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 اګر شما بجاى داکتر غنى میبودید چه میکردید؟ 
 
 

به نظر من افغانستان با تهدید هاى جدى در حال اضطرار راه خود را تحت رهبرى داکتر غنى به بخوبى پیش میبرد. 
حکومت موقت پاکستان و موافقه دونالد ترمپ را خنثى و انتخاباب را با وجود مخالفت امریکا وى توانست که دسیسه   

برهم زدن نتیجه انتخاباب از سوى تیم هاى بازنده به همکارى   و عدم حمایت مالى از منابع داخلى تمویل و انجام دهد، 
کردن یک میلیارد دالر و خروج عاجل    باداران خارجى شان به خصوص امریکا، ایران و پاکستان و اخطار هاى قطع

 ناتو و رها کردن اسیران طالب به خاطر سپردن افغانستان به پاکستان بنام حکومت موقت، و بعدأ -قواى امریکا 
تضعیف حکومت مرکزى با تکرار تجربه حکومت دو سره، داکتر غنى توانست که با دادن کرسى ها و مقام هاى  

بن این بازى ضد منافع ملى را ماهرانه به نفع   2001فاسد تحمیل شده دسیسه سال  اعزازى بى صالحیت به  عناصر  
افغانستان پیش ببرد و تهدید حکومت مٶقت و حکومت دوسره را در شرایط خیلى دشوار و فشارهاى طاقت فرسا 

که ګروپ مرفوع نموده به ثبات در  افغانستان دوام دهد.  حزب اسالمى، جمعیت اسالمى و حزب وحدت اسالمى 
قومى اند و توسط خارجیان در خارج از افغانستان و براى تخریب افغانستان  -هاى عناصر افراطى مفسد مذهبى

ساخته و استعمال شدند اند،  منحیث بزرګترین تهدید بر ضد منافع ملى در لباس ستون پنجم که موجودیت خود را تا 
ملى نزد مردم افغانستان رسوا و ذلیل شده به انشعابات  حال بکمک حامیان خارجى خود حفظ کرده بودند، به سطح 

تازه براى براه اندازى   .روبرو و پارچه پارچه شوند، که این خود بزرګترین موفقیت داکتر اشرف غنى شمرده میشود
و پیشبرد مذاکرات صلح موجودیت نظام متمرکز تحت رهبرى واحد که از منافع ملى افغانستان دفاع کرده بتواند 

  .وال حیاتى شمرده میشود که این خود جلوګیرى از تکرار سناریوى تخریب بار بار افغانستان را تضمین میکندس
تا هنوز با وجود تمام تهدید ها دولت افغانستان نه تنها به استقرار خود دوام داده بلکه با موضعګیرى صلحجویانه خود  

سطح جهان، حمایت جامعه اروپایى، ملل متحد، و کشور هاى  منحیث یک نظام مشروع و نماینده مردم افغانستان در 
بزرګ منطفه را بدست آورده و تا انتخابات ماه نومبر امریکا به اندازه کافى فرصتى دارد تا در خود امریکا و بقیه 

زود ممالک ذیدخل به نفع افغانستان ذهنیت سازى کند تا تصامیم مهم راجع به سرنوشت افغانستان فداى مصلحت هاى  
داکتر غنى   .ناتو از افغانستان صلح دوامدار و استقرار را تضمین کند-ګذر انتخاباتى نشود بلکه خروج قواى امریکا

یګانه شخصیتى است که امریکا از هر کس دګر خوبتر میشناسد و زبان سیاسى دادن قناعت به مسٶلین دولتى آنرا 
  .یاد دارد

در افغانستان از امکانات و فرصت بدست آمده با در نظرداشت منافع  ایجاب میکند که از موجودیت جبرى امریکا
ملى استفاده مٶثر صورت بګیرد نه سوى استفاده بدست مفسدین مانند دوران حکومت کرزى و نه برخورد خشک و 
نا حساب شده احساساتى، زیرا افغانستان از لحاظ اقتصادى به خود متکى نیست و امریکا امروز معاش عسکر و 

امورین اش را میدهد، قواى نظامى را تربیه و اکمال میکند . امریکا در بیشتر از شصت کشور جهان حضور نظامى م
دارد. جرمنى، جاپان، کوریا، ... از موجودیت امریکا به نفع خود استفاده کردند و به کجار رسیدند. در حالیکه  

به کشور هاى مغلوب جنګ دوهم جهانى(  در زمان  بیشترین کمکها امریکا به مراتب بیشر از مارشال پالن )کمک
حکومت کرزى به افغانستان سرازیر شد که بدست اداره فاسد که غیر از دزدى و وطن فروشى تخصص دګرى  

مردم افغانستان در عمر    نداشت افتاد و افغانستان را به فاسد ترین کشور جهان تبدیل کرد و مافیاى را حاکم ساحت که
ملیارد دالر از امریکا کمایى چیزى یاد نګرفتیم. امکان اینکه   33. ما حتى از همسایه پنجابى خود که  خود ندیده بودند

امریکا مانند سابق کمک هاى سخاوتمندانه کند دګر ګذشت، ما حتى ضرورت به سرمایګذارى امریکا در افغانستان 
به خاطر استقرار ثبات، قطع مداخالت   امریکا صرف موجودیت سمبولیک کوتاه مدت  نداریم، ضرورت افغانستان به
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مسلحانه خارجى و صلح پایدار است. ما باید از امریکا فن اداره و منجمنت را بیاموزیم تا طرز استفاده از تکنالوژى 
به ستاندرد جهانى بکار انداخته    در بکار انداختن منابع سرشار ملى است که آینده اقصادى افغانستان را تضمین میکند

 .شود
قعات بیجا از داکتر اشرف غنى که با یک فرمان تمام خائینین ملى را دار بزند و مفسدین را روانه پلچرخى کند و تو

در پهلوى جنګ با طالبان، داعش  القاعده و دګر ګروپهاى پنجابى مقابل امریکا، ایران، مافیاى داخلى و ستون پنجم  
اعالن جنګ کند، دور از تعقل بوده و امکان ندارد که عناصر  )با وجود رسوایى و انشعاب هنوز موجود اند( همزمان  

تمویل و تربیه شده ضد  افغانستان در چهارونیم ده را در مدت کوتاه و به آسانى از بین برد. ما فراموش کرده ایم که 
نم و روزانه هنوز هم در مقابل جنګ اعالن ناشده از طرف پاکستان و ایران همراه با چراغ سبز امریکایى مبارزه میک

ده ها هموطن خود را از دست میدهیم و ناخود آکاه به دشمنان افغانستان پیوسته مصروف تخریب نظام نیم بند موجوده 
یاد ما رفت، ما این نظام را تخریب میکنیم زیرا این نظام مطابق سلیقه ما نیست، یا ما و  1992خود هستیم و فاجعه  

را مقرر نکرد. جاى بس تأسف است که بعد از سپرى شدن چهارونیم ده جنګ نزدیکان و حتى مجرمین و مفسدین ما  
و ویرانى هنوز هم بیدار نشده و ناخود آکاه از عمال فاسد ګماشتګان خارجى در داخل قوم خود دفاع و پیروى میکنیم 

.  
هاى خارجى و داخلى  بیائید خود را در موقف داکتر غنى قرار دهید و با در نظر داشت تهدید ها، چلنج ها، فشار 

میلیون  45همراه با بالى مرض کرونا)تنها در امریکا با بیشتر از یک چهارم  مبتالیان و تلفات جهان  و بیشتر از 
نفر را در سه ماه بیکار ساخت و اقتصاد را به رکود مواجه ساخت که در تاریخ امریکا مثال ندارد( دقیقأ ارزیابى  

منحیث رئیس جمهور افغانستان راه بیرون رفت از همه این چلنج هاى جدى که   کرده با در نظرداشت مسٶلیت ملى
تهدید اصل موجودیت یک کشور آزاد است که با اصالت تاریخى داراى ملت با تنوع اقوام،  کلتور و زبان در یک  

در واقعیت دوام جغرافیه محدود متحدانه بسر برده و هیچګاه مستعمره نشده است، تهدید براى دوام نظام دولتى که 
حیات افغانستان است،  که اګر شما بهتر از داکتر اشرف غنى تصمیم میګرفتید چى میکردید، بفرمائید با مردم 
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