
 
 استاد صباح 

 

 تاکي؟؟؟ ،اشرف غني  احمدزي
 ) بخش سوم ( 

 ازماست که برماست
 ماست این دود سیه فام که از بام وطن خاست از ماست که بر

 چپ وراست از ماست که بر ماستوین شعله سوزان که برآمد ز
 هیچ چیزنگویم جان گر به لب ما رسد از غیر ننالیم با کس 

 ماست که بر ماستاز خویش بنالیم که جان سخن این جاست از 
 یک تن چو موافق شد، یک دشت سپاه است با تاج وکاله است

 ملکی چو نفاق آرد، او یکه وتنهاست از ماست که بر ماست
 ما کهنه چناریم که از باد ننالیم برخاک ببالیم

 لیکن چه کنیم آتش ما در شکم ماست از ماست که بر ماست
 وم شریف استاسالم گراین روز چنین زار وضعیف است زین ق

 نه جرم ز عیسی نه تعدی زکلیساست از ماست که بر ماست
 روز نخفتیم به یک گفتیم وشنفتیم تا یک  سال پانزده  

 و امروز بدیدیم که آن جمله معماست از ماست که بر ماست
 ؟گوییم که بیدار شدیم این چه خیالی است بیداری ما چیست

 ...  ت که بر ماستبیداری طفلی است محتاج به الالست از ماس

 
بین ماست گذرحرص آدمي است، تلخي بشري است كه راه پیشرفت  رنشوید. رنجي كه اكنون دناامید 

قدرتي كه از مردم مي گیرند به دیكتاتورها مي میرند؛ ونفرت آدمي مي گذرد و. انسان او را مي ترساند
  مردم بازخواهد.

شده  آزادي بجنگید! در فصل هفدهم سنت لوك نوشتهسربازان : براي بردگي مبارزه نكنید! براي 
همه انسان ها،  نه یك انسان و نه گروهي از انسان ها بلكه –میان انسان هاست" "قلمروي خداوند در

شادي پدید آورید. شما مردمي  بسازید؛ قدرتي كه تمدندر شما، شما مردمي كه قدرت دارید؛ قدرتي كه 
 متحد شویم .! حادثه كنیدزندگي را پراز و زیبا كنید تا این كه قدرت دارید تا زندگي را آزاد



انسان ها اجازه مي دهد كاركنند كه به  براي یك دنیاي جدید مبارزه كنیم، دنیاي آراسته اي كه به همه 
وعده این چیزها، دژخیمان به قدرت مي رسند ولي آنها دروغ مي گویند.  امنیت مي دهد. باشما آینده و

آزاد مي كنند ولي مردم  دیكتاتورها خود را .نخواهند كرد زخود عمل نمي كنند؛ وهرگ هاي آنها به وعده
ها! مبارزه كنیم براي آزاد كردن  را برده مي كنند. اكنون، مبارزه كنیم براي رسیدن به آن وعده

اي كردن حرص، نفرت و ناشكیبایي. مبارزه كنیم برراي از بین بردن موانع، براي دور، بسرزمین ما
 چارلي چاپلین.  . منطق گفتگوو

 عالي جناب
 کسي نمي  دوید  اندر رکابت 

 خوابتذره  زجنون هم نمي برد
 ترا به وجدان ؟  !غنيبگو با من 

 ؟.جنابت عالی شده  چه کردي که 

 من ازسوی اشرف غنی معاون اول نشدم

 
   .بگیردنمی تواند این پست را از من مهور غنی به حیث معاونت اول مقررنشده ام و وی هرگزمن از سوی رییس ج

که حتی یک ولسوال را نیز او کشور را در دست بگیرد، درست و مورد قبول نیست به طوری این که یک فرد تمام امور
 .عبدهللا مبنی بر تشکیل لوی جرگه و تقسیم قدرت هستیمرما طرفدار اجرای طرح داکت . می کندمقرر

جمهور توصیه کرد به احساسات ملت که به مثابه خانه زنبور شده است، بیش از این وی به صورت کنایه به رییس 
مشاور شورای امنیت، معصوم استانکزی خود از افراد خاصی چون حنیف اتمرجنرال دوستم در سخنان  . دست نزند

های  خواند که حرفجمهور  عنوان یک حلقه خاص در اطراف رییس رییس امنیت ملی و سالم رحیمی رییس اداره امور به
 .قبوالنند جمهور می خود را باالی اشرف غنی رییس

« شورای امنیت»جمهور ادعا کرده بود که کاروان موترهای حامل او در شمال کشور از سوی  همچنین معاون اول رییس
برای عبدهللا  .دهدف حمله قرار گرفته و نیز معصوم استانکزی رییس امنیت ملی را در همدستی با طالبان متهم کرده بو

تر  ها لوگری باشد، برای او مهم ها و اگر این پشتون ها مهم است و برای اشرف غنی پشتون رییس اجرایی فقط تاجیک
جمهوری طی اعالمیه ای گفته است، بهتر خواهد بود تا  اما در واکنش به صحبت های جنرال دوستم، ارگ ریاست. است

کالن کشور ارایه و پس از نقد و بررسی همه جانبه روی اجرایی   گیری راجع تصمیمراهکارهای متفاوت در م  ها و دیدگاه
  گیری حکومتی و همگانی ساختن آن برای سوء استفاده ها خارج از دایره تصمیم شدن، تصمیم گرفته شود و چنین بحث

قیقات همه جانبه دارد که باید ریاست جمهوری گفته این اتهامات نیاز به بررسی و تح. سازد کنندگان فرصت را فراهم می
این در حالی است که جنرال دوستم در سخنان دیروز گفته بود . از سوی نهادهای عدلی و قضایی مورد تحقیق قرار گیرد

گوید و ممکن است که  ها آگاه است و با آگاهی این سخنان را می حکومت از مسایل و حرف ۲عنوان فرد شماره  که به
 .ها را رد کنند تهسخنگویان ارگ این گف

 غني احمدزي شنیدي معاون اولت چه میگوید؟؟؟



 
 پسرش :معلم نامه آبراهام لینكلن به از

به پسرم بیاموزید  صادق نیستند، اما باید بداند كه همه مردم عادل و همه آن هابه پسرم درس بدهید او
ازای هر سیاستمدار خودخواه، به او بگویید، به  . دارد شیاد، انسان صدیقی هم وجودكه به ازای هر

  . دشمن، دوستی هم هستبه اوبیاموزید، كه در ازای هر. شود رهبر جوانمردی هم یافت می
 آنلر كاسبی كند بهترازاگیرد، اما به اوبیاموزید اگربا كاروزحمت خویش، یك د می دانم كه وقت می

پیروز شدن لذت اختن پند بگیرد. ازبه او بیاموزید كه از ب. ر بیابدلااست كه جایی روی زمین پنج د
 . شویدخندیدن را یادآور تاثیر مهمببرد. او را ازغبطه خوردن بر حذر دارید. به اونقش و

مق كند، به پرندگان در دهید. به او بگویید تع كتاب در زندگی را آموزشاگرمی توانید، به او نقش موثر
هوا پرواز می كنند، دقیق چه و زنبورها كه درهای درون باغ دل آسمان دقیق شود. به گلحال پروازدر

 کامیاب نشود.این است كه مردود شود اما با تقلب بهترمکتب كه در به پسرم بیاموزید. شود
 بدهید با مالیم ها، مالیم و با گردن كش ها، گردن كش باشد. به او بگویید به عقایدش به پسرم یاد

حرف ها را بشنود و سخنی را كه به نظرش درست می  همهبه پسرم یاد بدهید كه . ان داشته باشدایم
 را به پسرم آموزش دهید.  ارزش های زندگی. رسد انتخاب كند

بیاموزید كه از اشك ریختن خجالت به او.  اوج اندوه تبسم كندتوانید به پسرم یاد بدهید كه در میاگر
كند، اما قیمت گذاری برای دل بی شعورش مبلغی تعیین فكرو بیاموزید كه می تواند برایبه او. نكشد

كه تسلیم هیاهو نشود و اگر خود را بر حق می داند پای سخنش بایستد و با تمام  به او بگویید. معناست
 .یك نازپرورده نسازیدپسرم مالیمت به خرج دهید اما ازاو كار تدریس بهدر. بجنگد قوا

است اما ببینید كه  عتقاد داشته باشد توقع زیادیبگذارید كه او شجاع باشد، به او بیاموزید كه به مردم ا
  .چه می توانید بكنید

 خواهم گفت
 ؟شرح این درد گران با که توانم گفت

 گرگوش دل یافتم به یقین خواهم گفت
 برووقومگرایي نوش تو دربند عیش و

 .زین پس سایه گرپذیرد سخن خواهم گفت

 بود حمله ازسوی شورای امنیت سازمان دهی شده



 
اداره را 'به سازماندهی حمله  ریاست جمهوری با انتقاد تند از شورای امنیت ملی، این اولعبدالرشید دوستم، سترجنرال 

افگنان در جوزجان به سر  دوستم که در حال نبرد با هراس  .کاروانش در ولسوالی غورماچ بادغیس' متهم کردبر
 .کشتن او استی خاصی در تالش  ها گفت که حلقه برد، به رسانه می

هان نیروهای امنیتی عملکرد برخی از نهادهای امنیتی و فرمانددوستم ازجنرال ها،  اساس برخی از گزارشبر پیشتر
گفت که اگرمحمد حنیف اتمر،   او با کنایه .علت نجنگیدن برخی از فرماندهان را به داخل حکومت ربط دادشاکی بود، او

دفتر رییس جمهوری زی، رییس عمومی امنیت ملی و سالم رحیمی، رییس مشاور امنیت ملی، محمد معصوم استانک
ها هستند، از کجا  او افزود که اینان کی '.گوید که سیاه است سیاه است، پس رییس جمهور غنی نیز میبگویند که 'شیر

گرایی  را به قوم رییس جمهوری و رییس اجرایی، آناندوستم همچنان با انتقاد تند از .کنند گیرند و چی می مشورت می
 .کنند سپیدار تقویت میها را در ارگ و قصر ایی هم تاحیکهای لوگری و رییس اجر رییس جمهور غنی پشتون .متهم کرد

کند؛ او پیش از این نیز با انتقاد شدید از سهمش  این نخستین بار نیست که عبدالرشید دوستم از ارگ نشینان شکایت می
دوستم گفته بود که رییس جمهوری و رییس اجرایی از ' پول سیاه'  .رضایتی کرده بوددر حکومت وحدت ملی، ابراز نا

 .کنند ی پنجاه پنجاه تقسیم می های دولت را به گونه گرفته تا کرسی
کرد و عبدهللا رئیس « گرایی قوم»جنرال عبدالرشید دوستم، معان اول ریاست جمهوری، اشرف غنی را متهم به همچنان  

 .ز فردی ناتوان نام برد و گفت که وی بین مردم نام نیک ندارداجرایی را نی
ولسوالی غورماچ در یک نشست خبری در شهر شبرغان صحبت می کرد، که پس از برگشت عملیات نظامی از دوستم

 .گفت: نزد رئیس جمهور کسی که پشتو گپ بزند، آدم خوب است. اگر از لوگر باشد بسیار خوب است
وی در این باره گفت: عبدهللا تاجیک  .خواند« ناتوان»جمهور همچنان عبدهللا، رئیس اجرایی را فرد معاون اول رئیس 

دوستم پس از ده روز اقامت در فاریاب و جنگ علیه  .است؛ هرچه که باشد، ناتوان است و در بین مردم نام نیک ندارد
میان طالب را ترک کرده و قرار است به زودی به طالبان در ولسوالی غورماچ این والیت، خط مقدم جنگ علیه شبه نظا

گفته می شود معاون اول ریاست جمهوری پس از همکاری نکردن فرماندهان محلی و مسؤالن امنیتی در  .کابل برگردد
جنرال دوستم مدعی شده است مسؤالن ارشد اردوی ملی،  .شمال کشور، جبهه جنگ در فاریاب را ترک کرده است

 .اند کرده ت ملی در شمال کشور برای نابودی شبه نظامیان طالب با او همکاری نکرده و کارشکنی میپولیس ملی و امنی
گوید که  داری خوب می در همین حال، احمد ضیا مسعود، نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصالحات و حکومت

کند که من  یت پنجشیر گفت: این چه فایده میمسعود در همایشی در وال .کل ادارات دولتی از قوم پشتون پر شده است
کند که یک برادر پشتون ما که در راس  ها را در حکومت شامل سازم. چه فایده می امروز در حکومت باشم و ُکل تاجیک

 .کند داران پشتون پرکند؛ این هیچ فایده نمی حکومت است، کل نهادهای دولتی را از وطن

 ؟؟؟فتيمیگچه غني احمدزي بیاد داري که 

 



 رنگهاونیرنگها
وکوچک است آن که به خود مغروراست چرانمیداند !بعد ازبازی شطرنج شاه وپیاده همه در چه حقیر

 یک جعبه قرار میگیرند.
انسانها درسیاست همیشه قربانیان ساده دِل فریب و خود فریبی بوده و خواهند بود و تا زمانی كه 

را در پشت عبارتهای اخالقی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی و  نیاموزند منافع طبقاتی این یا آن گروه
  وعده های آنها جستجو كنند، قربانی خواهند شد. )والدیمیر لنین(

 ازاین تکرار
 ازاین تکرارساعتها
 ازاین بیهوده بودنها

 ازاین بی تاب ماندنها
 خیانتهاونیرنگها، ازاین تردیدها

 ازاین رنگین کمان سرد آدمها
 باورها ورویاهاوازاین مرگ 

 پریشاني ... پریشانم ...
ضیافتی اشتراک کرد که به دعوت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در اشرف غنی احمدزي در

تعدادی از نمایندگان   دراین ضیافت اعضای کابینه، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، اقامتگاه شان ترتیب یافته بود.
ریاست جمهوری، کارمندان دفتر معاونیت اول شاورین و شماری ازملی، مشاورین ریاست جمهوری، م مردم در شورای

والیان والیات مختلف کشور و شماری از اعضای برخی ازشورا های والیتی، فعالین ارشد حزب جنبش نمایندگان مردم در
  . سازمان جنبش جوانان و زنان، حضور به هم رسانیده بودند

دیگر نقش ری، بخاطر دعوت شام ایشان، یکبارن ابراز سپاسگزاری ازمعاون اول ریاست جمهواشرف غنی ضم
ترکتباران افغانستان و حزب میلیونی جنبش را در انتخابات ستوده و از سهم برجستۀ آنان در پیروزی تیم تحول و تداوم 

 قدردانی به عمل آورد
و دایمی خود شمرده تاکید کرد که جنرال دوستم از بدو  رئیس جمهور، معاون اول ریاست جمهوری را دوست واقعی

ایجاد حکومت داری خوب و نظام کنونی ایفا نموده و تالش های دت ملی تا اکنون نقش موثری را درتاسیس حکومت وح
 باشد.بی شایبه ای را در جهت بهبود اوضاع امنیتی در کشور انجام داده است که نمایانگر توانمندی و همت بلند وی می 

رئیس جمهور، معاون اول ریاست جمهوری را دوست واقعی و دایمی خود شمرده تاکید کرد که جنرال دوستم از بدو 
تاسیس حکومت وحدت ملی تا اکنون نقش موثری را در ایجاد حکومت داری خوب و نظام کنونی ایفا نموده و تالش های 

 انجام داده است که نمایانگر توانمندی و همت بلند وی می باشد.بی شایبه ای را در جهت بهبود اوضاع امنیتی در کشور 

 احمدزيدموکراسی 

 
 درراستايي خيانت
 بخاطر میخی، نعلی افتاد
 بخاطر نعلی، اسبی افتاد

 بخاطر اسبی، سواری افتاد



 بخاطر سواری، جنگی شکست خورد
 بخاطر شکستی، کشوری نابود شد

 .نکوبیده بودو همه بخاطر کسی بود که میخ را محکم 

 خداوندا 
 به دلهای شکسته خداوندا

 به تنهایان در غربت نشسته
 به مردانی که درسختی خموشند
 .برای زندگانی، جان میفروشند

 
 آور ندارند نبه طفالنی که نا

 سر حسرت به بالین میگذارند
 نان کزغم  درمانده زن به آن

 .نهد فرزند خود را بر سر راه
 بخوابند به آن جمعی که از سرما

 ... میستانند جمع، گرمی زآه
 

 به آن چشمی که ازغم گریه خیز است
 به بیماری که با جان درستیز است
 به دامانی که ازهر عیب پاک است
 .به هرکس ازگناهان شرمناک است

 با حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان غني احمدزيتفاوت دموکراسی 
تهی در زمره ی واژه های منحوسی که از دموکراسی پرفساد غرب داخل فرهنگ مردم افغانستان شد یکی هم واژه میان 

 .تفاوت را ببنید .و نمایشی بانوی اول است
محبوبه کارمل همسر ببرک کارمل را بانوی اول نمیگفتند . زیرا چنین اصطالح نه در فرهنگ ملی و نه اسالمی 

ریاست پرورشگاه وطن براساس برنامه حزب دموکراتیک خلق افغانستان و جمهوری دموکراتیک  . افغانستان بود
کرد.محبوبه کارمل  بضاعت مواظبت می افغانستان ایجاد شد و برعالوه کابل در چندین والیت افغانستان نیزاز کودکان بی

  .را به عهده داشتاین وظیفه  ۱۹۸۶به ریاست پرورشگاه وطن برگزیده شد و تا سال  ۱۹۸۱درسال 
هزار افغانی در سال بود. وظیفه ی او ارگ نشینی نه بلکه ریاست  ۷۲معاش ماهوار او شش هزار افغانی یعنی 

 .پرورشگاه وطن یا مواظبت و سرپرستی از کودکان یتیم و بی بضاعت کشور بود
 .محبوبه کارمل در حال حاضر در آلمان زنده گی می کند

 .میلیون افغانی یعنی دو میلیون در یک ماه گزارش دادند ۲۳معاش ساالنه ی روال غنی همسر اشرف غنی را 
جمهور غنی، برخی از  های وجود دارند که رییس حال، آوازه در همین . این کشور گدایی گر با بانوی اول عشرتگر

 .دهد غنی، می های لبنانی، منسوب به اعضای خانوادۀ روال قراردادها را به شرکت
گل احمدزی خانم رئیس جمهور غنی سال از بودجه ملی هزینه دفتر تشریفاتی بی بیش از بیست وسه میلیون افغانی دریب

دهد که رئیس دفتر ریاست جمهوری عنوانی مقام ریاست جمهوری سندی که به نشر رسیده نشان می  .شود احمدزی می
انم اول کشور یکی از واحدهای جانبی ریاست اداره امور ریاست جمهوری مکتوب داده که در آن نوشته است: دفتر خ

های امتیازی یک ماهه شان مبلغ یک میلیون و ُنهصدو سی و سه  باشد که معاش نفر می ۳۳بوده و تعداد کارکنان آن 
 .شود هزار افغانی و از یکساله شان مبلغ بیست و سه میلیون و یکصدو نود و شش هزار افغانی می

عبدالسالم رحیمی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری در این مکتوب تصریح کرده است که این مبلغ شامل 
باشد و از ُکود احتیاطی به بودجه دفتر ریاست  ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری می ۱۳۹۵بودجه سال 

 .اش منظور شده است مخانتوب از سوی رئیس جمهور برای دفترمتن این مک .جمهوری انتقال کند



در حالی این مبلغ هنگفت به دفتر خانم ریاست جمهوری اختصاص داده شده است که بانوی اول در دو سال گذشته به 
جز شرکت در مراسم تشریفاتی و دیدو بازدید با شماری از زنان و دختران، نقش غیر از این در حکومتداری نداشته و 

 .گی زنان بیرون نداده است یط زندهای را برای بهبود شرا حتا برنامه
ها کودک در کشور به خاطر  ها افغانی در حالی به دفتر تشریفاتی بانوی اول کشور اختصاص یافته است که میلیون میلیون

باشند و یا به امکانات آموزشی الزم دسترسی  ی آموزش و نداشتن امکانات آموزشی از تحصیل محرومی می نبود زمینه
های اضافی را از بودجه ملی کاهش  حمدزی وقتی به کرسی ریاست جمهور تکیه زد اعالم کرد که مصرفغنی ا.ندارند

های امتیازی  کند، اما تاکنون رئیس جمهوری تنها معاش های امتیازی را کم می مشاوران و معاش دهد و تعداد می
های  ی دولتی و معاش های بلند پایه نانش و مقامکارمندان پائین رتبه دولتی را کاهش داده است و اما تعداد مشاوران معاو

 مطلب اخیربااستفاده ازراه پرچم ومنابع خبري .  .امتیازی آنها را کاهش داده نتوانسته است
 


