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 ۱۰/۰۶/۲۰۲۲                                                                       روشن  بینج

 

 ملِت ناسپاس! 

(، در  ملِت ناسپاس)  کلمهٔ در مورد این 

مقاالت زیاد خوانده ایم، اما   کتاب ها و 

در افغانستان قبل از »محمد اشرف  

مستندی در   غنی«، کمتر مثال زنده و 

موردش داریم، ولی حاال می دانیم  

 ..ناسپاسی ملت یعنی چی؟

سیگار« که همیشه در مورد اوضاع  »

ه  افغانستان گزارش داده و قضاوت کرد 

و می کند و مردم ما که اگر به ذوق  

شان برابر باشد، آنرا نه تنها قبول که  

تبلیغ نیز می کنند، آخرین    اً وسیع

 ..!گزارش اش را در مورد سقوط »جمهوریت«، ارایه کرد 

این مرجع معتبر امریکایی )سیگار(، چند روز قبل گزارش داد که رئیس جمهور قبلی )محمد  

ر موردش اتهام بسته شد، با خود بکس و بوجی هایی از دالر را  اشرف غنی(، آنچنان که د 

 ..!بیرون نکرده است 

 …!« و آنرا چون جام زهر نوشیدند و خاموش اند زنگ بسیاری کر است!بعد از این گزارش، » 

نگارنده، آنگونه که در چندین نوشته، مسٔووالنه و بیطرفانه در مورد اشرف غنی قضاوت کرده،  

 :خرین گزارش »سیگار«، به تکرار می نویسم اینک در روشنی آ

ملی بود و اهداف ترفیخواهانه برای    محمد اشرف غنی، یک شخصیت هوشمند، اکادمیک و

 افغانستان داشت. 
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 :اینکه نتوانست، سه عامل اصلی باعث شدند  

 .، از اینکه با نیروی خارجی به قدرت رسید، لذا اختیارات اش محدود بود یک -

ن درون نظام )مجاهدین( محاصره شد و تنها بود و امریکائیان نیز اختیارات  ، توسط مارادو -

 .، محدودتر کرده بودند ۵۰/ ۵۰اش را زیر نام حکومت  

گروه حمایتی در داخل نداشت و مجبور شد به اطرافیان اش که جوانان بدون   : حزب و سوم  -

 …!ندارد، اعتماد کند تجربه، »فاسد و عیاش!« که هنوز در سطح اتهام است و سندی وجود 
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