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ماللی موسی نظام

باوجود مشکالت ،پالن های اقتصادی و اجتماعی اشرف غنی از
مؤثریت برخوردار است
شکی نداریم که در هر سرزمینی گروپ های سیاسی و اجتماعی مختلفه روش ها و طرزالعمل های خود را داشته
و به اساس پالیسی هایی که طرح می نمایند ،فعالیت و حرکت میکنند که حتما ً با در نظرداشت مواد مندرجۀ
قانون ،تا آنجا اقدامات شان مجاز است که با آن اصول و قواعد در نقیض قرار نگیرد .ولی متأسفانه در افغانستانی
که چهل سال جنگ و بی نظمی همه ارزش های بنیادی را دگرگون ساخته و جامعه را به فقر و بیکاری دچار
نموده است ،در حالیکه گروپ و فرقه سازی های فراوان بی لزوم موجبات ضعف و ناتوانی های گوناگون را
سبب میگردد ،پایه های حاکمیت و وحدت ملی را هم بی مسئولیتانه و بی باکانه سخت صدمه میزند.
یکی از اصولی که باعث تخریب و تشتت در همبستگی ملت افغانستان میگردد ،تبلیغات سوء ،اقدامات منفی در
راه پالن های عام المنفعه ای است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر با جد و جهد و طرح روش های
مفید اجتماعی و سیاسی مدبرانه با همسایگان مزور و طرح اساسات قابل قدر پروژه های زیر بنایی اقتصادی می
باشد .متأسفانه باوجود اینکه در ادارۀ مملکت ،حاالت سبب موجودیت دو پادشاه در یک اقلیم گردید ،باز هم این
توافق برای اشتراک و همکاری صادقانۀ فرقه های سیاسی گوناگون و بیشتر وابسته به غیر و مبارزه برای پاک
سازی اجتماع از حمالت و آزار دشمن مشترک به میان آمد .مشاهده گردیده است که گروپ ائتالف شمال و
جمیعت ربانی ،برعکس با کار شکنی های مخرب اعضای آن چون عبدهللا عبدهللا که خود رئیس اجرائیه است،
عطاء محمد نور ،صالح الدین ربانی ،ضیاء مسعود و امثال آن ،در حینیکه خود اعضای مهم دولت را تشکیل
داده اند ،برای تضعیف و پراگندگی آن تشکیل حقوقی ملی ،از هیچ کار شکنی و تبلیغات سوء در مورد دولت
متبوعه«؟!» دریغ نمی ورزند .درین راه شتارت و یکه تازی غیر قانونی تا حدی بوده است که حتی تصمیمات
اشرف غنی را منحیث رئیس دولت ،در بسی موارد منتفی اعالم میدارند؛ نمونۀ خنده آور آن مقاومت والی بلخ
در مقام رسمی ای بود که تقرر وی از جانب رئیس جمهور وقت نظر به قانون صورت گرفته بود.
متأسفانه حتی در همین حلقه های مهاجرت بعضی از هموطنان ما با تمسخر همه این نو آوری ها و تالش های
یک رئیس دولت را که در مدت کمی ،با روبرو شدن با مشکالت و نارسایی های اجتماعی و تخریب امنیت
ذریعۀ قوای مسلح طالب و داعش ،قدم های محکمی در راه ترمیم و انکشاف اقتصادی عقب افتادۀ افغانستان و
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حفظ و بکار گرفتن سرمایه های ملی مردم کشورخویش بر میدارد ،به نظر تحقیر و اغماض مینگرند .یکی لقب
«دومین مغز متفکر جهان» را بر وی نصب مینماید ،دیگری او را به تبعیضات قومی تاپه میزند .اخیرا ً یکی از
هموطنان به نام «آقای حمید ارجمند» در همین وبسایت ملی به صورت علنی و البته بدون اثبات«*» نوشته
است.... ":اشرف غنی خود را تکنوکرات میداند .او بجای مردم به یک قوم خاص تکیه کرد ،مناسبات قبایلی
قدرت را پذیرفت و برای بسیج حوزۀ قومی قدرت خود به سیاست هویتی قوی روی آورد .بدین ترتیب وی مشکل
مشروعیت دولت را حاد تر و جامعه را چند قطبی ساخت".
استدالل آقای «حمید ارجمند» در حقیقت بر اتکای بدون ثبات وی به روش قوم پرستی «؟!» و تشتت و چند
قطبی ساختن جامعه اشرف غنی استوار است ،درحالیکه با ردیف نمودن لغات و اصطالحات پیهم ،خواننده واقعا ً
نمیتواند آنچه را جناب شان ادعاء مینمایند ،عمالً درک و باور نماید .بعد از یک رکود سیزده سالۀ آشکارا ،حرکت
مثبت اقتصادی در قبال استفاده از منابع آبی ،کنترول و تنظیم این سرمایۀ طبیعی افغانستان در زمینۀ حق استفادۀ
همسایگان ،گشودن راه های هوایی و زمینی برای بی نیازی از قیودات پاکستان و داشتن سهم فعال در پروژۀ
نهایت ارزشمند اقتصادی «پایپلین گاز تاپی» ،پشتی بانی جدی و عملی از حقوق زنان و تالش برای بهتر شدن
موقف اجتماعی قشر اناث افغانستان ،تقویۀ تجارت در سکتور خصوصی و بسی اقدامات عام المنفعه ای که بدون
شک تنها از یک ملیگرا و یک مغز متفکر اقتصادی میتوان انتظار داشت ،در مملکت رونما گردیده است.
البته چنین حرکات عام المنفعه ایکه در چند سال اخیر رو نما شده است هیچ ارتباطی به قوم گرایی ،قبیله پرستی
و سیاست هویتی«؟!!» نمی تواند داشته باشد ،ولی اگر دارد یاهللا جناب «ارجمند» میتوانند ثابت نمایند.
بلی با تأسف که در اجتماع امروز مملکت در اثر وابستگی ها به غیر ،تبعیضات قومی ایکه مخصوصا ً از جانب
ایران و عمال افغانی آن دامن زده میشود ،ولی همه این پروژه ها و انکشافاتی که ذکر نمودیم ،مگر در هر گوشه
ای ازوطن و با موجودیت هر قوم و تباری صورت نگرفته است؟!
مردم مظلوم افغانستان درین چهل سال صدمات جبران ناپذیر مادی و معنوی را متحمل گشته اند که بیشترین از
اشتباهات و تکیه بر بیگانگان و همراهی با همسایگان غدار مملکت بوده است .بعد از شکست طالبان که سیل
سرمایه های جهانی به مملکت سرازیر گردید ،مگر همان آزمایش شدگان جنگ های کابل زیر پوشش اسم شریف
«مجاهد» بیشتر از کمک های اقتصادی را تاراج ننمودند؟ آیا میلون ها سرمایۀ تشکیل زیر بنای اقتصادی و
اعمار مجدد ،به حسابات مقتدرین عصر کرزی که اعضای شورای نظار و بقیه زورمندان تنظیمی مورد حمایت
وی باشد ،تبادله نگردید؟!
همینکه حتی دشمنان ،نمیتوانند در قسمت وابستگی اشرف غنی به تاراج سرمایه های ملی مردم افغانستان ،اثباتی
ارائه نمایند ،کافیست وی را از بقیه گروهی که درین راه با غارت پول های باد آوردۀ کمکی ،به فقر ملت دامن
زدند ،متمائز گرداند .در پهلوی چنین امتیازی باید افزود که اشرف غنی سوابق درخشان تحصیالت نهایت عالی
و تجربۀ تدریس در بهترین مراکز تدریسی و پوهنتون های دنیا از قبیل «جان هاپکنز و کولمبیا» را در امریکا
داشته است .در «بانک جهانی» شهر واشنگتن که مرکز و مؤسسۀ بزرگ بانک داری ،با حیثیت باالی معامالت
کمکی اقتصادی بین المللی است ،نامبرده پوست و مقام اداری و تجربۀ کاری قابل قدر و طوالنی داشته است.
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پس به عوض سفسطه سرایی های منفی و عقده مندانه ،پسندیده است که به خدمات هموطن صادقی چون اشرف
غنی و تیم کاری وی توجه نموده و درین موقعیت حساس ،موجودیت وی را به منظور استحکام حاکمیت و اتحاد
ملی و ثبات همه اقوام شریف کشور ،غنیمت بزرگی بشماریم.
برای اینکه جلو تخریب و سفسطه سرایی های جمعی تبعیض طلب را که با تبلیغات منفی جامعه را مسموم
مینمایند ،گرفته باشیم نظر مختصری هم به انکشافات قابل ذکر اقتصادی که بعد از آغاز کار رئیس جمهور غنی
منحیث رئیس دولت افغانستان با موجودیت آشکارای کار شکنی ها و ایجاد نفاق و شقاق ،که متأسفانه ریشه های
بد داخلی و خارجی دارد ،می اندازیم:
با وجود کمک های اقتصادی ایکه از هر گوشۀ جهان از هیجده سال به اینطرف در مملکت سرازیر شد ،در 1۳
سال حکمروایی حامد کرزی ،چه از نگاه اغماز جامعۀ جهانی و چه از بی کفایتی و ادارۀ ضعیف رئیس دولت،
هیچ توجهی در زمینۀ اعمار ته بناهای اقتصادی ای که در پهلوی انکشاف اجتماع ویران افغانی ،قدرت خرید و
خودکفایی را سبب بگردد ،صورت نه پذیرفت؛ در حالیکه توانمندی تدریجی اقتصادی که بعد از صلح و امنیت
برای مردم افغانستان حکم هوای پاک را دارد ،در عصر اشرف غنی آغاز گردیده است که مختصرا ً به محدوی
از آنها اشاره مینماییم:
 - 1پروژۀ اقتصادی «پایپ لین گاز تاپی» که در نوع خود بصورت بسیار منسجم و اساسی طرح و ذریعۀ اشرف
غنی و اولیای امور ترکمنستان ،پاکستان و هند افتتاح گردید که مواد نفتی و گاز را از ترکمنستان به هند انتقال
میدهد که از قسمت زیادی از خاک افغانستان میگذرد و امتیازات زیادی را نصیب این سرزمین مینماید.
 - ۲تعمیر بند آب نهایت مهم «سلما» در والیت هرات که با پالن های تخریبی ایران و عمال وطنی آن و بی
اعتنایی عمدی و آشکارای اسمعیل خان ،بار ها به شکست و تخریب مواجه گردید ،هم در عصر تالش و زحمات
اشرف غنی به پایان رسیده و در امکانات تولید برق و اراضی زیادی که در وطن سیراب میگردد ،از ضیاع
آبهای کشور به ممالک همسایۀ طماع جلو گیری مینماید.
 - ۳با انکشاف خطوط هوایی دولتی و خصوصی ،هر چندی یک بار میشنویم که پل هوایی جدیدی بین افغانستان
و یکی از ممالک دوست بوجود آمده و در پهلوی تسهیالت مسافرتی ،تغییر عمده ای برای صادرات میوه جات
تازه و خشک ،سبزیجات و اموال تجارتی افغانی و واردات بوجود آمده و مشکالتی که ازین نظر از جانب
پاکستان صورت میگرفت ،تا حد زیادی منتفی گردیده است.
 - 4افغانستان منحیث یک سرزمین محاط به خشکه ،از همان تشکیل مملکت پکستان نه تنها محتاج به راه
ترانزیتی از طریق بندر کراچی بوده ،بلکه با رویۀ نا هنجار و روش عداوتمندانۀ دولت آن و نقض حقوق بینالمللی
افغانستان ،حکومت و مردم ما دایم به مشکالت گوناگون سردچار بوده اند .راه جدید تجارتی زمینی  -بحری ای
که ذریعۀ اشرف غنی افتتاح گردید ،به کمک دولت هند ،اموال تجارتی افغانی را از طریق بندر «چاه بهار»
ایران که مشکالت و فاصلۀ کمتری از بندر کراچی دارد ،با کشتی به مومبای میرساند و از آنجا محصوالت هند
و کمک های اقتصادی آنرا به افغانستان می آورد.
 - 5اخیرا ً معبر عام المنفعۀ دیگری که به «راه الجورد» مسمی است ،ذریعۀ رئیس جمهور افغانستان در هرات
افتتاح گردید که محصوالت و امتعۀ افغانی را از طریق هرات ،ترکمنستان ،آذربائیجان ،ارمنستان به ترکیه برده

 ۳از4

و از آنجا به اروپا هم میرسد .موتر های الری این خط جدید را با مهارت می پیمایند و در نتیجه احتیاج تجار و
دولت افغانستان در صادرات و واردات از طریق پاکستان به تدریج و هنوز هم کمتر شده میرود.
 -6در پهلوی انکشافات مثبتی که ذکر گردید ،جد و جهد خانم روال «بی بی گل» غنی در حمایت از حقوق زنان
تشکیل سیمینار های آموزنده و طرفداری وی از اشتراک زنان مملکت در پروژه های صلح و امنیت در کشور،
از ارزشمندی زیادی برخوردار است.
اگر زحمات و ابتکارات اجتماعی ،مدنی و سیاسی اشرف غنی رئیس دولت افغانستان را به نظر نمی آورید ،لطفا ً
انکشافات اجتماعی و اقتصادی امروز و پیشرفت زنان افغان در ساحات مختلفه را با سیزده سال حکمروایی
ناقص و معیوب حامد کرزی مقایسه نمایید .البته هنوز هم افغانستان با مشکالت زیاد ،در مراحل ابتدایی انکشاف
و پیشرفت قرار دارد ،ولی اینکه تاپۀ سیاه به آنچه صورت گرفته هم بزنیم ،روا نمی باشد .برای روشنی بیشتری
بر تالش های ملی گرانۀ رئیس دولت افغانستان خوب است به سراغ مضمون ارزشمند آقای نعیم بارز و ارزیابی
آشکارای منتشر در اخبار پاکستانی «دان »Dawn-بیندازیم ،لطفا ً بر لینک های زیر کلیک نمایید:
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Barez_naym_qaabelyat_a_gha
ni_takaamol_haakemiyat.pdf

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/A_abasi_ashraf_ghani_adam_h
adi_nest_journal_daan.pdf
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