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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ دسمبر ١٨
  

  "اشرف غنی"ًآيا واقعا 
  پرست است؟يک شخص درست گفتار و وطن

  

، که به "اشرف غنی احمد زی"ن، به رئيس جمھور فعلی افغانستا" مردمی "و" وطن پرست"، "راست گفتار"صفت 

را ندارد، از " آقا" و سائر اشخاصی مانند آن ھا، استحقاق و افتخار دريافت لقب "عبدهللا" ،"کرزی"عقيدۀ من، مانند 

 تلويزيونی، با توجه به کار نامه ھای بيشتر از يک سال وی و شکايات ۀ، طی يک مصاحب"روالغنی"طرف خانمش، 

  . مجموع اعضای حکومتش، استنباطی است به غايت اشتباه و باطلقاطبۀ ملت از وی و از 

ً است، واقعا انسان درست گفتار و درست کردار و وطن پرست و مردمی است؟ "اشرف غنی"آيا اين شخص، منظور 

برای دريافت جواب صحيح به اين سؤال، می خواھم به برخی از وعده ھا و کار ھای وی از دورۀ پيش از آغاز 

ًت، آنگھی که کمپاين انتخاباتی وی ھنوز رسما شروع نشده بود، تا امروز رجوع کنم تا ديده شود که اين زن و انتخابا

  !بند به گفتن حقيقت ھستند، و چقدر قابل اعتماد می باشندی شوھر چقدر پا

و از طريق مھار آب يکی از وعده ھای اين رئيس جمھور در روز ھای قبل، و در ايام انتخابات، به مردم اين بود که  ا

ون خانوادۀ افغان را صاحب شغل خواھد ساخت، زراعت کشور را ميکانيزه يا صنعتی، يھای افغانستان درحدود يک ميل

  . و دسترخوان مردم را پر و رنگين می سازداءکشور را معمور و آباد، از درک توليدات زراعتی خود اکتف

نه تنھا . ری از تحقق اين وعده نه به نظر می رسد، و نه محسوس استيک سال و چند ماھی از اين وعده گذشت، ولی اث

 کشيده و فقيرما نيست، که کار برای مھار آب ھا، که اولين مرحلۀ الزامی ءخبری از دسترخوان پر و رنگين مردم بال

ر قبل بر آن مردم اگ. نيز ديده نمی شود) يون خانواده در کشور ما استلبرای يک مي(برای توسعۀ زراعت و ايجاد شغل 

  ! خوان ھم خبری نيسترصاحب دسترخوانی بودند، امروز از دست

 خانم وعده نموده بود، طوری که امروز بعد از بيشتر از يک سال "روال"در مورد صنعتی شدن کشورھم، که شوھر 

ای جمعی کشور می ديده می شود، به جای رشد صنعت و ايجاد فابريکه ھای جديد، مطابق ارقام و آماری که رسانه ھ

 فابريکه ای که در زمان رئيس جمھور پيشين ساخته شده بود نيز از کار افتاده و درھای آن ھا ١٢٠٠دھند، بيشتر از 

  !  فابريکه مسدود شده است١٣٠تنھا در ھرات بيشتر از . بسته شده است

، اقتصاد کشور بدتر شده است و "دويچه وله"در مورد بھبود اقتصاد، مطابق گزارش اتاق تجارت و صنايع، به قول 

اين منبع ھمچنان از زبان . سرمايه داران ورشکست شده و صنعت کاران مجبور به تغيير کسب و کار شان گرديده اند
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ی که رئيس متأسفانه تمام شعار ھا و صحبت ھائ، می نويسد که "ھاشم رسولی"سخنگوی اتاق تجارت و صنايع، آقای 

. تند تنھا به حد شعار باقی ماند، حتی صحبت ھای آن ھا ھنوز روی کاغذ ھم نيامده استجمھور و رئيس اجرائيه داش

 خانم نشنيده است؛ در غير آن به صادق القول بودن و به وطن پرست بودن و مردمی "روال"ًاين صحبت ھا را حتما (

ه ھای قبل و ضمن انتخابات  و ھم به يقين که وعد بودن شوھرش با چنان اطمينان و شدت و قوت تأکيد نمی ورزيد

  !!)شوھرش را فراموش کرده است

در باب عدم ايجاد شغل در سکتور زراعت فکر نکنم نيازی به دليل و برھان باشد، زيرا چون وعدۀ رئيس جمھور مبنی 

بر مھار دريا ھا و صنعتی ساختن زراعت عملی نشده است، طبيعيست که اشتغال زائی ھم در اين بخش نمی تواند 

عالوه بر اين، گذشته از اين که، خالف وعدۀ رئيس جمھور، کاری برای مردم ايجاد نشده است، با . رت بگيردصو

  .  در صد کارگران شرکت ھا و فابريکه ھا از کار اخراج شده اند۵٠ تا ۴٠تأسف قرار گفتۀ ھمين منبع در حدود 

انتظار استخدام کارگر يا کارمند، جديد و مزيد بر وقتی کارمندان يا کارگرانی که صاحب شغل ھستند بيکار می شوند، 

  ! آنچه شامل کار بوده اند، امری خواھد بود بسيار ابلھانه

 خانم سری به بازار کابل می زد، قبل از اين که مصاحبه کند، به چشم سر، و به گوش ھای خود می ديد و "روال"اگر 

نسبت به ...  گرد و صاحبان کراچی و رستورانت و ھوتل ومی شنيد، که از دکاندار تا تبنگ فروش و فروشندۀ دوره

  .کاھش درآمد و عايد خويش و نزول قدرت خريد مردم شکايت دارند

فکر می کنم ھم به " آريانا افغانستان"وجود ھزارھا زن و دختر تن فروش و حامله ھای خيابانی به قول وبسايت 

 و ھمکاران و حاميان خارجی "عبدهللا" و "اشرف غنی" يست بر پشانی" black mark"اصطالح انگليسی زبانان 

  .شان

سيل مھاجرانی که نسبت بی کاری و فقر و نبود امنيت وطن را ترک نموده با ھزار ھا مشکل، حتا با به خطر انداخن 

رف اش"جان خود و زن و اوالد معصوم شان، می خواھند خود را به جای امنی برسانند، بھترين سند برای بی کفايتی 

 خانم با کدام عقل و سنجش و با کدام معيارھا و با کدام "روال"نمی دانم .  و تيم کاری شان  است"عبدهللا عبدهللا" و "غنی

 شخصی درست کار و درست گفتار و وطن پرست و مردمی  و فعال و "اشرف غنی"دست آويزی ادعا می کند که 

  کارکنی است؟ 

 دارند؟ آيا اخبار روزانۀ رسانه ھای غير دولتی را گوش می دھد؛ يا می خواند؟  خانم در افغانستان تشريف"روال"آيا 

ًمن شخصا فکر نمی کنم، زيرا اگر او در افغانستان می بود، حالت زار مردم، فساد موجود مالی، اداری و سياسی در 

ون ترديد ھمه کمی ھا و کاستی افغانستان را می ديد و به روزنامه ھا نظری می کرد و به تلويزيون ھا کوش می داد، بد

ھا، و ھمه نارسائی ھا و بی کفايتی ھای دولت، به ويژه کمی ھا و کاستی ھا و بی کفايتی ھا و دروغ ھای شوھرش را 

  !نمی ناميد... می ديد و او را شخصی درست گفتار و درست کردار و امين و وطن پرست و مردمی و 

 اين است، که او خالف وعده ھايش افراد مسلکی "اشرف غنی"ده نبودن مدرک ديگر برای صادق القول و صادق الوع

، "سلطان زوی"، " مسعوداءضي"، "دوستم" ،"محقق". و صاحب تخصص را در رأس ادارات دولتی نصب نکرد

طورمثال، ھيچ کدام نه ه  وزير خارجه و چندين انسان ديگر، ب"ربانی" سرپرست وزارت دفاع ملی، "استانکزی"

  . تند و نه در حد تخصص تحصيل کرده اندمسلکی ھس

 "دوستم" "اشرف غنی".  از اين ميان، به قول خود اشرف غنی، منتشره در وبسايت کابل پرس، يک قاتل است"دوستم"

اما، در ايام انتخابات سخنش را . اعالم نموده بود" قاتل شناخته شده"، يک "کرزی"را سال ھا قبل، در دوران حاکميت 

و را تبرئه کرده با بی شرمی به عنوان معاون خود انتخاب نمود؛ تنھا برای کسب رأی مردمانی که از پس گرفت و ا
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، چه در زمان به اصطالح "کارمل ـ نجيب"ً واقعا چه در زمان "دوستم"که   پشتيبانی می کردند؛ درحالی"دوستم"

زاران مصيبت و فاجعه آفريد و ده ھا ھزار جھادی ھا و چه در زمانی که امريگائی ھا به افغانستان حمله نمودند، ھ

  . انسان را به قتل رساند

ی و وحشی را به ئوطن پرستی و مردم گرائی و صداقت در پندار و گفتار و کردار آيا ھمين است که يک قاتل حرفه 

 و "ومیعل" و "اتمر" ، "محقق"ھمين طور !! کرسی معاونيت رياست جمھوری انتخاب و بر گردۀ مردم سوار کنيد؟؟

کسانی ديگری را که تا ديروز عالوه بر اين که صد ھا و ھزار ھا انسان را کشته اند و خانه ھای مردم را خراب ساخته 

يا ! اند، در خدمت ايران و پاکستان و روس بودند ــ و با احتمال زياد ھمين اکنون ھم در خدمت اين کشور ھا ھستند

  !بی محافظه کار را فاقد توانائی کار و "دانش"

ًاخيرا رياست .  بود که قبل، و در ايام انتخابات به مردم داده بود"اشرف غنی"مبارزه با فساد، يکی ديگر از وعده ھای 

 ادارۀ دولتی پول برق شان را که چيزی بيشتر از دو ميليارد و دو صد ــ يا ھفت صد ــ ٢٧ يا ٢۵برشنا اعالم نمود که 

 که به گمان زياد در شھر کابل زندگی می کنند و از جريانات به "فقير فقير"آقای .  نپرداخته اندميليون افغانی می شود

خوبی مطلع اند، طی يک طنز زيبا نوشته می کنند که پول برق تمام ادارات دولتی از جانب وزارت ماليه در بوديجۀ اين 

ول کجا شده و چرا به شرکت برشنا پرداخت نمی اين پ. ادارات تخصيص داده شده و به اين ادارات پرداخت شده است

با اين ھمه دريا و آب، آيا شنيدن . شود؟ سه يا چھار روز قبل شنيدم که در نظر است از ازبکستان بازھم برق وارد گردد

   خانم؟"روال"اين چنين اخبار قابل حيرت نيست؛ 

ز طرف کميسيونی متھم به اختالس شده بود  ا"کرزی"، که ھم در زمان "زاخيل وال"، "اشرف غنی"مشاور اقتصادی 

 ھنوز در کنار ؛ آن را تعيين کرده بود"اشرف غنی" از سوئی کميسيونی که خود "اشرف غنی"وھم در دوران خود 

 که قول مبارزه با فساد را داده بود، و صادق القول ھم است، چرا در مورد "اشرف غنی". رئيس جمھور کار می کند

  ت اختيار نموده است؟اين انسان فاسد سکو

 نگذشته بود که موضوع آن روی دست گرفته شد، ھنوز "اشرف غنی"قضيۀ کابل بانک، در حالی که يک ھفته از کار 

استفاده از قدرت وءس...  يا فروش تکت ھواپيما ھا وه در اجار"سلطان زوی"دست بازی ھای . پای به پای نشده است

 صد روز اول کار رياست جمھوری، که وعده نموده بود ۀ عدم اجرای برنام."اشرف غنی"مقامات بلند رتبه و سکوت 

  . اعالم شد ًاصال دروغ ھای شاخداری بودند که با بی شرمی تمام و با تعجب و حيرت مردم از اين ھمه ديده درائی،... و

 به نحوۀ کامل تکميل نشده ًکابينه که تا کم و بيش شش ماه بعد از اعالم حکومت وحدت ملی اصال معلوم نبود، ھنوز ھم

بزرگ ترين ناکامی دولت عدم توزيع ! وزارت دفاع، يکی از کليدی ترين وزارت ھا، تا ھنوز وزير ندارد. است

ًافغانستان در واقع فعال بدون مجلس نمايندگان . شناسنامه ھای الکترنيک بود که سبب عدم برگزاری انتخابات مجلس شد

  ؟ "اشرف غنی" کيست، غير از مسؤول اين کاستی در کار. است

کار تحقيق و بررسی تقلباتی که در ايام انتخابات از سوی کميسيون به اصطالح مستقل انتخابات شده بود، با وجودی که 

در توافق نامه ای ميان رئيس جمھور و رئيس اجرائيه قيد شده بود که به اسرع وقت شروع می شود، ھنوز ھم شروع 

يسيون م، رئيس داراالنشای ک"امرخيل".  شوداء می ترسد که مبادا تقلب ھايش افش"شرف غنیا"چون " چرا. نشده است

انتخابات، با آن که بالفعل در تقلب گرفتار شد، به جای اين که مورد بازپرس و تحقيق و مجازات قرار بگيرد، با چندين 

خرج يک روز اين انسان، . زاد می گرددو معاش گزاف دولتی آ" بادی گارد"موتر جيپ لندکروزر ضد گلوله و چندين 

ھمين است نشان صداقت و . بی گمان برابر خواھد بود با مصرف زندگی پنج ھزار انسان بی نوا در کشور در يک روز
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 که "کرزی"؟ برای اين که سياه کاری ھای دگردی قرار نمی گيرمورد پيرا اين انسان چ! ؟"اشرف غنی"مردمی بودن 

  !  می شوداء صورت گرفته بود، افش" غنیاشرف" خود ۀبه موافق

، تنھا در جنوب کشور ھر از گاھی کله کشک می کرد، اينک ولسوالی پشت "کرزی"طالب که تا ديروز، در زمان 

ی به نام گروه ئ و در شھر جالل آباد راديو در دانشگاه ھا رخنه می کند. ولسوالی و شھر پشت شھر را اشغال می کند

  … به فعاليت آغاز می نمايد وديگری به نام داعش 

چگونه شما يک انسانی را که وزير خارجۀ :  خانم دارم"روال" تنھا يک سؤال از "اشرف غنی"در باب وطن پرستی 

کشور مستقل يک کشور بيگانه می آيد و وی را به کرسی رياست جمھوری می نشاند، وطن پرست می خوانيد؟ در کدام 

 يک کشور ۀًانسان وطن پرست، يک انسان واقعا آزاد و مستقل و ملی از جانب نماينديد که يک جھان شما شاھد بوده ا

غير به مقام رياست جمھوری نصب گردد؟ می خواھم شما لطف کنيد و فقط يک کشور آزاد و مستقل را به عنوان نمونه 

  !! در تاريخ به من معرفی کنيد

 و "شاه شجاع" و "کارمل"ست، چرا شما و امثال شما وطن پرستی، آزادگی و استقالل و ملی گرائی اگر ھمين ا

می خوانيد؟ اين ھا چه کاری کردند که شوھر شما و …  و امثالھم را خائن و وطن فروش و"ن خاناعبدالرحم"

   نکرد؟ "کرزی"

نفع .  در دوران کاری اش کرد، امضای موافقت نامۀ امنيتی بود؛ آنھم به نفع امريکا"اشرف غنی"تنھا کاری که 

افغانستان در عمل از اين موافقت نامه چه است؟ طالب حضور دارد، جنگ پايان نيافته است، حکومت ھنوز به دست 

سود اين موافت نامه برای ما ... باند ھای مختلف است، مردم کشته می شوند، مداخلۀ پاکستان ھنوزھم قطع نشده است و

  چه بود؟  

 و تأسيس حکومت به "جان کری" رخ داد و منتج به آمدن "بدهللا عبدهللاع" و "اشرف غنی"آيا  کش مکش ھائی که ميان 

 اگر "اشرف غنی"اصطالح وحدت ملی، که خيلی ھا آن را حکومت خيانت ملی می خوانند، کار وطن پرستانه بود؟ 

نظم و ھم خوردن رًواقعا يک انسان وطن پرست می بود، اعالم می کرد که برای جلوگيری از تشتت و پراگندگی و ب

اداره در کشور و پيشگيری از وقوع نفاق و دشمنی و جنگ که در اين شرائط سم مھلک و کشنده ای است برای کشور، 

  !!يا آن ديگرش. من می خواھم به شکل داوطلبانه از کانديدای رياست جمھوری و از رياست دست بکشم

ين چنين انتظار دارند، نه اين که حتا به قيمت از مرد وطن پرست، دور انديش و صاحب خرد، در چنين شرائطی مردم ا

ن ھم دستخوش بحران و نفاق و جنگ و ھزار بدبختی ديگر است، بکوشد به ھر آبر باد دادن ھستی کشورش که بدون 

در فکر خود بودن است، نه . اين کار خود خواھی است، نه وطن خواھی! نحوی که شده به رياست کشور دست پيدا کند

و ده ھا و صد ھا موضوع و مطلب ديگر، که  آن !! عشق به خود است، نه عشق به مردم و خاک. بودندر فکر مردم 

  !! ھری است بر سند محکوميت شوھر شماُھمه م!  خانم عزيز"روال"چنان عيان است، ھيچ حاجت به بيان نيست؛ 

 ھستيد، و بايد بر طبق اين اصل اين شما ھم يک زن. ًتقريبا ھر زنی می کوشد که از شوھرش دفاع کند! گناه شما نيست

 نمی ورزند، که اءتنھا زنانی از اين امر مستثنأ ھستند، يعنی تحت ھيچ شرطی از گفتن حرف راست اب. کار را بکنيد

خود را اولتر از زن، يعنی ھمسر بودن کسی، انسانی به حساب بياورند که در برابر، وجدان و در برابر يک کشور و 

شما، اما، می بخشيد، اگر با اين صراحت اين واقعيت را بيان می کنم، .  ًن اخالقا مسؤول احساس کننددر برابر مردم آ

  . از سخنان تان معلوم می شود، که در شمار اين چنين زنان دارای قدر و بزرگی قرار نداريد

 يا شوھر باشد، انسان است، خوب است، اگر  آدم در کنار زن يا شوھر خود باشد، ولی چون انسان پيشتر از اين که زن

  !الزم تر است که پيشتر و بيشتر در کنار انسان ھا باشد تا در کنار زن يا شوھرش
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 نيز قبل و در روز ھای انتخابات چنين وعده ھائی را به مردم به گونه ديگری داده بود، اما در اين "عبدهللا عبدهللا" البته 

 و اين که چقدر اين انسان صادق الوعده به قول خانمش به وعده ھايش "نیاشرف غ" تنھا به کارکرد ھای خواستمجا من 

  !نمايموفا نموده و نشان داده است که يک انسان صادق القول است، تمرکز 

    

١٧/١٢/٢٠١۵  

 

 


