
 !؟ارگ درغنی  رئیسمکثی برهذیان های شعارگونه     

 

 :پیوسته به گذشته فصل دوم قسمت هفتم 
با مشاجره ایشان أ غالبوز تا حدودی تنگ بود ، علت دلتنگی اش دیرُخلق مبارک حضرت رئیس غنی 

جناب اشرف غنی درهر بود که   ghani  Rula Saadeمان روال جان سعد غنییا ه بی ، بی گل  بانو

ید تنبیه شوند همچنان از تمامی ذواتی که از باکسانی که تقصیر دارند و همه از سخنرانی اش 

روش از سوی ز تشکر صورت می گیرد و این ابرایکسان  و تقدیر  درشادتهای شان باید تجلیل بعمل آی

که جناب دمحم اشرف خان غنی در هرچند در آخرین سخنرانی ای . خانم بی ، بی گل ناپسند آمده بود 

و درمحضر صدهاتن از جوانانی که بصورت ازقبل  مقام ریاست حکومت وحدت ملی افغانستان

قصیده را با همان روش معمول  همانبه روال سابق اش فی البداهه  بصورت  یادداشت شده و همچنان

حقیقی اظهار تشکر و  یعنی در هرجمله ده مرتبه از فالن کارمند و نهاد و شخصیت حقوقی و

 سپاسگذاری قرئت نمود

http://www.dailymotion.com/video/x5wt17d 

با آنهم ضمن اینکه در صورت امکان از عموم خواننده گان تقاضا داریم حتی االمکان یکبار هم  

بی بی این موضع از راستش . ف معمول در جامعه را مرور فرمایند اگرشده آن سخنرانی متضاد با عر

 .ما نشست و بردل بسیاری از خوش مان آمد  گل جان 
http://www.dailymotion.com/video/x5wswk6 

 با این برخورد مواجه میشود  باستان  وقتی اشرف غنی در هرات

د که آقای اشرف غنی با چنین واکنش ها مواجه می شوهرات نبوده شهر باستانی و تمدنی نها اما این ت

ه مدنی و مدتی هم از آقای آصف آشنا از فعاالن جامع این اظهاراتبلکه درهمین کابل نیز دربرابر

مشترکی که از سوی شبکه جهانی طلوع نیوز که از شهر طی یک گفتگوی  یان ستاد انتخاباتی وی حام

کمال سادات معین امور جوانان وزارت  در مقابل اظهاراتکابل نشرات دارد برگزارگردیده بود 

 :گفت غنی شهرت دارد از رئیس  افراطی  در حمایت اطالعات وکلتور افغانستان که 
http://www.dailymotion.com/video/x5wu972 

اما با چند ماه را نیز پینه میزند  طب دکتورلقب شریف  آنکه با اسم مبارکش  با این کمال خان سادات

همه زمانه و مدرک آنرا بحیث وثیقه  است انجام داده صدای امریکا  متعلق با  دیوه رادیوکاری که با 

قرار مریدان سینه چاک خانقاه ارگ  درصف  میشمارد و روی همین سند فرهنگی  درحوزه  شمول 

وقتی . نویسی می فرمایند شریف حاشیه  ارگ  متولیارشادات و فرمائیشات گاهی برهرگرفته است و

یک خطبه مبهم و متضادی را جوانان به مناسبت روزجهانی  ۲۹۳۱اسد  ۱۲متولی ارگ بروز شنبه 

 این کمال خان سادات در یک میز گردی با تلویزیون طلوع مرشدش رئیس دمحم اشرف فرمود ارائیه 

 ..را نخستین رئیس جمهور خواند که به خواست مردم انتخاب شده است  غنی خان 
    http://www.dailymotion.com/video/x5wu9u7 

به فقیري داد و گفت براي  افغانی ۲۱۱۱بر اثر بیماري در حال مرگ بود  شخصي كه میگویند  

گفت كارت از این و مریض انداخت گدا نگاهي به حال و روز و رنگ و روي ! سالمتي من دعا كن

، برایت فاتحه ناراحت نباش دعا كاري ساخته باشد اما  افغانی  ۲۱۱۱چیزها گذشته ، گمان نمي كنم از 

نه میدانیم این دمحم اشرف خان غنی هرچند گاهی بصورت اشتباهی و یا هم قصدی وقتی  !خواهم خواند 

امرونهی دارد و نه میخواهد درباره بحران افغانستان سخن میگویند بحیث مرشدی که فقط وظیفه 

 .اندکترین مسؤلیتی در حوزه عملی متقبل شود گاهی بحران را چنانچه الزم است نشانه میگیرد 
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http://www.dailymotion.com/video/x5wt2ec 

از سه قشر ( افغانستان  )ددی این خاک عیت وقتی دمحم اشرف غنی متولی ارگ میفرمائید که اکثر 

در تا آنگاهی که این سه قشر برفاه نرسند !تشکیل شده است ، جوانان ، زنان ، افراد بی بضاعت یا فقرأ 

سوال اینجاست وقتی حضرت رئیس غنی از قشر . د می آید ، خود را بازی ندهیافغانستان ثبات نه 

لوژیک ومکلفیت های فکری و ایدئازونه مسأیل گحل اینفقرأ سخن میگوید بدون شک که وزنان  ،جوان 

 اجرأی غانستان به شمار می آیند که این امرشور افوی به عنوان یکی از نخبه گان سیاسی و مطرح در ک

از مواد و مصالح فرهنگ و تمدن جامعه نقشه راهی که  تطبیق گام به گام  باای را اصالحات گسترده 

 . الزمی می داند افغانی بوجود آمده باشد 

 

  !ملی اهداف متناسب با  اندیشه ای الزمه اصالحات عمیق         
چنان عمیق و گسترده است که نه افغانستان وبحران در چنانچه قبأل خاطرنشان ساختیم هرچند فاجعه 

 وجامعه  عمومی  رشدعه و تاریخ ما بیگانه اند در روند که با آب و خاک جاممیتوان آنرا با نسخه های 

آزموده شده در شرائط خاص تاریخی و جغرافیاوی وارد شده هرچند از بیرون که با ابزار مصنوعی 

کم رنگ ساخته است تکامل اینگونه نسخه پیچی ها را تأثیر عواملیکه یکی از. شت ازمیان برداباشد 

وند سکوالریزسیون ربرآن است که  انسان و خردمندانه  عقالنیروزافزون هستی و کائنات ، و تسلط 

سرعت بخشیده است و ما به عنوان جوامع انسانی با این رویه بینظیری  بصورت در جوامع بشری را 

ببینیم که  اکنون. که نه میتوان از قوانین آن سرپیچی کرد محکوم شده ایم  چنان  و انسان درتاریخهستی 

 کند ؟ ــگونه معامله میچ عملی  جناب دمحم اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی افغانستان با این گزینه

 
پس از حمالت یازدهم سپتمبر سال   کشور افغانستانانکار کند که  حقیقت هیچکسی نه میتواند از این 

. د ـــتی به جامعه مدرن منتقل گردینـــاز یک جامعه سبا عجله و سرعت بینظیری  رگنیویادر  ۱۱۱۲

اکنون سوالی که پس . د بانیان اصلی این روند تکاملی به شمار می آیو جناب دمحم اشرف غنی یکی از 

http://www.dailymotion.com/video/x5wt2ec


از روشنفکران و فعاالن سیاسی درباره هویت این نظام مطرح است در ذهن فرد ، فردی ازهفده سال 

آن کدام است ؟  درتی و انسان هس ماهیت سیاسی و فلسفی این نظام منجمله نگاه فلسفی بهبوده که این 

و اقتصادی  ، فرهنگی سیاسی غنی برای سالها در پست های بلند ماسوا از این که جناب دمحم اشرف

 . را برعهده داشت انتقال قدرت  امنیتی  سیونیریاست کمبرای چند سال مشغول بوده 
http://www.dailymotion.com/video/x5wvlgc 

آخرین انتخابات ریاست جمهوری خود را به عنوان نامزد ریاست در وه برآن وی آنگاه که عال

، با مالحظه منتشر ساخت  ماؤحؤل و تدتمنشور نقشه راهی را نیز بنام  جمهوری معرفی کرد همزمان

سمنی اند که به خواننده درمی یابد که واقعأ از هرچمنی میده شده نا ماؤحؤل و تدت این منشور که به اسم 

 . تدوین و به چاپ رسیده است عنوان منشور یا همان اجندای تیم تحؤل و تداؤم 

 
های که از سوی آقای دمحم اشرف غنی سخنرانی  جالب است که برخی از مفرادات آن اجندأ در طی

که از حکومتی بنام وحدت ملی سپری میشوند رئیس حکومت وحدت ملی با گذشت سه سال و چند ماه 

شنبه مورخ چنانچه در سخنرانی روز. از آن در سخنرانی هایش بصورت ماهرانه استفاده بعمل می آید 

ددی عیت که اکثر: آقای دمحم اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی در اظهاراتش گفت  ۲۹۳۱اسد  ۱۲

تا !از سه قشر تشکیل شده است ، جوانان ، زنان ، افراد بی بضاعت یا فقرأ ( افغانستان  )این خاک 

این جمالت !! .د می آید ، خود را بازی ندهیدر افغانستان ثبات نه آنگاهی که این سه قشر برفاه نرسند 

می در افغانستان ثبات نه تا آنگاهی که این سه قشر برفاه نرسند   » فقط با ازدیاد تازه که فرموده است

طبیعی است که از این منشور برای کاپی سازی استفاده ! وبس میباشند« !!.د آید ، خود را بازی ندهی
افغانستان به جوانان بخش دیگری از سخنان اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی . بعمل می آید 

این بوده که تمامی شهروندان افغانستان حق دارند تا از قانون دسترسی به اطالعات بهره ببرند که 
 .تلقی میگردد دسترسی به اطالعات از حقوق همه شهروندان 

http://www.dailymotion.com/video/x5wt3gd 

وقتی از وی دراین باره که مخالفان اش وی را فراموش کرده است غنی جالب است که حضرت رئیس 

ی با عصابانیت تمام گفته بود که چیغ زدن با دسپلین وکند سوالی مطرح گردید ،  به چیغ زدن متهم می

 تفاؤت دارد ، آیا دسپلین این است که لست اعضای شورای امنیت به مطبوعات انتقال یابد ؟ 
 http://www.dailymotion.com/video/x5tca4n  

از گروه مخالفان و به گمان غالب  کارالبته باید گفت که ماجرای افشای اعضای شورای امنیت که آنرا 

به نشریه  گویا به کمک وی  شورای امنیت بوده است کهمعاون قبأل شخصی به اسم فیض هللا ذکی 

 !  باشند انتقال یافته   Kabul Taxi  انترنیتی بنام کابل تاکسی

http://www.dailymotion.com/video/x5wvlgc
http://sarwardanesh.com/wp-content/uploads/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C.pdf
http://sarwardanesh.com/wp-content/uploads/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C.pdf
http://www.dailymotion.com/video/x5wt3gd
http://www.dailymotion.com/video/x5tca4n
http://www.dailymotion.com/video/x5tca4n


 
و در اوج اختالف میان حکومت و شخص جنرال عبدالرشید یکسال وچند ماهی   اما جالب است که

پایه گان جنبش ملی برهبریی عبدالرشید دوستم پس از این افشاگری ها آقای فیض هللا ذکی از بلند دوستم 

 حیث وزیر کار وامور اجتماعی معرنمود باز سوی حکومت مافیائی 

 
 


