
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

4 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 12/08/2018          عبدالفتاح رؤفی
 

 محمد اشرف غنى آیا محترم داکتر
 

 واقعاً یک فاشیست و قوم گرا است؟
 

 

 

 قسمت اول
 
 

 
  پیشگفتار

نه  نمایم چون سایت هاى اینترنتى خیلى ها پرهیز ميوبآنها در رسانه ها و  سپردن نشره من از نوشتن مقاالت و ب

و  یمه ابود یمقامکدام منصب و  و نه کدام عضو فامیل من در چوکات دولت و حکومات افغانستان صاحب ،من خود

ها  اما من خود و اعضاى فامیل من از همان آغاز جنگ و بحران .جریان و حزب سیاسى فعالیت داریم نفع کدامه نه ب

را لگد مال و کلبه هاى  هستى شان  د،شنو که فریاد شانرا کسى نمي خاموش نها افغا غانستان مانند میلیوندر اف

سازند، قربانى گشته ایم و از خرمستى هاى نیشگان و تشنگان قدرت و  را ویران ساخته و مي غریبانه و ِگلى شان

 نابخردان تفرقه افروز به بینى رسیده ایم.

ها در مقاالت شان  و بنویسم همانا توهین ها و تحقیر هایى است که افغان تا خاموش نمانم  را واداشتمکه  چیزي

کلمات زشت قبیله گرا ، قومگرا  این مقاله بر محور استعمال محتواى نمایند.  ناسزا نثار یکدیگر و اقوام یکدیگر مي

آدرس هاى یکدیگر با بسیار سبکسرى و ها در مقاالت و تبصره هاى خویش به  که افغان خواهد چرخید یو فاشیست

 برند. کار ميه بى باکى ب

مهور ، جاللتمآب رئیس جآدرس محترم داکتر محمد اشرف غنى به یگرا و فاشیستاستعمال کلمات زشت قبیله گرا، قوم

 ارم،شخصى ند شناختمن با جناب محترم داکتر محمد اشرف غنى هیچ نوع  گیرد.  فعلى افغانستان، نیز صورت مي

ى داده أرنه در تیم انتخاباتى ایشان بودم و همچنان نه براى برگزیدن ایشان براى ُکرسى ریاست جمهورى افغانستان 

 خوبى دفاع نمایند و من کدام وکیل مدافع ایشان نیستم.ه توانند از خود ب ام. همچنان جناب ایشان مي
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ى ریاست جمهورى افغانستان کاندید نمودند، از که داکتر محمد اشرف غنى خود را براى احراز ُکرس از روزي اما

رشتهٔ ه تجارب کارى ایشان ب کارنامه ها و ، همان آوان مقاالت زیاِد در ارتباط به شخصیت، کرکتر، درجهٔ تحصیل

 . ستاتحریر آورده شده 

 يعرفى مایشان را شخصیت دانشمند، با دسپلین، زحمتکش و پرکار و داراى بصیرت سیاسى م هواخواهان ایشان،

 نمایند. نمودند و مي

 وجود تاالش یا با ند، ه ادر حکومت ایشان یا چوکى خود را از دست داد که و بخصوص کساني بدخواهان ایشان،

هاى انتخاباتى با کدام چوکى و مقام مورد نوازش ایشان قرار نگرفتند ، یا در حکومت آقاى غنى منافع کامالً شخصى 

، ایشان را یک آدم عقده مند، عصبانى و بدگزاره معرفى ه استرفتیا از دست  هگرفت ایشان در معرض خطر قرار

 نمایند. نیز ایثار ایشان مي مات فاشیست و قومگرا راکلنمایند و حتى  مي

کارمندان  کار حاصلتحریر نمى آورند، بل  ۀرشته ها خود این مقاالت و تبصره ها را ب شود که افغان هرچند ادعا مي

نمایند. کار اصلى  هاى استخباراتى کشورهاى منطقه و جهان فعالیت مي است که در چوکات سازمان ییاهمدیریت 

باشد تا از منابع سرشار طبعى و موقعیت  ها و شکستن وحدت ملى شان مي آن مدیریت ها همانا ایجاد تفرقه بین افغان

خان  محترم محمد عوض ۀمقالاما  ببرند.  ینسیاسى افغانستان منفعت هاى خیلى ها کال جیوپولتیک یا جغرافیایى 

که ی در یکى از سایت های نبى زاده، منحیث ُمشت نمونهٔ خروار، که با عکس مقبول جناب ایشان مزین شده است و

کار یکى از کارمندان  نشر سپرده اند، شایده شود ب از طرف یکعده از وطنداران عزیز ما گردانندگى و مدیریت مي

ق الذکر نباشد، بل تراوش دماغ جناب خود ایشان باشد. عنوان مقالهٔ جناب نبى زاده صاحب از قرار مدیریت هاى فو

 ذیل است :

 نفاق برانگیز حکومت وحدت ملی  سیاست شوم و

 ید.ئو مطالعه بفرما ش نمودهتوانید باز ید، ميئجو نماو  جست Googleاگر عنوان فوق الذکر را در 

پنداشته اند، تا ببینیم  من تبصره باالى آن مقاالت است که داکتر محمد اشرف غنى را طى آنها قومگرا و فاشیست ۀمقال

از گرفتن قدرت، امتیازات و صالحیت ها از  زجُ هستند و کدام اجنداى دیگرى به  که ایشان واقعاً قومگرا و فاشیست

یا اینکه ایشان داراى وسعت نظر در  ها ندارند، به پشتونامتیازات و صالحیت ها را  ها و تفویض آن غیر پشتون

 باشند. کشورش مي ۀآیندکشور و بصیرت سیاسى براى  ۀادار

 تحليل

 فاشیزم چیست و فاشیست کیست ؟

شده  ائهربراى فاشیزم اکه در انترنت  یتعریفاتایتالیوى اقتباس یافته است. طبق  (Fascismo)فاشیزمِو  ۀکلمفاشیزم از 

د. دیکتاتورى باش استبدادى مي ییاقتدارگرااز ملت پرستى یا ناسیونالیزم است که استوار بر  یشکلشیزم یک ، فااند

خشن سیاسى، سرکوب اجبارى مخالفان سیاسى، کنترول صنعت و تجارت، مخالفت با لیبرالیزم، مارکسیزم و  بسا

 باشند. فاشیزم مي ۀبرجستانارشیزم از خصایل 
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خشن سیاسى  مستبد باشد، یک دیکتاتور بسا یپرست یا ناسیونالیست اقتدارگرا فاشیست کسى است که یک ملت ءً بنا

ش نفع خوده ، کنترول صنعت و تجارت را در کشور خویش بسیاسى خود را با جبر سرکوب نمایدباشد، مخالفان 

 فت ورزد.، مارکسیزم و انارشیزم مخالکنترول خویش داشته باشد، با لیبرالیزم تحت

ً  که یفاز تعری بخصوص  خوبى میتوان استنباط کرد که کدام یک از بازیگران سیاسى افغانستان،ه شد ب ئهارافوقا

 .تندساند و ه هفاشیست و پیرو فاشیزم بود نقش داشته اند، در صحنهٔ سیاسى افغانستان 1٩٩2که بعد از سال  بازیگراني

 یبرداشتشما از شخصیت و  که ینظر به شناخت یک از خصایل فوق الذکر،ید که کدام ئید و بگوئشما خود قضاوت نما

اسلوب حکومتدارى جناب محترم داکتر محمد اشرف غنى دارید با شخصیت و طرز حکومتدارى ایشان مطابقت  که از

  دارد؟ 

 مستبد است؟ یآیا داکتر محمد اشرف غنى یک ملت پرست یا ناسیونالیست اقتدارگرا 

  اشرف غنى یک دیکتاتور بسأ خشن سیاسى است؟آیا داکتر محمد 

 آیا داکتر محمد اشرف غنى مخالفان سیاسى خود را با جبر سرکوب مینماید؟ 

 آیا کنترول صنعت و تجارت را در کشورش بنفع شخصى و خانوادگى اش تحت کنترول خویش دارد؟ 

 آیا داکتر محمد اشرف غنى با لیبرالیزم مخالفت میورزد؟ 

 اشرف غنى با مارکسیزم مخالفت میورزد؟ آیا داکتر محمد 

  داکتر محمد اشرف غنى با انارشیزم مخالفت میورزد؟آیا 

اند تو با وجودیکه نویسندهٔ این مقاله شناخت شخصى با جناب محترم داکتر محمد اشرف غنى ندارد به صراحت مي

لوب حکومتدارى ایشان گنجایش ، شخصیت و اسنأکدام از خصایل فوق الذکر در ش عرض نماید که خوشبختانه هیچ

 ندارند چون جناب ایشان:

( Cosmopoliteمستبد نیستند بل یک شخصیت کوسموپولیت ) یارگرانه تنها یک ملت پرست یا ناسیونالیست اقتد

 دانند و یک دانشمند نیک نام و خوش نام ، خود را مربوط به تمام عالم بشریت ميهستندیعنى یک شخصیت جهانى 

اى هارید قبول زحمت فرموده به بیانات، مصاحبات و لکچر. اگر با زبان انگلیسى بلدیت دباشند جهانى ميبه سطح 

 یخصیتشجناب ایشان که در بیرون از افغانستان ایراد یا داده اند، گوش بدهید تا بیابید و بدانید که ایشان داراى چگونه 

  باشند. ته ميهستند و با کدام درجهٔ زیور دانش و بصیرت سیاسى آراس

شناسند، از گفتار و پندار جناب ایشان مى  جهانیان وى را یک شخصیت جهانى منحصر به تمام عالم بشریت مي

بیمورد و ناسزاى خویش صرف  ،هاى سلیقوىها نیز چنین بنمایم و از بدبینى  آموزند و لذت میبرند. اگر ما افغان

 همچنان خواهیم یافت که جناب ایشان .جهانى یک چیزى بیاموزیم توانیم ازین شخصیت خبیر ، ما نیز مينظر نمایم

ها بل تمام عالم بشریت مى اندیشد و  نه تنها افغان خیر و فالحبه هیچ صورت ملت گرا و قبیله گرا نبوده بل براى 

 زندگى خویش را وقف نموده اند.  ،براى رسیدن به این آرمان سترگ انسانى

جنگ خانمانسوز و  چه عاجل اینالى ختم هرمل دارد که همه تالش هاى جناب ایشان بااعتقاد کا نویسندهٔ این سطور

ز و فقرزدایى در کشور متمرک در آن ندارند،  یا فقد قربانى هستند و کدام منفعته که در آن افغان ی، جنگبرادرکشى
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این کوشش ها و  ءً است. بناسنگى در کشور آرمان هر افغان ، کاهش و از میان رفتن فقر و گرم جنگباشند. خت مي

 نمایند. ميباشندۀ این سرزمین ها نمى نمایند بل براى هر افغان  ها را جناب ایشان فقد براى پشتون تالش

خویش یک طیف  ۀسهمی ٪٥0و در  هخشن سیاسى نیستند بل حکومت خویش را تقسیم نمود نه تنها یک دیکتاتور بسا

خودسرانه و با یکه تازى نها اعتماد نمود. هیچ تصمیم کالن در سطح کشور را ها را جاه داد و باالى آ وسیع از افغان

مى و قو، بزرگان الن را در مشوره با شریکان سیاسى، وکال، روحانیوننموده اند و نمى نماید. همه تصامیم کن اتخاذ 

 نماید. و مي مدنى کشور اتخاذ نموده اند ۀجامع

هاى  سرکوب نکرده اند بل همیشه از ایشان دعوت بعمل آورده اند تا طرحنه تنها مخالفان سیاسى خود را با جبر 

بازسازى و رشد دوامدار اقتصادى در کشور پیشکش نمایند اما بحال  ، فقرزدایى،سازندهٔ شان را جهت ختم جنگ

 . باشند نمي تأسف که مخالفان سیاسى ایشان داراى چنین یک درون مایه، جوهر، ظرفیت و بصیرت سایسى

 صد خانواده ندارند. در یکى از ولسوالى هاى کشور بالغ بر دو یاى قریه و ولسوالى خویش کدام طرحنها حتى برآ

را براى آن ولسوالى پیشنهاد و روى دست  یحرا سیالب برد، داکتر محمد اشرف غنى به آن ولسوالى رفت و طر

مٔوفق  هنوزدر افغانستان حکومت میرانند و تا  وس بدین 1٩٧8از سال  آن ولسوالى گرفت، در حالیکه وطنداران ما از

 ن سازند.مصورا از خطرات احتمالى سیالب ها  نشده اند تا ولسوالى خویش

نه تنها صنعت و تجارت در کشورش را بنفع شخصى خود یا بنفع خانوادهٔ خویش تحت کنترول خویش نگرفته است 

فراهم آورده است تا در رشد صنعت و تجارت کشور سرمایه بل همه افغانها را تشویق نموده است و ضمینه ها را 

گذارى نمایند . حتى همه روزه مصروف ایجاد ضمینه ها براى رشد صنعتى و تجارتى کشور بوده و داراى یک 

 و پالن طویل المدت واضح براى رشد دوامدار صنعتى ، تجارتى و اقتصادى کشور میباشند. بصیرت وسیع

 ادامه دارد

 

 

 

 


