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 اغلی جهانیښمحترم  استعفاءنظر گذرا بر 
 

وطنان خود نگاشته و گویا کوشش خود، مطالبی را غرض آگهی هم استعفاءدالیل جهانی در قسمت توضیح اغلی ښ

وطنان خود، درد دل کند، عادت همیشگی کرسی نشینان بزرگ با هم ،استعفاءسال، آنهم بعد از  نموده بعد از مدت دو

ی موطنان خود مبه فکر ه« فالتو مشر شدن»و یا به عبارت عوام الناس  استعفاءدولت است، که بعد از برطرفی یا 

اغلی جهانی را به زبان رسمی و درباری کشور، ښاز دالیل  یصورت بسیار مجمل قسمت هایه درین جا بافتند که من 

 .رسانم ترجمه و به عرض می

محوله را به سر رسانیده نتوانست و یا در برابر عملی کردن پالن های خود،  ۀکه وظیف کسی» نویسد: جهانی می

ضروری و راه شرافتمندانه  استعفاء.  . مانند من .ه خود دور کرده نتوانست، برای همچو شخص موانع را از سر را

  است.

نمودند، ولی من به  استعفاءطرف از من تقاضای  دهد: دوستان نزدیک من از مدت طوالنی به این جهانی ادامه می

را موکول ساختم. جهانی در پاراگراف دیگر  استعفاءاقدام  . . . امید اینکه امروز یا فردا کار ها درست خواهد شد

نویسد: من در وزارت برای پیشبرد امور، به یک تیم کاری ضرورت داشتم، مگر در قسمت پیشنهاد معین،  چنین می

ظور منه و در طول یکنیم سال ب . . . ، اکثر پیشنهاد های من رد گردیدرؤسای کلتوری، و انتخاب یا تبدیل آتشه ها

 ساعت وقت داده شد. ف غنی صرف چهار بار و صرف برایم نیممالقات با اشر

الحات اداری از من فاسد اص ۀمام صالحیت ها را یا ارگ یا ادارو ت . . . صورت مطلق بسته بوده دست های من ب

 تعفاءاسگردد که  یک وزیر تا زمانی مستعفی نشده حق انتقاد را ندارد و این حق زمانی حاصل می . . .سلب کرده بود،

 .« . کند .

دند، و در راه ، در زمان مناسب به آن عمل نکراستعفاءط اغلی جهانی به ارتباښ ف اول فوق الذکراپاراگر در

 ۀجناب شان به مشوره های خردمندان ، بدون یک دلیل موجه دو سال تعلل ورزیدند، هم چناناستعفاء ۀشرافتمندان

خود شان کار را  به امروز و فردا محول  ۀبه فرمودمتکی  ند وشتاقعی خود در وقت و زمانش وقعی نگذدوستان وا

نویسد که پیشنهاد او در مورد تقرر معین و غیره همکاران رد  گذرانی کردند، جهانی میو به اصطالح روزساختند 

 داول ر ۀعاده برخوردار است در همان مرحلگردد که پیشنهاد تقرر معین که از اهمیت فوق ال گردید، چنان معلوم می

 شده است، که در حقیقت یک توهین بزرگ است به مقام یک وزیر.
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حات اداری از او سلب فاسد اصال ۀه بود و صالحیت ها را ارگ و اداربست جهانی مدعی است که دست های او کامالا 

اغلی ښه اصالحات اداری از اول فاسد بود و یا اینک ۀدر زمینه موجود است که آیا ادار که نزد من الیؤکرده بود، س

 فوق الذکر فاسد است. ۀدو سال بخود آمد و فهمید که اداربرد و بعد از  سپری شدن  جهانی در خواب غفلت بسر می

داده باشد، نه  ءاستعفارس سلب اعتماد از طرف شوری از ت اصالا امر این است که جهانی صاحب شاید ولی حقیقت 

جهانی صاحب ادعا دارد تا زمانیکه یک  خود ابراز کرده اند. استعفاءکه در قسمت توضیح  نظر به دالیل ضعیفی

 ،اغلی جهانی کدام دلیل قانونی دارد و یا صرفښدانم ادعای  نکند حق انتقاد را بر حکومت ندارد، نمی استعفاء، وزیر

حبیبی، در عصر  هبه اساس نوشته عالمت داده باشند، ولی ائنظر شخصی خود جهانی صاحب است تا خود را بر

من با این رژیم که به  . . .» گفت: فرخنده غازی امان هللا یکی از مشروطه خواهان انقالبی یعنی عبدالرحمن لودین

سبب اعمال نا جایز یک دسته مغرض نادان محکوم به فناست به گوش شاه و درباریانش رسانیدم چون نشنیدند کابل 

شبینی نویسد که دو سال بعد پی عالمه حبیبی می« شود. گون میو واژ عنقریب این رژیم از پا می افتد ... را ترک گفتم

 لودین حقیقت پذیرفت و رژیم امانی سقوط کرد.

آن زمان وزیری، حق نداشته باشد بر اعمال نادرست حکومت انتقاد  جای تعجب فراوان خواهد بود که صد سال بعد از

 کند.

رسانم، بدین معنی  ز وزیر نشده بود، خدمت هموطنان به عرض میاغلی جهانی تا هنوښدرین قسمت جریان دو سال قبل را که 

اگر ما بخواهیم ترا ببینیم »اغلی جهانی در یک مضمون خود عنوانی اشرف غنی در ویب سایت افغان جرمن نوشت که: ښکه 

نیز چاپلوسان دربار شاید مدت دو هفته را در بر بگیرد که نوبت مالقات برای ما میسر شود و متأسفانه در جریان مالقات 

 چند وقتی از.«  . نخواهیم توانست مکنونات قلبی خود را  از ترس حضور آنان به شما ابراز کنیم . دورادور ترا گرفته و ما

اغلی جهانی تیر نشده بود که جناب شان وزیر کابینه اشرف غنی شدند که موجب تعجب فراوان من گردید و من تعجب ښپیغام 

 ت که تضمینی بود از بیت رحمن بابا چنین اظهار داشتم:خود را ضمن یک بی
 

 چی په یو قدم تر ارگه پوری درومی    ما لیدلی دی رفتار د جهانی
 

صورت فشرده مطالبی ه من ضمن یک مضمون در مورد وزارت جهانی مطالبی را در ویب سایت افغان جرمن نوشتم که ب و

 رسانم: به عرض می از آن را ذیالا 

ا ئاغلی جهانی برای قبول چوکی وزارت چه شرایطی را به اشرف غنی اراښشن نیست که رو . . ». اگر همچو  ه نموده و احیانا

اغلی جهانی حاضر است که محتویات آن شرایط را با هموطنان خود شریک سازد، قابل مالحظه ښه شده باشد، آیا ئشرایطی ارا

یک مطلب بسیار مهم هم این  اهداف و منظور این مقام را پذیرفته اند؟ واست که محترم جهانی توضیح نماید که متکی به کدام 

 منظور حاکمیت کلتوری و»را است که برای تأمین و تطبیق این اهداف و مقاصد شان، به کدام سویه شرایط ملی و بین المللی 

 اطمینان دارد؟کار خود و مساعد دیده و به مؤفقیت خود « ماست نفوذ فوق العاده سیاسی ایران در کشور

اغلی جهانی، از نظر کیفی چه تفاوت های ښاغلی جهانی سؤالی را مطرح ساختم که به زعم ښمن در دوام نوشته خود عنوانی 

 زیرا از نظر من اسپ همان اسپ است و تنها زینش تبدیل شده است. میان حکومت حامد کرزی و اشرف غنی وجود دارد؟ 

این بود که چطور برای ایشان بحیث یک عنصر مترقی مقدور خواهد بود که زیر دست،  سؤال آخری من عنوانی شاغلی جهانی

رهبر شورای زمرد فروشان نظار، باالی سرش  کار کند، و فوتوی احمد شاه خمس االسدی .ای .آی .دبل عبدهللا معاش خور سی

 قرار داشته باشد. ختم    

 


