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 ۳/۲۴/ ۲۰۱۹                                                                                                قاسم باز

 داکتر اشرف غنی احمدزی که من میشناسم ! 

 ) قسمت اول (

جناب جاللتماب ریس جمهور فعلی افغانستان داکتر اشرف غنی احمدزی یکی از چهره های اکادمیک 

 دارایی شخصیت چند بعدی بوده که نمی توان وی را به اسانی درک و شناخت.  کشور

و سرشناس قوم احمدزی متولد ګردیده، پدر کالنش از جمله مبارزان و  هاشرف غنی در یک فامیل مرف

استقالل طلبان افغانستان و از بزرګان قوم احمدزی والیت لوګر بوده که در جنګ استقالل در محاذ ) ټل 

داکتر اشرف غنی احمدزی پسر  .اشغالګر انګلیس در وجود خود جراحات برداشته بود یطرف قوا( از 

شاه جان احمدزی بوده، شاه جان احمدزی در اواخر سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهرشاه، بحیث ریس 

عمومی ترانسپورت ایفا وظیفه می نمود. وی از جمله دوستان نهایت معتمد و بسیار نزدیک به جنرال 

دار عبدالولی داماد شاه اسبق افغانستان بود، پدر جناب داکتر اشرف غنی احمدزی به امدن نظام سر

خانه نشین ګردید، وی تا اخر حیات خود وظیفه رسمی دولتی نداشت. شاه  ۱۳۵۲جمهوریت در سال 

یل با چند تن از اعضای فاملیش از قب۱۳۵۷ثور  ۷منحوس کمونستی یعنی  یجان احمدزی بعد از کودتا

قیوم کوچی سفیر کبیر فعلی افغانستان در روسیه شوروی و جناب جنرال شاهپور احمدزی پسر کاکایش 

 مانند دیګر هموطنان برای مدت مدید در محبس پلچرخی همرای بنده یکجا زندانی بودند. 

من شخصآ شاهد زندانی شدن اعضای فامیل جناب اشرف غنی احمدزی در محبس پلچرخی میباشم. 

نرال شاهپور احمدزی از دوستان پدرم و برادرانم هریک حسن باز و عبدالمجید باز بود، جناب جناب ج

جنرال شاهپور احمدزی همرای اقایان هریک ډګروال سعادت خان منګل، ډګروال ماما زرغونشاه خان 

شینواری، جنرال منان خان شینواری، ډګروال کوهات خان شینواری همیشه در روزهای عید در زمان 

دوران خانه نشینی سردار محمد داوودخان عرض تبریکی نزد وی میرفتند بهمین خاطر انها شناخت 

نم در حربی پوهنتون بوده اجناب شهید شاهپور احمدزی استاد دو برادر .نزدیک به پدر مرحومم داشتند

ن احمدزی از همین لحاظ اکثر اعضای فامیلم به وی احترام خاص داشتند، روزیکه که جناب شاهپور خا

را به محبس پلچرخی اوردند وی توسط مستنطقین جنایتکار و باندیست حزب خلق زیاد مورد لت و 

کوب قرار ګرفته بود وی از لت و کوب خود به برادرم عبدالولی باز، که شاګرد وی بود در محبس 

قتی که وی از همان خاطر و« ت تحقیق در بیره های دندان من برق داد.ئهی»  :چنین حکایت نموده 

وی در روز صبح اول که برادرم وی را در محبس  .صحبت میکرد به بسیار مشکل صحبت میکرد

پلچرخی دید بود برایش ګفته بود که استاد من چی خدمت کرده می توانم جناب شاهپور خان برایش ګفته 

مستنطین تحقیق من  بود که وجودم زیاد درد میکند اګر کدام دوا، درد داشته باشید برایم بدهید همچنان

از من هر چیز را ګرفته هیچ پول ندارم، برادرم دوهم بریدمن عبدالولی باز به عجله به اطاق خود رفته 

پنجصد افغانی برایش داده بود، ولی بدبختانه بعد از دو شب چند جنایتکار و  اسه پاکت تابلیت اسپرین ب

پلچرخی به شهادت رساند. جنرال شاهپورخان باندیستهای حزب دیموکراتیک ؟ خلق وی را در پلنیګون 

احمدزی در دوران جمهوریت شهید سردار محمد داوودخان یکی از با اعتماد ترین جنرالهای اردو 

ثور، جنرال شاهپور خان احمدزی را بنام کودتا علیه رژیم بانډیستی خلق  ۷انوقت بود، کودتا چیان 

بدالقادر وزیر دفاع ، جنرال رفیع وزیر فوایدعامه و بهمراهی سلطانعلی کشتمند وزیر پالن، جنرال ع

یس شفاخانه جمهوریت باهمراهی یک عده صاحبمنصبان اردو افغانستان دستګیر و ئمیر علی اکبر ر
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برای مدتی کوتاه چند روز در محبس پلچرخی بحیث محبوس سیاسی نګاهداری کرد، شاهپور احمدزی 

میر علی اکبر و چند تا دیګر کودتاچیان در پلیګون تاریک همرای  بعد از چند روز وشب، در شب

پلچرخی مانند هزاران هموطن ما به شهادت رسیدند. جای تعجب در اینست که دولت کمونستی و 

بانډیستی خلق، محرکین اصلی کودتا از قبیل سلطان علی کشتمند، وزیر پالن، جنرال عبدالقادر وزیر 

اعدام نکرد ولی میرعلی اکبر و جنرال شاپورخان احمدزی و دفاع و جنرال رفیع وزیر فواید عامه را 

 عده دیګری را به شهادت رساندند. روح شان شاد .

خوب بعد از این مقدمه کوتاه به اصل موضوع برمیګردیم. اشرف غنی که من میشناسم. اشرف غنی  

یه مکتب را در ئدادر والیت کابل چشم به دنیا ګشوده وی دوره ابت ۱۳۲۸ثور سال  ۲۹احمدزی در ماه 

لیسه عالی استقالل دوره متوسطه را در لیسه عالی حببیه تا صنف دوازده سپری نموده، وی در دوران 

مکتب برای یکسال عازم امریکا شده وی مدت شش ماه دوره لیسانس را در پوهنتون کابل و بعدآ دوره 

سی به اتمام رسانیده، وی مکمل لیسانس را در پوهنتون امریکایی در بیروت در رشته علوم سیا

ماستری اول را در رشته علوم سیاسی از پوهنتون امریکایی بیروت و ماستری دوم خود را در رشته 

روابط بین المللی و انسان شناسی از پوهنتون کولبیا امریکا، و ماستری سوم خود را در رشته روابط 

را در رشته انتروپولوجی ) انسان شناسی ( از پوهنتون  رای خودوبین المللی کولمبیا امریکا، و دکت

کولمبیا و همچنان تکمیل نمودن پروګرام ویژه رهبری ) لیدر شپ ( از طرف پوهنتون هاردوارد و 

ستنفورد ایاالت متحده امریکا در رشته بانک جهانی بدست اورده. جناب داکتر اشرف غنی،  دو 

از طرف پوهنتون سکرانتن ایاالت  راتورای افتخاری اول دوکتورا افتخاری در دست دارد. وی دوک

. همچنان است متحده امریکا. و دوکتورای دوم : افتخاری را از طرف پوهنتون ګیلف کانادابدست اورده

وی از طرف پوهنتون تفت امریکایی برنده یک جایزه ممتاز جهانی عنوان وطندار جهانی نایل ګردید. 

 ه ممتاز جهانی برای اشخاص محدود در جهان داده میشود.نا ګفته نماند که این جایز

به صفت استاد در رتبه پوهیالی و پوهنیار در  ۷۷و  ۱۹۷۶جناب اشرف غنی احمدزی در سال  

پوهنځی ادبیات دیپارتمنت علوم بشری در زمان ریاست جمهوری شهید محمد داوودخان ایفا وظیفه 

یدم عبالمجید باز سریاور مقام ریاست جمهوری شناخت نموده، در این وقت است که وی به برادر شه

شاهد دوستی  ۱۳۵۶پیدا نموده و هردو شان مانند دوستان صمیمی باهم دوست ګردیدند. من در سال 

انها بودم در انزمان چند باریکه جناب داکتر صاحب اشرف غنی بخانه ما در کارته سه تشریف میاورد 

کردم. در چندین مالقات که من در دوران مهاجرت در امریکا به رف اوی چای را تعه من دو سه بار ب

وی داشتم وی همیشه از برادرم به بسیار نیکی و خوبی یاداوری نموده که من از ان عالیق دوستی وی 

ون احسان وی استم و خواهم بود. جناب داکتر صاحب اشرف غنی زمانیکه محصل در هبه برادرم مر

سرطان سال  ۲۶ان تحول یا تجدد ګرای بود بهمین خاطر وی از تحول بیروت بود وی یکی از طرفدر

یعنی نظام جمهوری به قاطعیت دفاع میکرد. بنده بعد از کودتا منحوس هفت ثور انهم در وقت  ۱۳۵۲

مهاجرت در امریکا به پدر محترم شان شاه جان احمدزی و برادر مرحوم شان جناب داکتر احمدشاه 

ځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کاکا محترم شان جناب اکمل غنی احمدزی استاد اسبق پوهن

احمدزی و پسر کاکا ایشان اقای اجمل غنی احمدزی از نزدیک شناخت پیدا نمودم، این شناخت مایان 

بخصوص زمانیکه جنرال سردار عبدالولی داماد شاه اسبق به پاکستان تشریف می برد، دوستی و 

ناب داکتر صاحب اشرف غنی بیشتر ګردید. این دوستی و شناخت ما وقتی زیادتر نزدیکی بنده به پدر ج

ګردید زمانیکه مرحوم جنرال سردار عبدالولی به پاکستان تشریف میبرد، پیش از عودت جنرال 

عبدالولی ما چند تن دوستان، از قبیل. جنرال عبدالحکیم خان کټوازی، شاه جان احمدزی، سید اسحاق 

هللا رسول، رسول امین، داکتر رحیم پشتونیار، حکیم اریوبی، حنان جاجی، حاجی سید ګیالنی، امان 

داود، سید نعیم مجروح و این جناب قاسم باز بخاطر ترتیبات سفر جنرال عبدالولی با هم چند مجالس در 

االی در یکی از این نشستها ب .متواتر و دوامدار داشتیم یمقر شورا تفاهم در شهر پیشاور و نشست ها
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موضوعات پذیرای جنرال سردار عبدالولی در پاکستان یعنی اسالم اباد ، پیشاور و کویته صحبت ها 

داشتیم که مسولیت پذیرایی جنرال سردار عبدالولی بدوش در کویته پاکستان بدوش جناب محترم حامد 

 ذکر نمودم بود.  ها راکرزی بود و پذیرای پیشاور و اسالم اباد بدوش ما چندی دوستان که قبآل اسمای ان

در پیشاور یکعده زیاد مهاجر افغان میخواستند تا به پذیراهی جنرال عبدالولی به اسالم اباد برود، چون 

رفتن این خوانین و بزرګان اقوام مصارف ایجاب میکرد از جمله مایان هریک تاجر ملی حنان جاجی و 

لدار پاکستانی را به مسول مربوطه شورا تفاهم اینجانب قاسم باز هر کدام ما پانزده، پانزده هزار ک

بخاطر مصارف رفت و امد پذیرای کنندګان پرداختیم. در روز امدن جنرال عبدالولی به صدها مهاجر 

شوق و وافغان اعم از مهاجرین پیشاور و اسالم اباد اشتراک ورزیدند. این مهاجرین به بسیار عالقه 

که ویدیو ان استقبالیه در تلویزیون سی  نداه اسبق استقبال نمودذوق از جناب سردار عبدالولی داماد ش

 .ن امریکایی نیز به نشر سپرده شدین ایا

 

 جنرال سردار عبدالولی در اسالم اباد، کنارهم  در روزورودداکتر انورالحق احدی  قاسم باز و 
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