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 ۰۶/۰۸/2۰1۸         یخوشحال آصف
 

 اشرف غنی چگونه و چرا در دل مردم جا گرفته؟
 

جمهور کنونی افغانستان تاریخ این کشور یکی از رؤسای جمهوری است که نه تنها بر  رئیس محمد اشرف غنی
 .بلکه بر دلهای مردم نیز حکومت میکند مردم،

گذاری حکومت وحدت ملی به میانجیگری شخص ثالث صورت گرفت، با آنکه حلقات ضد با وجود آنکه تهداب 
حکومتی سد راه سعی و تالش اشرف غنی میشوند و با وجود آنکه شماری از کشورهای همسایه و حلقات استخباراتی 

وت توانسته ق جمهور غنی رئیس اما باز هم دیگر بیشتر از هر زمانی بر ضد اشرف غنی سرمایه گذاری وسیع کرده،
 .مردم را در دست داشته، از بدبختی های بیشتر نجات شان دهد

با در نظرداشت وضعیت حساس فعلی که دشمن بیشتر از پیش مورد حمایت شماری از کشورها و قدرتهای بزرگ 
ن شده الاشرف غنی توانسته برنامه های شوم دشمن را خنثی کند و جلو بربادی را بگیرد که از قبل پ قرار میگیرد؛

 .و توسط گروه های مخربی به نام طالب مسلح و افراد منسوب به داعش پیش برده میشود
مردم زیادی را به  درست است که طالب مسلح و افراد منسوب به داعش بیشتر از دیروز رو به وحشت آورده است،

اما اگر کس دیگری بجای اشرف غنی در رأس قدرت میبود؛ سه  قتل رسانده اند و هنوز هم این سلسله جریان دارد،
 :حالت متصور بود

کار افغانستان به پایان رسیده بود،جغرافیای واحدی به نام افغانستان در نقشۀ جهان وجود نمیداشت و یا کشور دوباره 
جمهور با تدبیری مثل اشرف غنی دارد  رئیس گشت، اما خوشبختانه این ملت به سالهای دهۀ هفتاد خورشیدی بر می

 .مردم را در بین بازی روان منطقوی سالم نگهداشته است که با فهم و حوصلۀ تمام؛
 جمهور محبوب است؟ رئیس چرا اشرف غنی
ه نیان علیه افغانها را بجمهور افغان؛ با داشتن فهم بلند سیاسی و هوشیاری کامل؛ جنگ جها رئیس عالوه بر اینکه

بلکه بر دلهای مردم نیز حکومت  پنج ویژگی دیگر نیز دارد که از همین رو نه تنها بر مردم، خوبی کنترول کرده،
 :میکند

 

 :از بین بردن مشروعیت جنگساالران -اول

 سایه ها واما سودش صرف نصیب هم از سالیان دراز در اینجا شعله ور است، جنگی که قربانیانش افغانها هستند،
 .بعضی کشور های مغرض دیگر میشود

 جنگ را در اینجا رنگ مذهبی داده توسط طالب و داعش به پیش می بردند،اما خوشبختانه باالثر فهم و هوشیاری
 .جمهور غنی؛ سپر مشروعیت جنگ از این دو گروه گرفته شد و اصلیت جنگ نیز به مردم آشکار گردید رئیس

 

فتوای بیش از دو هزار عالم دین در کابل، فتوای امامان حرمین شریفین  ای دینی در اندونیزیا،در کنار این ؛فتوای علم
و اخیراً فتوای عالمان دینی در جدۀ عربستان سعودی در قبال حرام خواندن جنگ جاری افغانستان توانست که 

 .مشروعیت جنگ را از این دو گروه به طور کامل سلب کند
 

 :برای صلح ایجاد اجماع داخلی -دوم

 حدود هفت از تشکیل شورای عالی صلح به منظور پیشبرد امور صلح و راه گشایی برای آن میگذرد؛ حامد کرزی
جمهور پیشین کشور نیز تالشهای فراوانی برای تأمین صلح به خرچ داد،اما نتیجۀ قابل توجهی در پی نداشت؛در  رئیس

طرح و با نفوذ هم به پروسۀ صلح نبودیم تا در کتاب کوشش زمان حکومت ایشان شاهد حتی پیوستن یک تروریست م
 .صلح؛ به نام کرزی ثبت میشد

در چهار سال زمامداری اش توانست  جمهور غنی فقط سهم پنجاه درصدی در قدرت دارد، رئیس ولی با وجود اینکه
 .که کارهای ابتدایی،اما مفیدی در بخش صلح انجام دهد

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_ghani_der_del_mardum.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_ghani_der_del_mardum.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

خستین آتش بس با طالبان مسلح؛ دال بر این است که غنی در ایجاد اجماع داخلی صلح با حزب اسالمی حکمتیار و ن
 .برای صلح مؤفق بوده

 

 :ایجاد اجماع منطقوی برای صلح -سوم

ینی فتوای بیشتر از دو هراز عالم د فتوای علمای دینی اندونیزیایی،افغان و پاکستانی طی کنفرانسی در اندونیزیا،
کشور اسالمی در پیوند به حرام و نادرست خواندن  37حرمین شریفین و فتوای کنفرانس  فتوای امامان افغان در کابل،
همه بر این داللت میکنند که اشرف غنی در مورد صلح افغانستان اجماع منطقوی به میان آورده و  جنگ افغانستان؛

 .عالوه بر آن در صدد تشکیل اجماع بین المللی نیز است
 

 :تجارت با دیگرانبرطرف کردن اتکا به  -چهارم

در حکومت پیشین؛ وقتی روابط سیاسی افغانستان و پاکستان تیره میشد، پاکستان در بخش تجارتی زور آزمایی 
 .که در نتیجه بهای مواد خوراکی به دو برابر صعود میکرد میکرد،

ستان وارد ری از پاکزیرا تمام اقالم ضرو دلیل این بود که کابل برای پاکستان حیثیت مرکز صادراتی بزرگی داشت،
ل با کشور ب اما با به قدرت رسیدن اشرف غنی؛نه تنها اینکه سطح داد و ستد افغانستان با پاکستان کاهش یافت، میشد،

 .کرد و تجارت میان هر دو طرف عمالً آغاز شد ءهای دیگر آسیای میانه تفاهنامه های تجارتی امضا
ن بر پاکستان را کم ساخته، با کشورها دیگر دهلیز تجارتی باز بدین ترتیب اشرف غنی توانست که اتکای افغانستا

 .کند
 

 :پیاده کردن مردم ساالری و زوال خودسری ها -پنجم

جمهور محمد اشرف غنی که در برگیرندۀ سلسلۀ بازداشت قوماندانان ملیشه های شخصی و  رئیس کوشش های اخیر
افغانستان گام بزرگیست که با توجه و دقت تمام برداشته افراد مسلح غیر مسوول است؛ در تاریخ سی سال اخیر 

 .میشود
جمهور غنی عزم شکستن  رئیس عد داخلی جنگ افغانستان گره خورده به همین قلدران و افراد مسلح شخصی کهب  

 .شاخ شان کرده است
بدین معناست  ده؛حوصلۀ ملت از سبب همین زورمندان سر رسیده و حاال که غنی سلسلۀ بازداشت اینها را آغاز کر

 .که مردم ساالری پیاده شدنی و قلدرمآبی رو به افول است
 

 پایان
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