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 23/03/2017         انجنیر عبدالصبور صافی

 ضعف شخصیتی و صالحّیتی
 

 مشکل اساسی در حکومت وحدت ملی

 قست دوم
 

 آیا داکترغنی واقعاً با صالحّیت عمل می کند؟

داکتراشرف غنی دست پاک داردبا فهم و بادانش است و آرزوی خدمت و شگوفایی هیچکس ازاین انکارکرده نمی تواند که 

و جمعیت  شد داکترغنی در یک بازی ماهرانه  که ازطرف تیم داکترعبدهللا کشور را صادقانه دارد ولی قسمی که در فوق ذکر

نی سنگینی می کند، در حالیکه همه اسالمی براه انداخته شده گیرکرده است، هرروز بار مالمِت خرابی اوضاع بدوش داکترغ

ملت داکترغنی را مقصراصلی در آوردن صلح و امنیت، زدودن فساد و بی عدالتی می دانند، ولی از داکترعبدهللا به صورت 

قطع نه در رسانه ها نامبرده می شود و نه هم در بین مردم مقصرشناخته می شود، باوجود که داکترغنی دست پاک دارد و 

خون ملت هم نمی باشد در ظرف این تقریباُ دو سال و نیم نتوانست شخصیت اش را منحیث یک سیاستمدارکارآگاه و آغشته به 

خبره تبارزدهد داکترغنی می خواهد چنین نمایان کند که انسان باحوصله و برده باراست ولی حوصله مندی و برده باری هم 

کرد داکترغنی مستولی است و این راهمه می دانند، طور نمونه  سرحد دارد، تصوربرآن است که ترس و جبن بکار و عمل

ال می کند که، آیا شما خود را افغان می دانید؛ داکترغنی در « هارون نجفیزاده»زمانیکه خبرنگاربی بی سی  ازداکتر غنی سو 

س جبِن بیش ازاین ، وقتی شخص ازبیان هویت واقعی اش هراس داشته باشد پ«لطفاً مرا مصادف نسازید»جواب می گوید 

وزیر را استحضا کرده برطرف کردند ولی داکترغنی برخالف قانون؛ توان تائید فیصله شورای  7وجود ندارد، شورای ملی 

ملی را ندارد، البته چنین مثالها از ساده شروع تا رد فرامین داکترغنی توسط ریاست اجرائیه بسیارزیاد اند، صرف حرف زدن 

کردن باعث آن شده و می شود که هیچ نوع ثبات در اوضاع سیاسی،اقتصادی و امنیتی کشور رو نما و هرکار را نیمه رها 

نگردد، داکتر اشرف غنی خود را در ِگرو یک گروه مشخص آویخته، با تأسف که داکترغنی فرصت های بیشمار را بخاطر 

عامل اصلی بدبختی کشور و ضعف اتوریته مهارکردن گروه های اوباش مربوط یکعده تنظیم ها و جنگساالران که امروز 

دولت شده اند را ازدست داده است ولی باآن هم رهکارهای مشخصتر دیگر نیزبرای مهارآنها هنوزهم پابرجاست ، در حالیکه 

داکترغنی صرف به دورهمین محورالبی های مافیایی قدرت در حرکت است؛ جلب حمایت ملت رابه باد فراموشی سپرده، و 

باعث شده تا  بین ملت و داکترغنی هرروزفاصله بیشترشده برود، در اینجا شمه ای از نارسایی های که  صالحّیت این عمل 

ال قرارمی دهد مختصراً یاد آور می شوم:  های کاری داکترغنی را زیرسو 
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 4از 2

 1-ین تا پائ گسترش ناامنی؛ که ناشی ازضعف سیاست کادری در عرصه  خارجی و داخلی  و عدم تطبیق قانون ازباال

 در کشورمی باشد.

 2-  میراثی ساختن کرسی های دولت و تفویض رتب جنرالی به جوانان که هنوزازدهن شان بوی شیر می آید، شخصیت

هارا نمی توان با تفویض رتب، مقام و القابها متبارزساخت و ذریعه آنها اوضاع سیاسی و امنیتی را باثبات ساخت بلکه برعکس 

سران زورمندان و متنفذین آنعده کادر های که جوانی خود را در خدمت وطن در جنگ و جبهه گذاشتانده چنین امتیازات به پ

اند و از تجارب خوب برخوردار اند ناامید و دلسرد می سازد، یکی از بدبختی های که امروزدامنگیر ملت مامی باشد این است 

 ه معامگرانه عمل شده و می شود.که در انتخاب شخصیت ها ناکام و بی  صالحّیت بوده و همیش

 3-  سقوط قندوز؛ شکست بزرگ دولت در عرصه  سیاسی و نظامی که باعث کشته شدن و زخمی شدن بیش از

یکهزارنفرملکی و ویران شدن صدها خانه، مزرعه ها و بیجاشدن صدها خانواده و کشتن دها رأس مواشی گردید تلفات اردو 

 مل نمی باشد.ملی و پولیس ملی در این ارقام شا

 ۴- گسترش جرم و جنایت و فساد؛ ناشی ازعدم موجودیت مجازات مجرمین، وجود فساد در محاکم و عدم قاطعیت رئیس

جمهوری در تأمین عدالت و قانون می باشد، طورمثال قضیه ای فرخنده، قضیه ای خریداری بشقل توسط بسم هللا محمدی، 

بسم هللا محمدی دخیل است، تجاوزات دسته جمعی باالی دختران در بغالن، اختالص های وزرات دفاع که در آن نیز دست 

 تخار، و مزار و غیره جاها،  مجازات متهمیِن سقوط قندوز همه و همه به باد فنا سپرده شده اند.

 ۵-.فرارسرمایه ناشی از عدم مواظبت ازسرمایداران و کنترول از سرمایه گذاری ها در چوکات قانون 

 ۶-ت مدیریت سالم و کنترول دوامداراز وظایف سپرده شده به وزارتخانه ها ریاستهای مستقل، والیات و عدم موجودی

لیت ها توسط مقامات  سایِر ارگان های دولتی، خود سری بی بندو باری در وظایف سپرده شده و بی تفاوتی در اجرای مسو 

 عالی ملکی و نظامی.

 7- مثل وزارت مالیه، گمرکات به شمول گمرکات سرحدی، ریاست کمپیوترریزه نکردن موسسات عایداتی کشور

 ترافیک و در مجموع در تمام سکتورهای امنیتی و اقتصادی کشور.

 ۸- عدم توزیع  تذکره های الکترونیک برای مردان و زنان کشورباید اجباری باشد و تبلیغ وسیع بخاطر گرفتن تذکره

ها در جلوگیری گشت و گذارتروریستان و اتباع بیگانه که در لباس الکترونیک ازطرف دولت صورت گیرد توزیع تذکره 

افغانها داخل کشورمی شوند فوق العاده موثراست و باال تقلیِل فعالیت تروریستی و تخریبی اثر شایان دارد، که تاکنون توزیع 

 آن صورت نگرفته است. 

 ۹-رین اقدام در موردتشکیل  قطعات محافظین تاپی چه شد ؟ شروع شد و بی سرصدا خاموش گردید تا اکنون کوچکت

 امنیتی این پروژه بزرگ عایداتی کشورصورت نگرفته است.

 10- خط ریل ازطریق آسیای میانه به چین شروع شد در حالیکه مراحل تخنیکی آن باکشورهای که خط ریل ازآن

است، خط ریل از واخان بدخشان، آغازکار مس عبورمی کند انجام نشده بود از این رو تا کنون بدون بهره برداری باقی مانده 

عینک لوگر فراموش شده است که نهایت ضعف مدیریتی بی تفاوتی و عدم مسئولیت را نشان می دهد برای شروع کارمس 

عینک لوگرمی توان چند کندک محافظتی خاص در چوکات پولیس و امنیت ملی ایجاد کرد که صرف مسئولیت حفظ این معدن 

 د هم سطح بیکاری را تقلیل می دهد و هم اقتصاد شکوفان می شود.را داشته باش
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 11-  بندر چابهار؛ که می توانست کشور را ازگرو بندر کراچی رهاسازد تا هنوزهم به بهره برداری نرسیده است ورنه

 پاکستان نماید.پاکستان نمی توانست با بستن سرحد تجارو مردم ما را در مذیقه قراردهد و دولت را مجبور به تضرع به 

 12-  صرفیه برق؛ جالب آن است که تاهنوزهم مامورین عالی رتبه  دولت به شمول معاون اول ریاست جمهوری صرفیه

برق شان را نپرداخته، دولت نمی تواند ازآنها این پول را حصول کند چون هم کوزه اند و هم ِگل کوزه و کوزه گرهم ناتوان 

 و بیچاره. 

 13- ئیس جمهوربه انتقادات و کارشکنی های که صورت می گیرد طورمثال عبدهللا عبدهللا، خطاب عدم پاسخ دهی ر

و این سخن عبدهللا، با عکس العل تند « جمهوری را هم ندارداگر کسی حوصله ندارد، لیاقت ریاست»به اشرف غنی گفت که 

نگفت الاقل می توانست با الفاظ دپلوماتیک ارگ مواجه شد ولی داکترغنی یک کلمه حرف هم در این خصوص در دفاع ازخود 

 در البالی صحبت ها به آن پاسخ ارایه دارد.

 1۴-  تقرر افراد غیرمسلکی و فاقد تخصص که یگانه برتری شان وابستگی به جنگساالران و متنفذ قومی است باعث

این عمل  بی سواد و جاهل قرارگیرندشده که جوانان روشنفکرو تحصیل کرده یا ازکشورفرارکنند و یا در خدمت جنگساالران 

نداشته باشند ولی بنا به مجبوریت و ضرورت باید  ،،خوش،،باعث شده که بسیاری ازمتخصصین و تحصیل کرده ها احساس 

 با روزگاربسازند. 

 1۵- سیاست دولت در مورد پاکستان هنوزهم خیرات خواهانه، مقطعی و در نوسان قراردارد و فاقد قاطعیت و پیگیری 

 موثردر تجرید پاکستان و قلمداد آن منحیت یک کشورتروریست پرور به جهانیان و یا الاقل کشورهای همسایه است.

 16-  هفت وزیر که ازطرف شورای ملی صلب  صالحّیت شدند تا اکنون برحال اند این چه نوع سیاست کادری و

رد! این ناتوانی و بی مسئولیتی فاحش در برابرکادرها احترام به قانون است، مگردر این کشورتحصیل کرده و مدیروجود ندا

 و اوالد وطن  است وبس؟

یک رئیس جمهورنمی تواند همه وظایف و صالحّیت ها رادر انحصارخود داشته باشد چون رسیده گی به همه ناممکن است، 

و  باخبر فرد فرد چگونگی اجرأتهبری، مواظبت و از ا رداشته آنردقیق ذره ذره امورکشوری کنترول ی ولی می تواند باال

این اصل یک مدیریت شایسته و سالم است، در حالیکه هم آقای کرزی و هم آقای غنی در شایسته گی چنین  بازخواست کند،

مدیریت ناتوان بوده اند، نارسایی های فوق شاید به نظر کوچک و پیش پا افتاده بیاید ولی همین کمی و کاستی های کوچک 

توریته  رئیس جمهوری ناشی و سرچشمه می گیرند که باالی  وضعیت سیاسی، اداري و امنیتی کشور ازضعف بزرگ ا

در حالیکه داکترعبدهللا  و ولیان ازعدم داشتن  صالحّیت شان در اجرای وظایف حرف می زنند؛ ولی واقعیت اثرمستقیم دارد، 

ات قانون آنطورکه الزم است تثبیت و به نمایش بگذارد این است که داکترغنی نتوانسته است اقتدار شخصتی اش را در چوک

که ذهنیت های عامه را تحت تأثیرقراردهد و ملت را در حمایت رئیس جمهوربسیچ سازد، کاش رئیس جمهوری توانسته بود 

ش را ی خویکه  صالحّیت ها را در چوکات قانون صلب کند و قانون را یگانه معیار وظیفوی خود قرار داده و دستگاهی تبلغات

آنقدر فعال سازد که فرد فرد کشوراز کار کرد سالم و قانونی ریاست جمهوری آگاه شود و آنرا حمایت کند تا به این ترتیب 

ملت حس کند که؛ کسی است که ازحقوق شان دفاع کرده و غموارشان می باشد، چنانچه دیگران عملکرد رئیس جمهوری را 

 کمبود  صالحّیت باعث شده رئیسنین رئیس جمهوری افتخارکنند ولی با تأسف که  سرمشق خود قرار دهند و به شخصیت چ

جمهوری محبوبیِت حتی روزهای اول به قدرت رسیدن خود را ازدست بدهد و اوضاع امنیتی هر روز به وخامت بگراید 

ند سلکی بازنگری عمیق نکاگرجناب رئیس جمهور در برخورد خودبه آنچه گفته شد نه باعجله و دشمن تراشی بلکه بافکر م
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نزدیک سازد و رئیس جمهوری هم منحیث  گامهای متین نه بردارد که این گام ها می تواند وطن رابطرف یک صلح پایدار

یک رهبرتبارزکند درغیر آن ممکن وضع از کنترول خارج و مسئولیت عواقب نامعلوم این نارسایی ها صرف بدوش رئیس 

 جمهوری خواهد بود.

 پایان                                                           

 
 

 

 

 


