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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی : نويسنده

  ٢٠١٧ جون ٢٨
  

  
  " نه زر داشت و نه زوراو": "غنی"

  ."جوانان، زنان و بينوايان او را به قدرت رساندند"
  

در اولين "فارسی نمودم که چشمم به گزارشی عنوانی " بی بی سی"ز قبل نگاھی به خبر رسانی طبق معمول دو سه رو

که به روز پنجشنبه اول سرطان سال جاری که مطابق به  ماه جون است، به نشر سپرده شده " شھروند و ارگ" مناظرۀ

  .بود، افتاد

د اشرف غنی رئيس جمھور افغانستان در مراسم محم. اين مناظره در مقررياست جمھوری افغانستان راه اندازی شد"

چون ". او نه زر داشت و نه زور، جوانان، زنان و بينوايان افغانستان او را به قدرت رساندند: آغاز اين مناظره گفت

من به گفتار انسانھائی چون غنی زود پی نمی برم، بعد از چند لحظه غور به ادعای جناب ايشان، با آنھم برايم واضح 

باالخره با کمی تعلل به اين نتيجه رسيدم که . د که منظورش از جوانان، زنان و بينوايان چه کسانی می توانند، باشندنش

اين که وی امپرياليسم امريکا را در جملۀ . بی جھت نبوده که وی را به حيث دانشمند شماره دوم جھان قلمداد نمودند

از يک جانب شايد فراموش کرده باشد که چگونه به قدرت رسيده . يز استبينوايان به شمار می آورد، برايم سؤال برانگ

است و از جانب ديگر ديده می شود که وی تا چه حد يک انسان نمک حرام و ناسپاس است که حتا بادارانی که وی را 

و حمايت می به نوکری خود گماشته و به کرسی رياست ادارۀ مستعمراتی رسانده و وی را با تسليحات نظامی حفاظت 

کنند، در عوض اين که از آنھا سپاسگذار باشد و از اعمال آنھا به نيکوئی ياددھانی نمايد، به عکس منکر تمام خدمات و 

  ".بينوايان افغانستان اورا به قدرت رساندند"جانفشانی ھائی آنھا می گردد و می گويد که 

 با زرنگی مزدورمنشانۀ تان تا سرحدی ارتقاء نموده دانش شما. ھستيد" دانشمندی"ًشما واقعا شخصيت ! جناب غنی

است که جھت عوامفريبی می خواھيد وانمود کنيد که شما تفاوت ميان امپريالستھا و بينوايان افغانستان را کرده نمی 

  . توانيد

 توانمندان قدرت ھای آنھائی که به شما رأی دادند و شما را به قدرت رساندند، بينوايان افغان نبودند، بلکه: پس بايد گفت

تحت نظر مربيان دستگاه جاسوسی يعنی " سی آی ای"سياسی، اقتصادی امپرياليستھا بودند که به شاگردی که در مکتب 

در مکتب جاسوس سازی، انسانکشی و جھانی شدن سرمايه به مکتبی که به شاگردانش می آموزاند که وقتی زور دارند، 

غنی با کشتار خلق ستمديدۀ . شته ھای خلقھا، پشته ھای جسد ساخته، طال و زر بيندوزندچگونه از آن استفاده نموده، از ک
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که وی را به قدرت رسانيدند، پشته " بينوايانی"افغان و با حراج و فروش منابع و دارائی ھای کشور به خود و به ھمان 

با اوضاع وحشتناک و رقتباری که در پس آيا چطور امکان دارد که بينوايان افغانستان . ھای طال و زر ساخته است

  .کشور حاکم است و ھيچ روزی نيست که به ده ھا افغان به داليل مختلف کشته نشوند، به شما رأی بدھند؟

شما . جناب غنی شما فردی نيستيد که برخاسته از تودۀ ملت و واقف از احوال طبقات محروم اجتماع به شمار برويد

  . استعماری به خصوص استعمار امريکا داريد و نه با بينوايان افغانھمراھی و ھمفکری با کشور ھای

که به گفتۀ خودش نه زر دارد و نه ھم زور، تالش خود را به خرچ " سی ای ای"اين انسان خود فروخته و تربيۀ دست 

از افراد دزد، بی وی با مشتی . می دھد تا چند صباحی ديگر عمر ننگين خود را به پای امپرياليسم امريکا سپری نمايد

مسؤوليت و خائن به تاراج دارائی ھای کشور مصروف بوده و با غارت آن ھر کدام از آنھا به زندگانی افسانه ئی دست 

 در صد خلق افغان در بدبختی و فقر، بيماری و بيکاری، گدائی و اعتياد و يا گريز از ٩٥در حاليکه بيشتر از . يافته اند

. ترس و وحشت، شکنجه و عذاب جسمی و روحی در داخل و خارج از کشور می گذرانندکشور زندگانی خود را با 

  .ولی وی ھنوز ھم ادعا می کند که نه زردارد و نه زور، بينوايان  وی را به قدرت رساندند

بشکافيد، ًلطفا سينۀ تاريخ کشور ما را . شما نه مطالعۀ دقيق و نه ھم بررسی عميق از بينوايان افغان داريد! جناب غنی

اء آنگاه خواھيد ديد که ھيچ يک از خاينان به رأی مردم بينوای افغانستان به قدرت نرسيده اند، چرا شما به خود استثن

مردم و کشور ما افغانستان با افراد وطنفروشی مانند شما چه ليل و نھار ھائی نبوده که نگذاشتانده اند و . قايل می شويد

پس نبايد . چه جنگھای خانمانسوز استعماری نبوده که پشت سر نگذاشته و چه تلفات مادی و جانی نبوده که نداده اند

 کردن جراحات کھنۀ خلق افغان ھستيد که ھرگز نمی توانيد در زير نقاب فراموش کنيد که شما و امثال شما سرباز

  . دموکراسی، آزادی، رأی و حق انتخاب به فريب خلقھا بپردازيد

شما از جوانان افغان تذکر داديد  که به . آقای غنی شما ھوش و ذکاوتی در حد متعارف داريد که بر سر زبانھا جاريست

ا ازھمان جوانانيست که زندگانی را زير فشار اقتصادی و اجتماعی طاقت فرسا، فقر و منظور شم. شما رأی داده اند

چطور جوانائی که به شما رأی داده اند، . بيکاری و بی سرنوشتی، سرکوب و به گلوله بستن ھای روزمره می گذرانند؟

 که ھيچ نقشی را نسبت به از ادعای شما طوری وانمود می شود. آنھا فرار را بر قرار در کشور ترجيح می دھند

اوضاع رقتبار در جامعه نداريد و به نظر شما دنيا گل و گلستان است و شما نه زر داريد و نه ھم زور، فقط خلقھا ھستند 

  .که به شما رأی دادند و شما را به اصطالح مجبور به مأموريت نمودند

 قومی و زبانی  به اندازۀ کافی گسترش يافته و جناب غنی از زمان به قدرت رسيدن شما، جنايات، نفاق افگنی ھای

امروز ھمه می دانند که افغانستان نامطمئن ترين مکان در جھان . باعث فرار افغانھا به خصوص جوانان گرديده است

با اوضاع مرگبار و وحشتناکی که در کشور ما حاکم است و روز تا روز بحرانی تر می شود،  جوانان افغان. است

آنھا با تحمل شرايط مصيبت بار، تحقير، ذلت و فرودستی در کشور ھای . رک فاميل و کشور می گردندمجبور به ت

آنھا ھر روز با ترس و لرز که مبادا دوباره به . اروپائی و در ديگرکشورھای جھان در جست و جوی پناھگاه ھستند

ا شما می دانيد، اوضاعی را که در افغانستان به آي. کشور جنگزده رجعت داده شوند، زندگانی را با نا اميدی می گذرانند

وجود آورده ايد چه عواقبی را پديد خواھد آورد؟ به خصوص تفرقه افگنی شما و دارو دستۀ تان ميان خلق افغان تا 

  .سرحدی است که کشور را به سوی تجزيه می کشاند

اين اقدام فريبنده نه به . ارۀ مستعمراتی است از جانب ديگر آوردن گلبدين و باندش در کابل و سھيم ساختن وی در اد

 غنی .می گردد خاطر وحدت خلقھاست بلکه يکی از اھداف تفرقه افگنانه ايست که باعث عدم اتحاد و ھمبستگی خلقلھا

با تأسف کشور ما امروز در وضعيتی قرار گرفته که در يک . می خواھد تا آتش تفرقه افگنی را شعله ورتر بسازد
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ز حاکميت مستعمراتی يعنی دولت غنی با دارو دستۀ قومی اش و در طرف ديگر افراد شورای نظار و طرف بخشی ا

جمعيت که يکی عليه ديگری به نقشه کشی، دسيسه و توطئه گری مشغول ھستند، در اين ميان خلق ستمديدۀ افغان است 

ن فروشان است، افراد اين شورا که نه سومی که شورای دي. که در آتش تفرقه و نفاق می سوزد وھر روزکشته می دھد

حيثت دارند و نه ھم شرافت، به ساز ھر دو جانب می رقصند و به حيث جالدان ضد انسانی و به خصوص ضد آزادی، 

  .حيثيت و کرامت انسانی زنان و به حيث جيره خواران امپرياليستھا اند، که در کنار آنھا غنوده اند

و نه ھم زور، مگر زنان افغان به وی رأی دادند و وی را به حيث رئيس جمھور سومين ادعای غنی که نه زر دارد 

طوری که ديده می شود، اين انسان . به يقين که بودند تعدادی از زنھائی که به وی رأی داده اند. کشو ربه قدرت رساندند

 را به کابل می طلبد و می خواھد تا وی حتا قدر نيکی آنھا را نيز ندانسته و به پاداش رأی آنھا ، گلبدين اين جالد اعصار

را با وجود تمام جناياتی که در حق خلق افغان به خصوص زنان مرتکب شده است، در قدرت ادارۀ مستعمراتی شريک 

اين جالد زنان به يقين اعمالی را در پيش خواھد گرفت که زنان جنايات و زنده به گور کردن، سنگسار نمودن، . بسازد

اين جالد به يقين که دود . دن و مکتب سوزی ھای زمان طالب، القاعد و داعش را فراموش خواھند کردگوش و بنی بري

  .و آتش از دماغ زنان بيرون خواھد نمود

در جريان اين ھمه سالھا اتفاقاتی که در کشورما به وقوع پيوسته و ده ھا ھزار انسان بی گناه قربانی ! جناب غنی

بايد اعتراف کنيد که اعمال ننگين شما و   مشتی وطنفروش و خائن مانند شما گرديده اند،آزمندی ھا و سلطه جوئی ھای

بھرۀ شما از اميتاز ارزشمند، رأی مردم نيست، . امثال تان با اين دروغ پردازی ھا برايتان شرمساری به بار می آورد

ت به متجاوزان و حاميان  و خائنانی بلکه در عوض ھمانا حس تنفر عامۀ خلق افغانستان با سيل خشم و اعتراض نسب

  .مانند شما، می باشد

  

  

 

 


