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 11/12/2112                             ولی احمد نوری
 

 در کابینۀ جدید افغانستان
 

 نباشد.شامل باید هیچ عضوی از تیم های شاغلو اشرف غنی و عبدهللا 
 

ی مسطوری در بارۀ نوشتۀ زیبا، ملی و وطن پرستانۀ نویسندۀ خوش قلم و توانای افغانستان جناب عارف عباسی 
ماه گذشته در پورتال وزین  21( به تأریخ تعیین نمی شود؟ «کابینه» چرا اعضای حکومتعنوان )تحت م که نگار

 افغان جرمن آنالین نشر شده و در نظر سنجی گذاشته شده است.
 

هر قدر بیشتر اخبار واصله از کابل،  میز های مدور تلویزیون ها، مصاحبه های شاغلو داکتر اشرف غنی و داکتر 
 به همان اندازه به نتیجۀ مثبت و اعمار کننده ه تبصره های گوناگون را می خوانیم، می بینیم و می شنویمعبدهللا و غیر

 .ویممی شبی اعتماد تر  هو سازند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اگر وضع به همین منوال دوام نماید و این آقایون )اشرف غنی و عبدهللا( به عوض تفکر در بارۀ وطن و وطنداران، 
به مواد قانون اساسی مملکت  حرمت به جایبه عوض تشویش از آیندۀ افغانستان، به عوض احترام به رأی مردم، 

بودنه بازی بسازند و هر روز تهدید ها و تخویف ها از )وثیقۀ ملی افغانستان(  میدان سیاست را میدان مرغ جنگی و 
 شنیده شود. زبان حواریون 

 

 ر هیچ روشنی از هیچ دریچه ای نباشیمباید منتظ. 
 باید هیچ امیدی برای رفع بحران خانه براندار کنونی نداشته باشیم 

 

و بیشتر ی برای یافتن یک راه معقول برای برآمدن از بحران روز ها و شب ها در جست و جوی طرق این حقیر
بودم و باالخره امکانی به نظرم خطور می کند که ممکن در صورت عملی  ،جلوگیری از تصادم احتمالی ویرانگر

 ، البته این نظر به تأئید آگاهان و صائب نظران نیاز دارد.لوگیری شودشدن آن از خرابی بیشتر و بحران جدیتر ج
 

خود گذری و همه می دانیم که اعضای تیم انتخاباتی هر کدام این نامزدان برای رسیدن به نامی و مقامی از هیچ نوع 
 نامزد خود دریغ نکرده اند و حقا که مستحق دریافت مقام و عزتی هستند. فعالیت برای برنده شدن
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وع مد ولی از مجشمول در کابینه انتخاب نشوبرای  تیم های جانبیناعضای ز هیچ فردی ا پیشنهاد بنده این است که
، مقرر شوند و دفتر و دیوان معززی برای کمیسیون عالی یی به هر نامی که بر آن می گزارند ،اعضای هر دو تیم

شان تهیه دیده شود، با موتر و موتر ران و دبدبه به کار آغاز کنند و حتی می توانند وظیفۀ کنترول و بازرسی امور 
ر داخل چوکات قانون و صالحیتی که از طرف شخص رئیس جمهور افغانستان تعیین خواهد شد به کار حکومت را د

، شایسته ساالر، تحصیل یافته، متخصص در امور هواسط اشخاص غیر صروف شوند. و کابینۀ افغانستان ازخود م
 آغشته به نکات آتی نباشند:وزارتی باشد که بدان منصوب می شود و 

 

  ملکیت عامه را نداشته باشند،دارای ها و غصب خانه و زمین مردم و  اداری،سابقۀ فساد 
  ،باشند،ندر کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر آلوده اختالس و رشوه 
 های مادی و معنوی ، جنابات جنگی و علیه بشرت و تجاوز به داراییمنافع ملی  ،متهم به جرایم علیه امنیت 

 ؛ ن نباشندمردم افغانستا
 داخل  می شود درهد گردند که به غیر از وظیفه و مسؤولیتی که برای شان سپرده عکاندیدان پوست ها باید مت

 و تحقیقاتی. علنی و غیر علنی نداشته باشند. به استثنی امور اکادمیک، علمی  و خارج کدام وظیفۀ
  : و دیگر زمزمه نکنند که 

 
 ت نیئیم وطـن، صبر کـن دمـی  **  کـار تـرقـی تـو، بـه فــردا گــذاشتیملـا غافم

 ز دانش گسسته ایم  **  کــوری گـزیـده، دیـــدۀ بینا گذاشتیم ،با عیش خو گرفته
 رحـم  و داد  و عاطفه و مردی و وفـا  **  همچـون گلـیـم کهـنـه تـِه پا کذاشتیم

 سخن زدیم  **  ازُخَور چراغ درکف اعمی گذاشتیمبا ظالمان زفضل و مروت 
  بـُتــی بر سر ِ خلیل  **  مـحـراب را بـه ذوق کلیسا گـذاشتیم ِرـم بهــش زدیـآت

 ذاشتیمـتست  **  گوساله را بـیار، که موسی گ بیا که کنون وقت وقتای سامری 
 عـالــــم باال گــذاشتیم **  داد هـمـه، بـه تـا بـر سـریـــر داد دهـــی پا گـذاشتیم  

 
 شیون کابلی     

 

**** 
 

 صورت این گل مهره های شعر "شیون کابلی" زنده یاد را فراموش نکنند که: هیچ  به و 
 

 حـمـل ایـن بــاده، سبـو می خواهد  نشود کار وطن بی وجدان
 یک جهان نشوء و نمو می خواهد  دانه تا حامل حاصل گردد

 سـوزن و تــار و رفــو می خواهد  ماجـامـۀ مـنـدرس کشور 
 

**** 
 

      
 تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل   من آنچه شرط بالغ است با تو می گویم       

      
 حافظ        
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