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احمدزي حمایت نمود؟ -چراباید در انتخابات از تیم جناب اشرف غني   

كه صلح، وحدت ملي، امنیت ملي، عدالت اجتماعي و مبارزه انساني  -چانس رسیدن به یكي از آرزوهاي طبعي 
 .اداري است، بیشتر مي باشد -علیه فساد مالي 

 چرا ؟

نشان داده صرف و صرف  كه از قبل با منشور احمد زي موافقت احمدزيبه خاطري كه یاران و یاوران 
میتوانندآنرا در یك فضاي صلح عملي نمایند، بناًء آنها بیشتر از هر كسي دیگر ضرورت به صلح كه همچنان 

و تیمش   عبدهللاآرزوي اكثریت است دارند، به گفتۀ دیگر آنها صرف در انتخاب صلح برنده هستند، در حالیكه 
ارت آمیز خود تلقي نموده به هر وسیلۀ ممكن از اعادۀ آن ممانعت صلح و فضاي صلح آمیز را به مثابۀ نابودي حق

 .خواهند نمود

 چرا ؟

به خاطریكه عبدهللا و تیمش كه از سران مجاهدین، جنگساالران جاني، جنایت كاران قاتل، مفسدان في االرض، 
سنگ هاي قیمتي، قاچاق رشوه خواران، اختالس گران، غاصبین، آدم ربایان، قاچاق بران مواد مخدر، قاچاق بران 

بران آثار و اجناس عتیقه هویت ساز، قانون شكنان، سكتوریستان، فرقه بازان و بدمعاشان تشكیل گردیده، باید در 
حالت صلح به سزاي اعمال شان برسند كه همانا اعدام و یا حد اقل حبس دایمي باید باشد. درین حالت كار یك 

كه باالي ان نشسته است. باید به وضاحت بیان داشت كه، طول عمر این  ردشخص دیوانه خواهد بود كه شاخي را بب
بناًءانتخاب آنها  تیم مستقیماً متناسب است به جنگ و قدرت و معكوساً به صلح و عدالت )خصوصاً عدالت انتقالي(؛

 .به هیچ وجهه صلح كه آرزوي اكثریت مردم است نخواهد بود

پیدا نموده اصرار به  م تبر عصاره مینوت اعمال شان كه طالبان بوده، دستهاز طرف دیگر با بقدرت رسیدن این تی
 كه طول عمر این تیم طویلتر شده، قتل و كشتار، تخریب و انفجار  فرمایشي خواهد نمود. اینجاست -جنگ فرسایشي 

 .خواهد یافت ادامه
 

  .دچا د پاره جنگ؛ دچا د پاره گنج          

"كسي كه جنگجوست باید همواره در حال جنگ باشد، چون زمان صلح با در این مورد فریدریش نیچه مي فرماید: 
 "خودش در گیر خواهد شد

 وحدت ملي ؛  -

دولت ملي را كه عامل  -اگر از جمع معیار ها ..... كه عناصر اساسي وحدت ملي در یك كشور را تشكیل مي نماید 
 ن كننده وحدت ملي مي باشد در نظر بگیریم و آنرا چنین تعریف نمائیم كه؛عمده، زمینه ساز و تأمی

دولتی كه بر اساس اراده آزاد مردم بوجود آمده، عدالت اجتماعي را بدون هر نوع تعصب رعایت  -دولت ملي ؛ 
 نماید، و یا به عبارت دیگر ؛

 .ا تأمین نمایددولتي است كه نیاز هاي ملي را براورده و منافع ملي ر -دولت ملي ؛

رد به ایجاد چنین عامل عمده و یبا در نظر داشت اعمال سابقه و گذشتۀ شان، گذشته ایكه هرگز نمي م تيم عبدهللا
 .هیچگاه هیچگاه...... و هیچگاه متعهد نخواهد شد -اساسي وحدت ملي كه، دولت ملي بوده 
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و از طرف دیگر به اعمال و  )قدرت دولتي( همسعود از یك نگا -مراجعه كنید به اعمال و كاركرد هاي رباني 
، تیمی است كه تيم اشرف غني احمدزيكاركرد های عبدهللا حینیكه در رآس وزارت خارجه قرار داشت، در حالیكه 

مهره هاي عمده اورا همچنان اشخاص متعلق به اقوام مختلف تشكیل نموده، اما، با تغیر ماهیت چه در شكل و چه 
معني كه اشخاص باكلتور، تحصیل یافته، و اهل خبره مي باشند، یعني اشخاص كه به رضاو در مضمون، به این 

این است جوهر  -رغبت خود بشكل داوطلبانه دور یك منشور بخاطر نجات كشور و ملت دست به دست هم داده اند 
 .بنیادي دیموكراسي

 
مي  -قبول)براي همه از نگاه شایستگي( بوده از طرف دیگر از اینكه این تیم داراي ظرفیت مساعد، سالم و قابل 

تواند برنامه)منشور(شانرا كه به آن تعهد بسته و براي همین مقطع زماني واقعاً هم یك و یگانه راه معقول بیرون 
  .رفت كشور از حالت رقت بار است جامه عمل بپوشانند

 

  امنيت ملي؛

ك ملت در حفظ ارزش هاي داخلي از تهدیدات خارجي این اصطالح در دایرة المعارف علوم اجتماعي " توان ی
به یك كشور امكان  "تعریف شده است و در تعریف دیگري آمده است " امنیت ملي، یعني دست یابي به شرایطي كه

مي دهد از تهدید هاي بالقوه و یا بالفعل خارجي و نفوذ سیاسي و اقتصادي بیگانه در امان باشد و در راه پیشبرد امر 
اقتصادي، اجتماعي وانساني و تأمین وحدت و موجودیت كشور و رفاه عامه، فارغ از مداخله بیگانه گام  توسعۀ

در تعریف فوق مي خواهم توجه شمارا به قسمت اصلي، اساسي و مهم آن  (1۲34 – 1۲بردارد"؛ )روشندل: ص 
 .كه ".... فارغ از مداخله بیگانه .. " باشد معطوف دارم

گروه كارمل و -فاله ح . د . خ . ا فاله حزب "اسالمي" حكمتیار، ت  ش عمدۀ آنرا شوراي نظار، ت  كه بخ تيم عبدهللا
گروه محقق تشكیل مي دهد. هر كدام بالترتیب عامل مداخله كشور هاي متخاصم از جمله پاكستان، ایران، عربستان 

 .سعودي و اتحاد شوروي )بعداً روسیه( بوده و مي باشند

 چرا ؟

 ۳2بیاد دارند كه گلب الدین، مال رباني و مسعود اولین عمال كشور هاي متخاصم خارجي بوده كه بعد از همه خوب 
 .تسلیم داده مي شوندISI  به پاكستان گریخته از طریق عضو ارتباط خود نصیرهللا بابر به 1۲3۳سرطان 

 :روبرت دریفوس؛ مي خوانیم -در كتاب بازي شیطاني 

 -پاكستان )از طریق نصیرهللا بابر  ISI ان براي بار اول با جنرال جیالني رئیس ادارۀرهبران جمعیت در آن زم"
 .نویسینده( به توافق رسیدند كه براي سرنگوني حكومت داودخان تالش و فعالیت نمایند

مسلح ساختن اعضاي جمعیت توسط ادارۀ استخبارات پاكستان و فرستادن شماري از رهبران این گروه را به داخل 
در درۀ پنجشیر و لغمان همگي از  نویسنده( و راه اندازي قیام هاي مسلحانه -افغانستان )در رأس احمد شاه مسعود 

 ."در افغانستان به شمار مي رود ISI تار دواني هاي ابتدایى

)حزب وحدت( در رأس محقق عمال كشور  به همین ترتیب گروه ببرك در رأس كارمل و گروه پیرو حوزه علمیه قم
 .و ایران بوده و مي باشند اتحاد شوروي )بعداً روسیه(-هاي متخاصم خارجي 

عبدهللا منطقاً نمي تواند مانع این است علت اصلي حمایت كشور هاي متذكره از عامل شان عبدهللا در انتخابات. 
 ولو اگر خواسته باشد؟؟؟ -مداخله اين كشور ها در امور داخلي كشور ما گردد 

مدن تیم عبدهللا در صحنه قدرتی كه مهره هاي اصلي آنرا همین عمال تشكیل داده باید قدرت و كشور به خاطریكه باآ
 .در بین همین عمال تقسیم گردد
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در حالكه با آمدن تيم اشرف غني چانس ايجاد يك دولت ملي كه خود تضمين كنندۀ امنيت ملي است به مراتب 
از خاطریكه مهره هاي اصلي این تیم را اكثراً اشخاص غیر وابسته، ملي و اهل خبره تشكیل داده،  بيشتر مي باشد،

  .داوطلبانه حول یك منشور متعهد و متحد شده اند

 
 عدالت اجتماعي؛

عدالت چیست؟ از افالطون و ارستو گرفته تا كانت و ماركس، هیچ كس نتوانسته تعریف مشخصی از عدالت را 
نماید كه مورد قبول حد اكثر بشریت باشد، بناًء مي شود به این قناعت نمود كه؛ كلیه افراد بر اساس پیش كش 

 طبیعت شان باهم برابر اند و در نتیجه با تمام افراد باید

 .یعني تطبیق یكسان قوانین -یك سان رفتار شود 

 
هم بخاطر اعاده و تحقق عدالت اجتماعي  اگر چنین است پس در شرایط تهوع بار و غیر قابل تحمل امروزي ما باز

به نهادي )دولتي( ای كه در آن سهم اشخاص اهل خبره، مسلكي و متخصص آنهم به اساس ظوابط برجسته باشد 
ضرورت داریم و از طرف دیگر اصل اساسي عدالت اجتماعي كه تطبیق یكسان قوانین و به همین مبنا پروسه 

   .عدالت انتقالي است جامۀ عمل بپوشد

 

در این صورت دور از منطق خواهد بود، از اشخاصي توقع اعاده و تحقق عدالت اجتماعي نمائیم كه خود همچون 
مستعربین متحجر با كردار وحشیانۀ شان آنرا نه تنها نقض نموده، بلكه لگدمال ساخته است، و در آینده هم به خاطر 

 .بقاي شان آنرا لگدمال خواهند نمود

قل سلیم خواهد بود كه ما)ملت(از اشخاصي؟ توقع اعاده و تحقق عدالت اجتماعي نمائیم كه با دور از منطق و ع
هر از  وحشی درندهگله هاي  سقوط رژیم دكتور نجیب )البته در نتیجه توطئه خارجي بكمك عمال داخلي( هم چون

كابلي هارا به این بهانه كه این مهد علم و تأریخ سرازیر شده، هستي مادي و معنوي  -دشت و كوه به شهر كابل 
همكاران دولت كمونیست بوده تاراج، غارت، چپاول و لگد مال نموده و خود شانرا گویا ملحدین بوده با سردادن 

هللا اكبر  چنان بیرحمانه به تیر جهاد اكبر بستند، كه نیمه زنده هااز كفن و دفن میت هاي اقارب شان  نعره هاي
  .مده بودند كه هر طرف سوراخي مي پالیدند تا میت را گور ساخته زیر خاك  نمایندعاجز مانده چنان به تنگ؟ آ

خالصه اینكه این گله هاي خون آشام، تشنه به خون و الشخوار كشور را الشه گفته الش ساختند و حال دارند با 
 .بازي مي كنند ، استخوان هاي شان  كه در برابر چوچه هاي خود مانده مشق و تمرین گفته

 
 اداري ؛ -مبارزه با فساد مالي 

 :دو جمله فساد اداري را خالصه نمایم؛ عبارت است -اگر در یكي 

، زیرا یمبستمی از سوء استفاده از قدرت، براي كسب ثروت، از طریق رشوة. اي كاش همین مي بود و دوسیه را 
با پناه بردن به این  و سر و كار داشته بشریت از همان آوان تشكیل دولت و دیوان ساالري بااین پدیدۀ شوم آشنایى

روایت )روایت كاذب( كه صفت رذیله جاه طلبي با سرشت انسان همخوان)همخون( بوده از آن چشم پوشي نموده به 
كامالً جدید  -اصطالح تیر خود را مي آوردند، اما با بقدرت رساندن جنگساالران خون آشام در كشور ما این پدیده 

 .الغر ملت الي دسته آن فرو برده، در تالش دراوردن استخوانهاي اسكلت ان است در بدناست كه، كارد را 

، خود به فساد هاي در كشور ما پديدۀ كالسيك رشوه به تدريج جايش را به چوكره هاي  صاحبان قدرت خالي نموده
ها، شفاخانه  پوهنتون بزرگ مالي، غصب زمین هاي شخصي و دولتي، خصوصي ساختن فابریكه ها، شركت ها

ها، بانك ها.... نفت و گاز ... و معادن روي آورده اند كه، با تصاحب غیر قانوني آنها هر كدام میلیونر و میلیاردر 
ل به زور همراه بوده مي نماید. سید)جاري ساختن جوي هاي خون( و توشده ادعاي ادامۀ زعامت كه، اكثراً با تهد

  دند كه چندي قبل چه كاره بودند؟حیا فراموش كر وفاقداین عمال مزدور 
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ن نداشتند، چیزي براي خواندن نداشتند، خر براي سوار شدن نداشتند و رحم براي كشتن تشپنسل براي نوقلم 
 .نداشتند

ما ديگران را فقط تا آن قسمت از جاده ايكه خود پيموده ايم مي هموطنان عزیز! به اساس فرموده "اسكات پك"؛ "
عبدهللا )جنگ ساالران(در مورد قتل و  هدایت نه، بلكه بنا بر خاطرات تهوع آوري كه از تیم - "توانيم هدايت كنيم

كشتار وحشیانه مردم شریف كابل  از یك طرف و چور و چپاول هست و بود كشور از طرف دیگر دارم، وجداناً 
  .مكلفیت خود دانسته مشوره دهم

وداع با اين تيم از طريق صلح آمیز حل معضلۀ افغانستان هموطنان عزیز، یكي از مؤلفه هاي دیموكراتیك و 
، بناًء سعي نموده با تمام قوت و كمیت در آن اشتراك نموده، سرنوشت خود و كشور تان را بكمك انتخابات است

 "د خلكو زور د خداي زور ديبكار گیري رأي تان تعیین نمائید. بیجا نیست كه میگن؛ "

ر اساس اعمال گذشته و برنامۀ اینها قضاوت كنید،  نه بر اساس گفتار شان، كه با حال باید شما هموطنان عزیز ب
كردار شان هیچ گاه سر نخورده، به این معني كه كه ملت را مسخره نموده به بازي گرفته و اما ! فراموش نكنید كه 

خیانت كرد،این اشتباه توست" میگن " اگر كسي یك بار به تو خیانت كرد، این اشتباه اوست. اگر كسي دو بار به تو 
دا الیى ال ما. و در ضمن نباید فراموش كرد كه "آفتاب به گیاهي حرارت مي دهد كه سر از خاك بیرون اورده   -

 .تولستوي -باشد"؛

به عرض برسانم  در خاتمه مي خواهم در خطاب به تیم اشرف غني احمدزي بااستفاده از ضرب المثل چینائي ها
 "لباس علفي برتن مكن -خاموش كردن آتش میروي كه؛ "اگر به 

 .اعتماد خوب است، اما كنترول نظارت بهتر
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