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 ؟آیا براستی سالی که خوش آید، زبهارش پیداست
 توقعات ملت از داکتر اشرف غنی احمد زی، همه ملی و مردمی است

 

بعد از جنجال و معضلۀ سر در گم طویل المدت انتخابات ریاست جمهوری که در پهلوی خسارات فراوان 
عدم وجود امنیت، پریشانی، ترس و بی اعتمادی فراوانی را بین مردم افغانستان خلق مادی، رکود اقتصادی، 

رندۀ انتخابات د و بحق به حقدار رسی« به نحوی»نمود، با وجود کار شکنی های متداوم جانب بازنده، باالخره 
 .منحیث رئیس جمهور افغانستان معرفی گردید «اشرف غنی احمدزی»داکــتر

ود که در حالتی که جامعۀ افغانی علی الرغم کمک های بیدریغ جهانی، چه به منظور اعمار مجدد باید اذعان نم
وچه برای پروگرام های عام المنفعۀ دیگر چون بهبود و انکشاف امور معارف، زراعت، صحیه و امثال آن، از 

چون فساد مهلک و بی  جهات مختلفه ناتوان و عقب مانده می باشد، ادارۀ یک دولت کامالً غرق در مصائبی
لجام اداری، موجودیت تفنگ ساالران، استفاده جویان و مجرمین دهه های جنگ و اشخاص بی کفایت در تار و 
پود اهرم اداری و باالخره مشکالت پراگندۀ امنیتی، کاریست بس دشوار و طاقت فرسا؛ ولی امروز که شخص 

ت، اصالحات و ترمیمات در همه ساحات بهر حالتی که شایسته و خوش سابقه ای در رأس امور قرار گرفته اس
 .گردد« آغاز»الزم است، باید به تدریج و به کمک مردم 

مندانۀ امور روزمرۀ مراجعین دولت را  معضلۀ فساد اداری که ریشۀ خدمات دولتی و اجرای صادقانه و شرافت
ت، باید به نحوی سرگیری و اصالح ، تخریب نموده اس«حامد کرزی»دقیقآ در اثر ادارۀ فاسد حکومت داری 

در زمینۀ رفع این بالی خانمانسوز اجتماعی و قرار دادن چنین  «اشرف غنی احمدزی»وعدۀ داکتر . گردد
پالنی در آغاز کار، در پهلوی اصالح سیستم اداره، نه تنها اعتماد و امیدواری مردم مظلوم را جلب می نماید، 

ممالک « کنفرانس توکیو»با وجودیکه در . ۀ بین المللی هم خواهد گردیدبلکه در عمل سبب توجه و باور جامع
جلو « جداً »کمک دهنده این مشکل بزرگ را با حامد کرزی در میان گذاشتند و حتی تهدید نمودند که اگر وی

چنین بالی مخرب اجتماع افغانی را نگیرد، کمک های اقتصادی و بازسازی برای افغانستان خدشه دار می 
نه تنها کوچکترین توجه و بازخواستی در زمینه، از آن حکومت بی  ؛ ولی طوریکه دیدیم در عملگردد
 .لیت به عمل نیامد، بلکه بالی فساد اداری تا مغز استخوان ملت بی نوا را صدمه زدومسئو

 

د، موضوع بازخواست و اجرای عدالت که به تمام معنی در دوره ای که گذشت، صرف نامی از آن موجود بو
درحالیکه مصلحت گرایی و تمرین بی عدالتی و پامال . مسئولیت بزرگ رئیس جمهور جدید را تشکیل میدهد

حقوق زن و مرد افغان بصورت وسیع، دامنۀ جنایات و قانون شکنی و فرار از مجازات را در دورۀ قبل به 
شان در مجموع بسیار دلشکسته و  نحوۀ غیر قابل باوری ترویج نمود، مردم افغانستان که از نگاه پامال حقوق

 .ناراضی هستند، از همه چیز بیشتر توقع یک دولت طرفدار عدالت انتقالی و پشتیبان حق و حقوق آنان را دارند
صورت گرفت، ولی همینکه در  «حامد کرزی»گرچه فیصلۀ اعدام جنایتکاران حادثۀ المناک پغمان از جانب 

لت شمرده شده و مرحلۀ اجراء در آمد، قدم مثبتی در اجرای عدا حکم به« اشرف غنی»آغاز ادارۀ داکتر 
 . در جامعۀ افغانی بار آورده است امیدواری هایی را

در زمینۀ حیات طبقۀ اناث کشور طوریکه شاهد هستیم، زنان مظلوم افغان و دختران بیدفاع وطن ما به فجایع و 
ولیای امور، صدمات غیر قابل جبرانی را قهراً متحمل نقض حقوق انسانی آنان با عدم تأمین عدالت از جانب ا

گردیده اند که در اکثر موارد در مملکت ما و جهان بی سابقه بوده است، مثالً خود سوزی ها در اثر مظالم 
 !مردان بر همسران شان

خانم منــور وی مــحترمه که بلـ، «غنی احمد زی»در مورد حمایه از حقوق زنان، نه تنها دستگاه اداری داکتر 
هم که در کار های خیریه سوابقی دارد، باید سهم فعالی در زمینه تغیر وضع اسفناک و غیر قابل « روال غنی»

همسر رئیس جمهور دیگر بی بی هفت پرده یی نگردیده و با فعالیت . قبول زنان کشور و امور خیریه، بگیرد
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که افغانستان سرزمین خاص حکمروایی مردان نبوده بلکه زنان هم در مثبت در اجتماع افغانی، باید ثابت نماید 
 . پیشبرد امور و رفاه جامعه میتوانند سهم فعالی داشته باشند

 

در رأس کار های دولتی که به اعتالی مملکت و خدمت به ملت معتقد  و صادق تعیین افراد الئق و کار آزموده
ود، ولی چنین پیشنهادی را عملی نمودن در شرائط موجوده که باشند، رمز مؤفقیت دولت در آینده خواهد ب

امیدواریم . و مأمورین آن دقیقاً شکل دولت فاسدی را به جهان معرفی نموده اند، آسان نیست« حامد کرزی»
امتزاج قدرت بازهم سبب تجمع و ارتقای مناصب به بیسویه ها و مارشال های پوشالی، بی کفایتان نگردیده و 

یکی از . ی ها در اشغال چوکی های دولت در داخل و خارج از افغانستان، مؤثر واقع نگرددخویش خور
بزرگترین علل تشکیل جامعۀ ویران امروزی، همانا موجودیت اشخاص ناالیق، بی تجربه و کم سویه است که 

وظیفوی به با نداشتن احساس خدمت به وطن و مردم آن، باعث سرگردانی هموطنان و شکست کار های اداری 
 . موقع الزم و عدم ترتیب وتنظیم یک ادارۀ سالم  و فساد اداری گردیده است

از آجندای کاری دقیقاً در آغ«  اشرف غنی»سپردن وظیفه به اهل آن را برعکس ادارۀ کرزی، باید داکتر 
رت یافت، که شهر به تاریک ترین پایتخت جهان شه« معضلۀ برق شهر کابل»طور مثال  .خویش شامل نماید

آنهم برای سالهای متمادی، بدون داشتن سوابق و ، «محمد اسمعیل»درس عبرتیست آشکارا که جداً با تعیین 
در چنین « حامد کرزی»تحصیالت در چنین یک ساحۀ تخنیکی نهایت مهم، یکی از اشتباهات غیر قابل جبران 

ی، موجودیت دریاهای پر آب افغانستان طوریکه دیدیم، باوجود کمک های سرشار جامعۀ جهان. زمینه ای است
عزیز که از بیشترین آب آن همسایگان فیض می برند و امکانات ترمیم تشکیالت تولید برق که در اثر جنگ ها 

فقط توانست که بعد از خساراتی که از خرید « وزیر انرژی؟»تخریب گردیده بودند، وزیر بی کفایت آب و برق
را بدون « تورید برق»قرار داد های  «تولید برق»گردید، به عوضجنریتر های کهنۀ ایرانی عارض 

در حالیکه با پول سرشار خارجی، هر پروژۀ بند برقی که تکمیل . لیت با ممالک آسیای مرکزی ببنددومسئو
 بیاری مینمود و کار و سرمایه خلقمیگردید، در پهلوی تولید انرژی ضروری، بیشمار اراضی زراعتی را آ

امیدواریم درین برخ مهمترین رکن اقتصادی مملکت، دیگر مسامحه و . ی کی داد و کی گرفتمی نمود، ول
غفلت صورت نگیرد و همچنان این قدم مثبت جزئی از آجندای درجه اول رئیس جمهور بوده و اشخاص صادق 

 .تصاب گردندو آگاه به امور، در رأس پروژه های آینده برای تشکیل یک ته بناه محکم اقتصادی انتخاب و ان
 

که نه تنها افغانستان را مارکیت امتعۀ بی کفایت ممالک همسایه « بازار آزاد»موضوع تغیر سیستم تجارت 
نموده است، بلکه ملیون ها سرمایۀ اشخاص انفرادی را که در صنایع و زراعت مصرف گردیده، برباد داده 

ینه پشتیبانی از محصوالت صنعتی و زراعتی با درین زم. است، باید مورد غور و مداقۀ دولت جدید قرار گیرد
وضع . قوانینی که رقابت را با امتعۀ خارجی مسدود گرداند، باید جداً از جانب دولت حمایه و طرفداری گردد

در آینده قانون نظر . محصوالت گمرکی بلند بر امتعۀ مشابه خارجی، راه حل عاجلی در زمینه محسوب میگردد
 .و مراقبت نماید از تولیدات داخلی شرائطی را وضعبه تقاضای جدی حمایت 

 

در یکی از بزرگترین و مهمترین تشکیل پولی و حسابی جهان مآموریت داشته و « اشرف غنی احمدزی»داکتر
به ممالک کم انکشاف یافته اندوخته است؛ یکی از « بانک جهانی»یقین تجاربی در مورد کمک های پولی

اد اداری در افغانستان بصورت وسیع صورت گرفته است، حیف و میل پولهای فجایعی که به ارتباط به فس
کمکی به ادارات افغانستان جهت پیشبرد پروژه های گوناگون باز سازی، معارف، صحیه و یا مصارف تعلیم 

 ۴۱۱همین هفتۀ قبل به ارتباط به وزارت داخله، مبلغی در حدود . قوای پلیس، عسکری و غیر ذالک بوده است
 «نظم و استحکام قانون»لیون دالر از کمک های بین المللی به صندوق امانتی که بــــــرای مــصارف م

یا ادارۀ تحقیقات عمومی امریکا برای افغانستان، دقیقاً حیف و « سیگار»تخصیص داده شده بود، نظر به راپور 
راپور نحوۀ مصارف ویا موجودیت  مشت نمودۀ خروار که البته وزارت داخله بدون داشتن اثبات،. شتهمیل گ

بلی حساب دهی که رکن بزرگ ادامۀ کمک ها و اعتماد به ممالک . پول، ادعای چنان مهم را رد نموده است
 . قرار نگرفت« حامد کرزی»انکشاف نیافته است، از همان ابتداء اصالً مورد توجه حکومت 
هم میتواند قدم مثبتی در اجرای « کابل بانک»در زمینۀ تحقیقات جدی و دوبارۀ رسوایی و چپاول دارایی

 بازخواست و عدالت گردد، بشرطی که هر مجرمی در زمینه مسئول و جواب ده گرد
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مشاور تنخواه بگیر در اطراف رئیس جمهور، مثل بادنجان دور قاب، غیر ضروری و  1۱۱داشتن بیشتر از 
ده است که هر گز به ملت معلوم نگردید که بو «حامد کرزی»بدون شک جرئی از فساد اداری وسیع دستگاه 

را به رئیس جمهور مذکور پیشکش می نمودند، « !؟»این جمیعت کثیر استفاده جویان چه مشوره های مفیدی
دیوان و دفتر شان کجا بود و ساعات اداری و تنظیم کار ووظایف آنان چگونه صورت میگرفت؟ جای تعجب 

ه بود که اینهمه سال، پول تکس مردم خویش را به چنین یک تشکیل است که  جامعۀ جهانی چرا راضی گردید
 بیهوده و غیر ضروری ای بدهد؟

 

حفظ و مراقبت از کلتور و السنۀ ارزشمند ملت افغانستان البته که وظیفۀ اولیای امور جدید دولت است، 
اطالعات وابسته و بی اعتنا به هجوم فرهنگی بر زبان های دری اصیل و عام فهم مردم موجودیت یک وزیر 

افغانستان، زبان پشتوی خاص مناطق مختلفۀ وطن، منجمله نفوذ لجام گسیختۀ لغات نو ظهور که از احاطۀ 
الت و آخوند های ایرانی سرازیر میگردد و در تار و پود مطبوعات وطن جذب می شود، در حقیقت ریشۀ اص

 .ارزش لسان دری عنعنوی افغانستان را میجود
دیروز در حالیکه ضمن خبری به ارتباط  موضوع محکومین به اعدام قضیۀ دلخراش پغمان، نطاق در مورد 

بیانه میداد، در خط متحرک اخبار که در پایان خوانده می شد، در عین زمان راپوری « ؟-دادستان کل»معاون
آیا این انصاف است که مردم افغانستان سر در . بچشم میخورد« سارنوالی»اونمربوط همین موضوع از مع

گم، محتاج ناحق اصطالحات نا مأنوس ایرانی گردیده و اینگونه شاهد از بین رفتن ارزش های معنوی، کلتوری 
و عنعنوی خویش بگردند؟ البته قوانینی ضرورت است که این معضلۀ دردناک فرهنگی را به تدریج در 

کاتی از کنترول و ایجاد شرائط خاص مطبوعاتی قرار دهد تا تخریب زبان ارزشمند دری افغانستان و افهام چو
و تفهیم آن متوقف گردد که البته وقت و تشکیالتی الزم خواهد بود که قوانین و مقرراتی را در زمینه، باالی 

 .میدیای لجام گسیختأ غیر مسؤول، عملی نماید
جدیدی در چنین شرائطی در افغانستان که در رأس امور دولتی انتخاب میگردد، آسان  البته برای یک شخصیت

نیست که بزودی اصالح و تغیر همه این ناهنجاری ها و تخریبات اجتماعی را عهده دار شود، بلکه آجندای 
دی موضوع کاری ایجاب می نماید تا توجه برای بهبودی عمومی جامعۀ ویران افغانی با در نظر داشت ارزشمن

 .با موجودیت یک تیم کاری الئق و وظیفه شناس، عندالموقع صورت بگیرد
 پایان

 


