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 Political  سياسی

  
  سيدھاشـم سديد

  ٢٠١۶ اپريل ١٩
  

  ! را مالمت نکنيد"اشرف غنی"آقای 
  

 ۀ امريکا را، با ھمۀ گورنر پنجاه و يکمين ايالت اياالت متحد"محمد اشرف غنی"ًمن شخصا، اگر مرا دشنام ھم بدھيد، 

اعتراضات و بد و بی راه ھای مردم، به ھيچ وجه قابل استھزاء و بدگوئی، اھانت ھای زھرآگين و ناسزا ھای زشت 

  ! نمی دانم، زيرا نه تنبل است، نه کار گريز، نه بی مسؤوليت، نه بی تفاوت و نه خائن نسبت به ملک و ملت

ط می شود، به منتھای امانت داری و شوق و عالقه و احساس مسؤوليت  کار ھائی را که به خودش مربو"غنی"آقای 

  . گاه، به حکم فطرت و اخالق، تشبث نمی کند به کار ھای ديگران، مافوق و مأدون خودش، ھيچ. انجام می دھد

 اول که  کارھای ايالت جديد التأسيس افغانستان را از لحاظ اداری به سه بخش تقسيم نموده است؛ بخش"اوباما"آقای 

عبارت از کار ھای مھم و بزرگ است، و تمام امور لشکری و کشوری و بيرونی و درونی ايالت را احاطه می کند، به 

، نظر "اشرف غنی"ًبخش دوم، کارھای خرد و کوچک وغالبا بی اھميتی است که به آقای . آقای جان کری سپرده است

 اندک رنج "عبدهللا عبدهللا"موری است تشريفاتی که به آقای مزاجی اش تفويض شده و بخش سوم اۀ به مريضی و بني

  .گذاشته شده است تا از يک طرف خوش بگذراند و از طرف ديگر اطوی دريشی ھای گران قيمتش خراب نشود

 در کارھای خود، چون غير از خوش پوشی و خوش گفتن و باال نشستن و نوشيدن و خوردن و جمع "عبدهللا"آقای 

، به ھمين خوش "پھلوان زنده خوش است" قصه و خنده کاری ندارد و به مصداق ضرب المثل مشھور کردن رفقاء و

در اين مورد ھم بايد به شناخت و به . است که رئيس اجرائيه ناميده می شود، طی دوران کاری اش خوب درخشيده است

  . آفرين و احسنت گفت"اوباما"درايت آقای 

مردم، به خصوص رسانه ھا او را بدون . انگونه که اشاره شد، اشتباه و نادرست نبود ھم، ھم"اشرف غنی"انتخاب آقای 

علت اين کار اينست که رسانه ھا و مردم حدود و ثغور صالحيت ھای . موجب به بی کاری و بی کفايتی متھم می کنند

ده است، به درستی تفکيک نمی  تعيين نمو"اوباما" را که آقای "جان کری" و آقای "عبدهللا"، آقای "اشرف غنی"آقای 

  . کنند

اميرعبدالرحمن خان، امير حبيب هللا خان يا اميرالمؤمنين مال محمد عمر (سای جمھور، امراء ؤکدام يک از شاھان، ر

، صدراعظم ھا و والی ھای افغانستان را در گذشته ھای دور و نزديک ديده ايد که بيل در دست، شانه به شانۀ )خان

  ظيفات رياست شھرداری کابل به جمع آوری کثافات و پاک کاری شھر پرداخته باشد؟عمله و فعلۀ تن
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 کارھای شان را با ھمين شوق و ذوق و با دھان ۀ ھم"اشرف غنی"آقای ! با چه شوق و ذوقی به اين کار مصروف بود

 گذشته به عھده داشته است، با امانت داری  ھائی را که از يک سال و چند ماه کارۀدر واقع ھم! پر خنده انجام می دھند

با . ، وظيفه شناسی، و با ترس از خدا و رسولش به انجام رسانيده است"اوباما"و با منتھای صداقت نسبت به آقای 

 ـ "غنی و عبدهللا" ھمين دو انتخاب وی ـ انتخاب "اوباما"اطمينان کامل می توانم بگويم که يگانه کار بدون اشتباه آقای 

  !!وده استب

  :کار ھا، يا پديده ھائی مانند

  ؛"عبدهللا" و آقای "اشرف غنی"ـ عزل و نصب گورنر و معاون وی، يعنی عزل و نصب آقای 

  ـ تعيين و تأمين بوديجه؛

  ـ انتخاب دوست و دشمن و اعالم جنگ و صلح؛

  ـ تعيين نوع سياست ـ اقتصاد ـ توليد و تجارت؛

   و معاون او؛ـ تعيين و تمديد زمان کار گورنر

  ـ تعيين زمان انتخابات ايالتی؛

  ـ تعيين زمان انتخابات شورای ايالتی؛

  ؛انـ تعيين وزير

  ـ تعيين والی ھا و شھردارھا؛

   کشت خشخاش،  توليد ھيروئين و قاچاق آن؛هـ مبارزه علي

   فساد مالی، اداری و اخالقی؛هـ مبارزه علي

  ـ رسيدگی به امور صد ھا ھزار معتاد؛

  دگی به بی کاری، و ايجاد اشتغال؛ـ رسي

  ـ ايجاد کارخانه ھا؛

  ـ باال بردن سطح توليد؛

  ـ رشد و انکشاف زراعت؛

  استفاده و قاچاق معادن؛وءـ جلوگيری از س

  ـ جلوگيری از فرار مردم، به خصوص جوانان از کشور؛

   فساد در دستگاه ھای عدلی قضائی؛هـ مبارزه علي

  س کنندگان؛ اختالس و اختالهـ مبارزه علي

  ـ تعقيب مفسدين و رسيدگی به دوسيه ھای آن ھا؛

  ـ رسيدگی به تقلبات در انتخابات؛

  ـ تعيين کميسيون ھای جديد انتخاباتی؛

  ـ استرداد خانه ھا، باغ ھا و زمين ھای غصب شده به صاحبان اصلی آن ھا؛

  ـ سرکوب زورگويان؛

  ـ سرکوب و امحای گروه ھای مختلف مافيائی؛

  و رسيدگی به زندگی پنچ و نيم ميليون زن بيوه و بيشتر از پنجاه در صد مردمی که زير خط فقر زندگی می کنند؛ـ توجه 

  ـ توجه و رسيدگی به ميليون ھا کودک يتيم؛
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  ـ تأمين امنيت جان و مال مردم؛

  ـ تأمين امنيت راه ھا؛

  ـ تأمين امنيت ولسوالی ھا و شھر ھا و واليات؛

  سر تا سر کشور؛ـ استقرار امنيت در 

  ـ جلو گيری از انتحار و انفجار و ترور و جنگ؛

  ـ شناسائی جاسوسان، و سپردن آن ھا را به پنجۀ قانون؛

  ـ جلوگيری از مداخالت ايران و پاکستان و عربستان وسائر بيگانگان؛

  ـ اعتراض به راکت پراگنی ھای پاکستان و جلوگيری از آن؛

  ـ پايان جنگ، و تأمين صلح؛

  ؛...ـ و

  .  و دولت فدرال است"اوباما"، منحيث نمايندۀ مخصوص آقای "جان کری"ھمه از صالحيت ھای آقای 

 و زمينه  بنابرين انتظار از ايشان که در اين زمينه ھا! د و نه مسؤوليتی در اين زمينه ھا نه صالحيتی دار"غنی"آقای 

  . ً، اصوال بی مورد و غيرمنطقی استھای مانند اين ھا، کاری را انجام می دادند يا انجام بدھند

  !  "اوباما"، آقای وی و رئيس "جان کری"ھر تقصير و کوتاھيی که وجود دارد، برحسب وظيفه بايد بر گردد به آقای 

اميدوارم اين مسأله را در آينده ھمه در نظر گرفته، مانند نابينايان عصای خويش را بر فرق ھر کسی که پيش آمد فرود 

  !!  ناه داردگ! نياوريم

١٠/٠٢/٢٠١۶  

 

 

 
 


