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 ٢٠١۴ فبروری ٢٧

  

  انتخاب اشرف غنی يک اشتباه تاريخی است
 الی جنوری ١٩٧٣مبر سپت (امريکا اياالت متحده افغانستان شاھد عملی شدن برنامۀِھنری کيسينجر وزير خارجۀ اسبق

 . با روی کار آوردن آقای اشرف غنی به حيث رئيس جمھور افغانستان است. ١٩٧٧

 سفری کوتاه به افغانستان داشت و يک حقيقت ١٩٧۴ن شد، در سال يکه ھنری کيسينجر به حيث وزير خارجه تعي زمانی

 را طرفداران اتحاد جماھير }داوود{ اين بود که اطراف سردار محمد داودروشن را در مورد افغانستان می دانست و آن

روش نرم گرائی و از بين بردن تشنج با اتحاد (کيسينجر که پيشتاز سياست ديتانت . بودشوروی سابق احاطه کرده 

 يک ۀتربيه به ھدف رسيدن را در جنگ سرد در مقابل شوروی در يگانه را ، ، بود١٩۶٠از اخير سالھای ) شوروی

دانست و ھمان بود که يک عده شاگردان برای تحصيال ت  يعنی ممتاز برای دفع و مقابله با شوروی می» ايليت« گروه 

مانند )  دارۀ بيروت(»  گنگ بيروت« ھدف اين بود که  اين گروه يعنی . ئی در بيروت شدندامريکاعازم دانشگاه 

ھستند ، و در بر انداختن نظام چيلی در »  پسران شيکاگو«شھور به شاگردان رشتۀ اقتصاد در دانشگاه شيکاگو که م

شاگردان از طبقات مختلف .  را در شرق ميانه و آسيای ميانه پياده کنندامريکای التين نقش بارز داشتند ، اھداف امريکا

. ين  دسته زياد تر بودند بيروت شدند و تعداد شاگردان پشتون خواه مخواه درۀر جامعۀ افغانستان انتخاب و رواناقشو ا

شاگردان که جواناِن کم تجربه و از يک کشور عقب مانده بودند، اين بورس تحصيلی برای شان يک فرصت طالئی 

مانند عمل . دليل بيروت اين بود تا اين شاگردان عربی بياموزند و برای کشور ھای اسالمی تربيه شوند .شد محسوب می

تنھا يک دو و يا سه آن نطفه را وجود می آورد ، در بيروت ھم سه نفر ) اسپرم( ون تخمه که از سه صد ميلي}القاح{ءالقا

  .  شد و برای آيندۀ افغانستان به تربيه گماشته شدند}القاح{احدی و اشرف غنی القاء يعنی خليل زاد،

 زاد و اشرف غنی از خليل. احدی بود  اول با وفا و در درجه دوم ،ۀدو نفر يعنی خليل زاد و اشرف غنی ، در درج

 در دوران مجاھدين بودند و اين مشاورت به نفع پاکستان و حزب اسالمی آقای امريکامشاورين وزارت خارجۀ 

 شد که بعد ھا سفير عراق و افغانستان گرديد و امريکاخليل زاد شامل وزرات خارجۀ . حکمتيار پاداش بزرگ داشت

 دکتورا دريافت کرده بود ، شامل بانک جھانی امريکاافی قوم پشتون از اشرف غنی که در رشتۀ انتروپولوژی و اتنوگر

قابل يادآوری است که در در دوران رياست جمھوری سردار . (تحصيلی او قطعاً ارتباط نداشتشد که اساساً به رشتۀ 

استه شدند در  به کابل خو}قصداً {که در غرب مصروف  تحصيل بودند قصدآً }شاگرادنی{ شاگردان }داوود{محمد داود

اما چون بانک ) ؟؟.!!ئی شامل درس شدندامريکاکه شاگردان بيروت برای تکميل دکتورا در دانشگاه ھای معتبر  حالی
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 مالی نيست و سياست ھای خارجی را ھم در قبال قرضه ھای پولی تحت ادارۀ }مؤسسۀ {جھانی نه تنھا يک موسسۀ

استعماری بانک جھانی لبيک گويد ضرورت دارد و اشرف غنی که به سياست ھای }اشخاصی{خود دارد به اشخاِص 

اين .  افغانستان شدۀکه ديديم بعد ھا بعد از بر انداختن گروه طالبان وزير مالي قسمی. يک کانديد فوق العاده خوب بود

 بوده است کاامريخود می رساند که بر انداختن طالبان يک برنامۀ طرح شدۀ قبلی به نام مبارزه با دھشت افگنی توسط 

} وجه{ با مطبوعات اين کشور ھمکاری ھای محرمانه دارد و وجھه امريکا آموختيم که دولت امريکابعد از ھجرت در 

آزادی و نشر . }می شوند{مشترک دولت و مطبوعات درين کشور اين است که ھر دو توسط سرمايه داران اداره ميشود

ير تأثير افکار دست راستی سرمايه داری که از جانب گروه  قسمی است که مطبوعات شديد زامريکامطالب در 

  . عيسويان و يھودان حمايه و پشتيبانی می شود به نام آزادی مطبوعات مطرح است

  و غيره نه تنھا اداره . سی. بی. ، اِن. اس. بی.جرايد و مجالت ، رسانه ھای خبری، تلويزيون ھای بزرگ مانند سی

که به ذوق خود شان }مطلبی{نام پاليسی نشراتی مطالب سانسور می شود و ھمان مطلب ،  بلکه به }می شوند{ميشود

پوشش يا بھتر . باشد ، ضد اسالم باشد ، از صھيونيزم و دموکراسی سرمايه داری جانبداری کند ، به نشر می سپارند

از ھمين لحاظ است . ست دارد اصلی را به دۀاسرائيل است که ادار) گروه منفعت جو( مطبوعات البی  ۀم چتر ھمئيگو

. }نمی شود{ اسرائيل ابداً به خاطر پاليسی ھای ظالمانه اش در مقابل فلسطين انتقاد نه ميشودامريکاکه در منابع خبری 

 از قوی ترين و مشھور ترين گروه ھای منفعت جو است که نه تنھا مطبوعات را بلکه حکومت امريکاالبی اسرائيلی در 

 ھمين است که نبض سياست امريکاکند و موفقيت يھود ھا در سياست بين المللی   را اداره میريکاامو سياست خارجی 

يھودان آرزو دارند تا مشاور امنيت   کندی به اينسو ،. اف.که از زمان جان خارجی به دست يھودان است و مھمتر اين

پس اگر کسی به سطح بين . نفع اسرائيل اداره کنند يھود باشد تا بتوانند سياست خارجی را به امريکاملی يا وزير خارجۀ 

 را نه تنھا از بانک جھانی برای پياده کردن }تأئيد{ مشھور می شود برای اين است که او بايد مھر تائيدامريکاالمللی در 

که طور  تیپس وق.  را از البی يھودی ھم خورده باشد}تأئيد{اھداف سرمايه داری در جھان خورده باشد ، بايد مھر تائيد

 تايمز و يا نيويارک تايمز يک شخص را تعريف و توصيف کند تنھا به خاطر دکتورا داشتن او و لياقت او ۀمثال مجل

 را به حيث }تأئيد{آقای اشرف غنی مھر تائيد.  را بگيرد}تأئيد{نيست بلکه به خاطر اين است که موفق شده که مھر تائيد

 .!!!!!!يک متفکر گرفته است

 يک قدرت جھانی است و از کشور ھای بزرگ آزاد، شناخته شده است، وقتی که يک شخص به حيث کاامريچون 

کنند  مردم ساده و دل پاک افغانستان و يا کشور ھای رو به انکشاف فقير و بيچاره فکر می متفکر معرفی می شود ،

در . کنند لی رسيده است و به او اعتماد میکنند که يک شھروند شان به چنين مقام واال در سطح بين المل حتی افتخار می

که حريف اين مقام را کمائی نکرده است بلکه او را برای افغانستان قالب ريزی کرده اند تا مقاصد خود را در  حالی

 )ُکد گذاری و ُکد گشائی( مشھور شدن آقای اشرف غنی ثبوت محکم تيوری اِن کودنگ و ِدی کودنگ . منطقه پياده کنند

می ) ٢٠١۴متوفی فبروری (ر دانشگاه آکسفورد ، اولين بار دوارد ھال مؤسس و بانی مطالعات فرھنگی برای از است

 که در قدرت ھستند چگونه پيغام ھای خود را از طريق فرھنگ عاميانه و مردمی }انانی{ آنان،باشد که چنين می گويد

 در مشھور امريکابلی دولت و مطبوعات در . ی کنندکنند تعبير م که آن را دريافت می کنند و چگونه آنانی پخش می

کنند که  ساختن آقای اشرف غنی برای رسيدن مقاصد شان در افغانستان نقش عمده بازی کرده اند و مردم ما فکرمی

ئی نوشته است که آن امريکاآقای اشرف غنی فقط يک کتاب به کمک يک . براستی با يک شخص متفکر طرف ھستند

 و انشاء شده }امالء{کند؛ چيزی که از طرف بانک جھانی امال د آوردن يک نظام سالم دولتی بحث میکتاب از به وجو

 در دور اول اتنخابات افغانستان برای آقای اشرف غنی توسط نماينده و مشاور امريکاکه ھمه می دانيم ،  است قسمی

 و افغانستان امريکادر داخل ) ٢٠١٠مبر  دس١٣متوفی (ن و پاکستان ريچارد ھالبوروک قضيۀ افغانستا در امريکاخاص 
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اين به خاطر اين نبود . درين انتخابات اشرف غنی برنده نشد.  مبارزات انتخاباتی کرد تا اشرف غنی رئيس جمھور شود

 خواست تا اشرف غنی برنده نباشد و انتخابات را بی امريکااين به خاطر اين بود که . که او عمالً انتخابات را باخت

 انتخاباتی برای ۀآن مبارز.  می بود پس چرا برنده نشدامريکاض نشان دھند تا مردم چنين تصور کنند که اگر نمايندۀ غر

در .  در سرنوشت سياسی افغانستان نقشی نداردامريکااشرف غنی يک نمايش بود تا مردم افغانستان را گول زنند که 

ئی در امريکاخورد و يک شاه شجاع  ئی بودن را میامريکااپۀ ساختند، اشرف غنی ت عين زمان اگر او را برنده می

اما اين بار اگر قوای مخالف از عقل سليم کار نگيرد و انتخابات را درست باال بينی . تاريخ افغانستان قلمداد می گرديد

 امريکاياسی نکنند موفقيت اشرف غنی حتمی است و پاليسی کيسينجر جامۀ عمل می پوشد و افغانستان در زير شعاع س

وجود آمدن پاکستان   از روز اول به امريکادھد که  و نمايندۀ آن پاکستان قرار خواھد گرفت زيرا مطالعات نشان می

پاکستان است و از پاکستان جدائی ندارد و اما سؤال درين است که  چرا ) کاربردی(نظامی و ستراتيژيک ) ُجفت(پارتنر 

 برای رسيدن برای اھداف اقتصادی و ستراتيژيک خود به امريکاکار باشد خواھد تا اشرف غنی روی   میامريکا

ضرورت داشت و دارد که به او اعتماد کند و برای ھمين ھدف اشخاص را تربيه می کند، حمايه }اشخاصی{اشخاص ِ 

 مثال مريکاابرای اين منظور در  روابط خارجی . کند ، به قدرت می رساند و او را مشھور می سازد و پشتيبانی می

اشرف . طور مثال ، در ايران رضاه شاه پھلوی ؛ در چيلی ، پينوشه؛ و در مصر ، ُحسنی مبارک .ھای زياد داريم  

 قصر سفيد مانند خليل زاد و اشرف غنی چند }مشاوران{مشاورين.  برای ھمين ھدف تربيه شده استامريکاغنی در 

چون . اياالت متحده باعث به وجود آوردن طالبان شد.  انجام داده اندمريکااکار عمده به نفع قوم ، به نفع پاکستان و نفع 

 اقوام در سياست بايد سھيم می بودند و اين يک ۀافغانستان به سوی سياست چند مليتی بعد از سقوط شوروی بود و ھم

 مستقيم و غير مستقيم .آی . اس.از پاليسی ھای پاکستانی آی. زنگ خطر برای قوم گرائيان پشتون مانند اشرف غنی بود 

آقای اشرف غنی به حيث وزير ماليه پاليسی سرمايه داری نيو . جانب داری به عمل آمد و طالبان به قدرت رسيدند

 امور و سکتور ھای ۀکند که ھم نيو ليبراليزم حکم می. ليبراليزم را در افغانستان پياده کرد و ھزاران نفر بيکارشدند

اسالم . ی خصوصی شود و اين تنھا به نفع سرمايه دار است نه مردم قشر متوسط و فقيريک کشور از نگاه اقتصاد

آقای اشرف غنی . داند  ول وسھيم میؤه دار را در رفاه مردم شريک ؛ مسکند و سرماي تشبث خصوصی را تشويق می

شور دنمارک شاگرد که در ک باعث فقر و فالکت در افغانستان شده است اين نويسنده آقای اشرف غنی را زمانی

آقای اشرف غنی از يک فيلوشپ يک ماھه استفاده کرده .  شناختم ١٩٧۶- ١٩٧۵انتروپولوژی بودم در سال اکادميک 

 به }عالقه مندی{خوب به ياد دارم که جزئی ترين عالقمندی. بود و برای آموزش و پرورش به دنمارک آمده بود

بينش شان و کنند و در ديد  ر میييدانم که انسان ھا در طول حيات تغ میاين را ھم . فرھنگ افغانستان و اسالم نداشت 

  اما قسميکه در مضمون. دھد ھا ُرخ می در زندگی تفاوت

Afghanistan's Next First Lady could be a Christian 

  در

New America Strategic Study Group 

 ٢٠١۴ دوم جنوری }مؤرخ{مورخ

 افغانستان يک عيسوی خواھد بود ، تعجب نکردم زيرا نه تنھا برنامۀ کيسينجر را می بينم خوانديم که اولين شاه بانوی

که در حال بارور شدن است ، در عين زمان بعد از سی و پنج سال چيزی که از آقای اشرف غنی در دنمارک شنيده 

  غنی اکثراً  برای عبادت ھمرایخوانيم که داکتر اشرف در مقاله می} می يابد{. می بخشد .بودم آھسته آھسته تحقق 

تسبيح و دستار و لنگی از ھمان تکتيک ھای لورنس عربی  به واقعيت می بينيم که.  ھمسرش به کليسا می رود}ھمراه{

 توسط دارۀ بيروت در پشت پرده در نوشتار قانون اساسی افغانستان به جانبداری از عيسويت در افغانستان امريکا. است
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د تا غير مستقيم دين و مذھب آزاد باشد و در قانون تذکار نرفته است که ھمسر رئيس جمھور نه می نقش عمده بازی کر

 عيسوی و يا خارجی باشد آقای اشرف غنی از قوم شريف پشتون است و قرآن مجيد قوم داشتن را به }نمی تواند {تواند

عيب نيست و اما اسالم تفوق يک قوم را بر رسميت شناحته و تاجيک بودن و پشتون بودن و ازبک بودن از ديد قرآن 

در مناظرۀ تلويزيونی چھار کانديد رياست جمھوری که از تلويزيون آريانا پخش گرديد ، به . کند قوم ديگر محکوم می

کرد و در قرن بيست و يکم از اصطالحات  وضاحت ديديم که آقای اشرف غنی با روحيۀ تعصب قومی بر خورد می

که ملت را  از نگاه اتنولوژی استعمال اين اصطالحات به جای اين. برای تأمين صلح کار گرفت“ ولس پوھه”مانند 

اين ھمان . سازد زيرا ازين اصطالحات بوی قومگرائی می آيد، نه وحدت ملی وحدت بخشد ، ملت را زياد تر متفرق می

پشتيبانی و حمايۀ عبدالقيوم کوچی عموی اشرف غنی که . خواھند بشنوند  است که طالبان می}اصطالحاتی{اصطالحات

 عازم کابل امريکا قلمداد شده است و در حال حاضر برای پشتيبانی اشرف غنی از امريکايک قوم گرای درجه يک در 

آقای کوچی . دکشن ثبوت ديگری است که اين خانواده افغانستان را از مسير سياست چند مليتی آن بيرون می گرديده،

 ۀ ميالدی در کليفورنيا صفح٢٠١٢ دارد در سالنامۀ انجمن سالمندان افغان ، سال سوم ، سال چاپ }مضمونی{مضمون

 درين مقاله آقای کوچی عموی آقای اشرف غنی، از خاين »تياارواشاد محمد گل مومند بابا  اړ«. زير عنوان ٢۴۶

کند و پيشنھاد می کند که افغانستان به يک محمد گل مومند امروز  فرھنگی کشور محمد گل مومند به بزرگی ياد می

حج عمره قبل .  کانديدان قوم پرست ترين و بی عالقه ترين به اسالم آقای اشرف غنی استۀدر بين ھم!!!. احتياج دارد

خارج افغانستان  محدود از سرمايه داران در افغانستان و ۀيک عد. از انتخابات از ھمان سياست ھای لورنس عربی است

 بانک جھانی ۀکنند که اھداف اقتصادی ايشان زير چتر نمايند ھم از اشرف غنی حمايت می کنند زيرا آن ھا تصور می

 مطرح اين است تا اول مناسبات با پاکستان حسنه باشد و امريکابرای  .تحقق خواھد يافت چنانچه اين در چيلی ثابت شد

ھمنوائی با اقوام . نفوذ روس در گذشته و امروز ايران و روسيه} جلوگيری از{برای افغانستان مانند گذشته سپر باشد 

 عليه ايران قابل غور و مداقه است که از جانب شيخ ھای عرب که ھمه در زير يوغ سياست }زايد{سنی پشتون بر

} نمی{ تان نه می اشرف غنی به ھيچ صورت به مقام رياست جمھوری افغانس.شود تمويل می،  ھستندامريکاخارجی 

آقای رشيد دوستم که در چھره . که دو قطب شمال و جنوب در افغانستان با ھم به يک تفاھم نرسد تواند برسد مگر اين

ھای مختلف نقش سياسی خود را به خاطر مقام قومی ازبکی به نام دفاع از قوم بازی کرده است بھترين نامزد برای 

 زيرا دوستم و اشرف .شريک باشد  صورت گرفته است که دوستم بايدامريکاب اشرف غنی بود و اين پيشنھاد از جان

اول ھر دو به اسالم بی عالقه می باشند و اين تسبيح و دستار يک فريب بزرگ .  مشترک دارند}وجه{غنی چندين وجھه

. کنند نه از ملت  میاين ھا از اقوام خود دفاع. دوم دوستم و غنی ھر دو قوم گرا ھستند. است که مردم خواھند خورد

 و دوستم به خاطر قدرت دست به کشتار پشتون و غير پشتون زد و اشرف غنی ھم }اند{سوم ھر دو عاشق قدرت است

 و طالبان . آی. اس.به خاطر قدرت منحيث مشاور قصر سفيد در به ميان آوردن طالبان نقش فعال داشت و ھنوز با آی

 ۀاشرف غنی مھر. کند  ريختن خون ھزاران انسان بی گناه شدند ھمکاری مین واسالم ؛ افغانستاکه باعث بد نامی 

مردم شريف ازبک اگر به خاطر دوستم به اين .  برای منافع ھر دو کشور در افغانستان استامريکاکليدی پاکستان و 

زيرا . ن خواھند کردکنند، اين نويسنده پيش بينی می کند که بزرگترين اشتباه را در تاريخ افغانستا شخص اعتماد می

خود خواه ترين ،عصبی ترين، . اشرف غنی بردباری ھيچ کس ديگر را ندارد و ھميشه آرزو دارد تا يکه تاز ميدان باشد

 . رياست جمھوری افغانستان است}ھای{کانديد}جمع{در  قوم پرست ترين ، مغرور ترين و بی دانش ترين در اسالم

 فقر و بد ۀيکی از داليل عمد.  و کشور گشائی پاکستان می باشد و بسامريکايستی زيرا يک ُگديگگ برای منافع امپريال

 پاليسی ھای غير اسالمی ، غير انسانی و تبعيضی بانک }آمدن و يا اشغال{ئيانامريکابختی در افغانستان بعد از آمدن 

 به . آی. اس.تگان شان مانند آیقوه ھای امپرياليزم و گماش. جھانی در افغانستان است که توسط اشرف غنی پياده شد
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قشر جوان افغانستان بايد بداند که بازی ھای سياسی افغانستان بغرنج تر از آن است . اشخاص فروخته شده نيازمند است

برای اشرف غنی مطرح نيست که افغانستان دوباره . که به سخنان چرب و نرم يک تحصيل يافته با دکتورا بازی خورد

زيرا او نمايندۀ افغانستان  .، تبعيض و تنگ نظری رود زيرا او دوست دارد تا رئيس جمھور شودزير يوغ زن ستيزی 

کند   از متعصبين کشور ھای خليج حمايه میامريکا و پاکستان از او حمايه وپشتيبانی خواھند کرد چنانچه امريکا. نيست

   سرکوب می شوند،خواھند يک نظام مردمی روی کار آيد که می و آنانی

با ختم اين نوشتار من به مردم شريف افغانستان خاطر نشان می کنم که با آمدن اشرف غنی شما روی خوش بختی را 

نخواھيد ديد و از امروز بد تر خواھد شد زيرا پاليسی ھای بانک جھانی ، چشم داشتن پاکستان به افغانستان و قوم گرائی 

 ی التين از طريق ،امريکای التين که توسط سران امريکاانند  مردم مۀو تعصب و حتی زندانی کردن مردم ،  شکنج

  . پوشيد ، در افغانستان به اوج آن خواھد رسيد جامۀ مردم» پسران شيکاگو «

   لطفاً يه کتابامريکابرای مطالعات البی يھود در 

They Dare to Speak out by Paul Findley, 1989 

  ببرای مطالعات پسران شيکاگو لطفاً به کتا

The Shock Doctrine: The Rise of Disaster 

Capitalism by Naomi Klein, 2007 

  برای مطالعات نيو ليبراليزم به کتاب

A brief Histroy of Neoliberalism by David Harvey,2007 

   از نگاه سوسيو پوليتيک به کتابامريکابرای مطالعات شناخت 

Democratic Imperialism: Democratization vs Islamization by Farid Younos. 2008 

  مراجعه کنيد

يک روز زيبا در زندگی من است زيرا خداوند از خلقت من يک .  و سالروز تولد من است١٣٩٢امروز دوم حوت 

ھدف داشت و آن اين است که بدون ھيچ گونه جانبداری ، محافظه کاری و ترس حقايق را برای مردم خود چه از طريق 

 سالگی برای مردم خود اداء کردم ۶٢وليت خود را درين سن ؤمن مس. ته ھا بر مال کنمه ھای تلويزيونی و چه نوشبرنام

  .و حال تصميم در دست ملت شريف افغانستان است

  

  :يادداشت

 که بعد از تقاضای به خاطر ارسال اين نوشته» شيرزاد«آقای داکترما ضمن ابراز سپاس خدمت ھمکار گرامی  - الف

» وورد«فرستاده بودند، با وقفه مجدداً آن را به فارمت » اف. دی. پی«ا، لطف نموده خالف بار اول که به فارمت م

تند، ما خالف سياست ويراستاری ھميشگی پورتال که بدون کمترين ادعائی به تصحيح اشتباھات امالئی و ارسال داش

مينه ھائی که بيشتر زير عنوان اختالفات سليقه ئی مشخص رفع کمبود ھای تايپی می پردازيم، اين نوشته را در آن ز

شده اند، با نگارش پورتال بدون مشخص ساختن آنھا ويراستاری نموده ايم، مگر در آن قسمت ھائی که فھم و به کار برد 

 از ھمه آورده ايم، باشد بيشتر{   } فزودۀ انشائی را بين عالمت ادرست آن ضروری می باشد، کلمۀ اصالح شده و يا 

و تفاوت " القاء"را به خود جلب نموده به ويژه حين استفاده از کلمات عربی مانند » يونس«توجه شخص داکتر صاحب 

آخر نه . ، توجه بيشتر شان را خواھانيميست مورد نظر بوده باشدباکه برمبنای مسألۀ تخمه و سپرم، می " القاح"آن با 

ه ھای تلويزيونی درس اسالم داده و گاھی به ترجمه و تفسير برخی از آيات اين که جناب داکتر صاحب، از طريق برنام

  .، که از نظر ما الزمۀ اول چنين کاری حداقل آشنائی با زبان عربی می باشدنيز اقدام می نمايند
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و شيوه ھای نفوذ قدرت ھای استعماری در  غنی احمد زی ف افشاء گری جناب داکتر صاحب در مورد داکتر اشر– ب

با و در بسا جھات يک جانبه و حتا موذيانه و تفرقه افگنانه است، ھر چند جديد نيست شور ھای عقب نگھداشته شده، ک

اميدواريم کسان ديگری که از فرد مذکور و يا ساير کانديد ھا اطالعات بيشتری . سخت قابل قدر و آموزنده می باشدآنھم 

  . دين شان را در قبال مام ميھن انجام دھند،ن به وطننام رنجه نموده، با افشای اين خايدارند، نيز قد

  :با چنين عنوانی آغاز می نمايندرا  جناب داکتر صاحب مطلب شان - پ

، گزينش چنين عنوانی بدان معناست که از نظر نويسنده تنھا انتخاب »انتخاب اشرف غنی يک اشتباه تاريخی است« 

 مقاله، نه تنھا شرکت به عبارت ديگر از ديد نويسندۀ. ری از آن جمعاشرف غنی يک اشتباه تاريخی است، نه فرد ديگ

به رسميت شناختن پروسۀ اشغال، به در انتخابات يک کشور تحت اشغال که تمام مقدرات آن را استعمار رقم می زند، 

نا بر داليل  و شرکت در چنين امری محکوم نمی گردد، بلکه بخيانت تلقی نشدهرسميت شناختن يک ادارۀ مستعمراتی 

  :، رأی دادن به اين جنايتکاران ھيچ نوع اشتباھی به شمار نمی رودجداگانۀ پنھان و آشکاری

عربستان سعودی و کشور  با تمام جناياتی که انجام داده و با وجود آن که ريسمان رقيت و بردگی – سياف و تيم وی -١

وانمود » بيضۀ اسالم«می بيند، چون نامبرده خود را مدافع ر گردن آنھا وھای نام نھاد و استعمار ساختۀ خليج را بر د

  .می سازد، به زعم داکتر صاحب رأی دادن به وی اشتباه نيست

با تمام جنايات و وطن فروشی ھا و وابستگی ھای رنگارنگ و چپاول دارائی ھای ملت،  - قيوم کرزی و تيمش– ٢

می دانند، انتخاب شان اشتباه » بيضۀ اسالم«آن خود را مدافع چون بازھم مشھور به اسالم ستيزی نيستند و گذشته از 

  .نيست

از قبيل افشار ھن فروشی سھيم بوده اند، نه در کشتار و جنايات ي اين بيچاره ھای نه در م- عبدهللا عبدهللا و تيم وی– ٣

 کاری انجام داده اند، نه ھم سر تاندستی داشته اند، نه  در ايجاد انشقاق و نفرت بين اقوام و مليتھای با ھم بردار افغانس

داشته اند، اگر ھمه را ھم داشته اند از ديد داکتر صاحب رأی ... در آخور روسھا، امريکائی ھا، آخوند ھای ايران و 

ناب محمدی دفاع می نمايند و ھم نقطۀ مقابل اشرف غنی » بيضۀ اسالم«دادن به آنھا اشتباه تاريخی نيست، زيرا ھم از 

به مانند جناب داکتر ، اينھا نمايندگی از شونيزم عظمت طلبانۀ مليت پشتون را به عھده گرفته استشان تۀ جناب که به گف

  .از ناسيوناليزم کور و راسيزم عريان دفاع می نمايند، لذا رأی دادن به آنھا اشتباه تاريخی نيست» يونس«صاحب 

 با اشرف غنی، و دستان خونين شان  در سوابق تحصيلیابهوجود وجوه مش اينھا ھم با تمام - زلمی رسول و تيمش– ۴

ناب محمدی نيستند، » بيضۀ اسالم«در قتل عام مردم کابل و ميھن فروشی ھای آشکار، چون باز ھم معروف به ستيز با 

شمار از ديد مفتی اعظم تلويزيون ھای برون مرزی می توانند رئيس جمھور شده و رأی دادن به آنھا اشتباه تاريخی به 

  .نمی رود

۵- .. ۶ - .. ١٠ .. - ٩ .. -  ٧ -..   

 ھمه با وجودی که به درجات مختلف يا خود در جنايات و قتل ھای عام مردمان ميھن ما حصه گرفته و يا معاونان شان

در   اشغالگران و ارتجاع ھار مذھبیگران، و ھمچنان با صد رشته و رابطه با استعمارنددر آن رذيلت يد طوال داشته ا

به شکلی از اشکال ھمه زير بيرق پيوند بوده و ھستند، رأی دادن به ھيچ يک از آنھا اشتباه تاريخی نيست، زيرا باز ھم 

  .ناب محمدی رژه رفته و به چپاول پرداخته اند» بيضۀ اسالم«فاع از د

ه نيستند که استعمار برای فکر می کنيم در اينجا جناب داکتر صاحب، در اصل قضيه دچار اشتباه شده اند، آنھا متوج

خود يک نوکر در قصر گلخانه نياز دارد، نه يک مال امام در مسجد پل خشتی؛ که اگر چنان می بود به يقين جناب شان 

  .نيز فراموش نيروھای اشغالگر نمی گرديد

  ! آقای داکتر صاحب- ت
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ھيچ يک از آنھا را اشتباه تاريخی نمی دانيم، ما نه تنھا انتخاب اشرف غنی احمد زی را اشتباه نمی دانيم، بلکه انتخاب 

. چه تفاوت دارد» خيانت«چيست و با » اشتباه«چون خوشبختانه سواد سياسی متصديان پورتال در حدی است که بدانند 

بلکه در اساس شرکت آگاھانه در انتخابات به اصطالح رياست جمھوری را در کشوری تحت اشغال و فاقد ارادۀ ملی، 

و » دين اسالم«گی شخص اشرف غنی به بعيد نمی دانيم که تبليغ بی عالقو اين را ھم . سته، محکوم می نمائيمخيانت دان

و سوار ساختن وی بر امواج دين گريزان تالش به منظور به نحوی  ،عظمت طلبانۀ مليت پشتونشونيزم انھماک وی به 

  .باشدنبوده و ھدف از آن جمع رأی بيشتر برايش نشونيست ھای پشتون 

  ! جناب داکتر صاحب- ث

حال که ضمن اين مقاله افتخار آن را کمائی نموديم تا از رشتۀ تحصيلی شما ھم اندکی مطلع گرديم، چطور است توجه 

  :تان را به اين نکته جلب نمائيم

 تان را  نموده چه بسا، دکترای»انسان شناسی«پولوژی يعنی ومطالعاتی که در رشتۀ انترتحصيالت و با در نظرداشت 

ھم در ھمان رشته به دست آورده باشيد، چطور است اندکی با در نظرداشت آنچه خوانده و بر مبنای ھمان خواندن از 

 علمی آن نيز استفاده می نمائيد، تئوری خلقت کائينات و انسان را به مثابۀ قطره ای از يک بحر در آن ميان، از ديد رتبۀ

 روز، به بحث گرفته، خوانندگان و ھمکاران قلمی ما را در چنان ۶انسان ظرف قرآن و خلقت تمام کائينات من جمله 

  .ارشاد بنمائيدنيز زمينه ای 

 AA-AAادارۀ پورتال 

 

 


