
 

    

 

شرف غني احمدزي ريس اداره سهامي لحظه يي باا
 افغانستان

  

 استاد صباح

 
 گمان کردم توهمدردی

 که نامردي . ،ولی ديدم 
 ) بخش اول (



 
تأمل برانگيز فساد گسترده اداری، اختالس های کالن، تکان دهنده وماراآقاي احمدزي ! 

، آوارگی وخود خواهي وکج انديشي کشتارغيرنظاميان ، افزايش بی سابقه خشونت ، اختالفات پوچ 
خارجي و ازهمه مهمتر دخالت های کشورهای توکامگی  جوانان درکمپ های غربی، گسترش فقر، خود

استقالل را زير سوال برده وطن، دولت و در تعيين و تبيين سياست و امنيت افغانستان، معنای واژه 
 .است

 ميداني فقزچيست؟؟؟غني احمدزي ،
 خورده ای؟ گداييتونان  ميداني فقرچيست؟

 کتر برده ای؟اکودکت را دست خالی سوی د
 درسرما شبی خوابيده ای؟ميداني فقرچيست؟

 يک کارگر را ديده ای؟ پر آبله انيست د
 ه ای؟شرمندازدرمانده گی ميداني فقرچيست؟

 با شکست عزت نفست، مدام جنگيده ای؟
 درسطل زباله گشته ای؟ ميداني فقرچيست؟

 سوی خانه رفته ای؟ دست خاليبا خجالت 
 تفکر ساختی؟ با فقر ميداني فقرچيست؟

 زندگی ات را باختی؟ ناکسانزيردست 
 خاليق بسته ای؟همه ی يچشم اميد زيار

 حس نمودی از تضاد طبقاتی خسته ای؟
 کرده ای؟ ميداني فقرچيست؟ بارهاقصد گدايي

 َبرده ای؟ ،زيردست کارفرما حس نمودی
 مه ای سرد و نمور؟درون دخ زندگي کردي

 مادرت را ديده ای که از ديابت گشته کور؟
 ودود تمعتاد وبيکار که با سگرت پدر

 تن طفل خويش را سوزانده وکرده کبود
 يتمان باربارچه خبرداری تو از احوال 

 روددرپي کارکودکی که جای تحصيل می 
 را ربود ميداني فقرچيست؟همه چيزوطن

 بلد نبود کار بدزنی که  زن چندم  شد،
 امشب يکنفرجان می دهدميداني فقرچيست؟

 ... دهد زندگی نکبتش را سوت پايان می 

 مغزمتفکرجهانغني 



 

 زمامداري وقانونمندي
 كارهای مملكت. عالم و اليق و نبودن آنها بر سر خرابی كار يك مملكت از دو چيز است : نداشتن مردان

  نشود، در حقيقت همه بيكارند.در جامعه ای كه كارها برحسب استعداد تقسيم 
 .زمانی يك جامعه دارای فضيلت اخالقی است كه قانون، همه افراد جامعه را با يك چوب براند

 تاکجا؟؟؟
 نوشت دلتنگیزتا کجای قصه ها بايد 

 تا به کی بازيچه بود دردست سرنوشت
 تا به کی با ضربه های درد بايد رام شد

 ارام شد.  بی قرار گريه های  يا فقط با 
 غني مغزمتفکرجهان !

ازخوش شانسی ما افغانها اين است که رئيس جمهورماملقب به مغزمتفکرجهان است که ازلحاظ نبوغ، فکر، مديريت، 
درجهان حرف اول را ميزند درطول يک سال ازدوران رياست جمهوری اش تا کنون اکثروزارت خانه ها با سرپرست 

رقی را نميتواند توزيع کند . جدا ازمسائل امنيت اقتصاد مشکالت ديگر، درصورتيکه اداره ميشود يا يک شناسنامه ی ب
ا دارد ما ازافغانستان تا هنورمعاش خود، کارمندان دولت ، پوليس، اردو ی ملی از ماليات غربی ها تأمين ميشود بازادع

ست اکثرمردم طرزتفکرش درقرن بيست اروپا ميسازيم نبايد جوانان کشور را ترک کند اين ادعا يک خيال باطل بيش ني
 يک مثل دوران قرون وسطی اروپا است.

تمام کسانی که درحکومت وحدت ملی ) وحشت ملي ( شامل هستند درطول سي وپنج سال به جنگ وغارت وچپاولگری 
يايی دولت وحدت ملی درحال حاضربرای تداوم قدرت جنايتکاران وغارتگران وبرای تداوم نظام ماف .مشغول بودند

مردم براين باورند که  .حکومت فعلی به وجود می آيد. حکومت برای تعيين چگونگی تقسيم چوکی ها و منصب ها است
تشکيل اين حکومت به معنای تداوم قدرت چهره های گذشته است و درواقع نمی تواند تاثيرمثبتی در روند حکومتداری 

 .بگذارد
نيافتنی وامنيت به يک کابوس وحشتناک تبديل شده است. امنيت به  تامنيت وآرامش امروزدروطن به يک رويايی دس

بستند. به دست کسانی هست که  زنی، عابرين را به گلوله می ی شدن نشانه  دست کسانی هست که ديروزبه منظورحرفه
مردم رنج کشيده آنانيکه سالهاي سال است که درمقابل ملت ستم ديده و  .اند افتخار خرابی اين شهر را به گردن آويخته

زورگفتند ، کشتند ، بستند وبردند وازاموال بيت المال وازخون ملت قصرها، بلدنگها وآسمانخراشها ساختند ودرمقابل ديد 
جامعه بين المللي وقواي ناتوثروت ملي را به تاراج ميبرند ودستان شان بيشترازگذشته وبه خون بي گناهان آلوده شده 

 است . 

 داريد؟؟؟غني احمدزي وجدان 
 (جواب بدهيد! ميگوي دارم،ما ميگويم نداريد، اگر)



 
 ازمرگ نترسيد

 ازمرگ نترسيد ، ازاين بترسيد که وقتی زنده ايد ، 
 چيزی درون شما بميرد به نام انسانيت.

و مشكوك شدن به توانايي و صالحيت  مردمازدست دادن اعتماد بخش براي يک سياستمدارزيانبارترين 
 .استنزد جامعه يش ها

 درشهرما
 سري هست هنوزکشورخون نشسته در
 هنوز پدری هست  پدر ُمرد، تفنگ  گر

 ندو همگی کشته شهزاره  گرمردان ا
 درگهواره ی چوبی، پسری هست هنوز
 آب ونان اگرنيست، صبرواستقامت نگر

 دست به دعا و چشمان تری هست هنوز.

 
هنگام برگزاری اين حمله در .زخمی به جا گذاشته ۶۴شهيد و  ۲۷غرب کابل دست کم درحمله به مسجد باقرالعلوم 

کشته بر جا گذاشت نيز مشخصا  ۸۰افزون بر اين، حمله تروريستی دوم اسد که بيش از  .مراسم اربعين حسينی رخ داد
، انتقام ازجنبش روشنايی می مورخ معروف کاتبانفجار درمسجد باقرالعلوم جاده  .شيعيان افغانستان را آماج قرار داد

طول دو ماه که جلسات جنبش روشنايی درمسجد باقرالعلوم برگزارمی گرديد، دراين مدت بارها اعضای جنبش در .باشد
 . نی و يا هم از طريق پيام های شفاهی و کتبی و. معموال تهديدات تلفه استروشنايی مورد تهديد قرارگرفت

خونخوار و ذليل طرح  همکاری با دشمندر نه، بلکه ستوِن پنجم  ستون پنجاری با دشمن در همکاما خيلي ميگويند ، 
حمله باالی راهپيمايان جنبش روشنايی، حمله باالی  -به تشابه انفجارات اخير دقت کنيد .کشتار مردم را می ريزندقتل و

ی توان رسيد که هم نوع انفجار و به اين نتيجه م .مسجد باقرالعلومامروز درسوگواران حسينی در شب عاشورا و حمله 
وپودمان ونخوار وبی رحم طرف هستيم که متاسفانه درتارهم طرح آن از يک دست آب می خورد. ما با دشمِن خيلی خ

می کنيم، کر محکوم انجام داده است کابل مسجد شيعيان درشهردولت هم خانه کرده است. هر کسی که اين جنايت را در
اين يک دروغ بزرگ است که اين جنايت توسط داعش صورت  .شبکه تروريستی حنيف اتمر داعش است، طالب و يااگر

 شهر کابل نفوذ ندارند.هنوزدرافغانستان و به ويژه درميان شيعيان ودرگرفته است. داعش 
از اتمر بخاطر روی سفيد ساختن طالبان نام داعش را بسيار وقت است  -احمدزي غنیلرزان دولت اتمری ها درگروه  

جاد ترس از نام داعش يک سياست اي.زمان فاجعه فعاالن جنبش روشنايی و زيارت سخی بر سر زبان ها انداخته اند
 نطفه قرار دارد و بيشترين اعضای آن طالبان هستند. دراتمر است. هنوز داعش  -حکومت غنینو

وز تجليل اربعين در عراق را می خواهند انتقام قدرت نمايی شيعيان در ر .ديگر بس است جنايت، تحت هر نامی که باشد
غنی  -در افغانستان بگيرند. عربستان سعودی و پاکستانی ها و حتی ترک ها شريک اين جنايت هستتد و دولت اتمر



ين رسما نسل کشی است، نسل کشی که در زمان عبدالرحمن ... شروع و هنوز ادامه دارد و هدف غنی ا.شريک آنها
بگويد اين کارکيست؟؟؟ واگردشمنان چنين اعمالي مدنی طلب، از صحنه است. وم عدالت پروروهم، حذف کامل قاحمدزي 

 راانجام ميدهند وپس دولت کجاست؟ دولتي که امنيت مردمش راتامين نتواند وبايد ازالف تا يا محاکمه شوند. 

 غني احمدزي چه مي گفت وچه مي کند؟؟؟

 

 سياستمدارهوشيار
چون بد نام ، زمانی را ازدست نمی دهند ،  مسووالنغني احمدزي! سياستمداران هوشياردربرکناری 

ودروغگو ، خيلی زود دامن آنها را مسوولين تفرقه انداز، فاسد، بي تجربه ديد مردم ، می دانند در
ارمربوط مي ببخشيد آقاي احمدزي اکنون يادم آمد که اين سخنان به زمامداران هوشي .نيزخواهد گرفت

 شود ونه به جناب شما... 

 تقويم تاريخ
                  چرابي عاطفه اين روزگار است ؟؟؟

 که هرکس با دلم ناسازگاراست
 وطن درخون ومردم خونرنگ شد

 ماند گار است.  به تقويم سياهي

 دردوران کمپاين انتخابات غنی احمدزي به مردم ميگفت، همه بخاطرداريم
هيچ افغان از افغانی کمتر نيست ويا هيچ افغان از افغانی زياد تر نيست، مردم به اين باور بودند امکان دارد که جناب 

 .قريه و دهات افغانستان استانديشه انکشاف متوازن دربه فکر و احمدزي اشرف غنی 
به يک سطح است هيچ واليات درجه يک همچنان ايشان در سخنرانی ديگراش گفته بود تمام واليات افغانستان ازنظر من 

ديار غربت به سر می برد زمينه برگشتن ايشان ما به اين باورهستيم تمام هموطن عزيز مان که در  .ويا درجه سه نيست
 ...بصورت آبرومندانه در افغانستان صورت گيرد، و زمينه اشتغالزائی و مسکن برای ايشان از سوی حکومت مهياگردد

يم اشرف غنی احمدزي وسفارت افغانستان مقيم پاکستان در پی يک مساله روان است همانا اسم مدت ميشود که ت
معروف بنام خانم "شربت گل" خانم شربت گل به جرم جعل اسناد از سوی پاکستان تحت نظارت قرار گرفته بود، اينکه 

های وی شتفافته و بعد از خالصی از بند اين بانو شهرت بين المللی دارد، دولت افغانستان نيز هرچی عاجل به اقدام ر
اين درحاليست که  .رتمان از بودجه دولت داده شده استاآمده و برايش يک آپاحمدزي حکومت پاکستان درکابل نزد غنی 

جان های شرين خويش را  مليهستند بخاطر دفاع از نوامس ملی تماميت ارضی و استقالل افغانستان کسانی نيزدر 
ازمقامات بلند  .اعضای بدن خويش را از دست داده، اما جناب رئيس جمهور اندک به فکر ايشان نيستندازدست داده ويا 

 ...پايه حکومت تقاضامنديم تا به فکر شهدا و معلولين نيرو های امنيتی و دفاعی خويش نيز به مثل شربت گل باشند
 .ست رنگ زبانش مطرح استنزد رئيس جمهور رنگ چشمان شربت گل مطرح ني ..... گفته معروف است

 د؟؟؟يغني احمدزي چه مي کن



 
 سوال هاي بي جواب 

آيا جواب اين   چه کسی بايد جواب اين سوال را بدهد؟! چرا اين حقايق را ازچشم ملت پنهان می کنيد؟
بي بندوباري وحاتم بخشي بي جا وجنون آميزرابه مردم فقيروگرسنه اين مرزوبوم چه کسي ميدهد 

گوش رادرويکي راديوارساخته ايد . غني احمدزي جنون وديوانگي هم حدومرزي دارد وشماکه يک 
 وتاچه زماني برشانه ملت سواروتازيانه جفا مي کوبيد؟؟؟

 تو...
                     توبي غمي تودلجمي توبي درد

 کجا دانی غمم را، مرد نا مرد 

 همه اعمال  تو خالف  قانون 
   سرد.درکلبه  توجايت گرم وما

غني احمدزي ده درصد مالياتی را که ازکارت های مصرفی موبايل مردم فقير و بی بضاعت کشورش گرد آوری می کند، 
 .برای شرکت های آمريکايی می دهد که به هدف تقويت روابط اش با کاخ سفيد البی گری کنند

اشرف غنی احمدزي، ماهانه پنجاه هزار  در تازه ترين مورد، روزنامه ويسا اسنادی را پخش کرده که نشان می دهد،
 .دالر به رييس ستاد انتخاباتی هيالری کيلنتون می پرداخت تا برای تقويت روابط اش در آمريکا البی گری کند

 غني احمدزي تو که ازدفترت چيزي نمي داني  وچه رسد به صداي ملت. 
وی با نشر تصويرسرچپه سالم رحيمی رييس  .ا کردپشتون شريفی، مشاورتو درامور جوانان چند روز قبل استعف  نسيم

غنی احمدزي، سالم رحيمی، خانواده خويش را درگرد و پيش غنی احمدزي   دفترت ، چنين نوشت: رييس دفتراشرف
اعضای خانواده ياد شده، مانند  .تنها سهم جوانان بلکه سهم تمام کشور را به گروگان گرفته است  تعيين کرده است که نه

چيز را انحصار   صورت مافيايی، همه  سالم رحيمی به .اند  گوش و دهان غنی احمدزي در جاهای مهم تعيين شدهچشم، 
 .کرده است

 پي درپيومدال هاي جنون غني احمدزي 

 
 رستاخيز

 .من اگربرخيزم تواگربرخيزی همه برمی خيزند
بندوباري احمدزي واتمربي ودرمقابل جنون وبي ؟ چه کسی برخيزد  بنشينیاگرتومن اگربنشينم  

را دیدم که کرامت انسان به عنوان آخرین و پيشرفته ترین پيام انسانی می رفت تا  دوراني من  ؟.ايستد



زیرا انسانيت انسان به کرامت اوست و کرامت انسان آن گاه تبلورمی  .پایان تاریخ تلخ بشریت را رقم زند

بنابراین نفی آزادی انسان به مثابه  .اندیشه هایش را بيان کندیابد که انسان بتواند آزاد بيندیشد و آزاد 

 ، سلطه ، دسيسه وبرتري خواهي دیدم که کاهنان مزدور با  دوراناین ومن در  !نفی انسانيت اوست

 .پيش پای انگاره های زمين و بتواره های زمان قربانی می کننددر فرشته آزادی را

 چپاول
 تمد نت وطن در چند هزار سال 
 نبوده هيچ زماني در چنين  حال
 ديدي چه کرد، غني احمدزي ؟

 فقط درعرض وطول دوسه سال.
در زمينه هماهنگی امنيت ملی مشاورخدمات ارزنده و صادقانه رنامه ای گفته که رئيس جمهوری ازارگ با نشر خب

يروهای امنيتی و دفاعی، ميان قوای مسلح و جلب همکاريهای منطقه ای و بين المللی جهت تقويت و تجهيز نبيشتر
امنيتی قابل   در بخشرا، کارکردهای مشاور امنيت ملی احمدزي غنی .مبارزه با تروريزم و تامين صلح تقدير کرده است

کند وديدگاه واضح افغانستان شمول را در  با صداقت کامل کارمیمشاوريت امنيت ملی کشوردراتمر گفت کهاو .قدردانست
دهيم  برای شما اطمينان میگفته:  احمدزيبه اتمر  .است المللی و منطقوی درنظر گرفته درمناسبات بينابعاد امنيت ملی 

 .هيچ نوع تالش برای تأمين صلح و ثبات و رفاه مردم دريغ نخواهيم کردکه از
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

دهد. در ديوارهای  مدال دولتی می ، جمهور به مسوولين  کنند، رئيس باری که تروريستان بر مردم ملکی حمله میهر
وفور مدال  .باقی نمانده استبرای ميخ کردن حتی يک مدال ديگر خانه رئيس گارنيزيون و قوماندان امنيه کابل جا ميهمان
گويد:  کند، بابه جانش به دختر خود می مسوولين امنيتی کابل گريه میاست که وقتی نواسه دختری يکی از درحدی

ر مسجدی خان و مال مشک عالم ببر که بازی کند. هوش کن مدال مي هللا های غازی امان فوزيه! بيا برايش از اين مدال»
توان پی برد که تا برای نواسه قوماندان  جا می به عمق فاجعه از اين« های منارش تيز است. را قورت نکند که گوش

شود. نواسه رئيس گارنيزيون کابل از مدال مير  اش آرام نمی امنيه کابل مدال وزير اکبرخان ندهد که بازی کند، گريه
 .خرد می« شرينی چوشکی»گيرد و با مدال  جای سکه پنج افغانی کار می خان به بچه
آيد، اما اگر شما به نيت  دانم که تفويض مدال دولتی به کسی که در انجام وظيفه ناکام بوده به نظر شما مسخره می می

 های ثقيل که اگر کنيد. ُتف ساده نه، از آن ُتف سه بار بر ذهن ُکند خود ُتف می – جمهور از اين کار پی ببريد، دو رئيس
جمهور وقتی به يک مسوول  کند. رئيس تان می ذهن شما مسوول تنظيف شاروالی داشته باشد، شش هزار افغانی جريمه

جاست که  کند. مشکل ما اين آميز انتقاد می کرد ضعيف او به شکل نرم و صلح دهد، درحقيقت از عمل ناکام مدال می
های دولتی  هايی که تاحال با مدال زنيم، و اال خارجی اله خود میننگی را مثل َپر افتخار بر ک انتقادپذيری نداريم و بی

افغانستان مفتخر گرديده، اغلب دست به خودکشی زده و يا داوطلبانه خودشان را به پوليس انترپول تسليم داده تا 
 .المللی محاکمه شوند درصورت امکان در يک دادگاه بين

افغانستان در چند سال اخير را دقيقاً مطالعه کرده که نتيجه اين مطالعه های دولتی  هفته نامه هشت شب علت توزيع مدال
 .دهم را در زير برای شما توضيح می

گردد که در رياست پاسپورت يا رياست  خان: اين مدال ارزش چندان ندارد. اغلب به کسانی تفويض می مدال محمدايوب
کنند و يا نمبرپليت موترها  ای انجام کارهای شخصی استفاده میکنند يا از وسايط نقليه دولتی بر کاری می ترافيک کميشن

 .کنند را برای چند روز در خانه مهمان می
دست يک جوان  به»مدال مالمشک عالم: همان قول مبارک قاضی حنفی يادتان است که به يک زن خارجی گفته بود 

شود که با استفاده از موقف رسمی خود  داده می ها جان. مدال مشک عالم به کسانی« ات بکشد؟ افغان بدهم که از بينی
خواهند از بينی زن و يا بچه مردم بکشند. برای معلومات بيشتر در يوتيوب بنويسيد محکمه غزنی+پيشنهاد هزار  می

  .کلدار پاکستانی ويديوی مخفی
جمهور به هرکسی که خواسته از  يستاحال رئ. کنند کنندگان از اين مدال زياد استقبال نمی خان: دريافت مدال غازی ميربچه

ام، از اين کارها  کنم رئيس، من از زمانی که بزرگ شده گفته خواهش میجمهور رئيساين مدال تفويض کند، برگشته به 
   .ام. لطفاً مدال مرا به کسی ديگر بدهيد نکرده

گردد: ساخت و ساز مکاتب خيالی،  کنندگان تفويض می ميرمسجدی: اين مدال برای افتخارات آتی به دريافت مدال غازی
اندازی ميان اقوام ساکن در کشور از طريق فيسبوک، فساد در خريد  دزدی لين برق و نپرداختن پول شرکت برشنا، تفرقه



وکوب پوليس ترافيک با استفاده از محافظ و استخراج و قاچاق  های کانکريتی، لت ها با ستون کود حيوانی، بستن جاده
 .شود رسند نيز داده می خواهی می سن مداله دراين مدال گاهی به پسران رهبران مجاهد ک های قيمتی. سنگ

شود. سقوط واليت، ناکامی  ترين مدال دولتی افغانستان است که تقريباً به هرکسی داده می مدال وزير اکبرخان: اين عالی
ريستی بر نيروهای امنيتی، فساد در اجرای در تأمين امنيت شهروندان، قاچاق انسان و هيرويين، هماهنگی حمالت ترو

سوسی برای سار و يا تيرباران کردن زنان، سوزاندن مکاتب، جا آوری ماليه، سنگ جمعهای انکشافی، فساد در پروژه
های نظامی آمريکا به ايران و انجام  های نظامی هند به پاکستان و کمک نزديک، قاچاق کمکاستخبارات کشورهای دورو

 .شود شود، باعث دريافت اين جايزه عالی می هايی که در کشورهای ديگر جرم سنگين پنداشته می ساير فعاليت
بحران قومی که بتواند کشور را تا درمدال برای سقوط کشور شدت خاليست.  ها، جای يک مدال به درميان همٔه اين مدال

 سطح تجزيه پيش ببرد. 
 


