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   ۹۲۰۱/ ۹۰/ ۲۴                               ف فرید معرو 
  

 شود؟  جمهور سی ئ ر دیبا یچرا غن
 
جمهور شود؟! برای جواب به این سوال باید دقت کرد  گونه مطرح کرد که چرا غنی نباید رییسشود سوال را این  می

ها و سایر اماکن عمومی باید جستجو خواهند؟ و خواست مردم را در فضای عمومی مثل مساجد، تکسیکه مردم چه می 
 کرد.

ها بحث که به سیاست ان همراه شدم. در همه این تکسیها و مسافررانچند وقت پیش در مسیری با برخی تکسی
بوک دارند و نه توییتر، در این ترین مردم افغانستان استند و نه فیسکار و اصناف که واقعیرسید، مردم کسبهمی

 شد که دغدغه قومی ندارند و یا بسیار کم دارند. سفرهای کوتاه معلوم می
های خیابانی را  بندوبارها و لچکساالران، بی یت است. اکثر مردم جنگدر فضای عمومی، اولین دغدغۀ مردم امن

کنند که بعد از  دانند. برای همین از هر کسی از این اصناف که بپرسی، اشرف غنی را ستایش میعامل ناامنی می
 مافیابازی کرزی، شاخ مافیا و زورمندان را شکستانده است.

کنند همین ترسند و همه فکر میها از افزایش ناامنی میکار است. همه آن درست یا نادرست اما این نظر مردم کسبه
 گرفتن از جنگ استند. هایند که طرفدار ادامۀ جنگ و فایدهقومندان

بندی قومی ها غنی را خوش دارند که قصۀ سهمیهها از این تقابل است. آن بازی و خستگی آنگپ دوم مردم، مساله قوم 
 شود.گیرد و هر کس الیق بود، برنده مییی ساخته که در آن کمپیوتر تصمیم میرۀ اصالحات اداری را تمام کرده و ادا

جمهوری برداشت و گویند که او تابوی نام بردن از اقوام را شکست. تخلص قومی خود را بعد از ریاستها میخیلی
 کس دیگری که مظلوم واقع شود.  یی و هم هرگفت: من قوم ندارم. دیگر هم هزاره هستم، هم بلوچ، هم پشه 

کرد، نه بعد از برنده شدن. او دیوار بین مردم و  کاری داشت باید در وقت کمپاین این کار را می اگر او قصد فریب
 شمول خودش را نقد کنند.دولت را پایین آورد که همه بتوانند هر مقام دولتی به

کرد که چطور در آن حاکمان، صاحب قصرهای  ی صحبت مییکی از مسافران از صحبت او درباره یک کشور آفریقای
 کنند.لوکس و مردم در فقر زندگی می

داری هر  اش از کافه اید که کرزی صد و چهل میلیون دالر پیسه دارد و برادران و خانوادهمسافر دیگر گفت: خبر شده
ها ق کرده و دختر و پسرش را در پروژه های قومی عااند، اما غنی تنها برادرش را به خاطر گپکدام میلیاردر شده

 نقش نداده است.
ها نداده  ها را که سال اند، مالیات آن کردهبگیری را بند کرده که زورمندان بین خود تقسیم میدیگری گفت: همین پروژه 

 بودند به زور گرفته و دندان همه قلدرها را شکسته است. 
دهم که ما را از دست ایران و پاکستان نجات گفت: به غنی رای می در یکی دیگر از این سفرهای شهری، یک دریور 

ها هیچ عوض نشدند، اگر سابق بود در کابل  کنند، مرز پاکستان را بسته کرد و قیمتها پیش ما زاری میداد. حالی آن 
 آمد. قحطی می

بوسد و طفل بامیانی را یرود، مریض را مدلیل دیگری که مردم غنی را خوش دارند تواضع اوست. به شفاخانه می
 گیرد.سر شانه می

خواهد کشور که دنیا را دیده و می دهند، این اش او را ترجیح می المللی یک گروه دیگر هم به خاطر دانش و تجربه بین 
 خودش را در دنیا سربلند کند.

گفتند مملکت ترقی کند. همه می ها پول بگیرد کهکرده، یاد دارد چه قسم از خارجیگویند او در بانک جهانی کار میمی
شود، اما او همراه همین جوانی که سفیرش در امریکا بود و باز او را به های خارجی قطع میبعد از کرزی، کمک

 شان گپ زد و پیسه به افغانستان آورد. جای اتمر آورد، همراه 
گفت من همسایه این ده است. میکرکسی دیگر به وزیران جوانش اشاره کرد؛ مثل یما یاری که یک جوان تحصیل

کند. اما رود. مادرش نان او را جور میکند. حتا با موتر دولتی به کار شخصی نمیجوان هستم. هیچ اکت وزیر را نمی
 اش بود، وقتی فهمید دزدی کرده، از وزارت کشید و عاقش کرد. آن دیگری وزیر زراعت که پسرخوانده
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ند که همین اندازه سرکی که در وقت این آدم جور شده، ده چهل سال جور نشده بود. کآدمی دیگر به بازسازی اشاره می
رساندند. ها را قراردادی به فروش می خدا کرزی را خیر ندهد، دزد بود و دزدها را هم بر سر مردم مانده بود، چوکی

شوند. نی که حالی هیچ  میکند. همین که کار نتوانند، برکنار حاال ببین هر چند وقت وزیر و رییس تغییر می
 فروشی نباشد، هست اما آن قدر نیست، از باال نیست.چوکی

گویند امرخیل و انتخابات پارلمانی است. جز این در هیچ تکسی یا بس و یا جمعی تنها نکته بدی که درباره غنی می
اما در کل او را بر همه  کنند، گوید. یگان وقت هم بعد از انتحار، مردم شکایت میدیگر کسی از او بد نمی

 دهند.مداران دیگر ترجیح میسیاست
دغدغه اصلی مردم امنیت و اقتصاد است و باالخره بازسازی و آخرش هم تقویت غرور ملی افغانستان. در هر چهار  

و کریکت  ها و بعد پیروزی دو تیم فوتسالدهند. تنها مساله بند سلما و عجز ایرانی مورد، غنی را بر دیگران ترجیح می
 ها رای غنی را زیاد خواهد کرد. افغانستان، میلیون

داند فضای مجازی، مجازی است و در فضای حقیقی هیچ کس مثل غنی گری که افغانستان را بشناسد میهر تحلیل
 کار و روشنفکر را با هم به دست بیاورد. نتوانسته دل دهقان، کسبه

دانند. بعضی مردم، از ناامنی ن برخورد با جنبش روشنایی را مناسب نمیالبته منتقدان جدی هم دارد. بعضی روشنفکرا
سازی که بخش مادر است، هزارها کار در مملکت ایجاد اند اما هنر او این بود که با حمایت از بخش ساختمانشاکی
 کرد.

. چه او باز  مداران رایج کرداو به افغانستان عزت داد و سطح گپ زدن علمی با رفرنس را در بین سیاست
ماند، با طراحی بیش از پنجاه سد آب و جمهور شود چه نه، نام و دورۀ او در تاریخ افغانستان درخشان می رییس

 هزاران پروژه زیربنایی و باز کردن مسیرهای هوایی برای تجارت و بها دادن به نسل جوان ….
ی صلح با طالبان جدی شده است و هر لحظه  طرف گفتگوهامردم افغانستان در وضعیت بحران قرار دارند. از یک

 ساله به طالبان و در اصل پاکستان وجود دارد. آوردهای هجدهشدن افغانستان، نظام دموکراتیک و دستامکان فروخته
جمهور قبلی امریکا درباره طور مثال رییسها، هیچ وقت چیزی جز ریالیزم سیاسی ارزش ندارد؛ به برای امریکایی

خواهیم در ایران دموکراسی بیاید؛ چون ه بود؛ وظیفه ما تحقق خواست مردم یک جامعه است، ما میعربستان گفت
 خواهند.خواهیم در عربستان بیاید؛ چون مردمش نمیخواهند و نمیمردمش می

ای همتاسفانه حاال درباره افغانستان نیز چنین تصوری وجود دارد که مردم افغانستان، خواهان دموکراسی و ارزش
 حقوق بشری جدید نیستند.

دهد و امریکا سازان امریکایی بر این است که افغانستان همان سیستم بسته اسالمی بنیادگرا را ترجیح میتصور پالیسی
سازی و تغییر ذهنیت هایش را با چنان نظام و گروهی هم محقق کند. برای این، الزم نیست روی دولتتواند خواستهمی

 هزینه کند.مردم بیش از این 
که مردم افغانستان خواهان اند که برعکِس این روایت را اثبات کنند؛ ایندکتور غنی و تیمش، حاال به تنهایی ایستاده

که مردم افغانستان لیاقت نظام جمهوری را دارند و برای دفاع از آن  آزادی، دموکراسی و حقوق بشر هستند، این
 کنند.فشانی میجان

خاطر نکتایی، ها هم مردم را به م، مجاهدینی است که عقایدشان با طالبان خیلی متفاوت نیست. آنطرف مقابل این تی
 کنند.اند و هنوز هم اگر بتوانند این کارها را می دریشی و ریش کل، اعدام کرده 

تنها روایت غالب علیه این ذهنیت، تیم آقای غنی و    ها، تنها در قدرت با طالبان فرق دارند نه در فکر. برای همینآن 
 کند.یکی دو گروه دیگر است که محور اصلی را تیم غنی روایت می

ز دکتور دهندۀ بخش جدی مردمند اکار و اصنافی که شکلاین یک طرف قصه، طرف دوم رضایت عمومی مردم کسبه
 غنی است.

دانند که به این بازی به جان رسیده بودند، غنی را کسی میساالران و قومندانها از دست جنگمردمی که سال
 دهد. غوغاساالری و قلدری پایان می 

گرا را مدت احساسات مردم قومیکردن این مساله بوده است، تالشی که اگرچه در کوتاهها قومیتالش این قومندان
دیدند فقط ها میکرد؛ چراکه آن ها هدایت میانگیخت اما در درازمدت، احساس مردم را به طرف سرکوب قومندانیبرم

دیدند که  اند، مردم عادی می ها به حاشیه رفته شمول پشتونها سرکوب نشده؛ بل از هر گروه قومی به قومندان قومی آن 
دیدند که آبادی، خوستی و قندهاری هم سرکوب شده، مین جالل در مقابل قومندان اوزبیک، تاجیک و هزاره، قومندا
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هایی مثل یون علیه غنی ایستاد شدند، برای  ظاهر قدیر و اللی حمیدزی چطور از صحنه رانده شدند، چطور فاشیست
 کنند.این وقتی با هر کدام از این مردم واقعی صحبت کنی با احترام از غنی یاد می 

ها و طراحی  ملکت و غرور ملی است. بالیی که حکومت با ساختن بند سلما و مهار آبسومین مساله، بازسازی م
ها را به زاری وا داشت، غرور مردم را زنده  بیست و چند بند دیگر در مرزها بر سر ایران و پاکستان آورد و آن 

 ساخت.
سال ساخته شده  سرک که در این پنج ها و زیربناها همه به مردم امید بخشید. این قدردر کنار این بندها، ساخت سرک

 در هجده سال قبل نشده بود.
جمهور، برای اولین بار یک گروه جوان را به سطح اول  جمهور است. رییسگرایی رییسو آخرین مساله جوان 

ها  واسطۀ رهبران، وزیر، معاون و رییس شدند و از جمع این یی که بیوچند ساله مدیریتی آورد. دختران و پسران سی 
مالحظه اخراج کرد؛ چه این آدم مثل اند بیشد به مال ملت خیانت کرده یا در فساد سهم گرفتههم کسانی را که فکر می

جمهور شدن او کافی است؛ کسی ضمیر پسرخوانده او باشد و چه متحد سیاسی او. این چهار دلیل برای دوباره رییس
 کیه زده است.حزب و گروه با اتکای فکر به مسند قدرت تکه بی
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