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   داګر اشرف غنی از ارګ بیرون ساخته شو
 

 ؟و چه خواهد کردا
 

ً اوازه های سرچوک مردم را  وازه های سرچوک این بود که آیلی بخود مصروف میسازد. یکی از جمله خبعضا
ی. ق با تشکیل یک ائیتالف .م چندی قبل جناب اشرف غنی اګر برود چه خواهد کرد؟ این اوازه ها وقتی ایجاد شد که

مبهم و  یهمزمان با آن مذاکرات مخف بصورت علنی ګفتند که ح.ا. میتواند اقای غنی را از ارګ بیرون کند.
محقق بصورت قطعی ګفتند که  بعداً جناب سرنوشت افغانها آغاز ګردید، در مورد ملبای کراطامریکا و  زاسرارامی

ریاست جمهوری  اشرف غنی در روزهای که کاندید دمحمرغنی را از ارګ بیرون میکنیم. در مورد دوکتو
   اوازه های سرچوک شنیده بودیم؛ مانند:  نیز  بود؛

ساعت در یک روز کارکند وهد اضافه تر از داجازه نمید  غنی یک شخص مریض است که تکلیف معده اش •
  ،بنشیند در عقب میز کارش و
افغانستان موافق نیست، ازینرو برنامه انتقال مسئولیتهای مستقالنه را  رد جامعه جهانی وناتو رحضو غنی با •

  ،اغاز نموده است و آن را در تمام والیات عاجل تکمیل نمود
  .چندین تن را دشنام میدهد و لت وکوب مینماید ؟!.. نقدر بی حوصله است که در یک روزآغنی  •
   ،ت، چه رسد به سفرها به والیادپای غنی معیوب بوده بدون عصا چوب حرکت کرده نمیتوان •
  ،ن شانرا رها سازدابرای انها امتیاز بدهد و زندانی غنی میخواهد بخاطر اوردن صلح با طالبان •
  اوغیره آوازه ه  تو یک طالب نکتایی پوش اس غنی یک فاشیست •

روئسای جمهور در تاریخ  رسائاد) بیشترین کار درمقایسه برک ساعت کار ۱۸اما دیده شد که او دریک شبانه روز 
و اندی که در راس   در طول چهار سال این نیز مشاهده شد که دشمنی طالبان ازهمه بیشتر با غنی بود،  (.اکشور م

برای ایجاد صلح زمینه اجماع ملی و بین المللی  کرد، قضایا عطف توجه نومهمتری نریتککوچ امور قرار دارد به
چپاولګران داراییهای عامه  قدرت ، مافیا و یفرع یمداخله ګران، مفسدین، کانونها دشمنان صلح، ماده ساخت،آ ار

و پاکستان را مطرح  ، سوال مناسبات طالب دیکشان را افشا نمود و صریحاً از انها نام برد. او پاکستان را به انزوا
رین شریک کوریدور های تهافغانستان ب به چین ګفت که !و به ایران ګفت که بعد ازین آبهای ما رایګان نیست  ساخت

فقط ثبات افغانستان متضمن امنیت  به امریکا ګفت که ،ولی منفعت های ملی ما محفوظ اند ،است در منطقه اقتصادی
درطول این   افغانستان کشور تاریخی است که و به روسیه ګفت که تواقعی اسدیموکراسی  استحکام و قواموجهانی 

طرفدار زیست مسالمت امیز  مدت به هیچ همسایه زیان نرسانیده و با همه در مسالمت زندګی نموده و بعد ازین نیز
د یافته میتواند که یونپاسیای مرکزی از طریق افغانستان  اافغانستان نقطه وصل است، نه فصل. اسیای جنوبی ب است.

او با جهانیان به عالیترین زبان دیپلوماسی  اینها تیزسهای دوکتورغنی بود. این پیوندضامن رشد منطقوی میباشد.
  .صحبت نمود

قدر یکه بالعموم  فردی شان زیاد میدانم، فقط همان فاز اوصا  ونه  تماس و شناخت دقیق ندارم باایشان فراقم الحرو
یشان اطالع دارم، ولی زیشناسند، من هم به همان اندازه امبیانات شان ومطبوعات  نرا از طریقاشتمام مردم ما ای

به مثابه یکی از فارغان این مهد پُرافتخارخیلی دقیق ملتفت  است، بنا براین من نیز (هفارغ لیسه ی حبیبی) باورمندم که
بیبیه، فردی را ح نبه نام بزرګ حبیبیه لطمه وارد کند؟! خوشبختانه در جمله اکثریت مطلق فارغا میباشم که مبادا
یکنام و افراد ن  فارغان آن اکثرییت مطلق ،باشد)خصوصاً فارغان قبل از دهه شصت( هنام نیکو نداشت نمی شناسم که

خدمتګار ملت و پیشګام در  حبیبیه به ما اموخته که باید صادق، الیق، وطندوست،  الیق بوده اند، همانطوریکه
، باید دوکتور اشرف غنی این امانت سترګ د، و هر فارغ حبیبیه این سفارش را دقیقاً در نظر دارماشیبخیررسانی 

  :جلب نموده است نقادانه ی شده اند نکات ذیل توجه ام رادولت را حفظ کند. طی مدتی که ایشان مسئول اموارت
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اقتصادی را که در منشور اش نیز طرحهای انرا ارائه نموده بود، درعرصه عمل پیاده نمود   ګاو پروژه های بزر
در  توامکانا م قواامخالفین داخلی و خارجی او با تم ویا هم عمالً برای پیاده کردن ان اقدام نمود)صرف نظر ازینکه

نرکسی، رودان  رعمالً و بصورت بالفعل کوشیدند(، او مانند پروفیسو رویوخنثی سازی اقدامات او با تمام ن تخریب
ثروتهای  را درعقبماندګی نه، بلکه در و راز ترقی و انکشاف میداند که بهتر است عوامل فقر و ناداری ؛نو بوچانا

( جداً معتقد است که غرض رشد اقتصادی نه تنها به عوامل  Cairn Cross)طبیعی کشور جستجو نماییم، اومانند 
اداره سالم اشد  و  مدبروو مدیریت فعال  ()غیراقتصادییوشرایط اقتصادی ضرورت است، بلکه به شرایط اجتماع

صر ترین و محبوب ترین اقتصاد امع ۲۰۰۱ضرورت است، او مانند جوزف استیګلتیز )برنده جایزه نوبل سال
تها و مسایل اقتصادی بیان نموده سجراًتمندانه و بیباکانه در مورد سیا که حقایق عجیبی را ،تنواده بشریبرای خا ندا
وغولهای ثروت اندوز تحقیق  اوامل عقبماندګی ، رول کنسرسیومهعو از آن جمله درمورد آفت منابع طبیعی و  تاس

داند که در کشور مانند افغانستان باید مسیر انکشاف ، می(، افشاګرسرمایداری چندین ملیتیهودمننمود و همه را تشریح 
 New village او از تجربه موفق کوریای جنوبی تحت عنوان ) رد.بُ را ازکجا آغاز وبه چه طریق وبه کجا 

Moment روستا   دهد و از بهبود اوضاع اقتصادی  روستاها را انکشاف ( اګاهی دارد و میخواهد به همین طریق
( را Knowledge Economy غنی میداند که سینګاپور شعار) .ایجاد ګردد کرشهری نیز تح در حیات اقتصادی

اقتصادی است که  هحفه رایګان نبوده، بلکه یک مادتُ ب یک آین زاداند که بعد یاو بهتر م عملی نمود و موفق نیزبود،
اه تمدن تبدیل ررنستان ومنطقه را به چهابا درایت مدیریت ګردد، او میخواهد افغا با منابع زیرزمینی )معادن(یکجا باید
ق العاده حساس آن اګاهی دارد وظرفیت و پوتنسیل اقتصادی کشورش و از موقعیت فوصنعت چهارم  او از ،دنمای

دان نامدار اتاس اقتصادی را مانند تثبا چانسها به نفع پیشرفت، صلح وترقی استفاده نماید. او مسیر واهد از ینخیم و
راز پیشرفت  همیداند ک Stephen C. Smith و  Michael P.Todaro دراویارک و هاروپوهنتونهای نی

ومودل سازان   یدوکتور غنی از تیوری و مودلهای اقتصاد منطقو .اقتصادی امروزه در چه نهفته است
بیشترین اګاهی را دارد او معتقد  ( ,Losch, Chirstaller, Weber,Hotelling,Barlewe, Plaunder ) نآ

  .و دولت رفاه است هارف دبه اقتصا
د که مبادا همصنفی نشاید وباید مواظب آن باش هیببلکه سایرفارغان لیسه عالی حبی ،ین ترتیب نه تنها منابه 
   م.یشګردد، ازینرو جداً در تشویش میبانګ رغالط بزاودچار اشتباه  ،بوده مکتبی با او هم که هرفردی ویا

داشت. چندی قبل ادیتوریم پوهنځی اقتصاد  اکابل عضویت کادر علمی پوهنځی اقتصاد ر او در دوران طالیی پوهنتون
ی بنام )ادیتوریم دوکتور شهیدی( نامګذاری شد ، درین جلسه حضور داشتم و با استادان پرافتخار سابعد از ترمیم اس

رئیس فعال و جوان  ود ع.ق.عارف، دوکتور نورعبا و ګرامی مانند جناب یادګاری صاحب، جویا صاحب، دوکتور
از چهره  ،میاد نمودی استادان عزیزالقدر و نخبه ګان کشورزا سایرین یادی از ګذشته ها نمودیم و و یجدید این پوهنځ

پوهاندصاحب شرف، ح. داور، دوکتور مرادعلی  ،نعیم اسد های نامدار مانند دوکتور سیدعبدهللا کاظم، دوکتور
دوکتور  عظیم شهباز، ت،م.اکبر، ،تدوس ردوکتور انو پوهاندغوثي، ،منګل ،رابیپوهاند عبدهللا حقایقی، س اصیل،
آن قدح بشکت و آن ساقی   التزام... خالصه همه را یاد نمودیم و ارجګذاری کردیم)هیهات که .ذ.اردوکتو شبان،
  .ددوران بو نماهدوکتور غنی نیز مدتی همکار علمی  نماند(.

  ؟داکنون که غنی برود چه خواهد کر
مصروف تحقیق میګردد، او را بانک جهانی منحیث مشاور دعوت مینماید، او به کشورهای  اګر از ارګ براید، او

 Fixing Failed)خواهد داد، او مانند اثر قبلی اش  یملمشوره های ع ؛دکه هنوز هم از ثبات کامل برخودار نیستن
States  یک کتاب دیګر خواهد نوشت، بدون اینکه اندکترین اهانت به کشور سربلند خود نماید، درمورد تاثیرات )

مسلکی درمورد اثرات  ()نژادشناسسم شنادرم کغنی منحیث ی فمحمداشر ردوکتو .تتخلیوی جنګها خواهد نوش
 National)نهم کتابش لصاوف ربا این ،عدم رشد شعور واګاهی جمعی خواهد نوشت بد اجتماعی جنګها و بیسوادی و

Programs-the challenge of implementation ) در کتاب قبلی  ر مشرح تر خواهد ساخت، اوتشیرا ب
ن را در صد صفحه با تمام مشکالت دولت آ این بار صفحه نوشته بود، اما۳۰در  در قسمت سوم دولت سازی را

نهاد   را ممکن معتبر ترینوجدید ا کتاب کرد، دخواه  دوباره نویسی ؛هکامالً طور عملی احساس کرد سازی که خود
امتیاز دیګر آن در سراسر جهان  دارنده۱۴و  (OXFORD University Press طبع، نشر وتحقیق جهانی)

دون انکه اشاره ی به بخاطر حفظ ابروی هموطنانش ب .توتحقیق خواهد پرداخبه نوشتن و. ادرک دونشرخواه عطب
ا خواهد نوشت، ر  (War makers and State makers این بار) ددر افغانستان اشاره نمای  مشکالت اش

را legitimacy   ،    state formation د( را تشریح خواهد کر intervention and national value)وا
، تنساری خود را از تعصبات و کم دانشی مخفی نخواهد توااو بیز .دنماید، زیرا عمالً مشاهده نمو یموش نمنیز فرا

س معین ربه اد ازاشتباهات مخالفینش چشمپوشی نموده، عیارانه ولی ،زیرا بیشترین انرژی و تالشهایش را هدر داد
ولی اختالف سازنده را باعث اصالح وتکامل  ،دداً ررا شدی سنګ اندازی ها ورقابتهای منفی او  .دواهد کرخاشاره ن

تاکید خواهد کرد و در شرایط دشوار  روابط دولت بادولت باالی درعرصه مناسبات کشور ها،  وا .فی خواهد کردرمع
جامعه مدنی را جداً سفارش   زاد وآ یح خواهد داد، او نقش مطبوعاتجراستثنایی روش بروکراتیک ومرکزیت را ت
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، برای کشور های جدیداً از دجداً دفاع خواهد کر  منافع سه طبقه)جوانان، زنان و اکثریت محروم ( د و ازخواهد کر
ا بهتر تلفظ خواهد کرد ر ، او بعد ازین حروف حلقی )ع،ح (ت( خواهد ګفSovereignty Gap ) درسته درمو بند

فاهی و حرکات را که عادت هر استاد است، کمتر او استفاده از زبان اشاره و غیر ش ،دتبصره ها قرار نګیر  تا مورد
   او جوانان را انګیزه خواهد داد و خواهد ګفت: . تخواهد ساخ

او زنان را قشرتوانمند خواهد خواند  .و ته تسلیم یمنا، خو تاسو ځوانمته نه تسلیمیږ هیڅ زورور  م،ږله هیچا نه ډاری 
ً داد. از محصوالت داخلی د دبرایشان روحیه خواه و   .خواهد کرد.. هحمای ر مقابل تولیدات مشابه خارجی قویا

به مقایسه  شدر صورت رفتن اش از ارګ، وضعیت ا ت نمیدانم، ولیشدګر چه خواهد ګفت و چه خواهد نو هاینک
مثمر نه تنها برای افغانستان بلکه   مثمر تر خواهد بود. بهتر، ارام تر، ابرومندتر و ؛لوضعیت فعلی اش در ارګ کاب

از اکنون مورد  رتشیاو ب .مستضعف و کشور های فقیرکه بعد از دوره جنګ قرار دارند میلیونی برای تمام مردم
آنها ارزش نیروی بشری و استعداد ها را  ،و فهم ارزش قایل است هجهانی به تجرب کناحترام خواهد بود. با

ن موسسسه مالی هنوز یرتاین بزرګ ،ابت استآنها میدانند که جذب مهارتها و استعداد ها امروز یک رق د،ننمیدا
ارشهای سازنده را تقدیم زمسایل را تحلیل و ګ انشایاغنی را دعوت خواهد نمود تا ب دوکتور محمد اشرف هم

  .وموسسات مالی وبانکهای دنیا نماید..  جهانیان
ساله، حفظ ۱۸ظ دستاوردهای بخاطر حف ایکعده تالش میورزند ت وازه های دیګری نیز وجود دارد کهآ از طرف دیګر

ارزشهای دیموکراتیک موجودیت  متحکیو ی، صلح ابرومند، تطبیق پروژه های زیربناینقانون، حقوق زنا
او درمقابل تمام نابسامانیها استوار خواهد ایستاد وبر آنها  انها میګویند .دبدانن برای افغانستان حیاتی و حتمی را غنی

  .کام دولت را تحقق میبخشداو داعیه استح .مسلط خواهد شد
و پرادوکس  می ماند دوران مکتب ما یچیده یپ تمام این آوازه ها به معما های  چیست؟ تنمیداند که واقعی هیچکس

یاد استاد   !م، صنف نههمضمون هندس .به مشکل ترین معادالت روبرو میساخت اررا به ذهن ما تداعی مینماید که ما
ی ما را سال اصنفی ه ... ګفته همه تدر مضمون هندسه قضیه، فرضیه، ترسیم، ثبو هروانی بخیر کپ ګرامی دګرمن

موازی با  AB و در اخیر میګفت ازینکه فرض نموده بودیم که خط مستقیم  مصروف نګه میداشت تمام
موازی و مساوی  AB و ما برای امتحان کانکور حفظ میکردیم که  ! بناً هردو باهم مساوی نیز اند ،تاس CD مستقیم

   است، باید از جمله چهار جواب همین یکی را درست بدانیم. CD با
هم چیزی را با چیزی قضیه، فرضیه، ترسیم وثبوت ... معرفی مینمایند و بعد در اخیر میګویند   این آوازه ها

  .موازی است CD با  AB پس
مصروف میسازد، و از  مردم را بخود به نحوی عجیب ادامه دارد و  ی سرچوکاآوازه ه ز ګفتمدر آغا  چنانچه 

و تصورات  فردی و بعدی من ای بعدی وتصوارتهصروف ساخته بود، نمیدانم اوازه م رفوق الذکرجمله مرا به افکا
، اوازه های خروج حتمی آوازه های حکومت سرپرست هم وجود دارد ؟نها چه خواهد بودآدر باره  سایر هموطنان

د، تالشهای زار یزی است که به نوشتن میچ  دفاتر و کارکنان استخبارتی ایشان نیز امریکا ولی باقی ماندن
، بد نیست داست نیز به نوشتن و آوازه سرچوک می ارز ان هر تلویزیونبزورد  اخیر الذکر ح)سیاسیون( که اصطال

را درین ایام   بلند رفتن نرخها نباید آوازه ها تمام این مصروف سازیم، انهاکه ان را نیز ګرمتر ساخته اذهان را با 
خانم هنګامه نیز ګرم  آوازه ی کنسرت ما را از تحفه های عیدی غافل بسازد، وتاثیر اورده  رزی مبارک رمضان

واقعاً چنین تصمیمی است که ګویا از کانادا به کابل میرود، ولی معلوم نیست که خود شان خبر دارند یا خیر، ایا 
این  این است که ؛دشاره دارا  نرون از فضا و اتموسفیر زمییاوازه ی سرچوک که به ب خطرناک را اتخاذ نموده اند؟

کمپنی یونیکال و برایداس که چند سال  آوازه ی دیګری وجود دارد که است، ینآب در مریخ کامالً یقی  مشاهده ربا
ممکن این کمپنی وسایل  نون باید یونیکال در بازی جدید منفعت اش را بدست بیاورد!قبل به رقابت پرداخته بودند، اک

ه صبح این اوازه را ګرمتر ساخته که نُ اخبار  .مزیاباید بدان نیز بپرد ګریسکاری و بکار بګمارد. دوباره قبلی را
  !... ای سر سودایی ! بعداً  و در نظر دارد اه سال رتسیشا قنطا (برنامه انتخابزشام دل انګی) تلویزیون
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