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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۶۰/۵۰/۲۰۲۲                                                     رنوشته محترم امید وطنیا ملت افغان یصدا

هنرمند محبوب کشور به محمد  ایسرگشاده فرهاد در  هٔ نقد بر نام
 افغانستان  یاسالم یجمهور دولت جمهور  سیرئ  یاشرف غن

 
 آقای دریا را درود، 

من دریای هنرمند را دوست دارم و عالقمند آواز و سروده هایش هستم. اینکه در وطن ما چی گذشت، درک و تحلیل  
آن برای کسانیکه حد اقل با "الفباء سیاست" آشنایی داشته و از بازی های جهانی آگاه بوده باشد کار چندان دشوار  

آشنایی دارد و هم شاید از بازی های جهانی آگاهی داشته    نیست. دریای را که من می شناسم، هم با "الفباء سیاست" 
 .باشند. به همین دلیل من توقع نداشتم که چیزی با آن محتوا بنویسید

 :به ترتیب نامه شما پیرامون مواردی که شما به آن پرداخته اید، می نگارم
ها و به کدام قیمت و کدامین جرم یک    شما در نامه تان نگاشته اید که شما و مردم میخواهند بدانند که کدام دست -

شبه همگی را فروختند. اگر شما و مردم ما کمی خودرا زحمت داده توافقنامه دوحه را مطالعه و تغییرات در روابط 
میان دولت امریکا و گروه تا لبان را بررسی و تحلیل نمایید، پاسخ این پرسش را خودتان بدست خواهید آورد. محمد 

ن مورد حرفهای داشتند و آنرا با الفاظ دیگر بیان نموده اند. حتی قبل از سقوط، رئیس جمهور غنی اشرف غنی در ای
در جریان معرفی کابینه به پارلمان کشور در رابطه به آینده و گرفتن درس و عبرت از تاریخ گذشته، صحبت های 

شرف غنی را "از مهره های مرکزی  داشتند، اینکه ما آنرا درک نکردیم، بحث جداست و نمیتوانیم شخص محمد ا
 .توطئه" بنامیم و بدانیم

در بخشی از نامه تان در مورد نادرست و تعصب آمیز بودن کارکردهای محمد اشرف غنی نوشته اید که بعد از   -
آن شما به منتقد وی مبدل شدید. من نمیدانم که شما کدام عملکرد رئیس جمهور غنی را تعصب آمیز میدانید. خوب  

اگر یکی دو مثال ارائه می کردید تا واضح می شد. من نیز بعضی از عملکردهای محمد اشرف غنی را که    بود
با فیض محمد ځالند و مطمین   برخوردی که با قیصاری و علیپور و یا  نادرست میدانم. مثالً  مصلحت آمیز بود، 

د که آنان باید به جرم خدمت به بیگانه صورت گرفت، من شدیداً و بیشتر از شما مخالف آن بودم و توقع من این بو
گان به دار آویخته می شدند و احتمال زیاد وجود داشت که شما آن عمل را نیز "تعصب آمیز" بگویید. من حتی در  
سالهای اول حکومت وحدت ملی خواهان "نظربند" کردند حامد کرزی بودم و بنظر من اگر چنان می شد، شاید  

 .خالت در امور داخلی کشور ما اندکی کوتاه می شددستهای بیگانه گان از مدا
در جای دیگر از انحصار قدرت از سوی محمد اشرف غنی نگاشته اید که "وقتی در پیام عیدی تان اعتراف کردید   -

کند که خودش در سازد." باخود گفتم ایشان درسی را تکرار میتر میکه "انحصار قدرت، اوضاع افغانستان را وخیم
 "........ومت خود، آن را از یاد برده بودزمان حک 
 !آقای دریا

 من نمیدانم که شما به اساس چی چنان قضاوت نموده اید؟ 
 واقعاً از اوضاع کشور به این اندازه بی خبر بوده اید که محمد اشرف غنی را به انحصار قدرت متهم می سازید؟

ی و ساختار حکومت مشارکتی را به سطح وزارتخانه  برای آگاهی و معلومات بیشتر شما به تشکیل حکومت وحدت مل 
ها برایتان بیان میدارم تا با خوانش آن شاید تعریف "انحصار قدرت" برایتان واضح شود و دید تان در مورد "انحصار 

 .قدرت" از سوی محمد اشرف غنی تغییر کند
منحیث رئیس جمهور کشور انتخاب  محمد اشرف غنی با اکثریت آرا    1393به اساس انتخابات ریاست جمهوری سال  

  .گردیدند. جنرال دوستم از قوم ازبیک و سرور دانش از قوم هزاره منحیث معاونین اول و دوم ریاست جمهوری
به اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی، داکتر عبدهللا با پنجاه درصد سهم در حکومت وحدت ملی سهم منحیث رئیس  

و محمد محقق از قوم هزاره منحیث معاونین اول و دوم داکتر عبدهللا شامل حکومت   اجرائیه، محمد خان از قوم پشتون
  .وحدت ملی بودند
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وزارت به سهم محمد اشرف غنی رسید که از اقوام پشتون، تاجیک، هزار، ازبیک و سادات به   13وزارت،    25از  
 .آن وزارتخانه ها معرفی گردیدند

 :بدهللا رسیده بوددوازده وزارت قرار ذیل به سهم داکتر ع
 وزارت خارجه: صالح الدین ربانی )تاجیک(  -1
 وزارت داخله: نور الحق علومی )پشتون + پرچمی و از متحدین حزب جمعیت(  -2
 دلبر نظری )تاجیک(  –وزارت امور زنان: نجیبه ایوبی  -3
 وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان: سید حسین عالمی بلخی )سادات( -4
 تجارت و صنایع: سردار محمد رحیمی )هزاره( وزارت -5
 وزارت معارف: اسد هللا بلخی )ملیت ؟(  -6
 وزارت عدلیه: عبدالبصیر انور )تاجیک(  -7
 مصطفی مستور )تاجیک(  -وزارت اقتصاد: عبدالستار مراد  -8
 علی احمد عثمانی )تاجیک(  –وزارت انرژی و آب: محمد صیقل  -9

 لدین فیروز )تاجیک(وزارت صحت عامه: فیروزا -10
 وزارت فواید عامه: عباس بصیر )هزاره( -11
 وزارت حج و اوقاف: فیض محمد عثمانی )ترکمن(  -12

قابل یادآوریست که والیات و سفارتخانه ها نیز به همین اساس تقسیم گردیده بود که والیت بلخ را طور مثال برایتان  
بیان میکنم که بجز داکتر عبدهللا و تیم اش به شمول دولت مرکزی هیچ کسی حق تصمیم گیری در مورد تعین و یا  

 .هنشاهی بلخ حتماً شنیده ایدبرکناری آن والیت را نداشت. از ایجاد امپراطوری و ش
محمد اشرف غنی با اکثریت آرا منحیث رئیس جمهوری و امرهللا صالح و سرور دانش   1399پس از انتخابات سال  

 .منحیث معاونین اول و دوم انتخاب گردیدند
حمد اشرف  طبق گفته های شما )تعصب و انحصار قدرت( می باید در ساختار ادارات و وزارتخانه هایکه مربوط به م

غنی میشد، بجز از قوم پشتون و نزدیکان وی از سایر اقوام شامل نمی بود اما از آنجایکه منحیث کارمند دولت من 
شاهد بودم، در اداره امور ریاست جمهوری که باالترین و از لحاظ تقسیمات مربوط به اشرف غنی می شد، پشتون، 

 .از برادران سیک نیز شامل ساختار آن اداره بودند ی، هندو وهٔ تاجیک، هزاره، ازبک، نورستانی، پش
شما یکبار لیست اعضای کابینه حکومت مشارکتی را مرور کنید و بعد بگویید که به چی اساس شما اشرف غنی را  

 به "انحصار قدرت" متهم ساخته با اداره فعلی در یک ردیف قرار می دهید؟ 
هنرمندان، دختران و مردم است که پس از فرار اشرف غنی و "زیر    تان صدای سربازان،  هٔ شما نوشته اید که نام -

 .ک جماعت ظالم و جاهل" نابود می شوندهٔ شالق و ُدر  
پاشیدن اردو به دنبال این خواهم خط سربازان و قهرمانان ما کامالً جدا است و در رابطه به دفاع فعال و ازهم -

، بیآیید صادقانه و بدور از کینه و عقده صحبت نماییم. می شود شما  پرداخت. در رابطه به هنرمندان، دخترام و مردم
میلیون نفوس کشور چی تعداد مردم که دختران و هنرمندان و سایر اقشار شامل آن می شود، از    35بگویید که از  

حکومت مرکزی حمایت می کرد و در راستای تحکیم حکومت مرکزی منحیث شهروندان مسئول، ادای مسئولیت  
 دند؟ نمو
هنگام دستگیری یک قاتل، جنایتکار جنگی و افراد مسلح غیر مسئول، چی تعداد از این مردم از اقدام حکومت  -

 مرکزی و تطبیق قانون حمایت کردند؟
 نقش مردم در دفاع از منافع علیای کشور چقدر بوده؟ -
 رسانه های کشور ما در دفاع از ارزشها و منافع ملی چی نقش ایفا نمودند؟  -
از مردم اعم از دخترام، هنرمندان و سایر اقشار از آنان حمایت و پیروی میکردند، در دفاع    هٔ سیاسیون ما که کتل -

 از نظام، حفظ وحدت ملی و یکپارچگی چی اقدامات عملی را روی دست داشتند؟
درس گرفته مانع تکرار تاریخ   به خواندن تاریخ ندارند، تا چی حد از گذشته  هٔ همین مردمی که به قول شما هیچ عالق -

شدند؟ از آنجایکه مردم در سرنوشت جامعه سهیم و امور جامعه با مشارکت و دخالت آنها رقم می خورد و در این 
قسمت هیچ مسئولیت خودرا ادا ننموده باشند، چرا باید مسئول عام و تام خوشبختی و بدبختی یک ملت تنها یک شخص 

 )رئیس جمهور( باشد؟ 
ردم، جوانان اعم از دختران و پسران، سیاسیون، تحلیلگران و منتقدین خواهان استعفاء رئیس جمهور بودند،  اگر م -

با رفتن و یا به قول شما "فرار" چرا شاکی اند؟ رئیس جمهور غنی در مورد این همه عواقب از قبل هشدار داده بود،  
 چرا کسی توجه نکرد؟

پرسش های را پیرامون سقوط کابل، دفاع فعال نیروهای امنیتی، تسلیمی و از    تان از رئیس جمهور  هٔ و در پایان نام
 .پاشیدن اردو مطرح نموده ایدهم

 !آقای دریا

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

در آغاز تذکر نمودیم که شما و عالقمندان سیاست برای درک و تحلیل اوضاع کشور باید یکبار توافقنامه دوحه را 
 .مطالعه نمایید

حه حمایت هوایی قوای هوایی ما از سوی دولت امریکا به "پنج درصد" تقلیل یافته بود، بعد از امضاء توافقنامه دو -
که از  (KPF) تیم های تخنیکی ترمیم طیاره های جنگی رفتند، بر عملیات قطعات خاص، صفری و قطعه خوست
اث تحت  آنان مستقیماً  ر امریکا بودند. مجهزترین و فعالترین قطعات نظامی ما بودند، ممنوعیت وضع گردید چون 

معاشات اربکی ها و قطعات خیزش های مردمی قطع شد، اکماالت بم های لیزری به قوای هوایی ما قطع گردید و  
 .به دهها موارد دیگر

دفاع ساعت   - امریکایی و مصروف طرح پالن دستگیری رئیس   10وزیر  صبح در میدان هوایی منتظر پرواز 
   د، رئیس استخبارات کشورهنوز اطالع نداشت که در کابل چی جریان دارد؟جمهور بود، از وزیر داخله خبری نبو

تان از مقایسه مقاومت رهبر اورکراین در مقابل روسیه گفتید، مقاومت با حمایت و اطمینان وزارت    هٔ شما در نام -
هوایی و برای    دفاع و لوی درستیز کشور صورت میگیرد، زمانیکه وزیر دفاع کشور قبل از رئیس جمهور در میدان

دستگیری رئیس جمهور برنامه ریزی کند، در این صورت اگر شما بجای رئیس جمهوری محمد اشرف غنی می 
 بودید، چی میکردید؟ با کدام امکانات و حمایت می جنگیدید؟

 !آقای دریا
داخلی و  من نیز در بسا موارد مخالف عملکردهای رئیس جمهور محمد اشرف غنی بودم. اما دست ها و عوامل  

خارجی در سقوط نظام را نادیده گرفته، طوریکه شما یخن محمد اشرف غنی را گرفته و وی را یگانه مسئول تمام 
نیست چون    هٔ بدختی ها میدانید، منصفانه و عادالنه نیست. اگر مردم عام و بیسواد از فرار، تسلیمی و... میگویند، گل

سف آور است وقتی اشخاص باسواد، چیزفهم و آگاه مانند شما اینگونه از آنان توقع درک اوضاع را نداریم، ولی تأ
 .می نویسند یا قضاوت می کنند

 با حرمت 
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