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 در آستانهٔ يکسالگی سقوط! 
 چند ُسخِن عريان با »چپی« هايی ديروز: 

 

 چرا با »شهزاده« ائتالف با »روستا زاده« اختالف؟ 
 
 

نگارنده بنابر همان مقوله ای »انتخاِب بِد خوب!«، آقای »اشرف غنی«  بعد از آخرین انتخابات ریاست جمهوری، که  
را بر »عبدهللا« ترجیح دادم و از »او« حمایت کردم، برخی دوستان در آن بُرهه شاید فکر می کردند که در برابر  

و از جر و بحث ها  آن کمپاین تبلیغاتی، انتظاِر پاداِش را دارم، ولی اعتراض مستقیم علیه مواضع حمایتی ام نکردند
 نیز به نوعی احتراز و دوری جستند!

 

اما خوشبختانه که نه تنها چنان انتظارات و پاداشی مطرح نبودند، بلکه خالف انتظار برخی عزیزان، نگارنده بعد از 
هر  »سقوط« نیز در همان موضع دیروزی ام استوار ایستاده ام و حاضرم با رعایت فرهنِگ مباحثه، در هرجا و با  

گروه و افراد، چه حضوری و چه در فضای مجازی، پیرامون »چه باید کرد؟« هایی دیروز و امروز در افغانستان،  
 پای صحبت و مذاکره بنشینم! 

 

قبل از ادامهٔ بحِث حاضر، یاِد »ما« باشد که مخاطبین نگارنده در این نوشته، بیشتر دوستان چپ اندیش دیروز و آن  
عزیزی اند، که هنوز به »مبارزه و سیاست« پُشت نکرده اند و در رسانه ها و شبکه   »پرچمی« و »خلقی« هایی

 های مجازی حضور دارند. لذا اولین سوالی که از آنان می پُرسم اینست که:
 

چرا با یک »شهزاده« و دیکتاتور معروف خاندان »آل یحیی!« )سردار محمد دأود( اتحاد و ائتالف کردیم و حکومت 
تیم و با آنکه در آخر از دربارش رانده شدیم)!( و تا امروز آن »سیاست و انتخاب« رهبران سابق)!( را  مشترک ساخ

»نقد« و انتقاد نکردیم، با یک »روستا زاده« )اشرف غنی(، در اوضاعی بنای مخالفت کردیم، که نه »شوروی«  
 »سوسیالیستی«؟!.. وجود دارد، نه »حزب زحمتکشان افغانستان« و نه آن ایده های جهانشمول 

 

اگر دلیل اختالف »ما« با رئیس جمهور قبلی )اشرف غنی(، بخاطری بود که در امریکا درس خوانده و توسط امریکا 
به قدرت رسید؟... که معلوم دار اکثِر عزیزان چپ اندیش ما، در همین محدوده ها قضاوت می کنند، آیا »جمهوریت« 

پُشت صحنه ای سیاست های یک ابرقدرت خارجی )شوروی( و توافقات و سردار محمد دأود نیز حاصل پالنهای  
 مذاکرات پنهان »محمد دأود« با »رهبران چپ دیروز« و احیاناً با شرکِت نمایندهٔ سفارت شوروی در کابل نبود؟... 

 

اکثریت   پدیده ای »ملی و بیطرف« و مطابق خواست  افغانستان(، یک  )تأسیس جمهوریت در  آن تحول  مردم آیا 
تلقی میشود و »ما« دیدیم که »شاِه   خدا«  نبود. »پادشاه در فرهنگ عوام، سایهٔ  افغانستان بود؟... که بدون شک 
سابق«، بعد از چهار دهه »جالوطنی«، چگونه دوباره مورد استقبال مردم قرار گرفت و لقِب »بابای ملت« را بدست 

 آورد!.. 
 

رار بود در موجودیت قوای امریکا در افغانستان، به حمایت علنی از »اشرف  پس با انتباه از آنچه گفته آمدیم، اگر ق
غنی«، در برابر لشکر جهل و غارت )سران جهاِد فی سبیل هللا!( دست می زدیم، نُقص اش در کجا بود و آیا مرتکب  

 »خیانت ملی« می شدیم؟
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ف غنی« در آن مقطع را خیانت می  شفاف تر بگویم: اگر برخی دوستان »چپ« دیروز، حمایت و اتحاد با »اشر
دانند، مگر از تاریخ نیآموخته اند که چگونه »متفقین!« در جنگ عمومی دوم )شوروی، امریکا، انگلیس و فرانسه(،  
اختالفات ایدیٔولوژیک شانرا کنار گذاشتند و در یک جبههٔ واحد برعلیه دشمن مشترک »فاشیسم هیتلری« جنگیدند و  

. پس آیا »ما« هم نمی توانستیم به نوعی و در یک مقطع و به صورت مٔوقتی و تاکتیکی،  جنگ را برنده شدند؟..
 متحدانه عمل می کردیم؟!.. 

 

 نگارنده به این باور است که:
انگلیس در منطقه منجمله افغانستان، »اشرف غنی« با اینکه آورده و نصب   –با وصف سیاست های شیطانی امریکا  

خواهانه برای افغانستان داشت و در یک اختالف و تضاد نهایت »آشتی ناپذیر« با »جهاد شد، اما اهداف ملی و بهی  
و جهادی« ها قرار داشت و خواهان کمرنگ شدن و محو تدریجی آنان از صحنهٔ سیاسی افغانستان بود، درست حالتی  

گیرند و با ایشان نزدیک می که »چپی« های افغانستان می توانستند آنرا به مثابهٔ یک »حلقهٔ مشترِک وصل« بکار  
شدند و فرصِت سودجویی ها و نصب افراد استفاده جو چون »ُمحب، فضلی« و دیگران را محدود و حتی منتفی می  

 ساختند و به اصطالح پشت و کمِر رئیس جمهور را در برابر آنان محکم بندی می کردند!..
 

ن که دفاع از زحمتکشان در برابر اشرافیت است، عمل  اینجاست که باید اعتراف کنیم که برخالف عقاید سیاسی ما
کرده ایم. حمایت از »اشرف غنی روستا زاده« و فرزنِد کارمنِد سادهٔ یک شرکت ترانسپورتی، بدتر و شرم آورتر  

 از اتحاد با یک »شهزاده« و دیکتاتور زمانش )سردار محمد دأود( نبود!..
 

 به کمبودی هایی اشرف غنی می پردازم: 
قاداتی که به آدرس »اشرف غنی« وجود دارند، موجودیت فساد اداری و مقرری ها در درون اداره اش، عدم عملی  انت

ساختن وعده هایش، عصبانیت و تعصبات قومی »او« اند. جای شک نیست که شماری از این انتقادات واقعیت دارند، 
ی در چه زمان و تحت چه شرایطی به قدرت اما جالب است که هیچکسی به این حقیقت پی نمی برد که: اشرف غن

 ساله ای »شاهنشاه فساد« )حامد کرزی( بُرده بود!..  ۱۴رسید، چه امکاناتی در دست داشت و چه میراثی از ادارهٔ 
 

»اشرف غنی«، در اوج »فساد و چور«، درست در شرایطی وارد »ارگ« شد، که تمام قدرت در دستان یک اقلیت 
»زمرد فروشان« در سطح یک ولسوالی قرار داشت و فقط آنان حق داشتند بر تمام جغرافیای  محدوِد از غارتگران و  

کشور حکومت کنند و از نعمات »قدرت« بهره ببرند، آنهم فاسد و جنایتکار ترین هایی آنان، چون سران »جمعیتی  
 و شورای نظاری«!.. 

 

غنی« در رابطه با »محو تدریجی« آنان از صحنهٔ  گروه ها و سران »مجاهدین« که از اهداف دورنمایی »اشرف  
سیاسی بخوبی آگاه بودند، با وصف اختالفات شدید ذات البینی شان، در برابر »ارگ« متحد شدند و ما دیدیم که 
چگونه بیشرمانه در راه پالنهای اصالح طلبانه ای رئیس جمهور سنگ اندازی کردند و حتی حکومت موازی اعالم  

تحلیف   و  و مراسم  بر شمال  )سپیدار(  دو »قصر«:  ای یک کشوِر »تجزیه« شده،  بگونه  و  دادند  انجام  مستقالنه 
افغانستان مرکزی و »ارگ« بر شرق و جنوب شرق افغانستان حکومت می کردند و عاقبِت بازی را نیز در پایان  

 ارت« را دوباره اعاده کرد!.. دیدیم و تجربه کردیم، که کار بکجا کشید و چگونه »پاکستان« از آن سود بُرد و »ام
 

 پُر شد این دفتر و قصه همان سان باقیست! 
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 نجیب روشن 
 ۲۰۲۲آگست  ۱۲آدینه روِز 
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