
 

 

 
 استاد صباح

 

 اشرف غني احمدزياز شهکارهاي
  ( دوم) بخش  

 ميخري؟؟؟!  کاکا
 سرد يسرد   يک روزيياد دارم 

 می گذشت ازکوچۀ ما دوره گرد
 می خرم نمی زد: کهنه قالي فرياد

 توشک نووکمپل بالين مي خرم
 کاسه و ظرف سفالی می خرم

 خالی می خرميي گر نداری کوزه 
 بستحلقه پدراشک در چشمان 

 عاقبت آهی کشيد بغضش شکست
 اول ماه است ونان درسفره نيست



 ای خدا شکرت ولی اين زندگيست؟
 بوی نان تازه هوشش برده بود

 مادرم هم روزه بود، مصيبتاز
 بيرون دويد چون باد بهخواهرم 

 سفره خالی می خريد؟.کاکا ! گفت 

 که ميگويد که ارگ ، غني واطرافيانش مردمان بداست؟؟؟

 
 پرست کيست؟؟؟ وطن

 .هرچيز گرامي داريدوطن خويش را فزونتر از ،دوم استوطن مادر
 .استقالل پيشرو برهرانديشه باشدميهن دوستي بايد مقدم برهركاروخود مختاري و

ميل داشته باشد عملي شدن آرمانهاي ،عشق ورزيدن به ميهن عبارت ازاين است كه انسان با تمام قوا
 بشري را در آن مشاهده نمايد و به قدر قوه ي خود در راه كارياري نمايد. 

 .عشق وعالقه به وطن وآب و خاك مانند عالقه به پدرومادروزن و فرزند امري طبيعي است
 .صميميت وعواطف واحساسات نسبت به ميهن بايد مافوق همه ي احساسات و عواطف باشد

 توفان
  باد سحر  كــــــوهي بلند آمد   سر

 داد خبر آمــــد  كه مي  ز توفاني 
 لرزيد  ه ــــريش ما از باغ   نهـــال 

 .  به خاك افتــاد ومرغ ازچهچه افتاد

 وزير اطالعات و فرهنگجوان مردانه محترم جهاني استعفای 
در صفحه شخصی خود « عبدالباری جهانی»اعالم شده،  ، دليل استعفای وزير اطالعات و فرهنگ«بيماری»در حالی که 

فيسبوک در ود درجهانی که از سمت خود استعفا داده، در صفحه شخصی خ .در فيسبوک داليل استعفايش را نوشته است
جمهوری اداره موازی با وزارت اطالعات و فرهنگ ايجاد شده بود که  مورد داليل استعفايش نوشته که "در ارگ رياست

 ".صالحيت کرده است کرد، بلکه عمال وزارت را فلج و بی نها کارهای روزمره وزارت را مختل مینه ت
ابتدا "بيماری" دليل آن اعالم شده بود اما رياست جمهوری هنوز ودر خبر استعفای جهانی ده روز قبل منتشر شد

اش پذيرفته نشده و در اين  در وزارتخانههای جديد  اکثر پيشنهادات وی برای انتصاب .استعفای جهانی را نپذيرفته است
های اجرايی برای تغيير و جابجايی دست ارگ رياست جمهوری يا  تواند کار شود چون صالحيت وزارت کار نشده و نمی

در صورتی که رئيس جمهور حداقل در هفته يکبار وقت مالقات با وزيرش نداشته باشد  .کميسيون اصالحات اداری است
 .هايش دست مشاوران چاپلوس و مغرض باشد، از وزير انتظار کار و فعاليت نبايد داشت مالقات  و همه

های اصلی و فرعی رسيدن  وی در نوشته خود افزود: خود رئيس جمهور شخص بدی نيست اما کارمندان ارگ همه راه
ر بار برای نيم ساعت با جهانی اعالم کرد که در دوران وزارتش تنها چها .اند به وی را به دليل غرايض شخصی بسته

کنند، وی  غنی ديدار می رئيس جمهور افغانستان مالقات کرده و در حالی که برخی وزرا در هفته دو يا سه بار با اشرف
 .سابق فرهنگ همچنين وضعيت اکثر وزرا را مشابه خواندوزير .ماند ها برای مالقات با رئيس جمهور منتظر می ماه



نورالحق »رئيس سابق امنيت ملی،  ، رحمت هللا نبيلاقوام وقبايلزير سابق قبايل و امورو« ب منگلگال»پيش از اين 
والی هلمند، يوسف « ميرزاخان رحيمی»وزيرسابق معادن و نفت، « داودشاه صبا»، داخلهوزير سابق « علومی

قندهار وهماهنگ کننده امور ليس واليت وپ قوماندان« عبدالرزاق»نرال جنورستانی رئيس کميسيون مستقل انتخابات و 
 .امنيتی ناحيه جنوب غرب نيز از سمت خودشان استعفا داده بودند

 جنون قدرت خواهي وفکري شاخ ودم دارد؟؟؟

 
 سخنان پاي درهوا

بند آبی در  هفدهماه بعد، دوازده ماه ها ازين حرف جنون آميزسپري گرديد ، غنی احمدزي گفته بود که 
 .ماه بعددوازده شود. غنی خودش قيد کرده بود که ف کس   واليت ساخته می هفده

 وطن
 درغم تو ان شدم پير! اي وطن

 تو   ماتم دارمبه سوز سينه 
 نوشتند غمگين سرشتی برمن 

 .که حسرت برکشم با هردم تو 
 :های عبدالباری جهانی، وزير پيشين اطالعات و فرهنگ  ناگفته

 .های کلتوری و روسا پذيرفته نشدند  برای تعيينی و تبديلی ُمعينان، اتشه اکثريت پيشنهادات من -
نيم ساعت  -حيث وزير، چهار بار، نيم   و نيم سال مسووليت من به  برای پيشنهادات و حل مشکالت، در بيشتر از يک -

 .کشيدمهم برای هر بار ديدن تا چهار ماه انتظار   جمهور برايم داده شد، آن  مالقات با رييس
اش برای   سوی او را، کارمندان ارگ  های اصلی و فرعی رفته به  جمهور آدم بدی نيست؛ ولی راه  شخص رييس -

 .های شخصی، بسته اند  غرض
هايش به دست اشخاص   بار برای ديدن وزيرش وقت ندارد و تمام مالقات  از کم هفته ای يک  جمهور کم  اگر يک رييس -

 .تواند باشد. اين مشکل برای اکثريت وزرا است  کار و فعاليت از وزرا نمیمغرض باشد، پس توقع 
 .توانند  جمهور ديده می  سه بار با رييس -اما وزرا و کارمندان نازدانه ای وجود دارند که هفته ای دو  -
  علت مالقات با رييسها جهت مالقات و تقاضای معلومات در مورد   ماندن وزير برای ماه  نکردن وزير، معطل  مالقات -

شود، بلکه توهين به يک   نشدن آن به وقت می  تنها باعث ُکندی کار و عملی  هم با ايميل، نه  جمهور توسط سکرترش آن
 .وزير نيز است

صالحيت ساخته است و تا   جمهور يا قصدا و يا توسط مشاورينش، وزارت اطالعات و فرهنگ را عمال فلج و بی  رييس -
 .خبر دارم، حال اکثر وزرا چنين است جايی که من

است که من مطلقا صالحيت نداشتم و تقريبا تمام   اگر در وزارت اطالعات و فرهنگ کاری نشده است، يگانه دليل اين -
 .ها را ارگ و اداره مفسد اصالحات اداری از من سلب کرده بودند  صالحيت

 ؟؟؟خواهم گفتباکه 



 
 ۲۱ان قرن  بی سواد

 کسانی نيستند که نمی توانند بخوانند و بنويسند بلکه کسانی هستند ۲۱بی سوادان قرن 
 . . . که نمی توانند آموخته های کهنه را دوربريزند ودوباره بياموزند

 باکه گويم؟؟؟
 ؟با که توانم گفت ديوانگي راشرح اين 

 يافتم به يقين خواهم گفت گرگوش دل 
 برو وقومگراييبند عيش و نوش تو در

 .زين پس سايه گرپذيرد سخن خواهم گفت
مبارک باشد صاحب  : شترراپرسيدن باالي خوب است وياپاياني ؟؟؟ وميدانيد که شترچه گفت؟؟؟.... ازخرسوال کردند

ع به من ندارد اوبارش رامي برد ومن بارم را..... تازمانيکه خود افغانان فپسرشدي وي بدون مقدمه گفت : ن
س جمهورديوانه وخود خواه تصميم نگيرد وهيچ کسي ديگردلش بحال اين ملت نخواهد سوخت . درسرنوشت کشوروري

 ....ازريگن تا بارک اوباما وضع کشورماچنين است وبعدهم کاري سودمند ي انجام نخواهد شد

 واي برتو!

 
 بي عاطفگي

هم بدون خجالت و  اگرباخونسردی گناهان خورد را مرتکب شديم ، روزی می رسد که بدترين گناهان را
 . پشيمانی مرتکب می شوبم

 نان آور
  رود  به من داد میآب دستی كه نان و

 رود من مرده بودم او كه مرا زاد می
 گذرد بی صدای او اين روزها كه می

 رود ايست كه در باد می تقويم پاره
 از من مخواه آينه باشم که در دلم

 ؟مگرازياد می رود هستي ديرينهيک 
 او قفسی تنگ بود و حال بودن برای

 مرغ از قفس پريده و آزاد می رود



 خود سوخت وساخت باغم زندگي 
 .می رود آن کس که بنمود مرا شاد

جرم جعل  هگل فقط ب وطن از دست داده و فعال گدايی می کند، ولی شربتسه فرزند خود را در راه دفاع از مادراوزبيکي
يده جالب است. رييس جمهور به پاس قهرمانی برابر اين دو پدارگ درزداشت شده بود، اما واکنش سند هويتی با

شربتگل، از او در ارگ به گرمی استقبال می کند و به او ازپول بيت المال يک باب خانه می دهد، اما به مادر سه شهيد 
ييس جمهور، ولی مادر ش به چند می ارزد. آيا دليل اين يکبام و دو هوا اين نيست که شربتگل ازتبارروننمی گويد که خ

 .سه شهيد از تبار ازبيک است؟

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تفکرم

  

 اشرف غني احمدزي
عهد شکنی با فتنه گری و دروغ نمی با تزوير و ريا با غرور وتکبربا بدقولی واشرف غني احمدزي ! 

انگيزه است ارزش مردم سرزمين خويش بی نکه به سرنوشت ميهن وا و  توان ادعای انسانيت داشت.
 .ياد کردن ندارد

 چرا؟؟؟
                  چرابي عاطفه اين روزگار است ؟؟؟

 که هر کس با دلم ناسازگار است 

                    غني احمدزي هرچه  کرده اي  تو
 گار است . به تقويم سياهي  ماند

 .کسی که از عزت و آزادی وطن دفاع ميکند اينگونه زندگی دارد 
 .؟که شما برای او خانه ميدهد  ؟؟؟اما شربت گل کدام قهرمانی کرده است

 بس شعار عدالت مبارزه با تبعض يک قصه مفت است 
 تا هنوز تعصبات قومی و تبعض در کشور روان است 

 رييس جمهور از کيسه خليفه ميبخشد ،
 !رئيس جمهورغنی ميزبان شربت گل بود

 
 . دردفاع از وطن از داده است و درخانه کرايی زنده گی ميکنداين جوان دو چشم و يک دستش 

 شربت گل صاحب يک باب آپارتمان شد ، مبارک اش باد.
يکی برای وطن چشمش کورشد و معاشش داده نميشود و ديگری تا زندانی نشد خيال برگشت به  !اوج تبعيض قومی

ه لطف و مرحمت رييس جمهور قرارنميگرفت ...ده ها زن اگرشربت گل پشتون نميبود مورد اين هم .افغانستان را نداشت
در بد ترين شرايط با همه مشقت ها زندگي ميكنند مانند هم سران و خانواده هاي افسران كه به شهادت رسيده اند اما 

 ... رييس جمهور از آنها ياد هم نميكند ،نبايد فراموش كنيم شربت گل اگر مجبور نميشد هرگز افغانستان نميآمد



شرف غنی و بی بی گل به جای اينکه از شربت گل خالفکار، تقلبکار و مجرم درارگ استقبال، تقديروکليد يک باب خانه 
را به او بدهند، بهتر بود از عبدهللا جان سرباز پوليس ملی که چشم، دست و سالمتی خود را در راه دفاع از وطن و 

اما چه کنيم که اينجا افغانستان، يعنی فاسدترين  .نه را به او می دادندمردم خود فدا کرده است، تقدير و کليد يک باب خا
 .کشور جهان و همه چيز دراين خرابستان برعکس است

 کارت چه نامي ميگذاري؟؟؟ غني احمدزي به اين

 
 تاريخ

 گاه روزگاز خواسته تفکر فاسدی را رسوا کندهر :به شهادت تاريخ 
  . . به او قدرت مطلق داده است

 ميداني؟؟؟
 خدا شودوقتی که سيم حکم کند زر

 وقتی دروغ داور هر ماجرا شود
 هوای زيست وقتی هوا هوای تنفس

 سرپوش مرگ برسر صدها صدا شود.
قابل فهم باشد. شربت گل احمدزي گرايي اشرف غني تعصبستقبال بي پيشينه ارگ از شربت گل تنها ميتواند با فورمول ا

سرمايه عامه برايش خرچ ميكنند ونه اخراج او از ه است كه اين گونه با دست باز ازافغانستان زدنه تاجي به سر مردم 
شربت گل اسناد هويت پاكستاني را جعل كرده است وجعل اسناد در  .پاكستان جنبه سياسي دارد تا شايسته دلجويي باشد

تمام كشورهاي دنيا جرم بزرگيست. صدها نفر به همين جرم در پاكستان، افغانستان وكشورهاي ديگر زنداني هستند. 
مه هياهو برخورد نهادهاي قضايي پاكستان با پرونده شربت گل هم كامال متساهالنه وتوأم با تخفيف بود. دليل اين ه

 وسياسي سازي مساله حقوقي از سوي ارگ چيست؟ 
اگر بحث چشمان آبي شربت گل مطرح بود كه چهل سال از آن زماني كه او با آن چشمانش به شهرت جهاني رسيد 

 ميگذرد در اين مدت اين آدمها چرا از او يادي نكردند وحاال كه نام او به عنوان "مجرم" تيتر رسانه ها شده است برايش
بساط تكريم چيده اند. اين يعني اينكه در افغانستان يك گروهي فراتر از قانون وسرنهادن به معيارهاي مدني هستند كه نه 

  .تنها در افغانستان بلكه در بيرون از آنجا هم نبايد ملزم به پيروي از قانون باشند
فراقانوني تبار او است. همان وجهه يي كه  در قاموس ارگ كابل، محاكمه شربت گل به جرم جعل اسناد توهين به وجهه

 .به استقبال تروريست بين المللي يي چون حكمتيار فرش سرخ ميگستراند، براي شربت گل خانه ونهاد خيريه ميسازد
مليونها مهاجر ما در كشورهاي مختلف به شمول پاكستان مورد توهين وتحقير قرار ميگيرند وحقوق وكرامت انساني 

شود اشرف غني عين خيالش هم نيست. سربازان ما در جبهه هاي جنگ براي حفظ قلمرو قدرت غني شان لگدمال مي
جان ميدهند وخانواده هاي شان بي پناه ودربدر به دنبال نان ومسكن ميگردند اشرف غني هيچ خبر نميشود ولي از كيسه 

است. شربت گل اگر پشتون نميبود هرگز  خليفه براي كسي ميبخشد كه به جرم جعل اسناد از يك كشور ديگر اخراج شده
 .اين شانس را نداشت

 شهرخربوزه نيست؟؟؟



  

 جهان سوم
 كـس بخـواهـد مـمـلكـتـش را آبـاد كـنـد خانـه اش جـهـان سـوم جـايی اسـت كـه هـر

 كـس بخـواهـد خانـه اش را آبـاد كـنـد ، بـايـد يـرای ويـرانی خـراب مـی شـود ، وهـر
  .بكـوشـد مـمـلكـتـش

ارگ رياست جمهوری اعالم کرده است  شربت گل از پاکستان به جرم جعل کاری اخراج و در کابل کليد خانه دريافت کرد
که شربت گل، زن افغانستانی که به دليل چاپ عکسش بر روی جلد مجله نشنال جئوگرافيک به شهرت جهانی رسيد، 

شربت گل امروز  و روال غنی، بانوی اول قرار گرفته است.احمدزي  امروز به کابل رسيده و مورد استقبال اشرف غنی
آمديد گفت. دراين ديدار به او  آمديد گفت و بانوی اول افغانستان به او خوش به کابل رسيد، رئيس جمهوری به او خوش

آموزش فرزندانش اش در شهرک قصبه داده شد. رئيس جمهوری دراين ديدار به شربت گل وعده داد که برای  کليد خانه
 و برای درمان صحت خودش توجه خاص خواهد کرد.

شربت گل به افغانستان آمد و صاحب زمين و موتر و آپارتمان و پول و عزت و مقام شد. يعنی اگر پاکستانی ها او را به 
دری شربت زندان نمی انداختند شايد تا سي سال ديگر ما غير از پوسترهای شربت گل با چشمان سبزش حتی شينگ چا

باز هم خير ببيند که به کشور برگشت و خيال همه راحت شد. از شما عزيزان هم خواهشمندم روی   .گل را نمی ديديم
چشمان تان کار کنيد شايد يک عکاس خارجی بيايد و داخل عمق چشمان تان چيزی پيدا کند و تصوير شما جهانی شود 

در نتيجه همه دنيا برای چشمان تان مظاهره کنند و پای شما به ارگ  وسي  سال بعد بخاطر چشمان تان بيفتيد زندان و
 .رياست جمهوری برسد و همه به استقبال چشمان گرامی تان تا ميدان هوايی بيايند

 
 .اما چند پرسش مطرح است

کمی به فکر اين  ورزيد و به فکر او شده بود، آنگاه که سفير افغانستان در اسالم آباد برای آزادسازی شربت گل تالش می
های پاکستان چند شربت گل، آقاگل و قندی گل ديگر افغانستانی زندانی اند و آنان هم عين حق را  هم آمد که در زندان

 !باالی دولت شان دارند؟
کرد؛ آيا اين به فکرش آمد که  اشرف غنی احمدزي وقتی کليد خانه را به شربت گل می داد و کودکان او را نوازش می

های نيروهای شجاع امنيتی اند که برای اين دولت و اين ملت جان  هايشان بازمانده زن بيوه و کودک يتيم که خيلی هزاران
از دنيا چند شربت   وزارت خارجه کمی به اين فکر آمد که در هر گوشه !شان را فدا کردند، در چه سرنوشتی قرار دارند؟

شايد باز هم نياز به يک عکاس  ...های ديگر«آيا»سيدگی شود و خيلی ها افتاده باشند و برايشان بايد ر گل در زندان
 .اش شود فکر ساير شهروندان مظلوم  باشد تا دولت به« نشنال جيوگرافيک»

 احمدزي غني اينهم حکومت اشرف 



 
 عجب عصري

وفاداران تنها هستند، پارسايان  ،عصری ست که انديشه ها فلج است ، شخصيت ها فروخته شده اند 
و بزرگان  ،و گذشته گانوياترک وطن کردندگوشه گيرند ،جوانان يا مايوس يا فروخته شده ، يا منحرف 

هيچ آوائی و ندائی ، ها ميان تودهدرعصری ست که ديگرو ،يا فروخته شده اندو ،گذشته يا شهيد شده 
لب ها را دوخته اند و همه ی پايگاه های ، بريده اند  بلند نيست . قلم ها را شکسته اند ، زبان ها را
 .حقيقت را بر سر وفادارانش ويران کرده اند 

 انسانها
 ؟ چرا وقتی که راه زندگی هموارمی گردد

 بشرتغييرحالت می دهد خون خوارمی گردد
 به عيش و مستی می نوازد طبل بی دينی
 .به وقت تنگ دستی زاهدودين دارميگردد

ملی فراموش شده مردم است. سفير و وزير و وکيل و رييس اين حکومت همه دنبال امتيازگيری  شتدرحکومت وحآنچه 
زاخيلوال  .ربطی به اوضاع مردم و وظايف حکومتی شان ندارند ارزشی هستند که هيچ های کوچک و بی از بهانه

اخيراست، اکنون بجای پيشبرد امور ديپلماسی در  گان ماهر ده سال کاران و فسادپيشه آباد که ازتبه سفيرکابل در اسالم
مهاجر افغانستان که با هويت پاکستانی بصورت جعل و تقلب در   اش را گذاشته پای تبليغ و حمايت از يک آباد، وقت اسالم

ها  سال سراسرجهان ندارد جز اينکهافغان در  ها آواره بت به ميليونگل هيچ امتيازی نس شربت .آن کشور زندگی کرده است
کند، زاخيلوال شب و  برای نجات او با سفير پاکستان مالقات میزندگی کرده است اما حنيف اتمر نیبا هويت جعلی پاکستا

را  ای ش زانو زده و کليد خانهااش از زندان تالش نموده و رييس جمهور با خانم اش در ارگ جلو روز برای آزادی
ها سرباز در دفاع از مردم و در دفاع از حکومت کشته  کشور، روزانه ده درهرسوی اين .دهد بصورت رايگان برايش می
دهند که حتی  هايشان کليد خانه و پول و نان رايگان نمی شوند اما حکومت نه تنها برای خانواده و زخمی و گردن زده می

مانند  هايشان باقی می وادهکنند و تنها راهی که برای خان سرباز مدافع حکومت را بر آنان قطع می  معاش وامتياز يک
 .ها است گدايی و مردن درروی جاده

داده  خاصيمعتصب است، بودجه دولتی را در اختيار مناطق احمدزي شاکی اند که اشرف غنی ت يک تعداد به شد
جنرال دوستم را در انتحاری محافظت کشور در جبهه های جنگ همه روزه شهيد می شوند، درحاليکه اوالدهای ما در

 .نطفه خنثی ساخت و... باز در پهلوی همه اين گپ ها می گويند اشرف غنی ديوانه استروشنايی را درکرد، جنبش ابربر
من ديوانه به کار خود هوشيار است. اين ديوانگی اخيرا به واليت پروان سرايت کرده و اهسته اهسته تمام کشور را بنظر

  .می گيرد

 ازکفترتاشربت گل 



 
 سياستمدارناتوان

 برخاست می کندان ، با چاپلوسان نادان ، نشست وآگاهان ، به جای گفتگو با خردمندان وسياستمدارناتو
  .دزدان و آشوبگران بيشتر به کشور آسيب می رسانند، ازسياستمدارنابکار . 

 به تو چه؟
 به شربت گل خدا داده به تو چه؟ 

 داده به تو چه ؟ خان جابجاغنی 
 بی بی گل ميليونها دالر بر اگر

 .داده به تو چه؟به اوپاي درهوا 
کفتر، زنی حماسه آفرين که جبهه بزرگی را سالهای سال رهبری کرد. گروهی از دلبندان خويش را در راه حفاظت از 

ناموس وطن راهی گورستان کرد. برای کفتربا اين همه جان نثاری ها يک آشيانه در کبوترخانه های کابل ميسر نشد. و 
گل غير از داشتن چشم رنگين ديگر چی هنر دارد که غنی او را در ارگ می پذيرد و کليد اپارتمان جهار اتاقه  اما شربت

 را تقديمش می کند؟
 


