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بنا ًء داکتر محمد اشرف غنى نه فاشیست است و نه قبیله گرا بلکه یک شخصیتی است کوسموپولیت ،دانشمند ،خبیر،
داراى وسعت نظر ،با بصیرت سیاسى و پروگرام عمل براى خاموش ساختن جنگ و رشد اقتصادى کشور .اما آدمی
است فوق العاده با انظباط که از زیردستان خویش کار مي خواهد و بس .ایشان بى نهایت عجله دارند تا فرصت های
از دست رفته را تالفى نمایند تا آتش جنگ در کشور هرچه عاجل خاموش شده و کشور به مرحلۀ رشد اقتصادى و
بازسازى بنیادى در دور ٔه ریاست جمهورى و حیات جناب ایشان گذار نماید .بنا ًء جناب ایشان از کند کارى ،کمکارى،
استراحت طلبى و ضایع شدن غیر موجه وقت خیلى ها نفرت دارند .از همکاران و زیردستان خویش می طلبند تا برق
آسا و بدون تعلل عمل نمایند و کار شان در پایان روز باید حاصل داشته باشد .براى افغان هاى عزیز ما که در
افغانستان بزرگ شده اند و در دستگاه حکومات گذشتهٔ کشور کار کرده اند ،چنین میتود کار و جواب دهى نا آشنا و
شوک دهنده است که نارضایتى هایی را در قبال دارد.
از سوى دیگر اجنداى کارى جناب ایشان با اجنداى کارى همکاران و زیردستان  50فیصد ٔه ایشان خیلى ها متفاوت
است .اجنداى کارى جناب ایشان یک لیست طویل از مشکالت و نا مالیمت ها در کشور است که حل عاجل مي طلبند.
در حالیکه اجنداى کارى همکاران و زیردستان  50فیصدهٔ ایشان یک اجنداى خیلى ها مختصر است و داراى یک
ماده مي باشد :ایجاد نمودن سدها و اصطکاکات در انجام وظایف ،به طور اعظمى و با تمام قوت تا ملت از حکومت
داکتر اشرف غنى هرچه بیشتر ناراضى گردد و بستر براى ادامهٔ جنگ ،چور ،چپاول ،غارتگرى و قانون گریزى
دوباره در کشور هموار گردد.
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نتیجه گیرى
من اطمینان دارم که در وطن عزیز ما حتما ً تأریخ نویسی پیدا خواهد شد که همه گند و مردارى ای را که امروز در
پاى داکتر اشرف غنى قید مي کنند ،جست و جو نموده و حقایق شخصیت زحمتکش ،چیز فهم و خیرخواه ملتش را
براى وطندارانش آفتابى سازد تا باشد نه تنها پشتون هاى هم تبارش بلکه هزاره ها ،ازبک ها ،تاجک ها و سایر اقوام
معزز افغانستان عزیز باالى شخصیت محترم ایشان افتخار کنند و هر کدام وى را از خود بدانند و براى فرزاندان خویش
بگویند که یک رئیس جمهوری داشتند به نام داکتر اشرف غنى که در اصل پشتون اما خدمتگار همه افغان ها بود،
چون:
 ما هزاره ها را در ریاست جمهورى خویش در باال نشاند ،در هر مجلس از ما به قدردانى یاد کرد ،در وجود هزاره
ها اعتماد به خود را زنده و تشویق نمود ،کارهاى مهم کشور را باالى آنها اعتماد نمود ،در هر کار کشور اول از ما
مشوره گرفت ،براى هزاره ها برق آورد ،سرک ساخت و هزاره ها را اتباع مساوى الحقوق کشور ساخت و هر روز
براى ما یاد آورى نمود که شما نیز افغان هستید و شما از هیچ افغان دیگر کمتر نیستید ،هزاره ها را صالحیت دار
آوردن صلح در کشور ساخت ،کمیسیون حقوق بشر کشور را سراپا به هزاره ها تسلیم نمود ،هزاره ها را به رتب
سترجنرالى رساند .خالصه اینکه هزاره ها را صاحب نان و آب و حقوق مساوى در کشور ساخت .آفرین به مادری
که چنین فرزندی را براى ما به دنیا آورد ،با این روحیهٔ انسان دوستى پرورش داد و براى خدمت براى جامعه تقدیم
نمود.
 ما پشتونها را در دولت خویش سهیم ساخت ،چون در زمان حاکمیت کرزى و یارانش ما به حاشیه رانده شده بودیم،
ما را از شر جنایتکاران جنگى نجات داد ،براى دختر و پسر ما مکتب ساخت ،ما را اجازه داد تا به زبان مادرى
خویش در مکتب و پوهنتون علم بیاموزیم ،ما را از شر راپورهاى جعلى که بر اساس آن خانه هاى ما بمبارد مي
شدند نجات داد ،فرزندان ما را از شر مدرسه هاى پاکسانى نجات داد و آنها را در مدرسه هاى کشور جذب نمود،
فرزاندان ما را از کشته شدن حتمى که فریب دشمنان را خورده بودند نجات داد ،براى آنها تفهیم نمود که پاکستان
دوست نه بلکه دشمن شان است و آنها را فقط براى مقاصد خود شان مي کشد .وى فرزندان ما را با اعالن اوربند از
کوه ها پائین آورد و از آنها در شهر ها استقبال نمود ،آنها را در آغوش گرفت و براى آنها تفهیم نمود که این کشور
ازایشان نیز است ،آنرا ویران نکنید ،آنرا از رشد و ترقى اقتصادى محروم نسازید ،مکاتب و پوهنتون هاى آنرا به
آتش نکشید و فرزندان این کشور را که خواهران و برادران شما هستند و مانند شما افغان و باشندۀ این وطن هستند
از سواد و علم بى بهره نسازید ،ضمینه را براى تاراج منابع سرشار طبعى این کشور مساعد نسازید.
 ما تاجک ها را از شر زورگویان نجات داد ،رهبرى ما را از چنگال خبیث غارتگران رهانید و تسلیم شخصیت
خبیر مانند داکتر همایون قیومى نمود ،داکتر قیومى را در هر مجلس باال نشاند و وى را بازوى خود پنداشت .ما را
از شر کسانی نجات داد که خود را رهبر ما ساخته بودند و حق و حقوق ما را مانند تمساح هاى گرسنه مي بلعیدند اما
سیر نمي شدند .براى ما تفهیم نمود تا شخصیت هاى چیز فهم و خبیر تاجک را به پیش بکشیم و از آنها حمایت نمائیم.
در بیانات خویش بیشتر با زبان درى گپ مي زد ،در حالیکه زورگویان تاجک که در چوکى ها و منصب هاى بزرگ
کشور تکیه زده بودند حتى در قریه هاى پشتون نشین کشور که مردم آن با زبان درى کدام بلدیت نداشتند ،نیز به زبان
 2از5

درى بیانیه میدادند و مردم اصالً نمي فهمیدند که این ها چه مي گویند و پیام آنها براى ملت چیست؟ با این عمل خویش
آنها پشتون ها را به راه غلط رهنمایی کردند و به ایشان گفتند که حکومت کابل از آنها نیست و براى آنها کار نمي
کند ،درد ها و مشکالت آنها را که نیاز به حل عاجل داشتند درک نمي کند .بدین ترتیب آنها فاصله بین ملت و دولت
را هر چه بیشتر ساختند و بدبینى و بى اعتمادى ملت بر دولت مرکزى را تشویق نمودند .این عمل نابخشودنى وقت
و انرژى زیاد داکتر محمد اشرف غنى را ضایع ساخت و مي سازد تا آن درز را از بین ببرد و اعتماد ملت بر دولت
را دوباره احیا نماید.
 ما ازبک ها را از شر جنایتکاران جنگى نجات داد ،ما را در قدرت سهیم ساخت ،در مسایل کالن کشور از ما
مشوره گرفت ،بنادر تجارتى را در والیات ما تا ٔسیس نمود ،مناطق ما را به یک چرخ مهم تجارتى مبدل ساخت،
مناطق ما را که هرگز روشنى برق را ندیده بود صاحب برق ساخت ،خط آهن را از مناطق ما عبور داد و به این
ترتیب مناطق ما را با خطوط مواصالتى جهان وصل ساخت .براى ما تفهیم نمود که پى جنایتکاران جنگى را که ما
را گروگان گرفته بودند رها نمائیم و در فکر تربیۀ اوالد خویش شویم تا آمادهٔ کار و خدمت در کشوری شوند که
کثیرالقومى و چند زبانى است .زبان ازبکى را زبان تدریسى ما ساخت و در بیانیات خویش با زبان ازبکى گپ زد.
 ما شیعه ها را در آغوش گرفت و براى ما تفهیم نمود که ما نیز درین کشور حق و حقوق مساوى داریم ،مي توانیم
به رتب کالن ملکى و نظامى برسیم ،از خود مساجد و تکیه خانه ها داشته باشیم و در مراسم دینى و سوگوارى ما در
پهلوى ما نشست .در حالیکه در ایران سنى ها بیرحمانه سرکوب مي شوند و حق ادای نماز را در مساجد خود ندارند،
در دولت سهیم نیستند ،در مقامات ملکى و نظامى توظیف نمي شوند.
 ما اهل هنود را در آغوش گرفت و براى ما تفهیم نمود که ما نیز درین کشور حق و حقوق مساوى با مسلمانان
داریم ،مي توانیم در دولت و حکومت عضویت داشته باشیم ،به رتب کالن ملکى و نظامى برسیم ،در مشرانو جرگه
و در ولسى جرگه نمایندگان خود را داشته باشیم ،از خود درمسال ها و معابد مذهبى داشته باشیم ،در مراسم دینى و
سوگوارى ما در پهلوى ما زانو زد و اشک ما را پاک ساخت ،جایداد ها و داراى هاى غضب شد ٔه ما را از زورگویان
و جنایتکاران جنگى گرفت و براى ما مسترد نمود.
اگر داکتر محمد اشرف غنى تا هنوز به کدام یک از گفته هاى قبلى عمل نکرده است ،بیایید تا ایشان را همکارى
نمائیم تا آن آرزو ها را جامه عمل بپوشاند .تخریب ناسزای شخصیت ایشان کدام سود ندارد ،تأریخ خود باالى شخصیت
و کارنامه هاى ایشان قضاوت مي نماید.
رهبرى یک کشور ،بخصوص کشوري که در آتش جنگ بیگانگان بسوزد و میدان خرمستى هاى طویل المدت قدرت
هاى جهان باشد ،کار انسان های خبره نیست ،براى رهبرى چنین یک کشوری ،دانش و بصیرت سیاسى قوی نیاز
است ،فقدان این دو عنصر در وجود بازیگران سیاسى که از برکت حوادث  11/9روى صحنهٔ سیاسى آمدند همه
روزنه هاى امید را بر رخ ملت افغان بسته بود.
با آمدن داکتر محمد اشرف غنى آن روزنه هاى امید آهسته آهسته در حال بازشدن هستند .جناب ایشان توانستند جهانیان
را قناعت بدهند که جنگ روان ،جنگ افغان با افغان نیست بل جنگی است که شبکه هاى تروریستى آنرا به پیش مي
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برند و کشورهاى جهان آنرا تمویل مي نمایند که پاکستان در میزبانى ،تمویل ،تجهیز و تعلیم و تربیهٔ آنها نقش محورى
را بازى مي نماید .ایشان با جرأت به پاکستان تفهیم نمودند که آن کشور با افغانستان در جنگ است ،جاى و وقت
براى خودفریبى و گفت و گو هاى بى حاصل باقى نمانده است .براى وارد نمودن ضربات کوبند ٔه اقتصادى بر فرق
جنراالن پنجابى ،جنراالنی که همه اقتصاد پاکستان را در چنگال خبیث خویش دارند ،دروازه هاى افغانستان را بر
رخ شان بست و دروازه هاى شمال کشور را به دور از توقع پنجابیان بر رخ اموال تجارتى گشود و کشور را از
وابستگى اموال بى کیفیت پنجابى و بنادر آن نجات داد.
به کشور هاى اسالمى تفهیم نمود که جنگ برادرکشى در افغانستان جهاد نى بلکه یک فتنه است ،که منجمله توسط
یک عده از کشورهاى اسالمى تمویل مي شده است ،بنا ًء هرچه عاجل از تمویل آن باید دستبردار شوند و افغانستان
را در پروس ٔه ختم این جنگ و استقرار صلح با عزت و پایدار کمک نمایند.
قول اردوى کوماندو را در چوکات وزارت دفاع ملى ایجاد نمود .منسوبان با شهامت این قول اردو ضربات کوبنده
ای را بر فرق گروپ هاى تروریستى وارد مي نمایند ،زندان هاى آنها را مي شکند ،بندیان بى گناه را آن زندانها آزاد
مي سازند ،زمین را زیر پاى گروپ هاى تروریستى آتش و خواب را باالى آنها حرام ساخته اند .این دلیرمردان جنگ
هاى کندز ،هلمند و فراه را به نفع دولت مرکزى چرخاندند.
این بود چند نمون ٔه خیلى ها مختصر از کارکرد هاى داکتر محمد اشرف غنى که طى آن شاید مرتکب اشتباهات نیز
شده باشند( ،که انسان از اشتباه خالی نیست) .بروز اشتباهات در جریان انجام وظیفه یک امر طبیعى مي باشد اما
تکرار آن گناه است .تا جایی که از صحبت هاى ایشان استنباط شده مي تواند ،و جناب ایشان یک استاد و شخصیت
اکادمیک هستند ،ایشان همواره در طرح هاى خویش اصالحات وارد مي سازند و نتائج کارکرد هاى خویش را،
پروژه وار ،تحت تحلیل و تجزیۀ همه جانبه قرار میدهند تا از اشتباهات جلوگیرى شود .اگر این ادعا درست نیست،
پس بیائید از ایشان محترمانه خواهش نمائیم تا در طرح هاى خویش بروز اشتباهات احتمالى را مورد تحلیل و تجزیۀ
همه جانبه قرار دهند ،تا امکان بروز اشتباهات به عدد اصغرى تقرب نماید و ملت از تبعات تلخ آن مصون بماند.
همچنان هر کارکرد خویش را ،پروژه وار ،تحت بررسى و تحلیل و تجزیۀ همه جانبه قرار دهند تا درس هایی از آن
آموخته شود و از آن درس ها در تصامیم و پروژه هاى آینده استفاده بعمل آید.
قابل تذکر است که درین پروس ٔه پیچیده جناب ایشان در قدم اول به همکارى صادقانهٔ همکاران نزدیک و ثانیا ً به همکارى
ملت شان نیاز دارند ،چون ایشان همه چیز را به تنهایی خویش انجام داده نمي توانند.
بنا ًء اگر خیر و فالح کشور تان را مي خواهید ،در غم و خوشى اش خود را شریک مي دانید ،لطفا ً از تفرقه افگنى و کشت نفاق
دست بردار شوید ،خرد و قوۀ فکرى و دماغى تانرا در راه تحقیر و توهین یکدیگر مصرف نکنید بل مصروف آموختن فنون
و مهارت هایی بسازید تا ما را در یافتن راه هاى معقول جهت بیرون رفت از این بحران خانمانسوز چهل ساله یارى رسانند و
کلیدی شوند براى حل مشکالت اقتصادى کشور و رفع فقر و گرسنگى در آن  .فقط و فقط بدین ترتیب مي تواند ،یخن هموطنان
عزیز ما از چنگال زشت جنگ  ،فقر ،گرسنگى ،بى سرپناهى ،امراض و هزار و یک نا مالیمت رهایی بیابد و همه صاحب
صلح و لقمۀ نان در فضاى آرام شوند .اگر چنین ننمائیم ما خود فضا را براى غارت هستى هاى طبیعى کشور آماده و بستر را
براى استفادۀ سوء از موقعیت جیوپولیتیک آن هموار خواهیم ساخت .لطفا ً فراموش ننمائید که کشور تان داراى موقعیت
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جیوپولیتیک بى نهایت مهم و یکى از غنى ترین کشورهاى جهان از نقط ٔه نظر معادن مي باشد ،بنا ًء به باد دادن آن ثروت ها با
سبکسرى گناهی است کبیر و نا بخشودنى.

افغانستان میتواند همۀ ما را در آغوش خود جای بدهد و براى ما نان و آب میسر سازد ،اما ما خود باید ابتکار ساختن
آنرا در دست بگیریم .تحقیر و توهین و ناسزا ،انرژى و وقت گران بهاى ما را ضایع میسازد ،براى ما مجال نمیدهد
تا به طور ارگانیک و دسته جمعى راه هاى ختم جنگ را جست و جو نمائیم و ما را از ترقى و پیشرفت باز مي
میدارد .داکتر محمد اشرف غنى به تنهایی خود ،این همه مشکالت کشور را نه تشخیص کرده میتواند و نه حل کرده
میتواند  ،جناب ایشان به همکارى همۀ ما نیاز دارند ،چون در چیزى کم بیست سال اخیر یگانه دولتمداری است که
در اجندایش چور و چپاول و غارتگرى جای ندارد بل با وجود موسفیدى از صبح صادق تا اذان خفتن کار مي کند و
عرق میریزد .اگر براى خاموش ساختن جنگ ،پیشرفت اقتصادى کشور و رفع مشکالت در قریه ها ،ولسوالى ها و
والیات خویش طرحی دارید لطفا ً آنرا با ایشان مطرح نمائید ،حتمى به آن گوش میدهند .لطفا ً از تخریبکارى دستبردار
شوید و راه ابتکار و سازندگى را در پیش گیرید .از سوى دیگر آیا توهین و تحقیر محترم داکتر محمد اشرف غنى با
کلمات زشت قبیله گرا و فاشیست ،درد هاى بى پایان ملت را ،ملتی را که براى ختم جنگ دقیقه شمارى مي نماید و
در هر سه نفر شان یک نفر شان هر شب گرسنه مي خوابد ،مداوا و مشکالت کشور را برطرف مي سازند؟ این همه
بیحرمتى ها به آدرس ایشان در فرجام چه حاصلی خواهد داشت؟ اگر با طرح ها و کارکرد هاى ایشان مخالف هستید،
طرح شما براى ختم جنگ در کشور تان و پیشرفت و ترقى اقتصادى آن چیست؟
بقیه را به خرد شما مي گذارم که خار مي کارید یا گل ،اما تأریخ قضاوت خودش را مي کند و بر کسی رحم نمي کند.
همچنان ملت افغان نه کر است و نه کور .ملت همه را مي شنود ،همه را مي بیند و خود قضاوت مي نماید.
در فرجام از بارگاه خالق متعال آرزو مي نمایم تا تفرقه افگنان ،آتش افروزان نفاق ملى ،شر و فساد پیشگان را به راه
راست و نیکى هدایت بفرماید تا از اعمال نا شایستۀ ضد افغانى و ضد بشرى خویش دست بردارند و فقط براى
خوشبختى ،تعالى و ترقى کشور خویش بیاندیشند و عرق بریزند و عمر باقى ماندۀ خویش را براى عبادت خداوند و
خدمت براى ملت افغان وقف نمایند.

به امید قطع جنگ در کشور عزیز ما افغانستان.
به امید خوشبختى ،سعادت و سربلندى ملت افغان در جهان
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