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 آقای اشرف غنی را مالمت نکنید!
 

پنجاه و یکمین ایالت ایاالت متحده امریکا را، با همه  من شخصاً، اگر مرا دشنام هم بدهید، محمد اشرف غنی گورنر

اعتراضات و بد و بی راه های مردم، به هیچ وجه قابل استهزاء و بدگوئی، اهانت های زهرآگین 

و ناسزا های زشت نمی دانم، زیرا نه تنبل است، نه کار گریز، نه بی مسؤولیت، نه بی تفاوت و 

 نه خائن نسبت به ملک و ملت! 

غنی کار هائی را که به خودش مربوط می شود، به منتهای امانت داری و شوق و عالقه و احساس مسؤولیت آقای 

 انجام می دهد. به کار های دیگران، مافوق و مأدون خودش، هیچگاه، به حکم فطرت و اخالق، تشبث نمی کند. 

ه سه بخش تقسیم نموده است؛ بخش اول که های ایالت جدید التأسیس افغانستان را از لحاظ اداری ب آقای اوباما کار

عبارت از کار های مهم و بزرگ است، و تمام امور لشکری و کشوری و بیرونی و درونی ایالت را احاطه می کند، 

غالباً بی اهمیتی است که به آقای اشرف غنی،  رد و کوچک ووبه آقای جان کری سپرده است. بخش دوم، کارهای خ

ی مزاجی اش تفویض شده و بخش سوم اموری است تشریفاتی که به آقای عبدهللا عبدهللا اندک نظر به مریضی و بنیه ا

 رنج گذاشته شده است تا از یک طرف خوش بگذراند و از طرف دیگر اطوی دریشی های گران قیمتش خراب نشود.

ن و خوردن و جمع کردن آقای عبدهللا در کارهای خود، چون غیر از خوش پوشی و خوش گفتن و باال نشستن و نوشید

رفقاء و قصه و خنده کاری ندارد و به مصداق ضرب المثل مشهور "پهلوان زنده خوش است"، به همین خوش است 

که رئیس اجرائیه نامیده می شود، طی دوران کاری اش خوب درخشیده است. در این مورد هم باید به شناخت و به 

 درایت آقای اوباما آفرین و احسنت گفت.

خاب آقای اشرف غنی هم، همانگونه که اشاره شد، اشتباه و نادرست نبود. مردم، به خصوص رسانه ها او را بدون انت

موجب به بی کاری و بی کفایتی متهم می کنند. علت این کار اینست که رسانه ها و مردم حدود و ثغور صالحیت 

 اوباما تعیین نموده است، به درستی تفکیک نمی کنند. های آقای اشرف غنی، آقای عبدهللا و آقای جان کری را که آقای 

سای جمهور، امراء )امیرعبدالرحمن خان، امیر حبیب هللا خان یا امیرالمؤمنین مال محمد عمر ؤکدام یک از شاهان، ر

ۀ خان(، صدراعظم ها و والی های افغانستان را در گذشته های دور و نزدیک دیده اید که بیل در دست، شانه به شان

 کابل به جمع آوری کثافات و پاک کاری شهر پرداخته باشد؟ ښاروالیمله و فعلۀ تنظیفات ریاست ع

با چه شوق و ذوقی به این کار مصروف بود! آقای اشرف غنی همه کارهای شان را با همین شوق و ذوق و با دهان 

گذشته به عهده داشته است، با امانت  ِ  هپر خنده انجام می دهند! در واقع همه کار هائی را که از یک سال و چند ما

داری و با منتهای صداقت نسبت به آقای اوباما، وظیفه شناسی، و با ترس از خدا و رسولش به انجام رسانیده است. 
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 3از 2

آقای اوباما همین دو انتخاب وی ـ انتخاب غنی و عبدهللا  ِ  با اطمینان کامل می توانم بگویم که یگانه کار بدون اشتباه

 است!! ـ بوده

 کار ها، یا پدیده هائی مانند:

 ـ عزل و نصب گورنر و معاون وی، یعنی عزل و نصب آقای اشرف غنی و آقای عبدهللا؛

 ـ تعیین و تأمین بودیجه؛

 ـ انتخاب دوست و دشمن و اعالم جنگ و صلح؛

 ـ تعیین نوع سیاست ـ اقتصاد ـ تولید و تجارت؛

 ن او؛ـ تعیین و تمدید زمان کار گورنر و معاو

 ـ تعیین زمان انتخابات ایالتی؛

 ـ تعیین زمان انتخابات شورای ایالتی؛

 ؛ءـ تعیین وزیرا

 ها؛ښاروال ها و  ـ تعیین والی

 ـ مبارزه علیۀ کشت خشخاش،  تولید هیروئین و قاچاق آن؛

 ـ مبارزه علیۀ فساد مالی، اداری و اخالقی؛

 ـ رسیدگی به امور صد ها هزار معتاد؛

 بی کاری، و ایجاد اشتغال؛ ـ رسیدگی به

 ـ ایجاد کارخانه ها؛

 ـ باال بردن سطح تولید؛

 ـ رشد و انکشاف زراعت؛

 استفاده و قاچاق معادن؛وء ـ جلوگیری از س

 ـ جلوگیری از فرار مردم، به خصوص جوانان از کشور؛

 ـ مبارزه علیۀ فساد در دستگاه های عدلی قضائی؛

 اختالس و اختالس کنندگان؛ ـ مبارزه علیۀ

 ـ تعقیب مفسدین و رسیدگی به دوسیه های آن ها؛

 ـ رسیدگی به تقلبات در انتخابات؛

 ـ تعیین کمیسیون های جدید انتخاباتی؛

 ـ استرداد خانه ها، باغ ها و زمین های غصب شده به صاحبان اصلی آن ها؛

 ـ سرکوب زورگویان؛

 فیائی؛ـ سرکوب و امحای گروه های مختلف ما

ـ توجه و رسیدگی به زندگی پنچ و نیم میلیون زن بیوه و بیشتر از پنجاه در صد مردمی که زیر خط فقر زندگی می 

 کنند؛

 ـ توجه و رسیدگی به میلیون ها کودک یتیم؛

 ـ تأمین امنیت جان و مال مردم؛



  

 

 

 3از 3

 ـ تأمین امنیت راه ها؛

 ـ تأمین امنیت ولسوالی ها و شهر ها و والیات؛

 قرار امنیت در سر تا سر کشور؛ـ است

 گیری از انتحار و انفجار و ترور و جنگ؛ـ جلو

 ـ شناسائی جاسوسان، و سپردن آن ها را به پنجۀ قانون؛

 ـ جلوگیری از مداخالت ایران و پاکستان و عربستان وسائر بیگانگان؛

 ـ اعتراض به راکت پراگنی های پاکستان و جلوگیری از آن؛

 مین صلح؛ـ پایان جنگ، و تأ

 ـ و...؛

 همه از صالحیت های آقای جان کری، منحیث نمایندۀ مخصوص آقای اوباما و دولت فدرال است. 

بنابرین انتظار از ایشان که در این زمینه ها، و زمینه  آقای غنی در این زمینه ها نه صالحیتی دارند و نه مسؤولیتی! 

 های مانند این ها، کاری را انجام می دادند یا انجام بدهند، اصوالً بی مورد و غیرمنطقی است. 

 هر تقصیر و کوتاهیی که وجود دارد، برحسب وظیفه باید بر گردد به آقای جان کری و رئیس اش، آقای اوباما!  

امیدوارم این مسأله را در آینده همه در نظر گرفته، مانند نابینایان عصای خویش را بر فرق هر کسی که پیش آمد 

 گناه دارد!!   فرود نیاوریم! 

 

 

 


