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 م.عان از پشتو به دری: برگرد
                                                                                                          

ُسست های کار و ُچست مرد  

( غنی دکتور زمامداری سال یک ) 
 

قووانون « 61»ی ، یووک سووال حاکمیووت دکتووور غنووی، پایووان یاحووت. بوور اسووا  ح ووم موواده 1394در اول جوووزای سووال 
رسود. پویا از پایوان  -جوزای سوال پونجم، بوه پایوان مویی  جمهور پ  از انتخابات در اول ماه ئر ۀوظیف» اساسی :

اگر روشنایی « یابد.روز انجام می  60الی  30جمهور نو در مدت  رئی جمهور، انتخابات برای تعیین  رئی کار 
جمهوور غنوی در اول جووزای سوال  رئوی ن ح م قانون اساسی را در نظر آوریوم، وظیفوه و مودت کوار ای یمحتوا و

رسد و اگر پیا از این تاریخ محاسبه کنویم، از حاکمیوت او، یوک سوال تموام و یوا هوم بیشوتر گ شوته  پنجم به پایان می
« 243»( از روز حلف وحاداری، هشوت مواه یوا 1393میزان  7است. البته از رهگ ر عملی از مدت حاکمیت او )

و نواگزیری هوا و معوام ت  روز گ شته است، اما قانون، این زمان را محاسبه نمی کند. حسوا  قوانون، قوانونی سوت
سیاستگران، مربوط کفایت خود آنان است. قانون برای کسی وقت نمی بخشد، نوه کسوی را از خوود موی کنود و نوه بوا 

روز دیگور دارد و تمووامی  «1460»ی حاکمیوت خوویا، چهوار سوال یوا کسوی دشومنی دارد. اکنوون دکتوور غنوی بورا
درصد کار ها، انجام نیاحته  2درصد وقت، ضایع شده است، اما  20درصد را می سازند؛  20او،  ۀهدر رحت زمان 
رخصوتی، هنگوام سوفر هوای بیرونوی، ۀ های جمعوه و پنجشونبه، روز هوای متفرقو ، روز، روز«1460». اگر از اند

( روز1460د، از زموان یواد شوده )نوساعات اضطراری، هنگام مریضوی و سوایر اوقواتی را کوه تعیوین شوده نموی توان
د ماند و اگر در مدت بواقی مانوده، ح وموت بوا نروز کاری برای دکتور غنی باقی خواه« 900»کنیم، تقریباً بیرون 

 درصد کار ها را انجام نخواهد داد. 20همین سرعت روانه باشد، 
ی دکتوور غنوی را ارزیواب ۀیوک سوال ۀگ شوتۀ از رهگ ر قوانونی، دورو اکنون اگر من به عنوان یک احغان و مسلمان 

در ایون  ( و ملت مظلوم، خاموا خواهم مانود، بنوابراینن رده، از بیان حقیقت و واقعیت ابا ورزم، در برابر خدا )ج
 ، دشواری ها و کاستی ها، م ثی کوتاه داشته باشم.می خواهم به کار های شده، ناشدهجا 

 وعده ها: 
کرده است: پیا از انتخابوات و بعود از آن.  جمهور کنونی، دکتور اشرف غنی، دو گونه وعده رئی نامزد گ شته و 

زیاد، بر خ ف آن ها نیز عمل شد. سخن طبیعی ست  ۀوعده های پیا از انتخابات، نه حقط عملی نشدند، بل تا انداز
و در دنیوا، محودود نوامزدانی وجوود  ندتوانسوت -اجرایوی داشوته نموی -که وعده های پیا از انتخابات، همسوویی عملوی

امی وعده های خویا را ن ته به ن توه و صود درصود، تطبیون کننود؛ اموا چنوین مثوال هوای نیوز بوه نودرت دارند که تم
ح وموت ایت حوی نخوواهم سواخت، »خویا را برگزینود: ۀیاحت می شوند که نامزدی، مسیر خ ف وعده های داده شد

م، حسواد را بور موی چیونم، در رکت سهامی نمی سازم، زورساالران را از میان موی بورم، قوانون را حواکم موی سوازش
خوان مردم، تغییر خواهم آورد، نظام عادالنه خواهم ساخت، برای مردم اشتغال زایی خواهم کرد، این را می کنم و 
آن ... و اگر این کار هوا را انجوام نودادم، مورا آزموون کنیودد در صود روز آزموون موی دهوم. اگور کاغو  ام سوفید بوود، 

 ه ی این چنینی.و ده ها وعد« ناکامم کنیدد
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کابینه را در دو هفتوه معرحوی موی کونم، »وعده های پیا از انتخابات بودند، اما وعده های پ  از انتخابات:  ،این ها
در طوی شوا مواه بورای معلموان، »، سخن به نصف سال رسید، اما بواز هوم ت میول نشود،«در ماه معرحی خواهم کرد

روز انجوام خوواهم داد، جلوو قاچوان  60، کار دیگور را درروز انجام می دهم 30کار را در  این ...،نمره خواهم داد
پایوان را می گیرم، جلو سون  هوای قمیتوی هورات بوه ایوران را خوواهم گرحوت، سرپرسوتی را پایوان موی بخشوم، حوردا 

 ، حرف به یک سال رسید، اما سرپرستی پایان نیاحت.«خواهم بخشید
سرپرست ماندند، دارای قدرت کامول بودنود. در تواریخ دنیوا، ایون  نیز وزیرکسانی که به نام پ  از حاکمیت طالبان، 

جمهوور در چنوان مووقفی  رئی ست که چنین عمری را با سرپرستی غیر قانونی، سپری کرد.  یبی مانند ۀیک ادار
سوت، اموا   قووای مسول  علویا قومنودان والن را دارد، اموا گماشوته نموی توانود. او سورؤست که توانوایی برکنواری مسو

نمی تواند. نه تنها در تعیین، قدرت کامل ندارد، بل احرادی که بوا ح وم  کرده امینه ی یک ولسوالی را تعیین قومندان
بهتورین نمونوه اا، شو ریه بوارکزی بورای  و شوونداو، گماَشته شده اند، توسط ریاست اجراییوه، از کوار برکنوار موی 

کوه پویا از اشوغال وظیفوه،  ستره مح مه اسوت و آقای حلیمی برای ریاست اجراییه یکمیسیون اص حات انتخاباتی 
 برکنار شدند و امثالهم.

و ارزیووابی « کابوول بانووک»حسوواد  ۀدوسووی ۀدر مبووارزه علیووه حسوواد، پیشوورحتی صووورت گرحتووه اسووت کووه بررسووی دوبووار
، اما حساد گسترده ای که در رگ های دولت از گ شته در جریان است و در این دوره اند قرارداد های وزارت دحاع

حقوط پیشورحت ، نوه موی کنود، بورای جلووگیری از آنولیتی، اش ال مختلفی را اختیوار ؤنیز بر اثر سرپرستان و بی مس
 ن تر شده اند.ی، بل ریشه های حساد، عممثبتی صورت نگرحت

   :قانون
ایسوتد. دکتوور  -سیاسی ست، کسی که شعار می دهد، پیا تر از همه در مقابل شعار خویا مویدر احغانستان، رسم 

تر از همه، شعار قانونیت داد، اما او بیشتر از هرکسی چشوم پوشوی بور قوانون را اختیوار کورده اسوت.  غنی نیز زیاد
سوتره مح موه بور  رئوی ریاسوت جمهووری را بیوان کورد،  رحی غنوی احمودزی، حلوف وحواداریهنگامی که دکتور اش

بوه نوام خداونود بوزرگ )ج( »ایون سووگند بوه ایون گونوه اسوت: سوگند داد.اسا  سوگند مندرج در قانون اساسی او را 
رعایوت و قوانون اساسوی و سوایر قووانین را  داری کورده، -  اسو م پیوروی و نگوهسوگند یاد موی کونم توا از دیون مقود

و با  نگه داشتهکرده، حقون و رحاه مردم احغانستان را  حفاظتضی نظارت کنم. از آزادی، حاکمیت ملی، تمامیت ار
کمک از دربار خدا )ج( و  کمک ملت، در راه پیشرحت و آسایا مردم احغانستان، ت ا های خویا را جاری نگوه 

، دقیقه ی بعد، سوگند خویا را حراموا، قانون اساسی را زیر پا کرد و برای داکتر عبوده 20 -15پ  از « کنم.
بر اسا  پیمان غیر قانونی از پویا تعیوین شوده، ُپسوت ریاسوت اجراییوه را ایجواد کورد. ایون ُپسوت در قوانون اساسوی، 

ناگزیزی او بودد بحث ناگزیری ها، جداست و بحث قوانون جودا. در  ،وجود ندارد. شاید شماری از آقایان بگویند این
غیر قانونی اجرایوی و دیگوری بوا منظووری آن، قوانون را  ، ی ی با درخواست پست1این جا هر دو )دکتور و داکتر(

 زیر پا کرده اند. 
قانون اساسی وسایر قوانین، زیر پا شده انود. سوخن شوگفت در ایون  بار« 365»روز گ شته، بیشتر از « 365»در 

کننود؛  است که ناقضان قانون، گاهگاهی برای طالبان، رعایت همین قانون اساسی را بوه عنووان خوط سورا، یواد موی
 .اعتبار ساخته انددر حالی که آنان بیشتر از هر شخص یا جریان سیاسی، قانون اساسی را زیر پا و بی 

 امنیت: 
، توجه بسیار وی بر امور امنیتی می چرخد. هنگامی که بواوجود توجوه جمهور در آغاز حاکمیت خویا گفت رئی 

 او، امنیت خرا  تر شد، گفت: تمام توجه شا ماه اول من، مربوط ارتباطات خارجی بود. 

                                                           

1
بسیار دیوده شوده اسوت کوه  دکتوراست و داکتر = طبی . تحصیلی ۀکسی که دارای درج دکتور = - 

 . ممی شونداستعمال  ،همدیگر در عوض این دو صفت، اشتباه را می دهد و در هنگام کاربرد
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چری ی به جن  های منظم جبهوه یوی،  یتا جایی خرا  شده است که طالبان یا در کل مخالفان، از جن  ها ،امنیت
و نیرو های نظامی نیز به نسبت گ شته، چند برابر احزایا یاحته اسوت. اکنوون  اتباعحات و تلفات رو آورده اند. جرا

 قرار دارند.خطرات امنیتی شهر کوچک و بزرگ زیر تهدید شدید « 40»کم از کم 
 اقتصاد: 

او، ایون  ۀاپ شودشاه بیت کمپاین دکتور غنی، انسجام اقتصادی و استراتیژی آن بود. بوا وجوود ایون کوه در منشوور چو
موی نگریسوتند و  شونا  اقتصوادبخا آش ار نبود، اما در سخنان اا بسیار یاد می شد و مردم نیز به او به نظور کار

رونما می شود؛ تغییر رونما شد، اما تغییور  یدر خوان آنان تغییرهمسو با وعده های او ح ر می کردند که در واقع 
رح تیووری اقتصوادی ارایوه کورد و نوه هوم بورای اقتصواد بهوره ور، گوامی منفی. دکتور غنوی پو  از پیوروزی، نوه طو

برداشت. حرار سرمایه ها، همچنان ادامه دارد و کمک های خارجی، روز تا روز، کمتر می شوند. حقط در دو سفر 
عملوی نیاحتوه اسوت. ح وموت کنوونی از رهگو ر پوروژه هوای  ۀمری ا و چین، وعده ی کموک هوا داده شود، اموا صوبغا

 اارز دارد ومیلیون دالر قرضدار است و کسر بودجوه  500مبلغ  ظام گ شته از شماری از شرکت ها،ن ۀانجام شد
 میلیوارد 7اعشواریه  5خوایر  اسوت. از از دسوت داده مری وایی ادر برابور دالور درصد ارزا خویا را  5احغانی ، 
اموا ایون  ،میلیون دالر برای ثبات پول احغانی، هزینه شده است 800در طول یک سال، « د احغانستان بانک»دالری 

 ثبات تا کنون نیز تامین نشد.
  اشتغال:

دکتور غنی در قسمت اشتغال زایی نیز وعده هایی کرده بود که کم از کم، یک میلیون شغل را به میان خواهود آورد 
هزار احغوان، کوار هوای خوویا را از دسوت دادنود و حتوی  100که نه حقط این شغل ها به میان نیامدند، بل بیشتر از 

نود، بور اثور اخت حوات خوودی، کسوی جو   نشود. رونود بوی که بیشتر از چهار هزار ُپسوت خوالی بوددر ادارت دولتی 
 .داشتکاری به سرعت رو به جلو است و این روند، تاثیر بسیار منفی بر جامعه ی احغانی خواهد 

   ارتباطات جهانی:
با وجود آن که دکتور غنوی گفوت در شوا مواه، تمرکور بیشوتر بور ارتباطوات خوارجی خواهود بوود و بعود از آن توجوه 

اقتصوادی  ۀثر نبودند تا برای احغانستان، عم ً بهورؤر امور داخلی خواهد کرد، اما این ارتباطات آن قدر مبیشتر را ب
نیوز باعوث ایون شود توا  یو بوی اعتموادبوا پاکسوتان ند. ارتبواط غیور سونجیده نآورده و یا روند مسدود کمک هوا را بشو 

 شماری از متحدین طبیعی احغانستان، خودشان را در حاشیه احسا  کنند.
 متحدین طبیعی:

جمهووور، اشورف غنوی، شوومار زیوادی از متحودین طبیعووی  رئوی پو  از حلووف وحواداری  در طوول یوک سووال گ شوته، 
شغال کردند. این کار سب  شد یمی،اخویا را از دست داد که جای آنان را شماری از چاپلوسان و احراد مختلف تنظ

 یا را از دست دهود کوه بنوابراین، رقیو  ااخو ۀدر مقابل حریف دولتی خویا، موقف قوی گ شت جمهور رئی تا 
باعوث ایون  لهأمس. این خویا  را در ح ومت، گسترده تر ساخته است ۀها و ضعف وی، آگاه شده و ریش بر کاستی

، اموا اشرف غنی ست که قدرت قانونی داشته یدر ح ومت به میان آیند؛ ی  ،قدرت نیز شده است تا دو منبع سیاسی
 قودرتاجراییوه، اسوت کوه  رئوی و یوا هوم تووان اجورا را نودارد. منبوع دوم، داکتور عبوده،  ضوعیف دارد قودرتعم ً 

را حلو  موی کنود.  قانونی ندارد، اما عم ً قدرت مند است؛ ص حیت ویتو دارد و ص حیت های قوانونی دکتوور غنوی
خدمات قابل  ۀدر طول مدت گ شته، منابع عملی و قانونی دولت و ح ومت، در حال تصادم بودند، بنابراین، از ارای

 م حظه برای ملت، عاجز آمده اند.
 برخورد اجتماعی:

 خوویا دکتور اشرف غنی، شمار زیادی از متحدان طبیعی، غیر طبیعی و کارمندان اداری را بر اثر برخوورد تلوخ 
از دسووت داده اسووت. رحتووار  اتووی، اجتموواعی و شخصووی او برابوور بووا معیووار هووای ح ووومتی، اجتموواعی، ارزا هووای 

حوقیت قانونی بر سایر ماموران و دسوت  دولتی، ۀاس می و اخ قی ما نیست. دکتور اشرف غنی، حقط بر اسا  رتب
انوودرکاران بلنوود رتبووه و پووایین رتبووه دارد، امووا بوور اسووا  معیووار هووای انسووانی و احغووانی و برابوور بووا مصوودان شووعار 

، وی نیووز بوور هوویا احغووانی «هوویا احغووان از احغووانی کمتوور نیسووت و هوویا احغووان از هوویا احغووانی برتوور نیسووت»خووودا:
او چنان است که حقوط موامورانی بوا وی موی تواننود کنوار  ۀحتار و کردار کاری روزانحوقیت ندارد؛ اما ر خصوصیت
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از موردم بور اثور هموین رحتوار او، راه  یبیایند که نسبت به حیثیت خویا، چوکی و مقوام را تورجی  موی دهنود. شومار
 خویا را جدا کردند و این روند همچنان ادامه دارد.

 مدیریت کوچک: 
هور غنی بر مسایل کوچک، هدر موی رونود. نخسوتین حعالیوت یوا کوار خوویا را از جنجوال بوا جم رئی اوقات زیات 

بوه  مسوایل  ،ارگ ۀرتبو گوی ارزیوابی چوای مواموران پوایین  چوه گونوهدر مسویر آغاز کورد و بور هموین گونوه  انآشپز
ور بور خووانا کاغو  جمهو رئی را تعقی  کرد. این کار باعث شد تا   ، مسایل کوچو تا سط  والیات کوچک احتید

. از م زم توا وزیور و اخو  آزموون ، حاشیه وی شوندهای کم ارزا، مصروف شده و کار های بزرگ و مهم کشور
جمهور را بیان موی کننود کوه در سوایر کشوور هوا، هماننود  رئی از تمامی احراد، چه گونه گی وقت و مدیریت کاری 

 نداشته و نه ام ان دارد.
 طرح و آزمون:

برایم آش ار اسوت و منشوور « راه نظام عادالنه»ی وعده کرده بود که برای ان شاف کشور، طرح دارم: دکتور غن 
روز از مون آزموون بگیریود و اگور  100پیشرحت کشور را تهیه کرده ام. اگر توانایی تطبین این را نیاحتم، در مودت 

شود توا نحاضور « 365»وز و حتوی در ر 100گواهی در  پارچه ام نادرست بود، ناکامم کنیدد اموا اشورف غنوی هویا
ی آزمون بنشیند و نه قادر شد تا برای کشور، طرح کتبی ارایه کنود. اکنوون ابرای یک معلم بی طرف، برای پارچه 

او از همه طرح می خواهد؛ از م زم تا وزیور، هور کسوی کوه گماشوته موی شوود، او بورایا موی گویود: طورح ات را 
اجراییوه و نوه هوم دسوته هوای متضواد اداری کنوونی، طرحوی  رئی شرف غنی، نه که نه ا استبیاورد از این آش ار 

 در .آن را تطبیون کنیود : ایون اسوت طورح پون  سواله ی موادو م زم، ارایه کنند که رئی دارند تا برای وزیر، معین، 
بخشود، ی ا ترتیو  مو، اگر نامزدی برنده می شود، موازی با طرح خوویا، بوه زودی اموور نظوام ری دیگرکشور ها

در این جا، رهبران نظام، از ماموران ، طرح می خواهند که بنابراین، چه کسوی وجوود دارد توا چنوین انودازه ای  اما
از از طرح ها را بخواند و دوباره برای نویسنده گان، پاسوخ رد یوا تاییود دهود. چنوین بهانوه هوایی، شوانه خوالی کوردن 

بوده توا تطبیون  وی بپرسود و بورایا بگویود: طورح توو چوه شود از و ضیاع وقت است. هیا کسی نیست  تا مسوولیت 
 کنیمد

 شرکت سهامی: 
، سوخن از سوپری شودهدر مودت  اشرف غنوی، بسویار رایو  اسوت، امواحرف شرکت سهامی اکنون در میان مردم ما، 
رحت. در شرکت سهامی، سوخن از چوه گونوه گوی مقیوا  مشوارکت اسوت. کسوی ده درصود  ترشرکت سهامی نیز بلند

کوه از هفوت ای پول سهام را می پردازد که سهم وی در شرکت نیز همین اندازه خواهد بود، اما این شرکت سوهامی 
ی زیواد چوه کسو سهامدار، درست شده است، بر اسا  چه گونه گی سط  قدرت، در انتخابات، سهم چه کسی کم، از

ی آورده أبوه شومار چنود انگشوت، ر ،، آش ار نیسوت. هرچنود احمود ضویاع مسوعود از پنجشویرو کسی هم در حد صفر
، بیشوتر اسوت. دره ی پنجشویر و ی خوسوت، پ تیوا، پ تی واأاست، اما وزن اا در ح ومت نسبت بوه میلیوون هوای ر

یک نیمه(.  ،)از همه نیمه نیمه، از بی بی ندصاح  امتیازات زیادی در نظام شد ،شورای نظار پیشین از چند مسیر
شمار زیاد آنوان از گ شوته در چووکی هوای اهودایی، نشسوته بودنود. شومار دیگور آنوان از طریون احمود ضویاع مسوعود، 

آقای متف ور، احوزون بور امتیوازات گ شوته، « تف ر ملی»شماری از طرین داکتر عبده و شمار دیگر آنان از طرین 
ی بوی عودالتی گ شوته اسوت. ایون کوار، مفهووم شورکت ایگوری نیوز یاحتنود. چنوین بوی عودالتی، اداموه سهم و امتیازات د

 اژدهوا»این شرکت سهامی، ح ومت هفت سور و شوماری   هان عامه، جا داد. اکنون مردم، بهسهامی را بیشتر در ا
 می گویند که بر شانه های ملت مظلوم، نشسته اند.« هفت سر
 :انسرپرست

ستان، پیا از این نیز یادآوری کرده ام. سرپرستی طوالنی، باعث شد توا هویا کارمنود دولتوی، بورای پیرامون سرپر 
جانبوه دسوت بوه حسواد بردنود و ح ور کردنود کوه بودون آن نیوز از کوار  شوماری یوک و کار بهتر، رضایت نداشوته باشود

دسوت از مبوارزه بور ضود نیورو  ،ولیت را از دست دادند و تعوداد دیگورؤبرکنار خواهند شد. شمار دیگر، احسا  مس
بیمواری بوی حسوی و بوی مسووولیتی، آغشوته شود؛ بوه  تم دولتوی، بوههای مخوالف کشویدند. در گونوه ی کلوی، تموام سیسو

هزاران کار، معلن شده اند و هنگامی که روند سرپرستان ادامه یاحت و ماموران بلندرتبه و پایین رتبه آگاه شدند کوه 
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روانه اسوت و حقوط صو حیت انف وات و تعیوین سرپرسوتان را دارد و بورای تعیینوات  هی طرح ۀجمهور در جاد رئی 
 جدید، مواجه با موانع است، امور، ناهنجارتر شدند.

 شخصیت ها:
صوحبت از همصودایی، صومیمیت « ح ومت وحدت ملوی»اگر هر قدر هم دکتور اشرف غنی و داکتر عبده برای  

هر تویم نیوز در میوان خوود، و نان از دو گروه متضاد، ح ومت درست کرده اند و اتحاد کنند، واقعیت این است که ای
مجموعه ای از اضداد اند، اما در کنار این، تیم عبده، احزون بر ایدیالوژی گ شته، برابر با تقاضای زمان، خودا 

از جرات منفی نیز بهره گونه زورساالر در آن وجود دارند و  -را عیار می کند؛ قوی، ماهر، چاالت، و احراد گونه
اکثراً خاموا، سست دهان، جامانده، بوی جورات،  ،مند استند، اما کسانی که به نماینده گی از غنی، گماشته می شوند

)غنوی( در  شوخص خوودآحت رسیده و چنان اشخاصی اند که آمواده ی پاسوخگویی بوه جانو  مقابول نیسوتند. بوه شومول 
یود توا در برابور چرنودیان قومانودان عطوا محمود نوور، بیایسوتد و بورای وی، تمام تیم وی، چنان شخصی به چشم نمی آ

 پاسخ قانونی دهد.
  تناسب:

و پنجواه درصود سوهم بورای طورف  نیست که ایجاد ُپست اجراییه، عمول آشو ار ضود قوانون اساسویدر این هیا ش ی 
ت شی بر ضد وحدت ملی بود. هرچند این ح ومت )ح ومت وحدت ملی( با این نوام،  نیز عمل غیر قانونی ومقابل 

، اموا رقیو  دکتوور غنوی در تموامی دولوت، در «دولت»در آن قید است، نه  « ح ومت»ۀ نامیده می شود، یعنی کلم
دکتور غنوی،  ، ادارات مستقل و انتصا  اعضای مشرانو جرگه نیز خواهان سهم است، اما از سوینوالیراڅقضا، 

 مراجعه شود.)ح ومت وحدت ملی(  پیمان غیر قانونی به محتویات ،هیا کسی نیست تا برایا بگوید
دو جانو  رقیو  در ح وموت، پ یرحتوه شود، بایود هور جوانبی طرحوداران جدیود  هنگامی که سهم پنجاه درصد برای هر

درصود در  70 ،اکتور عبوده پویا از ایونمعرحی می کردند. این تقسیم در حالی بوود کوه د ،خویا را برای ح ومت
نیوز  ام ان تقرر سریع حامیوان خوویا را داشت، بلنآن را  ، نه حقط توان ح فحاکمیت، سهم داشت که دکتور غنی

مثال، تقرر وزیر دحاع، ص حیت غنوی بوود  ۀاغماض شد؛ به گونمیسر شد، در آن جا   یام ان و در جایی که ندارد
او آن قودر ضوعیف بوود کوه لووی درسوتیز آمواده و  ۀخواست، می توانست بیاورد، اما محاسبکسی را که او می  و هر

 نیووز وی را نوامزد وزارت دحواع کورد کووه بعودتر موحون نشود توا او را در ولسوی جرگوهحو ف و   را در چووکی نشسوته
بر این گونوه بور  ی لوی درستیز از دست اا بیرون شد ودر نتیجه، هم کرسی وزارت دحاع و هم کرس ؛کامیا  کند

شخصیت محترم آقای شیر محمد کریمی هم زیوان وارد آمود. در تفواهم دوم، عبوده، کرسوی لووی درسوتیز را اشوغال 
 بعدی ست. ۀلأموحن سازد، مس گزینه اا راخواهد توانست تا او کرد و وزیر دحاع برای غنی ماند. این که 

ضیاع مسعود و دیگران، تقسیم شده و در اخیر، چیز زیوادی  سهم غنی در ح ومت باز هم روی دانا، دوستم، احمد
آنوان  ۀهمانند غنی ست، اما به تناس  غنی، همصودایی دارنود و حضوور گ شوت ،برای وی باقی نمی ماند. سهم عبده

دو  در ح ومت، زیاده از اندازه است. اکنون در داخل ح ومت، بحران کامل وجوود داشوته، عودالت و مسواوات، هور
سوت و بوی اراده سوت، شوخص سُ اشتباهات دکتور اشرف غنی بودنود کوه از یوک حورد قواطع و چُ این، ه نمی شوند. دید

 ساختند؛ چنان شخصی که روز تا روز حیثیت و اعبتار خویا در جامعه را از دست می دهد.
ها، پایان نخواهند اد کاستی اکنون به این می آیم که هرچه قدر بر کاستی های ح ومت صحبت کنیم، بازهم بخا زی

، اموا «دارد دیگورموادر کو ن در مورض خوود، مورض » در هر جایی کاستی وجود دارد و به اصط ح عووام یاحت؛
 بیایید به راه حل برویمد

 چند راه حل و چند پیشنهاد:
 توا  اعتراضوات و مظواهرات بسویار و این ح ومت، بسیار ضوعیف و متزلوزل اسوت وکه در این هیا ش ی نیست  

توا از ایون حالوت لورزان، بیورون گوردد.  ، دسوت دادخیزا های مردمی را ندارد. باید ت ا شوود توا بوا ایون ح وموت
نبوود ی اتجربه  ،. ما، بهتر از هیا استاکنون هیا بدیل خو  دیگر، دیده نمی شود. یک ح ومت ضعیف و ناتوان 

ز طریوون تموامی راه هوای مم وون، ایون ح ومووت را دیوده ایووم. نبایود آن تجربوه ت وورار شوود. توو ا شوود توا ا  ح وموت
 متزلزل و ضعیف را به ح ومت مح م و قوی، مبدل کرد.
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بایود متعهود شووند اموا کنوون کارهوای غیور قوانونی بسویاری کورده انود،  اجراییه توا رئی جمهور غنی و  رئی هرچند 
 خصووصحرحوه یوی، بوه  بوی طورف ودو باید بر گماشتن احوراد  . هرن به اعمال غیر قانونی، دست نزنندبیشتر از ای

 در ارگان های امنیتی، قضایی، انتخاباتی و عدلی، با همدیگر تواحن کنند.
جمهور باید رحتار اجتماعی و شخصی خویا را با حرهن  احغانی، معیار های اخ قوی اسو می و بوا سواختار  رئی 

 ،حاکمیوت قوانون وا گرحتوه، بور اسوا ان کاری خویا را در آغهای اجتماعی کشور ما، عیار سازد. مردم و متحد
 اشوخاصسیاسوی،  ماموران کوچک، با همه یک سال برخورد کنود. در ح وموت و سوایر اموور الی به شمول خودا

انجویی ندهد. باید سواختار انجوویی را بیورون از ح وموت، نگوه دارد.  ۀکرده و دولت را صبغ واردرا  مردمیثر ؤم
در جسوت و جووی جلو   ،اجرایوی خوویا رئی نباید وقت خویا را صرف مسایل خورد و جزییات کند. یک جا با 

ات کامول را کمک های خارجی شود. در عوض تغییر نظام، بوه اسوتح ام آن توجوه کنود. در شوورای صول ، اصو ح
ایجاد کند. کمیسیون انتخابات و س تور امنیتی را به معنی واقعی آن، بی طرف سواخته و عواری از ناهنجواری هوای 
تنظیمی نماید. باید جلو هرگونه ای از تهدیدات جن  ساالران را گرحته و در تقرر نسول دوم آنوان، بوه شودت احتیواط 

 ا بگیرد.کند. باید جلو زورساالران ح ومتی در ح ومت ر
اگوور  نوود، امووا، کمووک کنسوورهو دوام ایوون ح ومووت سسووت ایت حووی و هفووت  ، مووی تواننوود بووه نظوومایوون دات هماننووداپیشوونه

موا و  ح ومت کنونی با همین بدنه و محتوا، جلو رود، ام ان اندکی وجود دارد توا عمور خوویا را بوه انجوام رسواند.
    علینا االلب غ
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