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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۰۱/۳۰/۲۰۲۲                داکتر تاج الدین ملت مل

  
 

 اقای زلنسکې  مقایسه اې داکتر غنې با
 

 غیرعادالنه است  یک مقایسه غیرعالمانه و 
 

 

کسانی که فرار داکتر صاحب اشرف غنې را با مقاومت اقاې زلنسکې مقایسه مې نماید، باید بدانند که شرایط و فهم  

اشرف غنې با شرایط و فهم اقای زلینسکې غیرمشابه و قابل مقایسه نیست. اولتر از همه ما افغانها که تجارب بسیار  

سالم با استفاده از عده افغانهاې مغز شو شده و فروخته شده و فاقد ساله تجاوز سفید ) تجاوز پاکستان در نقاب ا  ۴۸تلخ  

سال توسط مداخله و تجاوز یک ابرقدرت جهانې با توافق و همکاری    ۴۰احساس و درک منافع ملی( اند اغاز و از مدت  

ابرقدرت  اکثریت ملل دیګر رنج و الم های بیشماری دیده، تجاوز هر کشور باالی یک کشور دیګر) خصوصا تجاوز  

ها باالی ممالک کم انکشاف یافته( را شدیدا تقبیح می نمایم، ما درین راستا حمایت جدی از دفاع مردم و خاک اوکراین 

را حق مشروع شان میدانیم و از ان دفاع اخالقې انسانې می نماییم، که نباید در ین تحلیل باعث سؤ تفاهم شود. حاال  

ګذریم که داکتر غنې یک استاد پوهنتون های معتبر دنیا و مامور موفق در ولډبینک  میپردازیم به اصل مسله: ازین اګر ب

بوده و اقاې زلینسکې یک کمیدن موفق است، بهتر خواهد بود که شرایط و نتایج تصامیم این دو شخصیت های تاریخ  

دیر مؤفق نبود، اما ساز را مورد بحث قراردهیم. اما پیش از بحث مې خواهم روشن سازم که بلې اشرف غنې یک م

در شرایطیکه قرارداشت، به هیچ کسی ممکن نبود که از ان بهتر کار نماید که دوو دوره بسیار ناکام و بدتر حامد  

کرزی قبل ازغنې ثبوت و دلیل روشن ان می باشد. اې کاش داکتر صاحب غنی پیشنهادی را که شخص خودم برایش 

قای پویا نمودم عمل میکرد، و شرایط ساختار یک حزب ملې مترقې  در محضر اقای نبې مصداق و ا  ۲۰۱۴در سال  

را که در حمایت نظام مې بود، قبول میکرد، که متأسفانه نکرد. باالخره همان چیزی اتفاق افتاد که ما برایش به بسیار  

قعا ملې و مترقې  روشنې ترسیم نموده بودیم. حال هم به همه افغانها به وضاحت میګویم که بدون ساختن یک حزب نو وا

افغانها نمې توانند و هیچګاه هم نخواهند توانست که کشورما ن را ازین مصیبت های بیشمار وعمیق مؤفقانه بیرون  

جمهور:   روسای  دو  این  های  تصمیم  مقایسه  در  میایم  مؤفقیت  -  ۱نمایند.  عدم  عوامل  از  یکې  که  نمود  قبول  باید 

است. سیاست از خود یک مسلک است و امدن یک شخص اکادمیک    هردورهبران عدم فهم سیاسی و تجارب سیاسی

این  -  ۲و یا هم کمیدن مؤفق به نادر و مشکل خواهد تواست تا در مملکت شان اسقرار سیاسی الزم را به وجود اورد. 

هانې واضح است که هر دو انها قربانې اتکا به بی وفا ترین و عاری از اخالق اجتماعې سیاست مداران یک ابرقدرت ج

داکتر اشرف غنې با یک جنګ داخلې با ) مردم نادان و مغز شسته خود( و یک دولت نیمه بند  -  ۳) امریکا( ګردیدند.  

و پوسیده که بقایای حامد کرزی ریس جمهورسابق؛ و یک توطئه وسیع منطقوی و جهانې روبرو بود. اما زلنسکې در  

اشرف غنې    -  ۴عواقب هر دو جنګ فرق بسیار زیاد دارد.    مقابل یک تهاجم خارجې قرار ګرفت، که انګیزه جنګ و

را در جریان چند سال امریکا بطور دوامدار زیر فشار نګه داشت و اجنتان ورزیده خویش را در هر دوه دوره دولت  

ت بدون  داری انها برای مقابله با غنې تا حد ممکنه تشویق و تمویل نمودند. که باالخره فرار و تسلیم نمودن اکثر والیا 

مقاومت کارهمین خفاشان بوده که همه انها قبل از فرارغنې فرار نمودند، که سبب سقوط نظام ګردید. که در مورد اقاې 

اشرف غنې با مخالفت جدی از همسایه های شرقې و  -   ۵زلنسکې این شرایط بدی در برابر انها وجود نداشت و ندارد.  

دیګر که از عواقب خطرناک این توطئه ها خویش را به بی خبری میزدند    غربې افغانستان و بی اعتناېې همه همسایګان

 .روبرو بود که این فکتور در مورد اوکراین فرقی زیادی داشت

داکتر غنې بطور روشن توطه های قبلې همسایګان و دست های وسیع این دشمنان برعلیه ملت و نظام سالم در  - ۶

ګمان اغلب همان سناریو قبلې داکتر نجیب را به بازی دادن امریکای   کشورش مطالعه و بخوبې درک مې نمود، و به
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های بال درک و اخالق اجتماعې توسط استخبارات پاکستان درک نموده بود. که انتقال سری و جابجای نمودن قوای 

و مجرمین    زیاد ګروه حقانې در دورادور ارګ کابل که توسط استخبارات پاکستان با همکاری متحدین داخلې توطٔه ګر

داخلې نظام در خفا از طالبان و خارج از پالن امریکا به همین منظور طرح ریزی شده بود، قرار ګرفت که بجز از  

همین راه ، راهې معقولتر برایش وجود نداشت. چنانچه شخص خودم در یک مصاحبه تلویزونې با اریانا نیوز یک  

اقاې   -   ۷به یک کشور سومې بغیر از امریکا تجویز نموده بودم.  شب قبل از فرار شان همین مشوره را به شمول رفتن  

زلنسکې ریس جمهور واقعی انتخابی با ارای اکثریت قاطع یک ملت متحد و هوشیار بدون مداخله خارجی ها انتخاب 

شده واز حمایت جدی ملت خود برخوردار است، در حالیکه انتخاب غنې از طرف فیصدې ناچیز ملت و انهم با یک 

فاوت ارای بسیار کم انتخاب ګردیده و با یک ملت که بیشتر مردم ان بیسواد، غریب و جنګ دیده و مغز شوی شده  ت

چندین ساله بود، که تاثیر فوقالعاده را در مورال و حمایت مردم دارا بود، اما اقاې زلنسکې با چنین چلنج ها روبرو  

شخص خودم باالی داکتر اشرف غنې در دوران حاکمیت شان   با حفظ یک سلسله انتقادات زیاد که ملت و  -  ۸نبود.  

داشتیم، باید واقعبینانه قبول نمود که در تصمیم نهاېې خود وې موفقانه توانست که کشور و مردمش را در برابر یک  

ند توطئه جدی ملې، منطقوې و جهانې را که میخواستند افغانستان را یکبار دیګر به حمام خون و خرابه تبدیل نمای 

جلوګیری نمود واز جانب دیګر بسیار ماهرانه توانست تمام جوانب توطئه منطقوې و بین المللې درین مورد را به شکل  

بسیار خوب و قابل درک خنثی و به همه جهانیان برمال سازد، که حتی هیچ یکې از عاملین این توطئه ها درک ننمود. 

)ترجیح دادن فرار بر قرار( توانست ملت و مملکت خویش را از    نتیجه: غنې با درایت علمې اش در اخرین مقطع با

یک مصیبت کالن طرح ریزی شده نجات دهد، اما سیاست ضعیف اقاې زلینسکې اوکراین را به تجزیه و یک تجاوز 

بلند بردن روحیه   نماید. در چنین شرایط وی برای  دوام  این جنګ سالها  نمود که ممکن  تمام عیار شوروی روبرو 

های نظامې و مردم اش بجز از نشان دادن چنین یک حرکت برایش مشکل بود اردو و ملت خویش را روحیه ای  نیرو

 .مقاومت دهد. پس با دلیل فوق، شرایط هر دو کامال متفاوت بوده لذا مقایسه هر دو نه علمې و نه هم عاالنه است
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