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 شاغلی داکتر اشرف غنی در انتخاب کلمات تان محتاط باشید!
 

منظور خوشنودی و یا احترام  بکار رفته و تا هنوز مروج است. چنین ه لمات و القاب مختلف بدر فرهنگ افغانستان ک
اظهارات جنبۀ شخصی و سلیقوی داشته بین دو شخص و یا در بین یک خانواده مورد استعمال قرار می گیرد. کلماتی 

 و بای صاحب  و غیره.  چون بادار، آقا، جان، قربان، سردار، خان صاحب، پیر جان، ملنگ بابا، خوجیین
 

بعضی از این کلمات به موقف و مقام خانوادگی یک شخص ارتباط داشته چون آغا صاحب برای سادات و خواجه 
آقا، دل آقا، گل آقا،  برای مردم با نسب خاص مورد استعمال است.  البته که این القاب و القاب دیگری چون شیر

دانستند  لی یک شخص اضافه می شد که گرفتن نام اول را بی حرمتی میشیرین آقا و قند آغا وغیره پهلوی نام اص
ل و ریزه گ ، شاه بوبوچون کوکو گل، ماه گل، شاه گل، بی بی خورد، شاه کوکو بیالقاو به همین منوال برای زنان 

 و غیره و غیره بکار می رفت که معرف فرهنگ اصیل قبل از ورود اسالم بود. 
 

به هر حال این نوع القاب جزء فرهنگ مردم و کشور بوده در طبقات مختلف معمول و مروج است آنرا جزء عنعنات 
محسوب نموده  و ضرری با خود ندارد.  بعضاً بچه های شوخ محل از روی تمسخر به بعضی کسان القابی چون 

 .پروفیسر، عقل عالم، عقل کل، دیوانه و عاشق یا مستر کچالو می دادند
 

اما سخنان یک شخص با دیپلوم داکتری، کاندید ریاست جمهوری و اهل سیاست در مواقف مهم سیاسی ثبت اوراق 
تأریخ گردیده در بیانات چنین اشخاص مهم باالی هر کلمه و هر جملۀ آن دقت زیاد صورت گرفته و بار بار خوانده 

 شده تأثیرات هر جانب آن مورد مداقه قرار می گیرد. 
 

اگر تحقیقی در مورد دورۀ کار یک شخص مهم سیاسی ممالک پیشرفته صورت گیرد تمام بیانات و اظهارات شان در 
 موارد مختلف در کتابخانه ها و آرشیف ها قابل دسترسی است. 

 

همچنان هر صحبت، مکالمه و مصاحبۀ رسمی، به استثنی صحبت های شخصی، داکتر اشرف غنی احمد زی با موقف 
 مورد توجه عوام قرار می گیرد و بهر کلمه، جمله و محتوی آن مردم دقت می نمایند. فعلی اش

 

داکتر اشرف غنی احمد زی در یک مصاحبۀ مطبوعاتی از عبدهللا عبدهللا چندین بار به حیث شخصیت ملی یاد کرد 
 لند بردن خود و بزرگ منشیکه واقعاً برای من سخت مایۀ تعجب بوده و ندانستم که جناب شان این افتخار را برای ب

خود از کیسۀ خلیفه می بخشند و یا این که با دیپلوم داکتری، علم و دانش و چنین موقف تا حال معنی شخصیت ملی 
های قابل سؤال را بنمایند که مردم آگاه و آشنای  سخاوت مندیو غیر موجه چنین  نا دانستهرا نفهمیده اند. و نباید 

 و اندوخته های خود عقل چهل وزیر و چهار صد قاضی را دارند.افغانستان با تمام تجارب 
 

اگر داکتر اشرف غنی احمد زی می گفت که عبدهللا عبدهللا شخص مطرح در امور افغانستان است و موقف های کلیدی 
ر د در هر نظام داشته و صاحب تجارب زیاد اند، مشکلی نداشتم و اگر بر سبیل احترام و شخصیت خود را بلند بردن
 پهلوی نام عبدهللا عبدهللا کلمات داکتر، جناب عالی و محترم و قشنگ  را عالوه می نمودند بازهم اعتراضی نبود.

اما اطالق شخصیت ملی باالی عبدهللا عبدهللا یک اشتباه بزرگ بوده، اگر در تعریف شخصیت ملی در اثر این همه 
یی تغییر وارد شده باشد خبر ندارم، اما من شمه ای از دروغ گویی ها، مکر، حیله، معامله گری و مصلحت گرا

 اوصاف، سجایا، خصوصیات و خصائل شخصیت ملی را در وجود عبدهللا عبدهللا سراغ ندارم.
 

عبدهللا عبدهللا با جمعیت دیگر هم کیشان خود چون دوستم، محقق، اسمعیل خان، سیاف، ربانی، قسیم فهیم، یونس 
آغا، کریم خلیلی و امر هللا نا صالح و غیره با اعمال نفوذ امریکا بر جامعۀ افغانستان  قانونی، عطا محمد نور، گل

تحمیل گردیدند که هر کدام مطرح شده و با موقف های بزرگ سیاسی و ثروت های نا مشروع اندوخته شده پیروانی 
نایت را ساختند و فرامین یافتند و با سوء استفاده از ضعف و بی کفایتی حکومت، هر یک نهاد بزرگ فساد و ج

بخشایش ها، معافیت ها و تقرر ها را صادر نموده نزد مردم بینوا و بی وسیله حیثیت رهبر و پیشوا را یافتند. شواهد 
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غیر قابل انکار و مستند حاکی از آدم کشی ها، ویرانی ها و چور و چپاول این گروه در دست است.  در طول سی و 
محمد تره کی، حفیظ هللا امین،  در کدر های رهبری خود فاقد شخصیت های ملی بود.  نورچند سال جامعۀ افغانستان 

ببرک کارمل و داکتر نجیب به شمول کمیته مرکزی و اعضای برجستۀ حکومتی همه گماشتگان دولت خارجی بوده 
 دن آویختند. خود فروخته بودند و تنظیمی ها هر یک حلقۀ غالمی را با افتخار در برابر سودای وطن به گر

شخصیت های ملی کشته شدند و یا فراری و با دل های پر از آرمان در دیار بیگانگان به رضای حق پیوستند و آرزو 
 های آزادی وطن را با خود زیر خاک های سیاه بردند.

 

 شاغلی داکتر اشرف غنی احمدزی!
 

تان جداً محتاط باشید که این عدم توجه خدای  لطفاً به اظهارات تان دقت الزم را به خرچ داده و در انتخاب کلمات
ناخواسته عادت شما نشده در وقت احراز کرسی ریاست جمهوری چنین لک بخشی های بی باکانه نکرده شما هم شیوۀ 

 مارشال سازی و قهرمان سازی را بکار نبندید.
 

بود ولی هرگز شخصیت ملی نبوده شما باید خوب بدانید که عبدهللا عبدهللا در صحنۀ سیاست به قوت خارجی مطرح 
 و نیست، لطفاً معنی شخصیت ملی را درک نموده به آن توهین نفرمایید.

 

به آرزوی مؤفقیت های بیشتر شما در یک مبارزۀ شجاعانه و قانونی عاری از معامله گری و سازش به گفتۀ دوستی 
 «.جور آمد»
 

 پایان
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