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 ۲۲/۰۹/۲۰۱۶احسان هللا مایار                                                                                           

 سیمای شجاعان
 اشرف غنی از دید مردم 

 
که در اوایل دهه شصت میالدی نوشته شده که بنده این اثر را در  جان اف کنیدیسیمای شجاعان اثریست از 

م ضمن بیانیه ای خود در حضور بیش از یک 1993همان سالها در کابل مطالعه کرده ام. ازاین اثر در سال 

ده و ، از بعضی جمالت  آن استفاده نمو«شورای عالی اسالمی افغانستان در هرات»هزار نفر مدعوین اجالس 

به حضار ابالغ نموده ام که چگونه می توان با شجاعت و ایمان به وطن و ملت افغان خدمت نمود نه اینکه توقع 

 داشت که وطن و مردم به شما چی می کند. 

چرا به اشرف غنی رأی مثبت می »زیر عنوان  ۰۱/۰۱/۲۰۱۴در رابطه به شجاعت یک مامور دولت به تاریخ 

ه در سایت افغان جرمن انالین تحت لینک پائین موجود است و خواننده می تواند از مقاله ای نوشتم ک« دهم؟

رویداد سفر داکتر اشرف غنی در هرات، زمانیکه وی امور وزرات مالیه را به عهده داشت، معلومات حاصل 

نک به با کند که چگونه یک مبلغ هنگفت عواید دولت را از چنگ چپاولگر وقت محمد اسمعیل والی نجات داده و

 مرکزی کابل رسانده است. 

http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/mayar_e_ashraf_ghani_afg
hanistan_future.pdf 

 

چند سالی سپری گردید و 

داکتر غنی بزرگترین 

مسئولیت ادارهء میهن مارا 

با یک نظام وسیستم بیگانه، 

غیر تعامل جهانی و تحمیل 

ور بیگانه شده توسط یک کش

به عهده گرفت و با 

بزرگترین قشر شاه مار ها 

 دست و پنجه نرم می کند. 

صحبت در رابطه با چگونگی مبارزهء اشرف غنی با کتلهء شناخته شده در ما حول وی روی رسانه ها از نظر 

 خوانندگان و شنوندگان گزارش می یابد  که ایجاب بحث بیشتر را نمی نماید. 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_simaye_shojaan_ashrafghani_as_deed_mardom.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Mayar_E/ehsan_m_simaye_shojaan_ashrafghani_as_deed_mardom.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=334459063568829&set=pcb.334459323568803&type=3


  

 

 

 7از2

مقال بنحوی تصادفی است. دو سه روز قبل روی فیسبوک به گفتهء عامیانهء ما چکر می زدم  انگیزه نوشتن این

که عکس و تبصرهء یکی از نویسندگان در قبال سفر اخیر  داکتر اشرف غنی به هند، از نظرم گذشت که خوشم 

ت مردم جمع نمایم آمد. اینک از این نوشته و تبصره های مثبت و منفی مردم می خواهم یک احصائیه از نظریا

 تا با کرکتر و خصلت و چگونگی ادارهء  اشرف مستحضر گردیده بتوانیم: 

 چنین آغاز نموده است: ۲۰۱۶سپتمبر  ۱۵دروازهء صحبت را آقای احمد جاوید روز 

خالیق هندوستانی به فهم و دانش رئیس جمهور غنی انگشت حیرت به دهن اند و از خود می پرسند »

نستان قدر رئیس جمهور شان را نمی چگونه مردم افغا

 دانند. 

 درهیمن رابطه  شهنواز یعقوبی می نگارد:

وقتی عمل نباشه هیچ است. حرف های خوب به »

 کتاب هم نوشته است.

 فهیمه گهیز می نویسد:

امریکا و غرب غنی را می شناسند و به فهم و دانشش باور دارند لذا یک لچک بازاری، لند غر دزد وطن »

 «فروش را در پهلویش میخ کردند تا غنی شور خورده نتواند ورنه پالن های شوم شان عملی نمی شود.

جاوید جان! اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان است. در کشور ما زنده قدر »ولی سلطانی می نویسد:   

قلی به سری ما نیآمده. در این ندارد. بعد از شهید داود خان، داکتر نجیب هللا و شهید احمد شاه مسعود باز هم ع

 «مقطع اساسی زمان بدون اشرف غنی کسی دیگر من سراغ ندارم  تا پنجابیها را زیر فشار بیآورد.

 «به خاطر که گفتار دارد کردار نی» علم یار  می نویسد: 

 محمد نواز حمیدی:

که نی تعلیم دارند و نی تربیه و انسان و شخصیت تعلیم یافته در بین وحشی های درنده و آدم خور گیر مانده »

 «غیر از کشتن چیزی را یاد ندارند

اقلیت تابع اکثریت است، اکثریت هم در افغانستان بی سواد و جاهل استند. اشخاص »نظام الدین عمر خیل:

تحصیل کرده و با تجربهء کاری در کشور های پیشرفته ما و شما انگشت شمار داریم، ولی باز هم به خاطر قوم 

 «.و قوم پرستی پشت افرادی را گرفتیم که بی سواد مطلق استند، خداوند هدایت کند همهء ما را

او مردم کدام کسی را اشرف غنی گفته که برو دزدی کو، خو همین من تو استیم. یک رئیس :»ذبیح ذبیح 

 «ست نه اشرف غنی.جمهور نمی تواند هزار لنده غر و اوباش را اصالح کند. کلی مالمتی ده درون هر یک ما

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010142130502&fref=nf
https://www.facebook.com/shahnawaz.yaqubi?fref=ufi
https://www.facebook.com/fahimagaheez?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009025189771&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000769892670&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011069118849&fref=ufi
https://www.facebook.com/zabiullha.safi?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1632243450439809&set=p.1632243450439809&type=3
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سال در مقابل پنجابی ها  10سال در مقابل روس ها و  15عجب وطنی است، کسانی که » :ظریف نجیبی

 -جنگیدند لچک شدند و کسانیکه از ترس جنگ به غرب رفتند و سگ شویی کردند فعال آدم فهمیده و خوب استند

 ...«افسوس به این وطن 

من خودم از مخالفین رئیس جمهور غنی بودم تا آنکه به کار های  خداوند شاهد است که»داود دل دار: 

بنیادی اش پرداخت و جهان را تکان داد. خصوصا اینکه پاکستان را به زانو در آورد. وقتی حقیقت را دریافتم و 

ه فاز وی شناخت حاصل نمودم، هم مانند مردم هندوستان من خود حیران گشتم و انگشت به دندان هستم که این تح

ایست که خداوند توسط وی مردم افغانستان را از مشکالت برهاند، ولی مردم قدرش را نمی دانند. یک تعداد از 

مردم افغانستان همین حال با وجود متحمل شدن مشکالت و بی بند باری هائی که از جانب جنگ ساالران متحمل 

ال آن ریا کارانی که امروز جهاد شان را می شوند، بر اساس تعصبات چشم های شان کور شده و بد ترین اعم

می فروشند و از نام آن بهره برداری می کنند و جهادی که قرار بود به نام وطن و دین انجام شود، امتیاز طلبی 

می کنند، طرفداری نموده و می خواهند پروژه های رئیس جمهور را که منافع شخصی آنها را متأثر می سازد، 

ازند. که باز هم توسط خون جوانان احساساتی می خواهند تحفظ منافع شان را در جامعه به مشکالت مواجه می س

اعاده نمایند. ای وای به حال ملتی که رهبران جعلی و خود فروخته را بر رهبران دانشمند تر جیح دهند. بر 

ی انش خود فکر مداشت من این است که کسانی که رهبر حقیقی را نمی شناسند به معنی این است که به سطح د

کنند و نمی دانند به سطح رهبران حقیقی فکرکنند. یا به عبارهء دیگر هنوز آن عده مردم که از غنی برداشت 

بهتر ننموده اند به علت این است که نمی توانند به سطح او فکر کنند و کار های خوب وی را نمی توانند درک 

 «کنند.

خانوادهء سالم، دهکدهء سالم، همانگونه ولسوالی و والیات سالم و همه می دانیم که موجودیت » آزر آزر:

 .«..باآلخره ملت سالم را در یک کشور می سازند. متاسفانه که کشور ما را ازاین نعمت الهی محروم داشته اند. 

 «ما هم انگشت حیرت به دهن گرفتیم.»فخرالدین نوری: 

 «باد رئیس جمهور مازنده  -زنده باد افغانستان»عبدالعظیم ساحل: 

مردم افغانستان چور و چپاولگر، آدم کش، آدم ربا، غاصب و ویرانگر را حمایت می »محمود پروانی: 

 «کنند نه آدم خدمت گزار را.

 «زنده ای خوب نداریم و مرده ای بد. -خوب دیگه ما مردم افغانستان هستیم»گلبدین محمدی:

رمودند دانش دیگر است و سیاست دیگر. از دست ضعیفی جنابان محترم خوب ف»ظاهر شاه قادری: 

 «دیگر والیات را حساب نکن. –نزدیک انتحاری داخل قصر ریاست جمهوری شود  -حکومت رئیس جمهور

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009293321115&fref=ufi
https://www.facebook.com/daoud.dildar?fref=ufi
https://www.facebook.com/Azar.Azar123?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008734215549&fref=ufi
https://www.facebook.com/abdulazim.sahel?fref=ufi
https://www.facebook.com/lalagha.fetrat?fref=ufi
https://www.facebook.com/gulbuddin.muhammady?fref=ufi
https://www.facebook.com/zahershah.qadery?fref=ufi
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گویند طاوس هر وقت بال های خود را می بیند خیال می کند و می نازد و هر وقت :»حنیف صدیقی  

ی کشد و دوباره پر های مقبول خودرا جمع می کند. حس و صفت طرف پا های سیاه خود می بیند خجالت م

 «زشت ملیت گرائی و قوم پرستی و تفوق طلبی مذکور تمام صفات خوب وی را هیچ می کند.

انهاییکه به ارزش رئیس جمهور منتخب افغانستان نمی فهمد فقط و فقط یک جواب دارم )خر :»جان افغان 

به اشرف غنی اعتماد کرد و وقت داد ونگذاریم عبدهللا مزاحمت ایجاد کند، به مزهء نمک چی می فهمد(. باید 

 «انشاء هللا انتقام افغان ها را از پنجابی ها خواهد گرفت.

بدون شک یک انسان واقعا الیق و دانا است ولی افسوس صد افسوس که عملکرد :»عبد الوحید عزیزی 

 «شان در برابر مردم بی تفاوت است.

 «قدر زر را زرگر می فهمد نه چهار بی سواد.:»نظیر احمد 

رئیس جمهور دارای اندیشه های اقتصادی است اما مشکل ایشان این است که ملی گرائی :» امین سروری  

 «است مانند یک بچهء کوچی تفکر کوچک درباره دیگر اقوام دارد مخصوصا مردم هزاره.

به دیگران آش بریده می برد به خودش طوپه)؟( هم  بلی این طور رئیس جمهور داریم که:»عبدل شارق  

 «بریده نمی تواند.

 «تو چطور فهمیدی؟:»مصطفی سخی زاده 

مردم ما قدر کدام قهرمانش را پاس داشته تا از مرد پاک دامن و صادق چون اشرف غنی :»بالل محبوب  

 «حمایت کند؟.

از وقتی که این خیات کار رئیس شده هزاران نفر کشته و معلول می شوند. یه کمی چشماتو »امین علیزهی: 

باز می فهمی که چی خبره. کدام کشور دو رئیس داشته که دومی افغانستان باشه. فقط چند ماه که بعضی وزارت 

ف سرپرست اداره نمیشن. تمام دولت ها صاحب وزیر شدن. ایا تا همین االن بعضی والیت و ولسوالی ها از طر

در نوشته تصرف صورت «))عیاش( افتاده که نمی دانند چیکار کنند .درست که با سواد اند.به دست دو ایاش

 نگرفته. ا.م.(

رئیس جمهور را مودی صیب هم ادبی گوشمالی کرده بود که بیجا چیغ زدن خوب نیست :»نجیب حضرت  

 «دست به دهان میشن که ای قسم آدمها هم رئیس جمهور اند.ولی پارلمان شان که می بینند 

سلو که جمپ است. دیدیم خالقیت رئیس جمهور که هفته یک ولسوالی سقوط می »محمد احسان یوسفی: 

کند و دو کیلومتری ارگ ریاست جمهوری روز چهار بار انفجار می شود و جنراالن قهرمان کشور شهید می 

 «بیکاری غرق بحر ها شد و پودری. راستی که خالق است رئیس جمهور.شود. هزاران جوان از دست 

https://www.facebook.com/hanif.sediqi.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/najib.naseri?fref=ufi
https://www.facebook.com/abdulwahid.azizi.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/nasirahmad.sadozai?fref=ufi
https://www.facebook.com/amin.sarvari.35?fref=ufi
https://www.facebook.com/abdul.shareq.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/mustafa.sakhizada.39?fref=ufi
https://www.facebook.com/fatima.farzanayar?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013151084135&fref=ufi
https://www.facebook.com/najeeb.yousafzai.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/mohammad.yousofy?fref=ufi
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نده به کلی نیست اما زقدر زر را میگه زرگر میداند. در وطن ما ارزش انسان »احمد رحیم تره خیل: 

 «ارزش مرده ها زیاد است که به خاطر آن برادر با برادر می جنگد.

 «جمهوری دولت اسالمی افغانستان.زنده باد رئیس محترم »سلمان علی دوست زاده: 

 .«یاری امی بیچاره کو نمیتونه به تنهایی افغانستان را بسازه»بسیط امیر: 

 -خوب البته هندی حیران ماندن که این آدم روانی را چگونه مردم افغانستان تحمل میکنه»رضا مشعل: 

 «حتما زیاد چیق زده.

 «افتخار ما هستید:»شبیر اکبری 

اگر شما می گویید که این مرد چیزی کرده نمی تواند، پس کی رئیس جمهور باشد. ما » بشیر صافی:

 «دوستش داریم.

 «.مردم زنده کش مرده پرور چنین می باشد»نجیب هللا ظاهر: 

مردم هندوستان در قامت رئیس جمهور غنی از دید رسانه ها صحبت می کنند در »عبدالستار ولی زاده:

حکومت ایشان تا به حال جز از بد تر شدن اوضاع، تبعیض، فساد، کشتار و غیره مسایل  حالیکه از شروع کار

 «دیگر در بلندترین سطح بیداد می کند.

ران او نابغه اولسمشر باندی. دلوی ځښتن تعالی نه ورته ګافغانان ویاړی په خپل » محمد بشیر سلیمانخیل:

 .«د عمر غواړمږشه روغتیا او او

مردم افغانستان صرف قدر مرده را می کنند. وقتی زنده باشی اصال در افغانستان قدر »یحیی احمدزی: 

 «نداری چون اکثریت مردم قابل فهم کافی نیستند و مرده پسند استند.

گفتارش جایگاه خود دارد و عملکردش جایگاه خود، هیچ افغان در مورد علمیت اش سوال »محمد امین: 

 «قابل سوال است. علمیت، سیاست، رهبری و مدیریت باید جدا جدا تحلیل گردد.ندارد ولی سیاست و عملکردش 

ما مردمی استیم که فهم درک بسیار چیز ها را نداریم. اکثریت ما بیسواد و یک کتله  کوچک »محمد نسیم:

ل هر جوالی، ما کم سواد استیم، ما همیشه کوشش می کنیم که خودرا زیاد تر خودرا از آنچه استیم جلوه دهیم. حا

شاگرد مکتب، نجار، گلکار، و... که سیاستمدارند و هر چیز را می فهمند و در رشته معلومات دارند. در کشور 

 «ما کسی که می فهمد رئیس جمهور است که همگی کوشش می کند اورا رهنمایی کنند.

وطن  -شخصیت دانشمندروزی تاریخ میهن ما در باره اشرف غنی خواهد نوشت که »احسان هللا مایار: 

ومردم پروری مانند وی کمتر سراغ داشتیم. غنی بدون پشتیبانی جنگ ساالران، دوستم را محاسبه نمی کنم، با 

https://www.facebook.com/rahimtarakhail48?fref=ufi
https://www.facebook.com/salmanali.doostzada?fref=ufi
https://www.facebook.com/basit.amir.54?fref=ufi
https://www.facebook.com/reza.mashal.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/shabier.akbary?fref=ufi
https://www.facebook.com/basher.safi.90?fref=ufi
https://www.facebook.com/najibullah.zahir.12?fref=ufi
https://www.facebook.com/abdulsattar.walizada?fref=ufi
https://www.facebook.com/mohammadbashir.sulaimankhill?fref=ufi
https://www.facebook.com/yahya.ahmadzai.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/mohammad.amin.313924?fref=ufi
https://www.facebook.com/nasim.muhammad.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/ehssanullahm
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وی کوچکترین  0صد ها جبهه ای داخلی و خارجی به نفع مردم و وطن تکه و پارچه شدهء ما مبارزه می کند

ندارد. خداوند یار و مددگارش که افغانستان را دراه صلح، عالقه ای به جز خیر و فالح افغانستان و مردم آن 

برادری و برابری بکشاند. هر قدم ولو کوچک وی در راه اعادهء آشتی و صلح خواهی بایست به نظر قدر 

نگریسته شود. از چندین دهه به این طرف جز تباهی  قتل و قتال شاهد دست آورد دیگری نبودیم. ما باید روزی 

که نقطه عطف بگذاریم و به خوشی های مردم دست یازیم. به امید صلح و آرامی در وطن عزیز مرد آن شویم 

عمر ما به پایان رسیده و بازگشت ما به وطن از تصور ما خارج است لیک آرزوی ما تا دم مرگ بقای ملت  -ما

االی . به امید فتح صلح بافغان و افغانستان است که زیر سایهء صلح با هم زندگی نمایند و از زندگی لذت برند

 «جنگ که تنها با کمک خداوند و همکاری مردم میسر است.

فکر می کنم اگر زور مندان قوماندان جهادی و هم کرزی طالب مداخله نکند، اشرف غنی »صنف غزنی:

 «خوب کار می کند.

رای بقایش اشرف غنی رئیس جمهور کشوری مثل اسالفش اول از هر راه ممکن ب»وحید غفور میوند: 

در قدرت بجنگد. هر رئیس جمهور در آینده با مافیای بین المللی، استخبارات منطقه، جهل و بی سوادی، دزدان 

مسلح، سیل بیکاران و مافیای دولتی، فساد گسترده و عنعنات نا پسندیده ووو رو به رو است. فلهذا افغانستان به 

ملی ومنافع ملی باشد. هر نوع خونسردی و تنش رهبران جفا  رهبر با قلب آهنین و متعهد به وطن و ارمان های

 «به ملت و جبران ناپذیر است.

آدم خوبی است، ولی اطرافیانش مردمان فاشیست و قوم پرست اند. تا کنون کار »حسین نوید کوهستانی: 

تباریکه باشد ما  های بنیادین انجام داده که بعد از مدتی هویدا خواهد شد. خدا نگهدارش، انسان خوب از هر

 «همرایش یار هستیم.

بهترین رئیس جمهور اما یک ملت مرده پرست، تا زمانیکه زنده هست هزاران »دین محمد ملک زاده: 

 «سخن تهمت آمیز، زمانیکه مرد بهترین دانستن.
  

تیجه ای آن ن تدوین این نوشته بنحوی نو آوری و استفاده از ارقام فیسبوک است که می توان  با احصائیه گیری

 سالم به دست آورد.

اشرف غنی تا هنوز هم خاتمه نیافته، لیک بنده با انتشار نظریات و ادارهء در مورد موقف  گر چه نظر نوشتن

 نفر باال اکتفاء می نمایم و محتاطانه نظریات مختلف را جمع بندی مینمایم. 43

میکند که این رقم در بازی سیاسی یک از اشرف غنی و اجراات وی حمایت  ٪۱+۵۰در مجموع بیش از  -

 رقم چشمگیر و حائز اهمیت است.

یک فیصدی قابل مالحظه باالی ساختار سیاسی نامرغوب دیکته شدهء بیگانگان در افغانستان انتقاد به جا  -

 دارند و یکی از موانع کمبودی ها در اداره را به همین ساختمان اشاره می کنند. 

می بینیم که یک تعداد آن دستبازی ها و مداخله کرزی و دار و دسته وی را در نظریات مردم به وضاحت  -

 در جملهء موانع پیشرفت در امور معرفی می کنند. 

https://www.facebook.com/sonof.ghazni?fref=ufi
https://www.facebook.com/wahidghafoor.maiwand?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001953643791&fref=ufi
https://www.facebook.com/dinmohammad.malikzadah?fref=ufi
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اگر به گذشته نظری بیاندزیم ما می بینیم که بین اصول و طرز مدیریت اشرف غنی و سلف وی تفاوتهای چشمگیر 

کنار آمدن و چرب زبانی کردن با مخالفین و جور آمدن با آنها  وجود دارد. در اداره  گذشته اساس مدیریت باالی

گردید، استوار بوده و اصل پالنگذاری به نفع جامعه در سرحد تفکر مسئولین  ه به ضرر مردم و میهن ما منتهیک

 کدر رهبری اداره بیگانه بوده که منجر به متالشی شدن اوضاع در جامعه گردید. 

ای محدود بشمول اعضای خانواده  اد اداری دود از فرق سر ملت کشید و یک کتلهدر طول سیزده سال گذشته فس

با حمایه و اگر حمایه نبوده باشد، در اثر چشم پوشی عمدی رهبر کشور و پذیرفتن عملکرد چپاولگران، افغانستان 

 را در پائینترین ردیف کشور های فاسد در جهان کشانید.

امضا شد. امضای این « هء صلح میان دولت افغانستان و حزب اسالمیتوافقنام»قرار اطالع واصله امروز 

معاهده یک مدیریت سالم ومهم اشرف غنی است که برای دوستداران پیاده شدن صلح در کشور قدمی نیک شمرده 

 شده می تواند.

ا به موضوع بیم دارم که این نوشته که در پالن یک مقال موجز در نظر بود به درازا می کشد، لذا در همین ج

خاتمه داده و متباقی جمع بندی و نتیجه گیری این احصائیه را به نیت و قضاوت خوانندگان گرامی می سپارم. 

 ومن هللا التوفیق

 پایان

  

 

 


