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 Political          سياسی

  
  گزارش از کابل

  ٢٠٠٨ اکتوبر ٢١
 
  

 رات در کابينهيتغي
  

 " تا کارايیري تغياز"
  

ال و واکنش ؤ کرزی همراه با هزاران سيس جمهورئ رۀ مبنی بر تغيير و تبديلی وزراء در کابينۀالخره شايعاب
ران سياسی و رسانه ها را به گکه اين جابجايی در قدم نخست بر آن شد تا اکثر از تحليل . به واقعيت تبديل شد

 ًاالت مطروحه در اين مورد که احيانؤس.  مانه زنی ها در مورد پيامدهای احتمالی اين مهره چينيها فرا خواند
 برای پاسخ دادن آنها ندارد از اين جا شروع ميشود که با وجوديکه آقای کرزی ميدانست آقای کرزی وقت کافی

ی و ئمانده ولی باز هم چرا دست به چنين جابجانکه بيشتر از شش ماه به انتخابات رياست جمهوری آينده  
 وی را هتخابات آيند يک مانور سياسی است که به انًاتغييرات در کابينه خود ميزند؟ آيا اين سطرنج بازی صرف

کمک نمايد و يا که اين تبديلی ها تصميم اداری را به همراه دارد که تنها به کارايی و عدم کارايی افراد مربوط 
  ميشود؟ 

ی شان گتغيير و تبديل در ذاتش چيزی مقدس است که شهروندان همواره به خاطر رفاه و بهتر شدن زند
له أی تغيير و شرايط تغيير و همچنان اين مسگونگله ساز شده است چأ مس، اما در اين تغيير آنچهندخواهان آن ا

رديده است با مشکل جدی گر تعيينی از جانب افکار عامه استقبال نشود شخصی که به آن سمت تعيين گکه ا
روبرو خواهد شد ، ولی طوريکه ديده ميشود برای عناصر داخل در سيستم ، رضايت و نا ) مايت مردمحعدم (

تی مردم زياد اهميت ندارد چون هدف اساسی آنها فقط رسيدن به مقام عالی قدرت است که در نتيجه با رضاي
يری از قدرت بسيار گ قدرت را در جامعه با مشکل روبرو می کند، يعنی بازار کناره ضفويـاين کار مشکل ت

  .  رندگي قدرت نميضساد شده و افراد عالقه به تفويک
ی تغيير بايد  ون يس جمهور از نظر سياسی خود را ئفت که بسياری از مردم ميدانند که آقای رگدر مورد چ

ماشتن افرادی بيرون از اين حيطه را گدر ميان تعداد خاصی از افراد محدود کرده و شايد برای خودش حق 
 تغيير در سطح واليات صورت يعنی .   وی دال بر اين ادعا استۀرفته در کابينگندهد که تغييرات صورت 

  .رفته و يا در خود کابينه فقط در سطح جابجايی بوده است نه وارد کردن اشخاص جديد در سيستم
ر اين اشخاص در گ اًاال اساسی را که در پيشروی آقای کرزی قرار ميدهد اين است که واقعؤاين جابجايی ها س

، چرا در مقام  اندر کارايی نداشتهگان برکنار شده اند و اانجام وظايف شان موفق بوده اند ، چرا از مقام ش
ر مقرر شده    ؟اندهمسان و پوست دي

يس جمهور را نيک شمرده ئبا وجوديکه بعضی از نهاد ها از جمله دفتر سازمان ملل متحد در کابل اين اقدام ر
...) بيکاری  فساد، فقر، ( مايت خود را از اين اقدام اعالم نموده ولی شهروندان که با انواع مشکالتحو 

  .دن با اين تغييرات مخالف بوده و يا حد اقل نسبت به نتايج احتمالی آن خوشبينی نشان نميدهتندروبرو اس
ديروز با يکی از جوانان افغانی که در يکی از چوک های کابل که محل تجمع صدها جوان بيکار است روبرو 

  :وی با دنيايی از عقده نظر خود را چنين بيان نمود. ستم شدم و نظر او را در مورد اين تغييرات خوا
آورد که از به دست آوردن دوصد افغانی معاش روزانه اباء  اين بيکاری همواره مرا به ياد آن روزی می

است من هول زدن ما بيکارگاين تغييرات به نظرم بيشتر به خاطر  ورزيدم و آمدم به آقای کرزی رای دادم و
  . در انتخابات آينده به کرزی رای نخواهم دادحاال ميدانم و
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