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 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

  

   ۲۰۱۹/ ۰۹/ ۲۰                                            گمیفرشته ب
  

ندارد  نیبه کمپا یربط  سمینوی آنچه م  
: 

شهروند باور  کیندارد و به عنوان  نیبه کمپا یربط سمینویم آنچه
به  یگرفته ام و نه پول  یوعده ا یام است. نه از کس یشخص یها
  !هم وجدانم راحت است لیدل نیهم
ها فکر  یلیکردم و خ تیحما یاشرف غن میاز ت 2014سال  در

بود.  میقرارگرفتن جنبش و جنرال دوستم در آن ت تمیحما لیکردند دل
 :کردم تیحما لیذ لیبه دال ی نه! من از خود اشرف غن یول
 وهیو ش کیپلوماتیدانستن زبان د لی به دل لیبه دل یاشرف غن .1
را داشت که   ییها استیس یراه انداز یتوانمند ،ینجها استیس

شود.  ی خارج یها رویافغانستان بعد از خروج ن ی مانع از هم پاش
از افغانستان  دنیهمه کشور ها به شمول سو ینظام یها روین

جز  یشد. به باور من کس طعق یمال یخارج شدند و تمام کمک ها
نابسامان  تیکردن افغانستان از آن وضع رونیقادر به ب یاشرف غن

را قناعت بدهد که   یچگونه جامعه جهان دانستینم ینبود. چون کس
  .افغانستان را فراموش نکنند

 ن یقدرت را از ب ی ها رهیتعهد سپرده بود که جز یاشرف غن .2
امپراتور، پادشاه،  ر،یرا کرد. گلم ام نکاریببرد و قرار وعده خود ا

و  یخارج یشان در بانک ها یقانون ریجمع کرد و با ثبت ثروت و اموال غ یک ی یک ی.. همه را بلدوزر، رهبر .
 ییایماف یاز گروه ها ی مانند کرز یرا گرفت. و شانی ها یها و خود کامه گ یسوق دادن آن به محکمه جلو خودسر

 .نداد هیجز ینکرد و به کس تیحما
رهبر ها و   انیداشت و در م هیتک  یخارج یها رویمتمرکز که به ن ریو غ فیضع یاردو کیاز  یاشرف غن .3

کم از کم   یول امدیکامل بوجود ن تیبه خود ساخت. اگرچه امن یو متک  یقو یاردو کیشده بود،  میها تقس میتنظ
 .کندیم یستادگیخود در مقابل دشمنان ا یرویاردو با تمام ن

و پاکستان را  رانیا یدولت ها یعنیدو دشمن عمده افغانستان  خود یاقتصاد یها استیتوانست با س یاشرف غن .4
در دوره   یاشرف غن ی افغانستان کوتاه است. اگر برنامه ها استی. امروز دست هردو کشور از ساوردیبه زانو در ب

و مجبور اند مواد   شوندیم دیشد ی خشکسال چارو پاکستان د ران یآب ساخته شود، ا یشود و بند ها یعمل یبعد
  ی عذا  دیبازار تول شود،یم یدیصاحب برق تول نکهیخوراکه خود را از افغانستان وارد کنند. افغانستان برعالوه ا

مردم و از  یبرجسته در بهتر شدن زندگ یلیو هم نقش خ کندیدر بهتر شدن اقتصاد کمک م نهمی. اشودیم زیمنطقه ن
 .شودیم یرکایفقر و ب لیبه دل یامنرفتن نا  نیب

در   یمبارزه خود را از استاد ی. ودیبه قدرت نرس یکشور خاص ای یرهبر ،یحزب چیبا کمک ه یاشرف غن .5
بود و  یساالر ستهیبه فکر شا لیدل نیرفت. به هم شیپ یجمهور استیدانشگاه شروع کرد و به مرور زمان تا ر

 ای یدنبال القاب خانوادگ یزبرعکس کر یکرد. و تیپشتوانه و بدون واسطه را حما یب یجوان ول یکدر ها
  .قدرت به اساس زور و زر نبود ماتیتقس
زنان نشد. زنان  شرفتیخانم خود داشت، مانع رشد و پ تیو هو تیکه به شخص یاحترام  لیبه دل یاشرف غن .6
  .کار کردند یبزرگ شدند و در پست ها یقو یل یخ یدر دوره او کدر ها یادیز

  اش کنند؟ رونیاز ارگ ب دیکه شده با یمتیبه هر ق خواهندیدوست ندارند و م هایرا ک یغن اشرف
دارند،   یخارج یبزرگ که در بانک ها یها هیبزرگ شان با اسناد سرما یو رشوت ها انتیاسناد خ کهیکسان .1

  .نندیبیم دیتهد کیاست و آن را به عنوان   ینزد اشرف غن
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  وږ سره اړیکه ټینگه کړئله م ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه در افغان جرمن آنالین

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

 

کشور آرام و نظام مند  کیبه  لیبه عنوان جنگ ساالر ثبت شده اند و هراس دارند اگر افغانستان تبد کهیکسان .2
 .شوند دهیبه محکمه کشان یشود، روز

 استیو س شوندیم لیو تمو پاکستان وصل اند ای رانی ا یاستخبارات یدر کانال ها میمستق ریغ ای میمستق کهیکسان .3
 .قطع منافع خود شان است یدو کشور به معن نی. شکست استیبه نفع شان ن یاظرف غن ی اقتصاد یها
که  یداشته باشند. کسان یشخص  یو زندان ها یقدرت نظام توانندینم یاشرف غن تیبا موجود دانندیکه م یکسان .4
  .اطاعت کنند نیباشند و از قوان یشهروند عاد کی توانندینم
  .ستیافغانستان آرام و آباد به نفع شان ن کیو بوجود آمدن  رندیگ یخود را از جنگ م تیکه هو یکسان .5
دولت نظام مند مانع کار و   کیافغانستان دست دارند و  یقاچاق ثروت ها ایکه در تجارت مواد مخدر  یکسان .6

  .شودیبار شان م
  .باال است یگروه ها کاتیتحر  لیهم به دل یدمردم عا مخالفت

 میخواه یخود موفق شود، افغانستان بهتر یاگر به برنامه ها دانمیم رایز کنمیم تیحما یهنوز از اشرف غن من
با وجود تمام اشتباهات خود تنها  یداشته است ول یادیو اشتباهات ز ستین یانسان مکمل یداشت. درست است که و

 افغانستان است. یفعل استیدر س یبهتر نهیگز
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