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 اشرف غنی به دالیل ذیل حمایت کردماز  من
 غوره شوې لیکنېاجتماعي سیاسی

 

آنچه مینویسم ربطی به کمپاین ندارد و به عنوان یک شهروند باور های شخصی ام است. نه از کسی وعده ای 

  به همین دلیل هم وجدانم راحت است! گرفته ام و نه پولی  

قرارگرفتن جنبش و جنرال از تیم اشرف غنی حمایت کردم و خیلی ها فکر کردند دلیل حمایتم  ۲۰14در سال 

 دوستم در آن تیم بود. ولی نه! من از خود اشرف غنی به دالیل ذیل حمایت کردم:

 

. اشرف غنی به دلیل به دلیل دانستن زبان دیپلوماتیک و شیوه سیاست جهانی، توانمندی راه اندازی سیاست 1

خارجی شود. نیرو های نظامی همه کشور  هایی را داشت که مانع از هم پاشی افغانستان بعد از خروج نیرو های

ها به شمول سویدن از افغانستان خارج شدند و تمام کمک های مالی قطع شد. به باور من کسی جز اشرف غنی 

قادر به بیرون کردن افغانستان از آن وضعیت نابسامان نبود. چون کسی نمیدانست چگونه جامعه جهانی را قناعت 

 وش نکنند.بدهد که افغانستان را فرام
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. اشرف غنی تعهد سپرده بود که جزیره های قدرت را از بین ببرد و قرار وعده خود اینکار را کرد. گلم امیر، ۲

همه را یکی یکی جمع کرد و با ثبت ثروت و اموال غیر قانونی شان در … امپراتور، پادشاه، بلدوزر، رهبر 

ها و خود کامه گی هایشان را گرفت. وی مانند  جلو خودسری بانک های خارجی و سوق دادن آن به محکمه  

 کرزی از گروه های حمایت نکرد و به کسی جزیه نداد.

. اشرف غنی از یک اردوی ضعیف و غیر متمرکز که به نیرو های خارجی تکیه داشت و در میان رهبر ها 3

ل بوجود نیامد ولی کم از و تنظیم ها تقسیم شده بود، یک اردوی قوی و متکی به خود ساخت. اگرچه امنیت کام

 کم اردو با تمام نیروی خود در مقابل دشمنان ایستادگی میکند.

افغانستان یعنی دولت های ایران و پاکستان  ۀاست های اقتصادی خود دو دشمن عمد. اشرف غنی توانست با سی4

رنامه های اشرف غنی اگر ب را به زانو در بیاورد. امروز دست هردو کشور از سیاست افغانستان کوتاه است.

بعدی عملی شود و بند های آب ساخته شود، ایران و پاکستان دچار خشکسالی شدید میشوند و مجبور اند  ۀدر دور

 برق تولیدی میشود، بازار تولید مواد خوراکه خود را از افغانستان وارد کنند. افغانستان برعالوه اینکه صاحب

شدن اقتصاد کمک میکند و هم نقش خیلی برجسته در بهتر شدن زندگی ذای منطقه نیز میشود. اینهم در بهتر غ

 مردم و از بین رفتن نا امنی به دلیل فقر و بیکاری میشود.

مبارزه خود را از استادی در  . اشرف غنی با کمک هیچ حزبی، رهبری یا کشور خاصی به قدرت نرسید. وی5

پیش رفت. به همین دلیل به فکر شایسته ساالری بود شروع کرد و به مرور زمان تا ریاست جمهوری پوهنتون 

و کدر های جوان ولی بی پشتوانه و بدون واسطه را حمایت کرد. وی برعکس کرزی دنبال القاب خانوادگی یا 

 تقسیمات قدرت به اساس زور و زر نبود.

 ت زنان نشد. زنانرف. اشرف غنی به دلیل احترامی که به شخصیت و هویت خانم خود داشت، مانع رشد و پیش6

 او کدر های خیلی قوی شدند و در پست ها بزرگی کار کردند. ۀزیادی در دور
 

 اشرف غنی را کیها دوست ندارند و میخواهند به هر قیمتی که شده باید از ارگ بیرون اش کنند؟

 

خارجی دارند، . کسانیکه اسناد خیانت و رشوت های بزرگ شان با اسناد سرمایه های بزرگ که در بانک های 1

 بینند. نزد اشرف غنی است و آن را به عنوان یک تهدید می

. کسانیکه به عنوان جنگ ساالر ثبت شده اند و هراس دارند اگر افغانستان تبدیل به یک کشور آرام و نظام مند ۲

 شود، روزی به محکمه کشانیده شوند.

شوند و سیاست یل میایران یا پاکستان وصل اند و تمو . کسانیکه مستقیم یا غیر مستقیم در کانال های استخباراتی3

 رف غنی به نفع شان نیست. شکست این دو کشور به معنی قطع منافع خود شان است.شهای اقتصادی ا

. کسانی که میدانند با موجودیت اشرف غنی نمیتوانند قدرت نظامی و زندان های شخصی داشته باشند. کسانی 4

 ادی باشند و از قوانین اطاعت کنند.که نمیتوانند یک شهروند ع

 . کسانی که هویت خود را از جنگ میگیرند و بوجود آمدن یک افغانستان آرام و آباد به نفع شان نیست.5

. کسانی که در تجارت مواد مخدر یا قاچاق ثروت های افغانستان دست دارند و یک دولت نظام مند مانع کار 6

 و بار شان میشود.
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 عادی هم به دلیل تحریکات گروه های باال است.مخالفت مردم 

من هنوز از اشرف غنی حمایت میکنم زیرا میدانم اگر به برنامه های خود موفق شود، افغانستان بهتری خواهیم 

داشت. درست است که وی انسان مکملی نیست و اشتباهات زیادی داشته است ولی با وجود تمام اشتباهات خود 

 سیاست فعلی افغانستان است. تنها گزینه بهتری در

 

 پایان

 

 ممنون از وبسایت وزین دعوت میدیا

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


