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   مرادزیلوڅپاسخی به اقای سر
  

 در مسايل آقای مرادزی درميان ھمکار پورتال افغان جرمن ان�ين، يکی ازھوشيارترين عناصر چپ است که ھمواره ،

ت صاحب نظر ومنطقی است که وی شخصي.سياسی کشور سھم ميگيرد وتبصره ھا وتحليل ھای جامع ومنتقدانه ای مينويسد

  .شفتگی وخشم قلم ميزند و اوضاع رقتبار کشور را مورد ارزيابی قرارميدھدبدون آ

،نداريم  و اين )درانیگری يکی غلجی ودي (کرزیحامدويا  اگرچه ھيچ يکی از ما وابستگی خاصی به اشرف غنی

 سبب ميشود تا ھريک ما ديدگاه ھای خود را در قبال مسايل ملی ابراز ماا نوشته ھا جز ضياع وقت برای ما حاصلی ندارد،

   .نمائيم و قضاوت را به  خوانندگان بسپاريم

 مورد ترميم آنجا که برتصميم اشرف غنی در، )!سنگ درجای خود سنگين تراست(منآقای مرادزی ،برمقاله 
 من اعBم ترميم مقبرۀ شاه امان هللا را به ھدايت شخص «: مقبرۀ شاه امان هللا ابراز شک وترديد کرده ام ونوشته ام

اشرف غنی، محض يک بازی سياسی  بمنظور خوشحال کردن مردم قندھار ميدانم، زيرا در سفراخير رئيس جمھور به 
د واعتراضاتی  مبنی براينکه اشرف غنی با  درانی ھا سر دشمنی گرفته و آن شھر، مردم از وی چندان استقبال نکردن

بنابرگزارش ھای رسانه ھا، جلسه . تمام رجال کار دان درانی را از تمام مقامات مھم وموثر کشور حذف کرده است
مقاله ای  ». تشنج کشيده شدجنگ لفظی وايکه در آن اقای اشرف غنی سخنی رانی کرده بود بعد از سخنرانی به 

   . نوشته است )!دهيله ښاغلي سيستاني، د شا لخوا په چړې د ګوزار ھيله نه ک(زيرعنوان

 ترس و  نيرنگ يکی از دو رفيق ھمسنگر  برای نشان دادنعناصر چپ از سوی ً معموb،ھا اري گذعنوانچنين 
د،  درحالی که من نه رقيب داکتراشرف غنی ھستم و نه رفيق شومی برده و ھمسنگ به خاطرکسب قدرت بکار 

ھمسنگر او، بلکه افغانی ھستم که از دروغ گوئی نفرت دارم وآنچه را حقيقت يا نزديک به حقيقت تشخيص ميدھم، 
ته ھايم بيان ميکنم، زيرا من ھم حق دارم نسبت به مردم کشورخود ابراز نظر نمايم و ُرک و پوست کنده از طريق نوش

چنانکه در مورد حامد کرزی  رئيس جمھور سابق افغانستان، بارھا و تند تراز . سياه را سياه وسفيد را سفيد بگويم
ری جامعه افغانی گفته ام، انتقاد کرده ام و او را شخص مصلحت گرا وفاقد جرئت و درايت سياسی برای رھباين 

  .درحالی که اقای اشرف غنی در برخی موارد، نسبت به حامد کرزی ،ضعيف تر عمل کرده و ميکند

وقتی برای اولين بار از اشرف غنی انتقاد کردم و نا توانی او را در برآوردن تقاضاھا وپيشنھادات نظر 
 مرحوم از جBل آباد به کابل برشمردم، واز وقايع سفر رئيس دھندگان اين پورتال در مورد انتقال مقبرۀ شاه امان هللا

 به دفاع از اشرف غنی برخاست و نوشت که نبايد از تضاد ميان آقای مرادزی،راشرف غنی  به قندھار ياد کردم،جمھو
يشود ً، چرا که اين سخن معموb از سوی طرفداران داکترعبدهللا وشورای نظار زده مگفتقبايل درانی وغلجی سخن 

مگر متاسفانه من اين سخنان را بار بار از زبان رجال قندھاری ودرانی ھای . وديگران چنين سخنی را نميگويند
قندھار شنيده ام وآخرين باری که از يک رسانۀ بين المللی شنيدم، تلويزيون آريانا افغانستان واز زبان شخص مسکين 

  !يار بود

برای  .مبست شBق انتقاد نمی ام ، می بايد کرزی را بوئی ترجيح ميدادھرگاه من مBحظات قبيلوی را برحقيقت گ
من درانی وغير درانی،يکيست و ھيچ برتری از ھمديگرخود ندارند، وھرکس که در صدد افتراق ودشمنی ميان اين دو 

ا، ھنوز ھون ه جامعه افغانستان وبخصوص پشتاما آرآنجائی ک. قبيله بزرگ افغانستان باشند، از نظر من خاين است
دستورھای  مختص به خود ومحل  يک جامعۀ قومی و قبيله ای است و بافت عجيبی دارد که با کودھا و نرخھا و دود و

زندگی خود، از ديگراقوام وطوايف کشور متمايز ميگردند، ميتوانم بگويم که آقای مرادزی در درک معنا ومفھوم 
  . در طبابت نا واردمھمانقدر نا وارد اند که من» غلجی«و » درانی«
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 درک معنا ومفھوم اين دو اصطBح درقندھار، نخستين سنگ پايه ھای بافت اجتماعی اين وbيت تاريخی 
اين کودھا درخارج از قندھاربزرگ، حتی در غزنی واقع شمال شرق قندھار ونيزدرفراه و . وسرنوشت ساز را ميسازند

  .ردند تا چه رسد به کابل وننگرھار وساير شھرھای شمال افغانستانھرات درغرب قندھار، چندان با اھميت تلقی نيمگ

متاسفانه بايد عرض کنم که در قندھار، نقاضت ميان قبايل بزرگ ابدالی وغلجائی از خيلی دير !  آقای مرادزی
ايل قرن تاريخ گواھی ميدھدکه پس از استيBی مغوbن وسپس تيموريان برافغانستان،از او. زمان تا کنون وجود دارد

در شرق وغرب افغانستان، دوامپراتوری بزرگ مغولی وصفوی تشکيل شدند  وھمان زمان کشور ) م١٥٠٢(شانزدھم
پادشاھان اين دو امپراتوری برسر قندھار . ما را ميان خود تقسيم کردند وھريک بخشی را زير سلطۀ خود گرفتند

 وھريک ازاين دو امپراتوری برای استفاده از نيروھای ھمواره در رقابت بودند،وبرای تصرف آن، باھم جنگھا کردند
رزمی افغانی  وانمود ميکردند که طرفدار آن قبيلۀ افغانی اند که در زيرنفوذ کشور رقيب قرارنگرفته است،و برای 
آنکه رئيس قبيله را از خود خوشحال ساخته باشند، گاه وبيگاه تحفه ھا وبخشش ھای ھمراه با القاب اعزازی به 

سای قبايل افغانی قندھار ميفرستادند، وبه اين وسيله اختBف و رقابت ميان اين دو قبيله نيرومند افغان را به مقابل رؤ
نقش کشورھای بيگانه در ايجاد (من بعد ازدادن پاسخ به اقای مرادزی، مقاله ای دراين زمينه. ديگری بيشتر ميکردند 

  .نمودتھيه ونشرخواھم ) تفرقه ھای قومی وقبيله ای

ًمن تصور نميکنم که اقای مرادزی  خواسته باشد با دفاع از کسی که شخصا ضديت خود را با پايه گذار دولت 

پنھان نميکند، توجه اشرف غنی را نسبت به خود جلب کند تا وی را مد نظرداشته ) احمدشاه بابا(معاصر افغانستان 
 به خود آقای اشرف غنی اين توصيه ھا را ميکرد که متوجه  ؟ بھتر بود تا آقای مرادزی قبل ازتوصيه به من، !باشد

  . گپ زدنھا وسخنرانی ھای خود باشد وبرای خوشحال ساختن زودگذر يک قوم، قوم ديگری را تخريش وتحقير نکند

 که بازارکمپاين کانديدان رياست جمھوری افغانستان گرم بود، يکی ازدو دوست ھمکارم آقای ٢٠١٤در سال 
نی و  انجنيرقيس کبير، لينک سخنرانی داکتر محمداشرف غنی را از يوتيوب، برای من فرستادند تا من آن مسعود فارا

لينک را باز کردم وسخنرانی آقای اشرف غنی را . را بشنوم و بعد نظر خود را شفائی يا تحريری در مورد آن اظھارکنم
اشرف غنی تا يک جای . شنيدم) ھزاره ھا(دت بمناسبت نوزدھمين سالروز شھادت عبدالعلی مزاری رھبر حزب وح

خوب صحبت کرد وتوانست توجه سامعين نطق خود را جلب وبه کف زدن وادارد، اما يک بار يک موضوع غير 
مستندی را که ھيچ ضرورتی به ذکر آن احساس نميشد، از زبانش برآمد، که برای کسی که کمی از تاريخ وطن آگاه 

اشرف غنی برای آنکه حد اعلی ھمدردی وھمسوئی خود را با مردم ھزاره نشان داده آقای . باشد، شوکه آور بود
 شامل ساختن زنان خوانين در ادارۀ رواج کردن جاسوسی ويکی از اشتباھات بزرگ احمدشاه بابا،(:بدشد،گفت

ا من خودم گرچه اکنون اين جمله را از سخنرانی اشرف غنی در يوتيوب برداشته اند، ام )جاسوسی کشور بود؟؟؟
ًعBوتا . را با کلمات متفاوتی شنيدم و از ھمان روز ببعد اعتقاد من نسبت به اشرغنی احمدزی کم شدمفھوم ھمين 

درھماندم در ذھنم برق زد که واه، اين چه نوع داکتريست، که برای جلب توجه مردم وبدست آوردن رأی آن ھا در 
ر درافغانستان عھد احمدشاه بابا زنان ميتوانستند بدون اجازه شوھرخود  آيا مگ! آينده، بر احمدشاه ابدالی تھمت ميزند

آيا کس ميتواند سندی نشان بدھد که در ! از خانه خارج شوند و به شھر بروند وبا مردان دولتی در تماس آيند؟ نه خير
رات وفراه وديگر وbيت کشور زمان احمدشاه بابا، زن يا دختر فBن خان ازپکتيا يا ننگرھار ويا کابل ويا غزنی و يا ھ

  . عقل سليم قبول کرده نميتواندھيچ افغان صاحب برای دولت درانی جاسوسی ميکرده است؟چنين سخنی را 

» غلجی«من بعد از شنيدن اين سخنرانی اشرف غنی، اينطور برداشت کردم که متاسفانه ذھنيت اختBف 
 داکتران اين دوقبيله ھم جا دارد، واين جای افسوس بحال ، ھنوز در ذھن مردم عادی چی که حتی در ذھن»درانی«و

من بدون معطلی به اقايان مسعود فارانی و نيز انجنير قيس کبير در ھمان روز از طريق سکايپ زنگ . پشتون است
وفکر ميکنم ھنوز ھردوی . زدم واين بخش از سخنرانی اشرف غنی را نقد کردم وآنرا بيھوده وغير ضروری خواندم

  اين نظرم را بخاطر داشته باشند، وبه ھمين خاطر تا آخر کمپاين، من ھيچگونه تبصره وابراز نظری به نفع او يا شان 
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  .به نفع زلمی رسول نمانيدۀ درانی ھا ننوشتم

به ھرحال باbخره اقای اشرف غنی با عبدهللا عبدهللا شرکت سھامی حکومت وحدت ملی را بدستور امريکا 
داکتر عبدهللا با پوشيدن دريشی ولباس پاک وتميز ومود روز در مجالس ومراسم رسمی دولتی ومBقاتھای . ساختند

. اخل عرف دولتمداری کار بجا ومعقول  ميکندديپلوماتيک خارجی در پرده تلويزيونھا ظاھر ميشود که به نظرم در د
رھبران وپيشوايان جامعه  بايد اين اعتماد به نفس را داشته باشند که مردم خود را بسوی ترقی وتنور وتجدد رھنمون 
شوند، نه اينکه خود را عقب گرا تر از عقب مانده ترين و فقيرترين قشرجامعه يعنی روستائيان عقب تر نشان بدھند، 

مقولۀ عربی . چه چيزی را خواھند آموخت]چون به خلوت ميروند آنکار ديگر ميکنند[ از چنين رھبری متقلب مردم
 يعنی رعايا پيرودين پادشاه خود اند، ھرطورکه پادشاه بپوشد و بگردد، يا الناس علی دين ملوکھم،:است ميگويد که 

، ولنگی زدن، و پتو يا چپن برشانه گذاشتن  وخود خميده راه رفتن. نشست وبرخاست کند، رعيت از او پيروی ميکند
  .ونه ايجابات عصرو زمان آنرا تقاضا ميکند. ی دوم نشان دادن، ھيچ دردی را دوا نمی کند»بابا«و» نيکه«را بسان 

 سال حاکميت خود،انواع کBه وکلوش وچپن وپيراھن وتنبان را پوشيد وتعويض کرد،اما ١٤ کرزی درمدت 
در آخر ! شدن، و نمايش عقب مانده گی ،چه نفعی به حال خودش و بحال مردمش رسانيد؟ ھيچاين ھمرنگ جماعت
  :ھمگی ميگفتند که

  )به ھررنگی که خواھی جامه می پوش           من از طرز خرامت می شناسم(

  .يعنی که پيراھن وتنبان پوشيدن  وچپن برشانه انداختنت ھم بدستور خارجی ھا ميباشد

خود بجای تغييردادن کاbی خود، خواھان تغييردادن کله رھبر خود اند، زيرا درايت وکياست از مردم از رھبر 
bه يا از کاBمردم از رھبر خود درايت وعدالت وانصاف وامنيت ومعيشت ميخواھند، واگر ! کله نشأت ميکند، نه از ک

 و اگر درعرصه ھای مذکور موفق نباشد، رھبری  دراين عرصه ھای موفق بود،او را قوی وھوشيار ومردم دارميدانند
 درصد اھل ارگ از لوگر مقررشده اند، ٩٩، شنيده ميشود که .او را ضعيف وبيکاره وبی انصاف وقومگرا ميشمارند

  !ايا درست است،اگر درست باشد، بدون شک که رھبر قومگرا و خودخواه است

 خان را يک تعداد از قاچاق بران وسران مافيای در دريچۀ نظرسنجی آگاه شدم که اطراف مقبرۀ غازی امان هللا
پرساخته است،آيا فکر ميکنيد که اشرف غنی جرئت ) آی اس آی( مواد مخدر ونوکران استخبارات نظامی پاکستان

وشھامت آن را داشته باشد که جسد حاجی قدير را که از سوی مافيای مواد مخدر به قتل رسيد، از کنار مقبرۀ آن 
مرا، زخير تو اميد نيست، شر : بنابرين بايد گفت. پس کند؟ نه خير، به ھيچ صورت پس کرده نميتواندمحصل استقBل 

  !مرسان

موضوع به تشنج کشيده شدن جلسه ايکه رئيس جمھور اشرف غنی در قندھارسخنرانی کرد،چيزی نيست که 
 ھمان روز وفردای آن درسايتھای انترنتی من از خود گفته باشم، بلکه ازنظر رسانه ھای افغانی پنھان نمانده و در شام

تلويزيوين آريانا افغانستان . بروز کردند و اشرف غنی رئيس دفتر خود آقای نسيمی را به ھمين خاطر برطرف نمود
درانی ھا دورۀ خود را گذشتانده : وشخص اقای مسکينيار ازگفته ھای  اشرف غنی ياد کرد که باری درمحفلی گفته بود

  ! ًبت ديگران است، چيزی که معموb يک ستمی آنرا بيان ميکنداند،اکنون نو

من ھنوز ھم براين عقيده ام که اشرف غنی، چنان يک شخصيت مصمم وقوی نيست که ! جناب مرادزی صاحب
قضيۀ کابل بانک که .  شايد حضور مخالفان قوی در حکومت مانع تحقق تصاميم او باشد،آنچه ميگويد،بدان عمل کند

اتوريتۀ دولت داری اشرف غنی را باb ببرد ، به کجا رسيد؟ قضيۀ اختBس تيل موتر در وزارت دفاع که در ميتوانست 
وbيت بلخ بر کنارکند  آن شخص وزير دست داشت، به کجا ختم شد؟ چرا اشرف غنی نتوانست جنگساbرعطا نور را از

ا ھنوز بنام سرپرستان فلج ساخته است؟ گفته ميشود يا به کدام وbيت ديگری تبديل نمايد؟ چرا اجراآت مھم دولت ر و
يوسف پشتون،واکبر  ،توريالی ويسا ،  ھزار بست خالی موجوداند، ايا زلمی رسول٥٠در وزارت خانه ھای کشور 
اھليت ولياقت تقرر به حيث والی يا وزير در يکی ازاين بست ) ھرپنج  تن درانی قندھاری(بارکزی وگل آغازشيرزوی 
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اين نکته بخاطر آن تذکر رفت که آقای مرادزی ازمن خواسته تا چند (.را نداشتند و يا ندارند؟ البته که دارندھای خالی 
  .)نفراز درانيان اھل کار را نام ببرم

يوسف پشتون ھمان وزيری بود که بارھا در مصاحبات خود اظھار ميکرد که وزارت شھر سازی نميتواند 
 دست زورمندان دولت کرزی واز جمله از دست قسيم فھيم تطبيق کند،چيزی که نقشۀ شھری را در ده سبز کابل از

چرا تعداد ديپلوماتان وسفيران وواليان ورئيسان يک وbيت تازه تشکيل ! شخص کرزی جرئت گفتن آنرا نداشت
چرا حقوق مردم قندھار، ھيلمند، زابل و ارزگان وفراه است؟ : ، بيشتر از تعداد افراد کارفرمای پنج وbيت)پنجشير(

  نظرگرفته نميشود؟ مدمتذکره پنج وbيت 

من گل آغاشيرزوی را از نزديک نديده ام ونمی شناسم، اما او ھم مثل عطا نور واسماعيل خان وحاجی 
من از زبان روشنفکران آن دو وbيت شنيده ام که در کار ادارۀ وbيت در قندھار . قديريک جنگ ساbردوران جھاد بود

کارھای خوب شيرزی در قندھار ھنوز ھم نقل ھر مجلس . ار، از تمام واليان قبل از خود موفق تر بوده استودر ننگرھ
تاسيس مرکز آموزش انگليسی وکمپويتر بطور مجانی برای فرزندان مردم بشمول دختران وپسران اين دو وbيت . است

ديگری مثل اقای شيرزوی ابتکار عمل از خود نشان از کار ھای ماندگار وبسيار پرثمريست که در افغانستان ھيچ والی 
تا کنون صدھا دختر وپسر ازاين مراکز آموزشی در اين دو وbيت فارغ التحصيل شده و برای خانواده ھای . نداده است

  .شخصی شيرزوی تدارک شده است قابل يادآوری است  معاش معلمين و وسايل آموزشی آن از پول .نان آور شده اند

وزير داخله منسوب به درانيان قندھارمجبورساخته شده تا از سمت » نورالحق علومی«حالی است که اين در 
در يادداشتی که آقای علومی به شورای امنيت ملی کشور ) ٢٠١٦/ ٨/٢(به گزارش سايت مھروطن. خود استعفا بدھد

ھا در اين  تأييد به موقع انتصاب پوشی عمدی از پيشنھادات خود برای   ارسال کرده ، رياست جمھوری را به چشم
جای تاسف اين است که درطی مدت يکسال سپری شده ،حمايتی «: وی در اين يادداشت تصريح کرد. وزارت متھم کرد

طورمثال تمام پيشنھادات اصBحی ما با تاخير وتأنی  .را که ايجاب ميکرد از جانب رھبری سياسی دولت احساس نکردم
ت ما برای تجھيز وحمايت سريع پوليس در مقابله با شبکه ھای تروريستی وگروه ھای به مطالبا. مواجه می بود

اين کم توجھی ونگاه درجه دوم به پوليس باعث افزايش .جنايت کار ھيچگاه پاسخ قناعت بخش وقاطع داده نشد
. ل می نموديمدرسطح تلفات پوليس ومردم ملکی گرديد که فشار آن را من و رھبری وزارت امور داخله بايد تحم

در ابتدا فکرميکردم که مشکل در  .ًکادرھای که برای تقرر جديد مطمح نظر بود اکثرا مورد تائيد قرارنگرفته است
ًبيروکراسی است، اما اخيرا برايم اين احساس دست داده است که اصB عBقمندی کمتری برای اجرای پيشنھادات بنده  ً

سايت مھروطن،ياد داشت اول  (»....ه از فلتر شک وترديد عبور داده ميشودوطرح وپيشنھادات من پيوست. وجود دارد

  )آقای علومی عنوانی  شورای امنيت ملی افغانستان

،اطBعات روز،آريائی، ومھمتراز  ژورنالچون، وال ستريتھرگاه خبراستعفای اقای علومی در رسانه ھای 
شد، من از ذکر اين موضوع که با سياست  نمی نشر ) تحت رھبری اقای علومیسايت حزب متحدملی(»مھروطن «ھمه

اکنون ميتوانم تصور کنم که  تقرر شکريه بارکزی  به عنوان يکی . درانی زدائی اشرف غنی ربط دارد، ياد نمی کردم
که ھر ھفته سه چھار بار در پردۀ تلويزيونھای داخل کشور ظاھر ميگرديد واز [با درايت قندھار از درانيان آگاه و

، نيز در راستای سياست  درانی زدائی آقای ]کردھای دولت وحدت ملی با شجاعت واستدbل منطقی  انتقاد ميکردکار
افغانستان در کشور ناروی و اقای  ًاخيرا شکريه بارکزی به حيث سفير. اشرف غنی  درکشورصورت پذيرفته است
  .از وطن دور ساخته شدند علومی به حيث سفير درکشورھاليند مقرر و

  پايان

  


