، آنها را در آغوش گرفت و براى از آنها در شهر ها استقبال نمود ین آورد وئکوه ها پا

، آنرا از رشد و ترقى اقتصادى محروم نسازید، مکاتب و پوهنتون هاى آنرا به است، آنرا ویران نکنیدنیز  ایشاناز

ند هست افغان و باشندۀ این وطنآتش نکشید و فرزندان این کشور را که خواهران و برادران شما هستند و مانند شما 

 مساعد نسازید. این کشورطبعى  سرشار، ضمینه را براى تاراج منابع ه نسازیداز سواد و علم بى بهر

د و تسلیم شخصیت یغارتگران رهانخبیث از چنگال را ، رهبرى ما ک ها را از شر زورگویان نجات دادما تاج 

ما را  خود پنداشت.، داکتر قیومى را در هر مجلس باال نشاند و وى را بازوى مانند داکتر همایون قیومى نمود خبیر  

بلعیدند اما  گرسنه ميمانند تمساح هاى را ساخته بودند و حق و حقوق ما  نجات داد که خود را رهبر ما یاز شر کسان

. یمئماشیم و از آنها حمایت نبراى ما تفهیم نمود تا شخصیت هاى چیز فهم و خبیر تاجک را به پیش بک   . شدند سیر نمي

که در چوکى ها و منصب هاى بزرگ  در حالیکه زورگویان تاجک ، زد مي پخویش بیشتر با زبان درى گ در بیانات

زبان ه نیز ب ،مردم آن با زبان درى کدام بلدیت نداشتند کشور تکیه زده بودند حتى در قریه هاى پشتون نشین کشور که
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با این عمل خویش  چیست؟براى ملت گویند و پیام آنها  فهمیدند که این ها چه مي نمي اصالً درى بیانیه میدادند و مردم 

 که حکومت کابل از آنها نیست و براى آنها کار نميگفتند  به راه غلط رهنمایی کردند و به ایشانها را  آنها پشتون

ولت دبدین ترتیب آنها فاصله بین ملت و . کند ، درد ها و مشکالت آنها را که نیاز به حل عاجل داشتند درک نميکند

بینى و بى اعتمادى ملت بر دولت مرکزى را تشویق نمودند. این عمل نابخشودنى وقت را هر چه بیشتر ساختند و بد

تماد ملت بر دولت تا آن درز را از بین ببرد و اعسازد  و ميو انرژى زیاد داکتر محمد اشرف غنى را ضایع ساخت 

 .را دوباره احیا نماید

سایل کالن کشور از ما ، در مجنایتکاران جنگى نجات داد، ما را در قدرت سهیم ساختاز شر را ما ازبک ها  

، به یک چرخ مهم تجارتى مبدل ساخت ، مناطق ما رارتى را در والیات ما تأسیس نمود، بنادر تجامشوره گرفت

ور داد و به این ، خط آهن را از مناطق ما عبکه هرگز روشنى برق را ندیده بود صاحب برق ساختمناطق ما را 

براى ما تفهیم نمود که پى جنایتکاران جنگى را که ما  ترتیب مناطق ما را با خطوط مواصالتى جهان وصل ساخت. 

ه شوند ک یمادهٔ کار و خدمت در کشورآاوالد خویش شویم تا  ۀر فکر تربییم و دئرا گروگان گرفته بودند رها نما

 . پ زدازبکى گ زبان یانیات خویش باساخت و در ب بکى را زبان تدریسى مات. زبان اززبانى اسچند کثیرالقومى و 

 متوانی ، ميدرین کشور حق و حقوق مساوى داریمرا در آغوش گرفت و براى ما تفهیم نمود که ما نیز  هاما شیعه    

دینى و سوگوارى ما در م و در مراس، از خود مساجد و تکیه خانه ها داشته باشیم به رتب کالن ملکى و نظامى برسیم

نماز را در مساجد خود ندارند،  یاداشوند و حق  نى ها بیرحمانه سرکوب ميدر حالیکه در ایران س نشست. پهلوى ما

 شوند. نمي توظیفدر دولت سهیم نیستند، در مقامات ملکى و نظامى 

و حقوق مساوى با مسلمانان  حقما اهل هنود را در آغوش گرفت و براى ما تفهیم نمود که ما نیز درین کشور  

ه ، در مشرانو جرگبه رتب کالن ملکى و نظامى برسیم ، دولت و حکومت عضویت داشته باشیم توانیم در ، ميداریم

م دینى و ، در مراسال ها و معابد مذهبى داشته باشیم، از خود درمسگه نمایندگان خود را داشته باشیمجر ولسىو در 

، جایداد ها و داراى هاى غضب شدهٔ ما را از زورگویان را پاک ساخت زانو زد و اشک ماسوگوارى ما در پهلوى ما 

 .جنگى گرفت و براى ما مسترد نمود و جنایتکاران

به کدام یک از گفته هاى قبلى عمل نکرده است، بیایید تا ایشان را همکارى  اگر داکتر محمد اشرف غنى تا هنوز

یت ریخ خود باالى شخصأشخصیت ایشان کدام سود  ندارد، ت یجامه  عمل بپوشاند. تخریب ناسزا ها رازو یم تا آن آرئنما

 نماید. و کارنامه هاى ایشان قضاوت مي

 که در آتش جنگ بیگانگان بسوزد و میدان خرمستى هاى طویل المدت قدرت ، بخصوص کشوريرهبرى یک کشور

از نی قویانش و بصیرت سیاسى د ی، نین یک کشورنیست، براى رهبرى چ خبرههای انسان ، کار هاى جهان باشد

روى صحنهٔ سیاسى آمدند همه  9/11وجود بازیگران سیاسى که از برکت حوادث فقدان این دو عنصر در ، است

خروزنه هاى امید را بر   . بسته بودملت افغان  ر 

یان ن. جناب ایشان توانستند جهاندآهسته آهسته در حال بازشدن هستبا آمدن داکتر محمد اشرف غنى آن روزنه هاى امید 

 یش ميپه است که شبکه هاى تروریستى آنرا ب یگ، جنگ افغان با افغان نیست بل جنرا قناعت بدهند که جنگ روان
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محورى  نقشتجهیز و تعلیم و تربیهٔ آنها  ،تمویل ،زبانىیمپاکستان در  نمایند که هاى جهان آنرا تمویل ميکشور وبرند 

 و وقتجاى  ،آن کشور با افغانستان در جنگ استنماید. ایشان با جرأت به پاکستان تفهیم نمودند که  را بازى مي

رق اقتصادى بر ف ندهٔ . براى وارد نمودن ضربات کوبهاى بى حاصل باقى نمانده است گوو  براى خودفریبى و گفت

 ربکه همه اقتصاد پاکستان را در چنگال خبیث خویش دارند، دروازه هاى افغانستان را  ی، جنراالنجنراالن پنجابى

خ خ براز توقع پنجابیان  د وره بشان بست و دروازه هاى شمال کشور را  ر  اموال تجارتى گشود و کشور را از  ر 

 .ت پنجابى و بنادر آن نجات دادى اموال بى کیفیوابستگ

وسط که منجمله ت ،انستان جهاد نى بلکه یک فتنه استنمود که جنگ برادرکشى در افغبه کشور هاى اسالمى تفهیم 

افغانستان  هرچه عاجل از تمویل آن باید دستبردار شوند و ءً بنا ،شده است یک عده از کشورهاى اسالمى تمویل مي

 را در پروسهٔ ختم این جنگ و استقرار صلح با عزت و پایدار کمک نمایند.

 ردو ضربات کوبنده. منسوبان با شهامت این قول اایجاد نموددر چوکات وزارت دفاع ملى ردوى کوماندو را قول ا

آزاد زندانها  آن، بندیان بى گناه را شکند هاى آنها را مي ، زنداندننمای را بر فرق گروپ هاى تروریستى وارد ميای 

این دلیرمردان جنگ  .اند، زمین را زیر پاى گروپ هاى تروریستى آتش و خواب را باالى آنها حرام ساخته سازند مي

 چرخاندند. مرکزىنفع دولت ه هاى کندز، هلمند و فراه را ب

شتباهات  نیز این بود چند نمونهٔ خیلى ها مختصر از کارکرد هاى داکتر محمد اشرف غنى که طى آن شاید مرتکب ا

اما  دباش ميعى یبروز اشتباهات در جریان انجام وظیفه یک امر طب . ، )که انسان از اشتباه خالی نیست(شندشده با

 یک استاد و شخصیت تواند، و جناب ایشان که از صحبت هاى ایشان استنباط شده ميی جای . تاتکرار آن گناه است

 ،را ج کارکرد هاى خویشئسازند و نتا ، ایشان همواره در طرح هاى خویش اصالحات وارد مياکادمیک هستند

. اگر این ادعا درست نیست، تباهات جلوگیرى شودهمه جانبه قرار میدهند تا از اش ۀتحت تحلیل و تجزی ،پروژه وار

 ۀت احتمالى را مورد تحلیل و تجزییم تا در طرح هاى خویش بروز اشتباهائخواهش نمامحترمانه ید از ایشان ئپس بیا

. ن بماندوو ملت از تبعات تلخ آن مص غرى تقرب نمایدصتا امکان بروز اشتباهات به عدد ا، ر دهندهمه جانبه قرا

از آن  ییها تا درس همه جانبه قرار دهند ۀتحلیل و تجزی تحت بررسى و پروژه وار، ،را همچنان هر کارکرد خویش

   .آید روژه هاى آینده استفاده بعملها در تصامیم و پ درس آن د و ازآموخته شو

مکارى به ههمکاران نزدیک و ثانیاً صادقانهٔ  همکارىدر قدم اول به جناب ایشان  پروسهٔ پیچیدهقابل تذکر است که درین 

  توانند. خویش انجام داده نمي ییهمه چیز را به تنهاایشان  چون ،ملت شان نیاز دارند

شتلطفاً از تفرقه افگنى و ، دانید اش خود را شریک مي، در غم و خوشى یدخواه مياگر خیر و فالح کشور تان را  ءً بنا فاق ن ک 

د دست بردار شوید،  ر  ختن فنون آموبل مصروف  یدکنمصرف ن تحقیر و توهین یکدیگر فکرى و دماغى تانرا در راه   ۀو قو خ 

د و ننچهل ساله یارى رسامانسوز نبیرون رفت از این بحران خاجهت تا ما را در یافتن راه هاى معقول بسازید  ییها و مهارت

هموطنان  یخن ،تواند مي بدین ترتیب طو فق طقف .  و رفع فقر و گرسنگى در آن حل مشکالت اقتصادى کشور براىد نشو یکلید

و همه صاحب بیابد رهایی  ، امراض و هزار و یک نا مالیمتفقر، گرسنگى، بى سرپناهى ، جنگعزیز ما از چنگال زشت 

ر را ماده و بستآکشور  عىییم ما خود فضا را براى غارت هستى هاى طبئاگر چنین ننما . نان در فضاى آرام شوند ۀو لقم صلح 

ً فراموش ننما .جیوپولیتیک آن هموار خواهیم ساختاز موقعیت  ءسو ۀبراى استفاد ید که کشور تان داراى موقعیت ئلطفا
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ا با ه باد دادن آن ثروته ب ءً باشد، بنا جهان از نقطهٔ نظر معادن مي هاىهایت مهم و یکى از غنى ترین کشورجیوپولیتیک بى ن

 .دنىواست کبیر و نا بخش یسبکسرى گناه

ابتکار ساختن بدهد و براى ما نان و آب میسر سازد، اما ما خود باید  یما را در آغوش خود جا ۀافغانستان میتواند هم

براى ما مجال نمیدهد  ،بهاى ما را ضایع میسازد و وقت گران ناسزا، انرژىو . تحقیر و توهین آنرا در دست بگیریم

 ميباز و پیشرفت ترقى  و ما را از یمئجو نماو  و دسته جمعى راه هاى ختم جنگ را جست ارگانیک طوره تا ب

ه حل کرد نهتشخیص کرده میتواند و  نهاین همه مشکالت کشور را  خود، ییاشرف غنى به تنها داکتر محمد یدارد.م

ه کاست  ینه دولتمدارد، چون در چیزى کم بیست سال اخیر یگانما نیاز دار ۀواند ، جناب ایشان به همکارى هممیت

و  کند ان خفتن کار ميذاوجود موسفیدى از صبح صادق تا ندارد بل با  یپاول و غارتگرى جاچ و در اجندایش چور

و  اه ، ولسوالىها و رفع مشکالت در قریه تصادى کشور، پیشرفت اقاگر براى خاموش ساختن جنگ عرق میریزد.

بردار کارى دستبلطفاً از تخری .ید، حتمى به آن گوش میدهندئدارید لطفاً آنرا با ایشان مطرح نما یت خویش طرحاوالی

با  از سوى دیگر آیا توهین و تحقیر محترم داکتر محمد اشرف غنى شوید و راه ابتکار و سازندگى را در پیش گیرید.

ماید و ن را که براى ختم جنگ دقیقه شمارى مي ی، ملتدرد هاى بى پایان ملت را ،فاشیست زشت قبیله گرا وکلمات 

این همه  سازند؟  مداوا و مشکالت کشور را برطرف مي، خوابد شان یک نفر شان هر شب گرسنه مي در هر سه نفر

رح ها و کارکرد هاى ایشان مخالف هستید، اگر با ط ؟خواهد داشت یبه آدرس ایشان در فرجام چه حاصل بیحرمتى ها

 و پیشرفت و ترقى اقتصادى آن چیست؟ تانطرح شما براى ختم جنگ در کشور 

 ند.ک رحم نمي یکند و بر کس ریخ قضاوت خودش را ميأکارید یا گ ل، اما ت گذارم که خار مي د شما مير  خ  ه بقیه را ب

 نماید. بیند و خود قضاوت مي همه را مي ،شنود را ميهمه ملت  .کور نهکر است و  نههمچنان ملت افغان 

راه ه ، شر و فساد پیشگان را بملى، آتش افروزان نفاق نمایم تا تفرقه افگنان در فرجام از بارگاه خالق متعال آرزو مي

اى بر طو فق دنضد افغانى و ضد بشرى خویش دست بردار ۀت بفرماید تا از اعمال نا شایستنیکى هدایراست و 

خویش را براى عبادت خداوند و  ۀد و عمر باقى ماندعرق بریزن اندیشند ویب، تعالى و ترقى کشور خویش خوشبختى

 خدمت براى ملت افغان وقف نمایند.

 .افغانستان به امید قطع جنگ در کشور عزیز ما

 ، سعادت و سربلندى ملت افغان در جهانبه امید خوشبختى

 

 

 
 

 

 


