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 «کابینه» چرا اعضای حکومت

 تعیین نمی شود؟
 

شمکش، ند حقیقت کهگویان می خوا ، مشاورین و سخنهده و محتاطانش با دپلوماسی افغانی و بکار بستن کلمات سنجیده
عنقریب و  ،. کلماتی چون انشاءهللا، مع الخیری، ستیزه جویی و زور گویی را در امر تشکیل کابینه کتمان نماینددعو

 باد می شود. وفرتبه زودی و آیندۀ نه چندان دور به 
 در جریاندر پشت درب های بسته  ه افتضاح قبیح تر از دور دوم انتخاباتگواهی می دهد کولی حقیقت عاجزانه 

ویی زور گثمر  و بیشتر کار شکنی، زور گویی و حق بابه دعوی کردن از طرف دسته ای صورت می گیرد که است
را و رسمی  خواست و آرزوی خود تغییر بدهند،مسیر قانون و اصول نظام را مطابق  توانستندو نده ارا دید خود

تا امروز دیده نشده که یک نامزد  دنیا دموکراسینظام های هیچ قالبی نمی گنجید. در تحمیل نمودند که به اصطالح در
بازنده ای انتخابات بحیث شخص دوم داخل حکومت کاندید برنده شود. اگر این ابتکار عمل مؤثر و مؤجز بود چرا 

جلوگیری شده و روسیه بهانۀ اوکراینی نفر  ۰111 بیش از امریکا آنرا در اوکراین عملی نساخت که از کشته شدن
 حلقاتی که  به جز زور به راه دیگری عقیده ندارند ک عادت را موجب مرض خوانده اند،تر برای مداخله نمی داشت.

به لجاجت ها و سر تمبگی ها ادامه داده تعهدات خود  خواهی نخواهی  وبه هیچ عهد و قولی وفادار و پایدار نبوده اند
ندید اپای این انتخابات ریختند و پهلوی کنمایند و برای کسانی که پول بیشمار در  می را در برابر هم سنگران خود ایفا

کردن ها ایستادند، در نیت، اراده، کله و قلب شان خدمت  رهتا آخرین دم با چیغ، ناله، فریاد، بچه ترسانی ها و گلو پا
. بیانات، اظهارات ، تعهدات همه حرافی های عوام فریبانه و خاک باید به سهم خود برسند وجود نداردبه افغانستان 

سود جویی و پناه جویی از باز قدرت طلبی، بهره برداری،  آرزو همان است که بود، بلکه چشم مردم زدن بوده به
ه جایگا و عطا محمد نور  . حاال وقت خرمن برداری و گرفتن ده یک است. باید محقق سهمیۀ خود، امرهللا صالحپرس

، زلمی رسول و گل آقا شیرزی و اهر مواقف خودیر سالنگی و ظاهر ظخود، بسم هللا محمدی و ایوب سالنگی و بص
 محمود کرزی و سنچارکی و رحیمی و دیگران مزد خدمات خود را بگیرند. 

اگر درعهد و پیمان ها صداقت می بود واگر واقعاً نیات و اراده ها برای خیر و صالح افغانستان و منافع ملی صورت 
راستین و از صدق دل بوده فرصت طلبی و عوام « ملی وحدت» می گرفت و اظهارات همکاری در چوکات حکومت

با مؤافقت و مشورۀ هم دیگر که اشرف غنی و عبدهللا  ایجاب می کرد شرائط مطلوب و متوقعه فریسی نمی بود  
می  ئستگی های مسلکی و اخالقی راایک حکومت قوی، مسؤول، جواب ده مطابق به مشخصات شاساس و بنیاد 

گذاشتند و یگانه معیار اهلیت، لیاقت، فهم، دانش ، کفایت و گذشته و سوابق وزیر می بود منسوب به هر قومی که 
د. تجارب نشان داد که تقسیم پست های کابینه به اساس سهمیه های قومی و اقارب و وابستگان زور مندان افغانستان باش

تصنیف کرده و رجحانات را  را شناسایی نموده و نیازمندی هااگر این حکومت معضالت را  را بسوی قهقراء برد.
تغییرات در موقف جامعه ای جهانی از لحاظ  ناشی ازمطابق به نیازمندی های واقعی مملکت و تحوالت  بر شمرده

کمک های اقتصادی و هم آهنگی با سیاست های نو پیدای همسایگان و قدرت های منطقوی در اصول و بنیاد بر 
ای خود بازنگری عمیق نموده و روش های خود را با همه هم آهنگ ساخته بطور فعال درین رویداد ها سیاست ه

 شامل گردد. 
سپردن مسؤولیت کلی امور امنیتی و دفاعی به نیرو ها و نهاد های ملی مستلزم بازنگری سیاست حکومت  بطور مثال

 . لذا اشخاصی در این وزارت ها بر گزیده شوند کهدرین دو بخش از لحاظ کمیت و کیفیت تشکیالت و تعیینات است
نمودن طرح را  توانمندی و اهلیت عملی بوده و مطابق مقتضیات شرائط خود طراح سیاست ها و روش های ابتکاری

. آیا بسم هللا محمدی که عضو شورای نظار و از بردران پینجشیری داشته و اتکاء بیشتر بر منابع داخلی داشته باشند
ویا در وجود  امرهللا صالح این اهلیت و کفایت سراغ می گردد که ادرۀ  می گنجداین قالب ریخته شده ای نو  است در
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امنیتی کشور را مطابق نیازمندی های فعلی مملکت تنظیم و رهبری نماید. یقیناً هیچ افغانی با موجودیت یک برادر 
 وزیر مقرر شود مخالفت و تعصب ندارد.پینجشیری که به اساس لیاقت و درایت و شخصیت نیک بحیث 

افغانستان حتماً در طرح سیاست خارجی خود تجدید نظر نموده سیاست خودرا بطور ثابت و شفاف با همسایگان، 
ممالک منطقه و جامعه ای جهانی مطابق منافع ملی مملکت و ایجابات زمان طرح نموده اراکین وزارت خارجه و 

حاصل نموده و از آن پیروی نمایند و نباید مثل گذشته هر سفیر و مأمور وزارت  یتمام سفرا با این سیاست آگاه
تمثیل کند. حاال برای بسر رسانیدن چنین وظیفۀ خیلی  بحیث سیاست خارجی مملکت خودراطرز دید شخصی خارجه 

و  ؟طرف باشد حتماً باید از دوستان و حامیان یک آیا مناسب است، وزارت خارجه رایبا اهمیت چه نوع شخصی ب
اگر فرزند مهاجر افغان اهل چنین شائستگی باشد چرا برایش موقع داده  ؟یا شائستگی و اهلیت این مقام را داشته باشد

  ؟نشود
باز هم مثال دیگر، اگر آقای عطاء محمد نور گذشته از انواع سوء استفاده ها بحیث یک والی مؤفق در بلخ شناخته 

دن ها و صدور اخطاریه ها اگر در خدمت به وطن صادق اند و افغانستان را دوست شده با این همه صدا بلند کر
دارند، آیا حاضر اند که چند سالی بحیث والی ارزگان، غور و یا بادغیس خدمت نموده تجارب مؤفقانۀ خود را در 

 یک والیت عقب افتاده بکا برند.
ز منافع علیای کشور بوده وزارت ها مال کسی یا قومی ادعای این که ده وزارت از من و یازده از تو عدول صریح ا

از من  هفده پهلوانکه  تنیست بلکه وزارت های افغانستان و در خدمت مردم افغانستان است. این مسابقۀ پهلوانی نیس
 که مسابقه را به راه اندازیم. او بیست از تو و بی

هدف واقعاً خدمت به افغانستان و آسایش و آرامش مردم اگر صداقت در گفتار است و وفا داری به عهد و پیمان، اگر 
آن و منافع علیای کشور ملحوظ نظر است چنین کشمکش و جنجال، کار شکنی و ترکه ای میراث بابا خیانت به وطن 
و مردم آنست که بیش از شش ماه در دور دوم انتخابات خون دل خوردند و حاال شش ماه دیگر منتظر توافق آخری 

 کابینه باشند. بر تشکیل
رئیس جمهور است که طی فرمانی پست رئیس اجرائیه  تاگر چنین منازعات ادامه یابد من فکر می کنم از صالحی

   را تا انعقاد لوی جرگه و تصریح قانونی صالحیت های صدراعظم لغوه نماید.را به خیر و صالح مملکت ندیده آن
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