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 22/03/2017         انجنیر عبدالصبور صافی

 صالحّیتیو ضعف شخصیتی 
 

 حکومت وحدت ملیدر مشکل اساسی 

 قست اول
 

تعامالت با محیط اجتماعی و در که سبک شخصي فرد را  ررفتاو مشخصه های معین چون تفکر، هیجان، روش 

پرحرفی، درونگرایی، ، زند شامل فاکتورهای معیِن ثبات، پایداری، زود رنجی، اضطرابمی آن رقم  مادی

نین توان شخصیت را چمی ن شخصیت انسانها رول اساسی دارد به این اساس یتعیدر شود که می بیرونگرایی و غیره 

با بی همتا بودن،  های تفکر شخص در زندگی روزمره که بطور خاص هشیوو ای از رفتار  تعریف کرد، مجموعه

 شود.می شود شخصیت گفته  پایداری و قابلیت پیش بینی مشخص میو ثبات 

آیند، بعداً سر و کار آنها با محیط اطراف می های ژنتیکی خاصی به دنیا  ها زاده محیط اند که با خصوصیت انسان

 ،ودشمی  تأکید بیشتر بروی آن شکل دهی شخصیت افراد دارد آنچه در دنیای امروز شان است. محیط نقش مهمی در

ه محیط داشت ب تأثیر ژنتیکی است، پس باید توجه بیشتر از قوی تر ها از محیط بسیار این است که تأثیر پذیری انسان

 وارج گذاشتن به انسان چوکات قانون است که در به وجود آوردن یک محیط سالم مستلزم روش های خاص انسانی 

 اجراء است.و کودکستان شروع  تا پایان عمر قابل عمل، آموزش  طفلیت از همان آغاز قانون از وانسانیت 

کند می وی اشاره  ه داده است. ئدر مورد شخصیت ارا امریکایی بهترین تعریف اس مشهورنروانش« گوردن آلیورت»

فیزیکی که رفتار و تفکر  - های روانی ست و شامل آن دسته از نظامشخصیت، سازمان بندي پویایی در درون فرد ا

 .کند، از این تعاریف چندین نکته قابل استنباط استمی انسان را تعیین 

  شخصیت یکسان و و تفاوت: شخصیت یک فرد بی همتاست باوجود بعضی مشابهت ها هیچ دو بی همتایی

 همسان وجود ندارد.

  های گوناگون در ظاهر رفتار متضاد و مختلفی دارند،  اگر چه افراد در شرایط و محیط  :پایدای داشتنو ثبات

ی مولی در طول زمان حتی چندین دهه رفتار، عکس العمل و همچنین شیوه تفکر آنها دارای یک ثبات نسبی دائمی 

 .باشد
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 اد را با رفتاری و تفکری افرتوان سبک می توجه و مطالعه  رفتار و نوع تفکِر اشخاص  قابلیت پیش بینی: با

 احتمال زیاد پیش بینی کرد، قابلیت پیش بینی رفتار، با ثبات در رفتار رابطه متقابل دارد، شخصیت مجموعه ای از

 باشند.می رابطه در یکدیگر  عنوان یک نظام باه است که ب عناصر

گردد که فرد یا افراد قادر نباشند می باشد ولی ناسازگاری زمانی مطرح  یا ناسازگارو تواند سازگار می شخصیت 

 وبه شرایط، اوضاع  خود نظر قدرت انعطاف پذیری ازو محیط و تغییرات آن انطباق دهند  تفکر و رفتار خود را با

ها نیست بلکه انعطاف به سمت صراط المستقیم  خواست احوال نشان دهند، انعطاف پذیری همیشه به مفمهوم گذشت از

می های زیاد ممکن است به طرف بربادی برود وقتی شخص متوجه این خال  گذشت انسان ازو شود می هم شامل آن 

واند تمی این صورت انعطاف زیاد  غیردر معطوف شود  کند گردد باید خود به سمت دیگر که بتواند این خال را پر

 گردد. یا ملتو زندگی شخصی فرد نظام خانواده، اجتماع حتی در بی ثباتی و پاشیدن، انارشی  هماز باعث شکستن، 

 صالحّیت کاری: 

به  دهد ومی که قانون برای شخص  یشود، اختیارِ می اهلیت معنی و معنی شایستگی، لیاقت، ه ت بدر لغصالحّیت 

ان یا ارگو عبارت دیگر شایستگی قانونی یک شخص ه یا بو گردد می له ای و یا دعواِی رسیدگی أموجب آن به مس

حرفه  رئسا شود، که شامل صالحّیتمی اصطالح حقوقی صالحّیت نامیده در یدگی به قضایای خاص دولتی برای رس

دید  دانش، شخصیت و کرکتر، مهارت حرفوی و طرزو شود، یعنی مجموعه ای از شایستگی ها شامل فهم می ها هم 

الحّیت شود؛ صمی گرفته  کاره توسط فرد در پروسه های مختلف وظیفوی بو شغل یا حرفه تعیین  که به تناسب هر

این در پروسه های الزم و شود، عناصر می کاری است، مجموعه این صالحّیت ها، نظام صالحّیت حرفوی گفته 

ی مگرفته  کاره ها ب دهی صالحّیت حرفوی نیرو کسب اعتبار نظام برای تحقق سیاست ها، خط مشی ها به منظور

نعت، بخش های مختلف صدر طوح  صالحّیت حرفوی نیروی انسانی س های احراز معیارو شود که شامل روش ها 

 گردد.می امنیتی و نظامی  ، فرهنگ، هنر، امورزراعتیاقتصاد، تجارت خدمات 

ه آن را بو حقوقی که تمام فیصله های یک سیاست مدار را مشوره دهد  ۀداشتن یک مشاور ورزید قانون مداری و

« ستیز ملک»ست، به قول آقای ا الزمی ه کند امرئیاسی شکل داده به پارلمان اراح سدر پرتو قانون و لوای شکل پایدار

سطح رهبران بزرگ در  کمترین و مستعد ترین مشاوران بین المللی، ))صدراعظم آلمان که ازو سیاسی  محقق امور

محکم ترین پشتوانه   ید، آمی جهان امروز به حساب در  صدراعظمان با صالحّیت ترین است یکی از جهان برخوردار

در که  هیچگاه فیصله هایی را صدراعظممداری وی است  ، قانون«انگیال مرکل»آلمان، خانم  صدراعظم صالحّیت

کند با ی مبنیاد قوانین شکل گرفته باشند، مشروعیت نداشته باشد اتخاذ ن نشده و یا لوایح سیاسی که بر قانون تفسیر

معنای قدرت شخصی وی نیست، بلکه اقتدار شخصیتی وی است که در قوانین  آلمان به صدراعظمبودِن  صالحّیت

در معنی تحمیل اقتدار قانونی ه صالحّیت به معنی تحمیل قدرت نیست، صالحّیت ب .این کشور تعریف شده است

 ساختارهای نظام است((.

باال شخص  رده های  خست ازقدم ندر سف در افغانستان با وجودی که قوانین وجود دارد، ولی نقض قوانین أبا ت

ات دولتی، مقامدر لیاقت و گیرد، نقض قانون و نبود شایستگی می عبدهللا عبدهللا صورت  غنی و داکتراشرف  داکتر

جمهور،  یسئمیان جنرال دوستم و ر ما شده است، کشمکش ها کشوردر های  سیاسی عمیق و بزرگ  باعث بحران

ان، ش های نامه سیاسی و سلب صالحّیت از مقام داکتر عبدهللا از نقض توافق ۀَشکو ضیا مسعود، نارضایتی احمد
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له در أمس ،دادنام  توان ضعف شایستگیمی عبدهللا را  و رئیس اجرائیه داکتر محمد نورء کشمکش سیاسی بین عطا

وکات صالحّیت ها، له اینست که کم بها دادن قانون عدول از چأشکل گرفته مس چرا آن نیست که این نارضایتی ها

به وجود آورده است اینکه آیا رئیس جمهور با وجود موجب شدن  طلبی ها بحران راه جاو بی مورد  یها خواست

این نارضایتی ها باوجود داشتن صالحّیت، نتوانسته است اهداف معقول و قانونمند را که از تطبیق قانون یک گام 

 شور که به نفع ملت باشد دستاورد ارزنده ای داشته باشد!معقول به سمت بهبود وضعیت سیاسی و اداری ک
 

 عبدهللا عبدهللا واقعاً بی صالحّیت است؟ آیا داکتر

الحّیت گفت که این عدم  ص اجرائیوی است بایدو عبدهللا عبدهللا فاقد صالحّیت کاری  این جای شک نیست که داکتردر 

دم داشتن ع عبدهللا را صلب کرده بلکه این ناشی از های داکتراشرف غنی صالحّیت  به معنی آن نیست که گویا داکتر

وانسته عبدهللا است که نت مدیریتی داکترو و شیوه فهم مسلکی  طرزدر یک انسیاتیف، خالقیت و ابتکار ارزنده  عمل 

یم که وی یابنیم سال حکومت وحدت ملی نگاه کنیم می و این ددر عبدهللا  به کارکرد داکتر با صالحّیت عمل کند، اگر

شنهاد کاری که جهت بهبود در وضعیت یپو هیچ گونه ابتکار « جان کری»توافق نامه   ٪۵0دعوای کرسی و جز

 زندگی مردم رونما کند نداشته است، زمانیکه داکتر عبدهللا عبدهللا وزیردر را  اقتصادی کشور که یک تغییرو امنیتی 

دستاورد آن وقت هم هیچ  تأسف که بود، با مل هم برخوردارخارجه حکومت کرزی بود آن زمان از صالحّیت کا

 یا کتمان کرد. و توان دگرگون می کاری نداشت، شاید بگوید که آنوقت هم صالحّیت نداشته ولی واقعیت را ن

گفت  جاری مارچ سال 13 گرد با تلویزیون آریانا شب عبدهللا عبدهللا حین صحبت در میز مشاور داکتر« حبیب»آقای 

امنیتی اصالً به صورت قطع صالحّیت ندارد و ساحه ای نظامی در بخصوص  داخلیدر امور عبدهللا عبدهللا  داکترکه 

عبدهللا عبدهللا شخصاً هم  کشور داکتر اشرف غنی است، همچنان داکتر یندان اعالاقوم و همه صالحّیت ها بدست سر

در ی را غناشرف  بود حتی داکتر هشکارا شکایت کردآدر یک صحبت تلویزیونی کامالً از بی  صالحّیت بودن خود 

نظرداشت منافع ملی در یک جانبه بدون  طوره آن صحبت شخص بی حوصله خطاب کرد، بسیاری از رسانه هم ب

حالیکه ر دعبدهللا عبدهللا را در بحران فعلی سیاسی و امنیتی کشور بی قصور و فاقد صالحّیت می دانند  کشور داکتر

رد  پنهان کردن خاطره ها فقد ب این تالشو گیرد می  اءو زبانی منشتعصب قومی  سیاسی است که ازاین یک بازی 

انتخابات آینده دست باال داشته در است، تا  به خرابی کشورو رو ش در اوضاع آشفته و طرفدارانپای داکترعبدهللا 

 واین جا توجه همه خوانده ها در نگذارد،  یرحکومت وحدت ملی باالی انتخابات آینده تأثدر ناکامی های وی و باشند 

 کنم که از با صالحّیت بودن داکتر عبدهللا عبدهللا حکایت دارد لطفاً توجه کنید:می های ذیل جلب  رسانه ها را به فاکت

 1- بدهللا ع دفاع کاندید کردند این داکتر افضل لودین را منحیث وزیر اشرف غنی جنرال محمد زمانیکه داکتر

 جنرال لودین مجبوراً پا پس کشید.و  بود که با وی مخالفت کرد عبدهللا

 2- شکارا آبود که نعبدهللا عبدهللا  ن شکریه بارکزی منحیث رئیس کمیسون اصالحات انتخاباتی آیا داکتریدر تعی

 آن مقام شد!! مجبور به کناره گیری ازبارکزی شکریه و ش را اعالن کرد مخالفت

 3- عوض   درساخت و  یبه استعف عبدهللا بود که جنرال عبدالحق علومی وزیر داخله را وادارعبدهللا  این داکتر

هم  غنیاشرف  نام تاج محمد جاهد را پشنهاد و باالی داکتره شخص بی کفایت، بی سواد، فاقد تحصیالت نظامی ب

 قبوالنده و جانشین جنرال علومی ساخت.
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 ۴- عنوان رئیس کمیسیون اصالحات اداری و خدمات  نادری به جمهوری مبنی بر تعیین نادر فرمان ریاست

شد معینیت نشراتی وزارت اطالعات  غنی مجبوراشرف  الخره داکتراعبدهللا شش ماه معلق ماند ب ملکی از سوی داکتر

 .عبدهللا عبدهللا بدهد بدل انتصاب آقای نادری به تیم داکتردر  و فرهنگ را

 ۵- داد؟ چون کارکردن برای او بدون حمایت ریاست  یو فرهنگ چرا استعفت اطالعا عبدالباری جهانی وزیر

غنی صالحیت دفاع از وی را در برابر اعتراضات طرفداران عبدهللا عبدهللا اشرف  و داکتر دشوار بود جمهوری کار

 نداشت.

بدهللا داکتر عبدهللا ع بالمنازعو صالحّیت کامل ۀ نشان دهند کردم از آن یاد مختصر ساده که طور این چند فاکت بسیار

اشرف  باالی تعینات داکترو گیرد و می خود را گرفته  ٪۵0عبدهللا عبدهللا  صورت داکتر هردر کند، می را تصدیق 

غنی رسیده است ولی غنی نتوانست جنرال اشرف  غنی هم اثرگذاری خود را دارد باوجود اینکه وزارت دفاع به داکتر

که حالیدر دفاع تعیین کند زیرا نظر عبدهللا شرط اساسی است،  خود را وزیر هدیگر دلخوایا یک جنرال و لودین 

مسعود نیز ء دوستم، دانش، و ضیارشید غنی، جنرال اشرف  داکتر ٪۵0سهم دارد چون در ٪20غنی اشرف  داکتر

جمعیت و  دیت تعلق داربه جمع مسعودء دولت سهم دارد چون ضیادر  ٪۶0عبدهللا  داکتر واقعیت امردر شامل اند، 

ی ماشکال به عبدهللا عبدهللا تعلق  از یبه شکل مسعود نیزء سهم ضیا ٪10کند پس می عبدهللا حمایت  داکتر اسالمی از

 عبدهللا عبدهللا یعنی چه؟؟؟ صالحّیت جلوه دادن داکترگیرد، پس بی 

ت برای اس یامنیتی کشور، صرف تالش لیت هایو  مسوو خرابی اوضاع  ولیتؤمس فتنپذیر یعنی شانه خالی کردن از

 درغنی جهت شکست وی اشرف  انتخابات آینده و انداختن همه  بار مالمت بدوش داکتردر دادِن محبوبیت دست ن از

مقابله در یا و  است این بازی ماهرانه یا بی خبر غنی ازاشرف  حالیکه داکتردر جاری،  انتخابات آینده و اجرای امور

ی این وزارت عمالً فلج غنی است ولاشرف  فرهنگ مربوط داکترو ا وجود اینکه وزارت اطالعات آن ناتوان، ب با

ی را اتهام های غنی توان حمایت ازاشرف  دارند چون که داکترمی ولین آن صرف کرسی خود را نگاه ؤبوده و مس

تهمت های و ترس غوغا  ، ازمی کندد نام مدنی باالی آن واره بای  و جامهعبدهللا عبدهللا  که طرفداران داکتر ندارد

 ستان که خود را مثل مالئکیژورنالو همچنان جامعه  مدنی و عبدهللا که مدافعین ترویج فرهنگ ایرانی اند  تیم داکتر

که حالیدر بزند،  گذارند مگس روی بینی شان پرمی نو پذیرند می خود ن کاردر دانند اصالً هیچ کمبود را می پاک 

مغرضانه به نفع گروه های خاص دامن و نشرات و تبلیغات تخریبکارانه  خرابی اوضاع کشوردر عمده  یک فاکتور

 رسانه ها استند.و ستان یلسانی یکعده  همین ژورنالو زدن به تعصبات قومی، مذهبی 

 

 پایان قسمت اول

 

 ادامه دارد
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