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 دانه گذاشته شدند ..... ناشیانه و بی خر بار دیگر  گامهای که 

 

" کتاب   بی انصافی و بی عدالتی محض خواهد بود اگر ما قشر   دور از واقعیت ،   ،   غیر عادالنه   
بدون   نام روشنفکر را باالی آن بگذارم ،  که من نمی خواهم روی دالیل مختلف   خوانده " افغانستان،  

گسترده   فساد   ،   تمام نابسامانی ها ، کمبودی ها   ل عل  جامعه واقعیت های عینی   مطالعه عمیق و دقیق  
در گذشته در زمان جمهوریت   من بار ها   بگذاریم.   را بدوش یک شخص   و باالخره فروپاشی نظام  

در کشور پس از کنفرانس بن   ، که تهداب فساد  را اظهار کردم   این مطلب  از طریق مجازی  نیز  
شورای نظار   وی به خصوص   همکاران خارجی و داخلی    بوسیله حامد کرزی و (  ۲۰۰۱) در سال  

، گذاشته شد  در ریاست جمهوری بودند  قت و  ؤ موتلفین وی در حکومت م   اً و جمعیت اسالمی که بعد 
های اقتصادی کشور ، بل برای تحکیم حاکمیت  و زیر بنا  . پولهای هنگفت نه برای تحکیم اقتصاد  
به   وارد و   داشت به کشور بوسیله کانتینر ها   رس و هراس  کرزی که از افراد مسلح شورای نظار ت

وارد     در صحنه سیاسی مملکت   از تفنگ ساالران " میلیونر"   نوی   مصرف رسید . به زودی قشر  
که حافظه ما هنوز نام هریک  ، شدند و به زودی تمام عرصه های نظام را در کنترل خود درآوردند 

زیرا هراس داشت و مشورت آمریکایی   اطر دارد . کرزی مجبور بود ،  آنها را خوب به خ از آنها را  
 پول پایه های حاکمیت اش را مستحکم کند و چنین هم شد.  هر طوری شده با   که   ها هم همین بود ،  

و تاخیر   و عودت بخش اعظم از نیرو های خارجی به شمول آمریکا از افغانستان    ۲۰۱۴پس از     
وضع   جهان نسبت به افغانستان  کاهش توجه   و در کل   به جانب افغانی و تعویق در پرداخت پول  

و باز سازی   احیا   که تا اینک هیچ برنامه یا طرحی بنیادی برای   را دشوار ساخت این در حالیست  
بلکه بر عکس پول های باد آورده شده حیف و میل باند های مافیایی  ،  اقتصاد روی دست گرفته نشده

بود گردید  ملی   .  ه  پشتوانه   خزانه  مانده   بدون  میکند  باقی  بیداد  ووالیات  مرکز  در  فساد  ،  و 
و قاچاق بران تنظیمی که در    قطاع الطریقان  و دزدان ، شرارت و یاغی گری آغاز وگریزی مرکز

ک و خون  کسب قدرت در کابل به جان هم افتاده بودند و هزاران تن را به خا  بخاطر    ۹۰سالهای  
هم کنار آمده در   با   اینک در یک ائتالف کثیف بخاطر حفظ منافع اقتصادی و مافیایی شان ، کشیدند 

اینک در راس آن اشرف غنی   که   پایه های جمهوریت را   و    کردند   برابر جمهوریت صف آرایی
 .   به شدت میکوبند  قرار داشت 

کاستی های فراوان داشت و اشتباهات    و رهبری کمی ها جای شک نیست که غنی در مدیریت  
او   همه بدبختی ها را به دوش   وولیت  ئ ولی به هیچ وجهه نمیتوان بار مس ،بزرگی را مرتکب شد 

و   بجنگد  مسلح  مخالفین  با  تا  بود  مصمم  او   . اداری گذاشت  فساد  مظاهر  هرنوع    مبارزه   با 
برنامه   دیت یک تیم سالم کاری در کنارش  ولی عدم موجو ،  چپاولگران را کوتاه سازد  دست   کرده

مافیای   با اختاپوت   اورا منتفی میساخت . از اولین روز رسیدن به کرسی ریاست جمهوری تا فرجام  
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وغیره   کرزی ، عبدهللا ، نور ، محقق ، خلیلی ، دوستم ، تورن اسماعیل ، ظاهر   به رهبری   تنظیمی  
رای   ملی دولت از سوی پارلمان مورد تایید قرار نمیگرفت و  کابینه و هیچ برنامه   در گیر بود . هیچ  

  اعتماد کسب نمی کرد زیرا تصمیم آخر را روسای مافیا در بیرون از پارلمان میزدند نه نماینده های 
 . واقعی مردم که شمار شان انگشت شمار بود 

کسی   اولین  او  بود  پوهنتون  یا  دانشگاه  استاد  یک  و  آکادمیک  شخصیت  غنی  بود   اشرف 
است  یسیس جمهوریت مطابق رشته تخصص اش برای پست ر تأ   از  سال اخیر پس   ۴۵ در   که  

برگزیده شده بود . جنگ ساالر نبود ، گروپ مسلح نداشت.، در جنگهای تنظیمی   جمهوری افغانستان  
با مافیای احجار قیمتی و مواد معدنی و مواد مخدر هرگز همکاری   و قبل از آن اشتراک نداشت 

بنآ به مجرد رسیدن به قدرت از هر سو با چنگ و دندان تهدید شد و تا آخرین روز زمام  ،  نداشت 
امروز   من بار ها می گفتم که انانیکه   گزند دشمنان راحت نداشت.     داری اش یک لحظه هم از  

نیمه دموکراتیک   سقوط نظام   به گردن گرفته اند فردا شاهد همین   برای سرنگونی اشرف غنی نذر  
بود  خواه  که  مذهبی عقب گرا تسلط حکومت   و شاهد  ند  نجیب هللا  دکتور  فقید  گفته  به  نباید  لذا   ،
، تا امروز افسوس دیروز را   ناشیانه می گذاشتیم   ، گام های مان را  قربانی فصل تاریخ شد  خود  

 نمیخوردیم . 
مافیای سرمایه     اشرف غنی در محاصره کشور های متخاصم از بیرون و گروه های جنگ ساالر و  

آماده و عملی   سوم   از درون قرار گرفت که جمع اشتباهات خودش زمینه فروپاشی نظام جمهوریت  
 گردید . 
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