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عبدﷲ امينی -کابل
 ٢٠جنوری ٢٠١٥

رسوائی اول برای کابينۀ مشترک غنی  -عبدﷲ
حکومت وحشت ملی غنی – عبدﷲ در آغاز اعالم کرده بودند که اصل شايسته ساالری را در تعيين وزراء در پيش گرفته و
افراد نجيب را در کابينه جا خواھند داد که دست شان در خيانت و جنايت آغشته نشده باشد .اما ھنوز تأئيد شورا گرفته نشده
که يک رسوائی که بعداٌ صد ھا رسوائی ديگر را به دنبال خواھد داشت ،دامنگير حکومت وحشت ملی شده است .بايد گفت
که در يک نظام مستعمراتی ،اصل شايسته ساالری نبايد مطرح شود زيرا ھمه متعلق به استعمار اند.
يکی از وزرای پيشنھادی غنی – عبدﷲ مورد تعقيب پوليس بين المللی قرار دارد .اين شخص يعقوب حيدری وزير
پيشنھادی وزارت زراعت و آبياری است که به خاطر فرار ماليات و اختالس در استونيا در دوسيه ھای مربوط به سال ٢٠٠٣
تحت تعقيب پوليس بين المللی می باشد .او تأئيد کرده که نامش در فھرست انترپول درج شده که دراين خصوص خود را
قربانی توطئۀ سياسی دانسته است ،اما او نگفت کدام توطئه و از جانب کی .حيدری خاطر نشان ساخت که "وقتی کسی وارد
دنيای اقتصاد و سياست می شود چنين اتفاقاتی میافتد" .از نگاه حيدری خيانت و جنايت جزء سياست و اقتصاد است .به
گفتۀ حيدری ،باقيداری مالياتی وجود داشته اما نه از سوی او ،بلکه اين باقيداری متعلق به فردی است که يک شرکت ثبت
شدۀ وی را قبالً در استونيا خريداری کرده و در آنجا کار می کند .نام حيدری برای سال ھا در فھرست افراد تحت تعقيب
پوليس بينالملل وجود داشته اما اين موضوع به شکل وسيع در افغانستان مطرح نشده بود.
نظيفﷲ ساالرزی يکی از ھمکاران غنی در امور مصبوعاتی به اشاره به بی اطالعی دفتر رياستجمھوری د رمورد مشکالت
حقوقی حيدری از انجام تحقيقات در اين باره خبر داد .اين اولين ضربه به کابينۀ و حشت ملی است که خدا می داند چند نفر ديگر را
ھم در موضوعات مختلف در آينده خواھد بلعيد.
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