تيم اشرف غني ازکجا آغازکردند وبه کجا ميروند؟؟؟
كمك به بهبود توانمندي هاي كشور نوعي وطن دوستي است .اگركسي با دانش،مهارت وتجربه اي كه دارد،درافزايش
توانمندي هاي عمومي كشورنقش آفريني كند،بي گمان خدمت بزرگي به وطن كرده است وتالش وهمت او نزد ملت ارزش
وشان وااليي خواهندداشت.
(استاد صباح)

توازدردی كه افتا دست برجانها میدانی؟
اگرمیداني دردش رابگودرمان نمي تاني؟
گمانم است میداني تو ازامروزو ازفردا
بیا بر گو برمردم حديث و راز پنهاني
قدم سنجیده بگزار تو در افق فردا ها
چراعاقل كند كاری كه بازآرد پشیمانی؟.
دکتراشرف غني که توانست بزرگان افغانستان را متحد بسازد و يک نيروی سياسی روشنفکری را تشکيل بدهد که مدافع
منافع کشورباشد .غني با انسجام بزرگان  ،خليلی (ازمليت زحمتکش هزاره ) ،جنرال دوستم( ازترکتباران) ،احمد
ضيامسعود( تاجيک)  ،الحاج روزمحمد نور( متنفذ ُترکمن) ،جنرال مجيد روزی ( متنفذ قوم عرب) هماهنگی را ايجاد
نمودند .گيالني ومجددي( روحانيون بانفوذ)  ،گروپهاي مختلف حزب اسالمي وحرکت انقالب اسالمي تنظيم هاي جهادي،
حنيف اتمر،علي احمد جاللي  ،زلمي خليلزاد،سلطان زوي و ( ...پشتونهاي تکنوکرات )  ،حاجي دين محمد  ،ظاهرقدير،
پسران کاکاي کرزي ازقندهار ،سران واليات خوست ،پکتيا ،پکتيکا ،ميدان وردگ  ،لوگر ،کنر،لغمان  ،زابل  ( ...پشتون)
 ،و ....اين انسجام وحرکت مشترک که اکثريت مطلق نفوس کشور را تشکيل می دهد با تفاهم با بزرگان و روشنفکران
اقوام اقليت نورستانی ،بدخشي ،بلوچ ،پشه يی وغيره وسهيم ساختن آنها در قدرت و اداره کشور زمينه يک حکومت ملی و
گره گشای مشکالت افغانستان شمرده ميشود.

اشرفغنی به عنوان نامزد رياستجمهوری ،جنرال دوستم ،رهبرحزب جنبش ،درپست معاونت اول و سرور دانش
ازحزب وحدت برای پست معاونت دوم ،برای شرکت درانتخابات رياستجمهوری اعالم آمادگی کردهاند .اين ائتالف يکی
ازپرقدرتترين ائتالف بود .همچنان درآنزمان شخصيتهاي دولتی ومستقل حمايتشان را از اين ائتالف اعالم کرده بودند.
کرزى رييسجمهور ،کريم خليلى ،زلمى خليلزاد ،احمدضيا مسعود ،پيرسيداحمد گيالني وحضرت مجددي ،حنيف اتمر،
انورالحق احدی ،زلمیرسول ،علیاحمد جاللی ،حاجیظاهرقدير ،حاجی دينمحمد ،پسران کاکاي کرزي  ،داوود شاه
صبا،اسپنتا  ،سيدمنصورو  ...اشرف غنی ديدگاه اش را درمورد برنامه های خود به اين صورت تبيين کرده بود ،تداوم
وتحول ازعمده ترين برنامه های وی درآينده افغانستان می باشد .البته می دانيم که تداوم وتکميل دواصطالحی است که
همواره نامزدان جبهه حکومت روی آن تاکيد کرده اند.
جنرال دوستم بارها تاکيد نمود ،من به اشرف غنی قول دادم وهرگزبرنمی گردم.
كريم خليلى وجنرال دوستم بايکجاشدن تاکيدکردند :درپهلوى حفظ وحدت ملى ويكپارچه گى و نجات کشور از تجزيه
بوسيله دشمنان حيف شدن سرمايه گذارى آخوند هاى ايران با مزدورى خيالباف هاى كوروشى و جعليات بافان آريايى
وخراسانى مخصوصا با دركـ واقعيت عينى جامعه كه پيشرفت و طرقى كشور با اتحاد دو قطب بزرگ قومى درخانه
مشترك ما افغانستان يعنى پشتونها و ُتركتباران وهزاره هاوتعداد تاجيکهاكه حدود هشتاد فيصد ( )٪ ٨٠نفوس كشور را
تشكيل ميدهد با حضور فعال اقوام اقليت امكان پذير ميباشد  .دشمنان پوده اگر ننگ و عارداشته باشند ديگرگستاخى در
مقابل صاحبان و پدران غير رسمى خود هرگزنخواهند كرد!
احمد ضيا مسعود رهبر جبههء ملیسيد حسين انوریحاجی الماس وکيل واليت پروان.حضرت صبغت هللا مجددی رهبر جبههء نجات ملیپيرسيد احمد گيالنی رهبر محاذ ملی اسالمیسيد منصورنادریالحاج دين محمد ،وحيدهللا سباون ريس شوراهای حزب اسالمیغالم محمد هوتک ازحرکت انقالب اسالمی حاجي ظاهرپسرحاجي قديرحکمت هللا کرزی ،ده ها بزرگان قومی و صدها تن از هواخواهان تيم تحول و تداوم درخيمهء لوی جرگه.ضيامسعود. :آنهای که  ۱۴سال خون تاجيکان را به هردرمعامله کرده اند ،تاجيكان را دشمن اقوام شريف افغانستان
ساختند ،تاجيكان را مردمان اوباش و پوكـ معرفى كردند بدانند که ملت تاجيک حاال بيدارشده است و ديگربه هيچ ناقل و
فرصت طلب وقت نخواهد داد که با سرنوشت آنها تجارت کنند .اشرف غني درنخستين سخنرانی خود به عنوان رييس
جمهوری ،گفت  ،درعمل ثابت کرديم که ثبات کشور را قربانی هيچ چيز ديگر نکنيم.
غني ميگويد :درشش ماه آينده تصميم خواهيم گرفت که چند هزارکيلو متر سرک ،چند هزار کيلومتر خط آهن ،چند بند ،چه
مقدار برق ،چه تعداد مسکن ايجاد کنيم و اين ساحاتی است که در تمام اين ها تجارب موفق چين و آسيای شرقی مورد

استفاده ما قرار خواهد گرفت .هدف ما چيست ،هدف ما اين است که افغانستان به يک چهار راه آسيا مبدل شود مثليکه در
زمان راه ابراشيم ما چهارراه آسيا بوديم ،اما چهارراه آسيا درقرن  ۲۱معنی اين است که پايپ الين ها ،خطوط آهن ،شبکه
های برق و معامالت بانکی و تجارتی همه در افغانستان انجام شده بتواند و از اين جهت تغيير جغرافيای افغانستان به يک
جغرافيای اقتصادی سياسی که به اساس آن ما بتوانيم نقطه وصل آسيا شرقی ،آسيا مرکزی ،آسيا جنوبی و آسيا غربی باشيم
که انشاهلل و تعالی عملی است ،تهداب آن گذاشته شده وميخواهم باز هم از جاللتماب کرزی که تهداب مناسبات نيک ما را
با چين گذاشته بود ابراز امتنان کنم .يک قدم بزرگ در توسعه آن گذاشته شده و ملت افغانستان انشاهلل و تعالی نتايج عملی
آن را خواهد ديد.ايجاد بسترسرمايه گذاری اصالح سيستم قضايی و حقوقی ماست شما متوجه هستيد که حکومت وحدت
ملی تان اقدامات جدی و سرتاسری در اين بخش انجام داد.
ستره محکمه در حال تغيير است در چند ماه آينده دو قاضی ستره محکمه را ما انتخاب خواهد کرديم و يکی از اين معيار
ها انتخاب معلومدار است ،اينست که آشنايی با اصول حقوقی تجارتی و فهم اين که از نگاه حقوقی بايد در افغانستان بستر
سرمايه گذاری را ايجاد نمود.
لوی څارنوالی که خالف قانون بر نظارت شرکت های خصوصی و دولتی دست انداخته بود دستش از اين کوتاه شد ،اداره
عالی ضد فساد محدود شد به ثبت سرمايه و ساده سازی يعنی مشکالت را که از هر تاجر و سرمايه دار ما داخلی و
خارجی شکايت ميکرد که از طرف منابع مختلف مورد تفتيش قرار ميگيرد حل شد ،يعنی حل بعدی از اين که محيط
مساعد شود  .اقدامات زيادتر نياز اند که انشاهلل و تعالی در وقت مناسب همراه تان شريک ميشود.
اما مسووليت عمده تفتيش به اداره عالی تفتيش و تفتيش داخلی وزارت ها راجع شد .درقسمت کابل بانک اقدامات جدی و
سرتاسری صورت گرفته ،دوسيه کابل بانک زير تعقيب است مراحل قانونی خود را به صورت اساسی طی ميکند و ما
اميد قوی داريم که محاکم افغانستان در اين بخش فيصله عادالنه صادر کند .درحين حال همراه بانک های خصوصی
افغانستان ،همراه تمام بانک ها صحبت سرتاسری داشتيم و برای اصالح سيستم بانکی افغانستان همرای اين ها به نتيجه
رسيديم در يکی از نشست های بعدی ما ،نتايج اساسی ازاين را خواهد ديديد اما انشاهلل و تعالی افغانستان دوباره شاهد يک
بحران بانکی نخواهد باشد چون بانک ها اساس بنيادی سرمايه گذاری است.
در قسمت شرکت های مخابراتی هم اقدام سرتاسری شد جناب داکتر عبدهللا و مه نشست بسيار خوشايند و موثر همرای اين
ها داشتيم ،اول تمام راپور های سال گذشته اين ها را خودم شخصا ً خواستم و مشکالت اين ها را بررسی کرديم و در حين
حال زمينه پيشرفت زيادتر برای اين ها فراهم کرديم چون اين ها زياد ترين سرمايه گذاری را در افغانستان انجام دادند .در
کنفرانس لندن از پيش شان دعوت کرديم که بتوانند در سرمايه گذاری در افغانستان ديگران را تشويق کنند.در حين حال
ديديد که در چين يک هيات بزرگ سکتور خصوصی افغانستان را دعوت کرديم و ما را شرف بخشيدند که همراه ما
رفتند .درهريک ازسفر های کاری ما سکتور خصوصی حضور خواهد داشت .در بخش امنيت اقدامات همه جانبه روی
دست است .شورای امنيت ملی جلسه سه و نيم ساعته داشتيم که تمام قوماندانان امنيه ،والی های هفت واليت عمدۀ که
گمرک دارند ،قوماندانان سرحدی وروسای گمرگ تشريف آوردند و تحليل مشخص و هدايات مشخص برای اصالح
گمرکات ،برای جلوگيری ازقاچاق و برای ازدياد عوايد برای شان داده شد.

اقدمات ما دو جز دارد يک جلوگيری از حاالت منفی کنيم و دوم بستر سازی مثبت است .شما شاهد خواهيد بود که در شش
ماه آينده يک پالن زير بنای ملی افغانستان را ايجاد می کنيم که به اساس آن تمام افغانها بدانند که بصورت عادالنه و
متوازن پيشرفت زير بنای افغانستان چه رقم عيار خواهد شد و با شورای ملی اميد است که به موافقه برسيم که بوديجه
انکشافی ما از چار چوب يک ساله به چارچوب سه ساله مبدل شود تا مردم بتوانند پروژه های متوسط و بزرگ را در
عمل ببيند .اقدامات در ين قسمت جريان دارد .در وقت های مناسب دوباره برايتان در اين مورد بر ميگرديم.
صلح آسان نيست اما اجباری است .اگر آسان ميبود در سالهای گذشته انجام ميشد .اقدامات ما در هريک از حلقات پنجگانۀ
سياست خارجی ما از خاطر اينست که زمنيۀ صلح فراهم شود چون اين يک هدف ملی ماست .ميزان همکاری پاکستان
در هفته های آينده معلوم خواهد شد .چون يک قسمت اراکين بلند رتبۀ پاکستان آمده و خواهند آمد ،زمينۀ سفر کاری من با
پاکستان در حال آماده گی است و ما ميخواهيم که اقدمات کوتاه مدت ،وسط مدت و دراز مدت در داخل يک نقشۀ کاری
منسجم صورت بگيرد.
پيشتر برای تان عرض کردم که افغانستان خواهان مناسبات نيک با اعضای هر پنج حلقه سياست خارجی خود است.
اما مقدار گرمی اين مناسبات متقابله است .افغانستان به هيچ کس اجازۀ اينرا نخواهد داد که از خاک افغانستان مقابل يک
دولت ديگر يا يک نهاد مشروع بين المللی سو استفاده شود .و اميد است که همسايه های ما و همکاران ما به عين اصل
برسند .نکتۀ بنيادی در چيست؟ دنيا تغير کرده .حرکات افراطی که بوجود آمده نظام دولتی دنيا را مورد سوال قرار داده،
نظام بين المللی بر اساس دولت بحيث واحد تشکيل کنندۀ اش بنياد شده.
انفجار دولتداری در عراق در سوريه در يمن تمام نظام را بحيث يک رشتۀ زنجيری ضعيف ساخته .چون هر بار که يک
حلقۀ زنجير ضعيف ميشود زمنيۀ ضعيف شده تمام زنجير را فراهم ميکند .ما درافغانستان اميد قوی داريم از جهت اينکه
که اولين حکومتی بوديم که در حلقۀ خبيثۀ تعرض ،جنگ ،مواد مخدره ،قاچاق و غيره قرار گرفتيم و اميد است که
انتخابات و تشکيل وحدت ملی ما به دنيا ثابت ساخته باشد که ما مردم افغانستان مصمم هستيم که اولين مملکت باشيم که
حلقۀ نجيبۀ صلح ،ثبات و رفاه را تشکيل بدهيم.
آنقدر بیکفايتی از دولتمردان گذشته درکشور ديديم که تعيين صد روز برای بررسی عملکرد حکومت ايتالفی موجود بيش
از حد خوشبينانه است .بهعنوان يک ناظران سياسی ،با واقعبينی ،يک سال پس از تشکيل حکومت را بهعنوان يک معيار
زمانی برای خود در نظر میگيرم تا براساس آن عملکرد حکومت غنی و عبدهللا را سنجيده بتوانم.
مشکل صد روز نخست حکومت جديد در اين است که بدون تشکيل کابينه اصالحات و برنامههای وعده داده شده را عملی
کرده نتوانسته است .برای همين ،آنچه در اين صد روز از رييسجمهور و رييس اجرايی ديديم ،تکرار همان وعدههای
انتخاباتی بود به اضافه کمپاين رسانهای حکومت جهت ايجاد يک موج مثبت به نفع حکومت .غنی و تيمش به درستی
تشخيص داده بودند که پس از يک دوره طوالنی نااميدی نسبت به حکومت حامد کرزی ،نياز است که با راهاندازی
موجهای سياسی مثبت و اقدامات نمادين به ميزان اميدواری و خوشبينی جامعه نسبت به حکومت و آينده افزود .گشودن
پرونده کابلبانک نمونهای از موجسازی مثبت آقای غنی بود.
اما بهنظر می آيد که برای حفظ اين خوشبينی الزم است که آقايان غنی و عبدهللا هرچه زودتر روی تشکيل حکومت توافق
کنند که در غير آن در کنار از بين رفتن اميد ،بیطاقتی و خستگی افکار عامه نيز از عملکرد آن دو افزايش میيابد.

بازتابهای منفی سفر غنی به هرات بيشتر ناشی از خستگی افکار عامه و رفتارهای گيجکننده رهبران حکومت موجود
است .در حالی که غنی و عبدهللا روی تشکيل حکومت به توافق نرسيدند ،برکناری دستهجمعی مقامات يک واليت
نشاندهنده پالن منسجم اصالحات نيست بلکه حرکت سياسی بهمنظور تثبيت قدرت و يا دستکم نمايش جديت
رييسجمهوری است که برخالف وعدههای گذشته قادر به تشکيل کابينه نبوده است.
از ديد مردم عادی بيانات رييسجمهور در مورد آينده کشور در زمان انتخابات و پس از مراسم تحليف جالب بود اما ادامه
آن دلزننده است .وقتی دو رهبر کالن کشور روی تشکيل يک کابينه به توافق رسيده نمیتوانند و روی اختالفات خود
نقطه پايان نمیگذارند ،چگونه به مردم وعده کار و تصميمگيری جمعی برای حل مشکالت مختلف کشور را داده میتوانند؟
متاسفانه حکومت وحدت ملی در صد روز نخست آزمايش موفقی نداشت .طبعا منظوراجرای وعدهها نيست زيرا همه به
خوبی میدانيم که سه ماه برای تحقق بخشيدن به وعدهها کافی نيست .بلکه صد روز نخست زمانی برای آزمايش رهبری و
مديريت غنی وعبدهللا بود که درآن نشانههای اميدوارکنندهای به چشم نمیخورد .ما در اين صد روز ديديم که چطوراين دو
فرد با مسايل برخورد کرده و با اختالفات خود چگونه کنار میآيند.
درآغازاختالفات برسرتشکيل کابينه نموداری ازجديت دو طرف برای ساختن يک کابينه معياری و درست تلقی میشد اما
بعدا معلوم گرديد که تاخير در تشکيل کابينه ريشه در اختالفات درونی تيمها برای تقسيم کرسی دولت دارد .البته ،در
عرصه سياست چنين چيزی غيرقابل توقع نيست اما زمانی که به مهمترين مانع برای تشکيل حکومت تبديل میگردد،
پيامهای نگرانکنندهای را مخابره میکند.
يکی از اين پيامهای نگرانکننده اين است که آيا غنی وعبدهللا در تصميمگيریهای کالن سياسی ،امنيتی و اقتصادی همين
سان دچار اختالف نظر شده و کشور را به بنبست خواهند کشيد؟ افغانستان نياز به تصميمات جدی دارد که بدون شک
دارای تبعات سياسی و قضايی زيادی خواهد بود .اگر حکومت بهدليل اختالفات داخلی نتواند روی پاليسیها و عملکردها
به نتيجه برسد ،درآن صورت پيشبينی بحرانها کار دشواری نيست .با اينکه دو طرف تالش میورزند در روند
تصميمگيری به اصل مشوره و تصميمگيری مبتنی بررضايت دو جناح پايبند باشند اما در بلندمدت چنين روند دشوار و
پرمناقشه تصميمگيری ،ماشين دولت را دچار کندی وازکارافتادگی خواهد کرد .متاسفانه در تمام جهان حکومتهای ايتالفی
ناپايدار و ناکارااند .درسيستمهای پارلمانی امکانات سقوط حکومتهای ايتالفی و برگزاری انتخابات زودهنگام امر
معمولی است اما در افغانستان هرچند برگزاری انتخابات زودهنگام بهدليل سيستم رياستی منتفی است ولی بهنظر میآيد که
چانهزنیها و اختالفات داخلی ميزان ناکارايی حکومت را افزايش میدهد .افغانستان نيز از اين قاعده مستثنا نبوده مگر
اينکه يک تجربه جديد در تاريخ دموکراسیهای معاصر به ثبت رساند.
حکومت وحدت ملی در صد روز خود  ۹سفر خارجی انجام داده است .اين سفرها يا برای وارد شدن در تعامالتی که
افغانستان ازآن متاثر میشود بوده است يا هم برای جذب حمايت مجدد به سوی حکومت وحدت ملی .رييسجمهور غنی در
نخستين سفر خارجیاش همانطور که خود در زمان کارزارهای انتخاباتی وعده داده بود ،به عربستان رفت .ظاهرا اين
سفر برای ادای حج عمره بود .ولی رييسجمهور در حاشيه حج عمره با رهبران سياسی عربستان سعودی نيز ديدار کرد .
عربستان يکی از تاثيرگذارترين کشورها در افغانستان است .
جدا از جايگاه دينی عربستان که کعبه درآن کشورقراردارد ،اين کشوردرطول ساليان دراز به اشکال مختلف در افغانستان

حضور داشته است .بيشترحمايتهای مالی به مجاهدين در زمان مبارزه با تجاوز شوروی از سوی عربستان صورت
میگرفت و حتی گفته میشود اياالت متحده امريکا نيز بخش عمده کمکهای خود را از مجرای عربستان سعودی به
مجاهدين میرساند .حتی تعداد زيادی از عربها در جبهات جنگ همراه با مجاهدين حضور داشتند که تعدادی از آنان
بالی جان جهان شدند ،از جمله اسامه بنالدن .عربستان از جمله کشورهايی بود که به طالبان نيز کمکهای زيادی انجام
میداد .تا حدی که جزو معدود کشورهای جهان بود که رژيم طالبان را به رسميت شناخت.
پس از سقوط طالبان و حضور جامعه جهانی درافغانستان نقش عربستان درقبال افغانستان مقداری کمرنگ شد ولی اين
دوری ديری نپاييد و با حضور دوباره طالبان در گوشه و کنار افغانستان زمزمههای زيادی در مورد کمک مالی عربستان
به طالبان روی زبانها افتاد .به هرصورت عربستان در حال حاضر تالش دارد تا در افغانستان به بهانه حمايت از روند
صلح جای پای داشته باشد و اين مساله از ديد سياستمداران افغان دورنيست .به همين خاطر هرازگاهی سياستمداران افغان
از عربستان سعودی میخواهند تا برای صلح و ثبات افغانستان کاری بکند .رييسجمهور غنی در سفر ديگر خود به چين
رفت .چين امروزه يکی از کشورهای مهم سرمايهگذار در افغانستان به شمار میرود .در حال حاضر دو پروژه بسيار مهم
استخراج مس عينک لوگر و نفت و گاز شمال افغانستان را چين بهدست آورده است و اين دو پروژه عايدات هنگفتی را
نصيب افغانستان میکند.
درکنارآن حجم مبادالت تجاری با چين فوقالعاده باال است و میتوان گفت بخش اعظم واردات افغانستان از چين صورت
میگيرد .سفررييس جمهور غنی به چين در کنار تالش برای تثبيت جايگاه حکومت وحدت ملی نزد سياستمداران چين يک
پيام بزرگ ديگر نيز داشت وآن اينکه رييسجمهور ازدولت چين درخواست کرد تا در رابطه تامين صلح و ثبات در
افغانستان نقش بازی کند .احتماال اين پيام خيلی سريع مجاب شده باشد .زيرا همين چند روز پيش هياتی از طرف گروه
طالبان از قطر به چين رفته است وبا مقامات سياسی اين کشور گفتگو کردهاند.
هرچند تا هنوز بهطور واضح مشخص نيست که اين گفتگوها در چی زمينههايی بوده است ،ولی اين مساله میتواند
بهعنوان نخستين حرکت چين برای نقش بازی کردن در روند صلح افغانستان محسوب شود.
سفر به پاکستان نيز فارغ از دستآورد نمیتواند باشد .رييسجمهور برای اولين بار مستقيما به مرکز نظام امنيتی پاکستان
حضور يافت و در آنجا با فرماندهان مهم نظامی پاکستان از جمله رييس ستاد ارتش اين کشور در پشت درهای بسته
گفتگو کرد .هرچند افزايش حمالت انتحاری و گروهی طالبان به اهداف مختلف در کابل اين گمانهها را تقويت کرد که
گويا گفتگوهای پاکستان اثر آنچنانی نداشته است ،ولی پس از چندی بحثهايی پيرامون همگرايی پاکستان و افغانستان
برای مبارزه با تروريسم بار ديگر گفتگوهای محرمانه پشت درهای بسته راولپندی را متبارز ساخت.
پس از اين سه سفر ،رييسجمهور در يک بسته سفری به چهار کشور رفت .در اوايل ماه دسامبر رييسجمهور غنی برای
اشتراک در کنفرانس بين المللی لندن در مورد افغانستان به انگلستان رفت .او قبل از رفتن به انگستان توقف کوتاهی در
آذربايجان کرد و از آنجا به بلجيم رفت.
در بروکسل رييسجمهور غنی در نشست وزرای خارجه کشورهای ناتو اشتراک کرده و از لزوم حمايت ناتو از افغانستان
صحبت کرد .غنی در بروکسل نياز اصلی افغانستان را تامين ثبات و امنيت دايمی خواند و از ناتو خواست در اين رابطه
حکومت وحدت ملی را حمايت کنند .پس از نشست بروکسل آقای غنی در کنفرانس لندن اشتراک کرد و توانست بار ديگر

حمايت جامعه جهانی را با خود داشته باشد .غنی توانست کمک شانزده ميليارد دالری را که جامعه جهانی در کنفرانس
توکيو وعده داده شده بود ،در کنفرانس لندن نهايی کرده و تاييد آن را به دست بياورد.
شمارش معکوس برای پايان صد روز نخست حکومت وحدت ملی آغاز شده است ،اما اين حکومت تا حال نتوانسته حداقل
بخشی از کابينهاش را تکميل کند .اگر اين نقص جبران نشود ،بزرگترين ناکامی اشرفغنی وعبدهللا در صد روز نخست
خواهد بود؛ ناکامی ی که کل حکومت وحدت ملی را زير سوال میبرد .حکومت وحدت ملی برای ايجاد همگرايی بيشتر
ميان جريانهای سياسی عمده کشور ،ايجاد شد .با بحرانی شدن دور دوم انتخابات رياستجمهوری ،کشور در آستانه جنگ
داخلی قرار گرفت .اين نگرانی وجود داشت که نکند دولت افغانستان و نظم سياسی موجود از درون منفجر شود .حکومت
وحدت ملی پادزهری برای آن وضعيت بحرانی بود .در آن زمان گفته میشد که اشرفغنی بهعنوان يک چهره زيرک
وباهوش ،میتوانند اوضاع را بهسامان کنند و تجربه موفقی از حکومتداری به نمايش بگذارند .اما اگر موفق نشوند ،اين
فرضيه ابطال میشود .البته حکومت وحدت ملی ،کارکردهای مثبتی هم داشته که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد .بهعنوان
مثال اين دولت ،با ناتو و امريکا اسناد همکاریهای دفاعی و امنيتی امضا کرد .با اين کار در واقع نيروهای امنيتی
افغانستان بيمه شدند.
رييس جمهور پيشين ،از امضای اين اسناد امتناع کرد و اين امر روابط ميان کابل و کشورهای عضو ناتو را بهشدت متشنج
ساخت .حکومت وحدت ملی اين روابط را ترميم کرد .از زمان روی کار آمدن اين دولت ،هيچ دولتمرد غربی ،افغانستان
را کشوری فاسد نخوانده است .درهيچ همايش بينالمللی ازفساد و ناکارآمدی دولت افغانستان سخنی به ميان نيامده است .به
دوران افتادن دوباره پرونده کابلبانک ،هرچند بهصورت ناقص ،يکی از کارکردهای مثبت ديگر حکومت وحدت ملی بود.
دوران دوباره اين پرونده نشان داد که دزدهای دارايیهای مردم حتا در کشوری مثل افغانستان که در فهرست فاسدترين
کشورهای جهان است نيز ،از تعقيب عدلی معاف نمیشوند و باالخره عدالت اجرا میشود.
تالشهای حکومت وحدت ملی برای ايجاد همگرايی منطقهای و رسيدن به يک راهحل سياسی برای جنگ ،نيز سزاوار
ستايش است .دريچهای که برای بهبود روابط با پاکستان گشوده شده نيز ،درخور تحسين است ،اما معرفی نشدن کابينه،
همهچيز را تحتالشعاع قرار داده است .معرفی نشدن کابينه پيامدهايی داشته است که حتا بر زندگی روزمره مردم هم اثر
گذاشته است .بهعنوان نمونه ،کارايی و خدماترسانی نهادهای دولتی ،افت کرده است .بهدليل نبود وزير و مديريت
سرپرستی ،کسی دل به کار نمیدهد.
فساد مالی و اداری هم بدون هيچ واهمهای افزايش يافته است .هرچند برکناریهای اخير ،مقامهای حکومتی را تکان داده،
اما با آنهم ادارههای دولتی در نوعی بیسرنوشتی به سر میبرند .ماموران وزارتخانهها تصور میکنند که تکليف
وزارتخانه يا ادارهشان روشن نيست .امنيت نيز تا حدی از دوام بنبست کابينه متاثر شده است .اقتصاد و تجارت هم که
تعريفی ندارد .تصور میرفت که با پايان بنبست انتخابات ،تجارت رونق میگيرد ،اما بنبست کابينه بار ديگر وضعيتی
را خلق کرده است که تجارت رونق نمیگيرد .درست است که برخی از کشورها ماهها نخستوزير ،کابينه يا رييسجمهور
نداشتند ،اما کشور ما تحمل دوام بنبست اعالم کابينه را ندارد و مانند آن کشورها نهادهای نيرومند ندارد .اگر تا پايان صد
روز بنبست اعالم کابينه شکسته نشود ،بزرگترين ناکامی حکومت وحدت ملی رقم میخورد.

رهبران حکومت وحدت ملی که پس از جنجالهای زياد انتخاباتی و تالشهای بينالمللی موفق شدند تا حکومت ملی را
ايجاد کنند ،به تاريخ بيستونهم سپتامبر گذشته پس از مراسم تحليف ،رسما به کار خود آغاز کردند.
حکومت وحدت ملی در روزهای اول کار خود مبارزه با فساد اداری را در صدر برنامههای خود قرار داد .اشرفغنی در
مراسم تحليف خود به قاضیالقضات دستور داد تا تمامی نهادهای عدلی کشور را طی يک ماه مورد ارزيابی قرار داده و
سيستم مجازات و مکافات را در نهادهای عدلی حاکم سازد .غنی در اين مراسم گفت که نهادهای عدلی به فساد آغشتهاند و
فساد بايد از دامن قضا پاک شود .او همچنين گفت که بدون عدالت صلح تامين نمیشود و تامين عدالت نيازبه اصالح
نهادهای عدلی کشور دارد .اشرفغنی در نخستين سخنرانی خود بهعنوان رييسجمهور در مراسم تحليف گفت که او از
تمام صالحيتهای خود برای اصالح نهادهای عدلی و قضايی افغانستان کار خواهد گرفت .اما دو روز بعد از اظهارات
رييسجمهور در مورد فساد اداری در نهادهای قضايی کشور ،دادگاه عالی در برابر اظهارات رييسجمهور واکنش نشان
داد و در بيانيهای عالم کرد معلوماتی که در مورد نهادهای قضايی به رييسجمهور داده شده ،نادرست بوده است.
امضای پيمان امنيتی :حکومت وحدت ملی در نخستين روز کاریاش ،پيمان امنيتی با اياالت متحده امريکا را به امضا
رساند .همچنين چارچوب همکاریهای امنيتی ميان افغانستان و ناتو نيز همزمان با امضای پيمان امنيتی با امريکا ،توسط
نماينده حکومت وحدت ملی با نماينده غيرنظامی ناتو در کابل به امضا رسيد.
اشرفغنی وعبدهللا ،رهبران اصلی حکومت وحدت ملی ،پيش از برگزاری دور دوم انتخابات رياستجمهوری وعده داده
بودند که در نخستين روزهای کاریشان پيمان امنيتی با اياالت متحده امريکا را امضا میکنند.
بازخوانی پرونده کابلبانک :پس از امضای پيمان امنيتی با امريکا و ناتو ،اشرفغنی رييسجمهور افغانستان ،برای
رسيدگی به پرونده کابلبانک فرمان داد .اين فرمان که در اول اکتبر صادر شد ،در آن به محاکم افغانستان دستور داده شد
که طی يکونيم ماه فيصله نهايی خود را در مورد اين پرونده صادر کند .همچنين در اين فرمان از لویسارنوالی خواسته
شد تا طی پانزده روز تمام کسانی را که در سوءاستفاده از دارايیها و سپردههای بانکی مردم در کابلبانک نقش داشتهاند،
بازداشت کند .پس از صدور اين فرمان ،لویسارنوالی افغانستان اعالم کرد که نوزده نفر بهعنوان عامل اصلی بحران
کابلبانک شناسايی و تحت تعقيب قرار گرفتهاند.
کابلبانک که از جمله نخستين و بزرگترين بانکهای خصوصی افغانستان به شمار میرفت ،در نتيجه سوءمديريت
نزديک به سه سال پيش سقوط کرد .از اين بانک در حدود نهصد ميليون دالر از سپردههای مردم حيفوميل شد.
پرونده کابلبانک از بزرگترين و جنجالیترين فساد مالی در افغانستان به شمار میرود که محمود کرزی برادر حامد
کرزی رييسجمهور پيشين و حصين فهيم برادر قسيم فهيم ،از جمله سهامداران اصلی اين بانک بودند .همچنين اشرفغنی
در دومين روز کاریاش ،احمدضيا مسعود را بهعنوان نماينده فوقالعاده خود در امور اصالحات و حکومتداری خوب
معرفی کرد.
اشرفغنی از زمانیکه قدرت را از حامد کرزی تحويل گرفت ،تاحال چندين فرمان در بخشهای مختلف صادر کرده
است.
از جمله فرمانهای او ،سرپرست شدن وزرا و روسای ادارات مستقل است .غني در فرمانی که در روز اول اکتوبر صادر
کرد ،گفت که پس از اين وزرا و روسای فعلی تا معرفی کابينه جديد بهعنوان سرپرست کار کنند و حق مقرری و انفکاک

کارمندان تحت امرخود را ندارند .رييسجمهور غنی در دوم اکتوبر فرمان مشابه را در مورد واليان صادر کرد و به آنان
دستور داد که تا معرفی واليان جديد ،بهعنوان سرپرست کار کنند .رييسجمهور همچنين در ششم اکتوبر فرمانی در مورد
جلوگيری از اعمال نفوذ و به کارگيری واسطه در روند تعيينات منسوبين وزارت امور داخله صادر کرد.
مالقات با زندانيان :داکتر اشرفغنی  ،با پا گذاشتن به يازدهمين روز کاریاش ،به مالقات زندانيان پلچرخی کابل رفت.
اشرف غني از ساعت نه تا يازده شب چهارشنبه ،هشتم اکتوبر ،مصروف ديدار با زندانيان پلچرخی بود .براساس
اعالميهای که در سايت انترنتی دفتر رياستجمهوری منتشر شد ،آاشرف غني به تامين عدالت در قبال زندانيان تاکيد کرده
و به لوی سارنوالی دستور داد تا کمتر از يکهفته پروندههای تمامی زندانيان اين زندان را مورد بررسی قرار دهد و
گزارش نتيجه کارش را باالی ميز رييسجمهور بگذارد.
همچنين اشرفغنی احمدزی با تعيين يک مشاور خاص در بخش رسيدگی به حقوق محجوزين و محبوسين ،بخش معاونيت
نظارتی اين اداره را نيز ملغا کرده است .غني به تاريخ  ۱۵اکتوبر ،با صدور حکمی خليل زمر را بهعنوان مشاور خاص
خود در بخش رسيدگی به حقوق محجوزين و محبوسين مقرر کرد .همچنين در همين روز ،با صدور يک حکم ديگر،
جنرال حبيبهللا احمدزی را بهعنوان آمر امنيت خاص رياستجمهوری مقرر ساخت.
مصاحبه با جنراالن :اشرفغنی با جنراالن وزارتهای دفاع ،داخله و امنيت ملی نيز ديدار داشته است .اين ديدار که
سهشنبه ،چهاردهم اکتوبر صورت گرفت ،اشرفغنی در اين ديدار گفت جنراالنی که میخواهند ترفيع کنند ،قبل از آن بايد
هر کدامشان با وی مصاحبه نيم ساعته داشته باشند .براساس اعالميهای که در سايت دفتر رياستجمهوری منتشر شده ،پس
از اين در انتخاب نيروهای امنيتی ما شايستهساالری در نظر گرفته میشود .آنعده کسانیکه به جنرالی ترفيع میکنند ،خودم
با هر يکشان مصاحبه نيم ساعته خواهم داشت .
اشرفغنی در ده روز نخست کاری خود اداره امور و رياست داراالنشای شورای وزيران را با دفتر رياستجمهوری نيز
ادغام و تمامی روسای اين اداره را برکنار کرده بود ،شانزده رييس جديد بهجای روسای قبلی اين اداره مقرر کرد.
رييسجمهور جديد افغانستان ،ديدارها و گفتگوها با مسووالن واليتی را نسبت به رييسجمهور پيشين بيشتر کرد و اکثر اين
ديدارها و گفتگوها از طريق ويديو کنفرانسها صورت میگيرد .اشرفغنی احمدزی در جريان هفته سوم کاری خود
چندين ويديو کنفرانس با مسووالن محلی واليات داشته است.
توزيع نمرات به آموزگاران :اشرفغنی در هفدههمين روز کاریاش بهعنوان رييسجمهور ،همچنين به تمامی واليان
دستور داد تا شش ماه آينده به آن عده از معلمينی که تاکنون نمرات رهايشی توزيع نشده ،يک نمره رهايشی توزيع کنند.
غني که روز پانزدهم اکتوبر در مراسم گراميداشت از روز معلم سخن میگفت ،به نهادهای امنيتی نيز دستور داد تا تمامی
ملکيتهای مربوط به وزارت معارف را توسط زورمندان و غاصبان زمين غصب شده است به اين وزارت باز گردانند.
رييسجمهور در جريان هفته سوم کاریاش ،ديدارهای جداگانهای با اقشار مختلف جامعه داشته است .مسووالن شرکتهای
مخابراتی ،اعضای اتحاديه صرافان سرای شهزاده شهر کابل ،مسووالن نهادهای جامعه مدنی و رسانهها از جمله اقشاری
هستند که تاکنون با رييسجمهور ديدار داشته و در باره مشکالت و راههای حل زمينههای کاری خود با گفتگو کردهاند.
بهبود وضعيت شهر کابل :اشرفغنی شام روز  ۱۷اکتوبر ،در يک همايشی با مسووالن شهرداری کابل و اعضای
نهادهای جامعه مدنی ،روی بهبود وضعيت شهر کابل تاکيد کرد و گفت که توسعه اين شهر را به مزايده بينالمللی

میگذارد .اين همايش که بهمنظور چگونگی تطبيق ماسترپالن ،حفظ و مراقبت شهر کابل برگزار شده بود ،آقای احمدزی
در آن گفت وضعيت فعلی پاسخگوی نيازهای موجود نيست و نمیتواند نمايندگی از پايتخت يک کشور کند.
رييسجمهور در اين مراسم به شهردار وقت کابل دستور داد که برنامههای جامعی را بهمنظور بهبود وضعيت در شهر
کابل اتخاذ نمايد .او همچنين از شهرداری کابل خواست تا حساب خود را مقامهايی که در منطقه شيرپور شهر کابل منازل
مجلل رهايشی ساختهاند ،تصفيه کند .اشرفغنی احمدزی خطاب به شهردار کابل گفت« :قسطهای خود را بگيريد،
شيرپور تکرار نمیشود و هر کسیکه در شيرپور قسط دارد ،اقساط خود را میدهد».
اشرفغنی در بيستمين روز کاریاش با رجب طيب اردوغان رييسجمهور ترکيه ،موافقتنامه همکاریهای طوالنی مدت
امضا کرد .اين موافقتنامه در جراين سفر اردوغان  ۱٨اکتوبر درکابل به امضا رسيد.
کارکردهای بيست روز نخست ،بازار شايعات را نيزگرم ساخته بود .دراين بازار موضوعات خيلی جالب و
دلخوشکنندهای زبان به زبان میشد .ازجمله اين شايعات اين بود که گفته میشد اشرفغنی در يک شب دو بار به شفاخانه
سردار محمد داوود مراجعه کرده و رييس و چهل تن از داکتران اين شفاخانه را برکنار کرده است .براساس شايعات
مطرح شده ،غنی بار اول در ساعتهای اول شب در اين شفاخانه مراجعه میکند و میبيند که وضعيت مناسبی در اين
شفاخانه حاکم است .اما بار دوم که در نيمههای شب به اين شفاخانه میرود ،میبيند که يک داکتر هم حضور ندارد
وضعيت خيلی بدی درآنجا حاکم است .مسووالن اين شفاخانه بار اول از تصميم رييسجمهور برای ديدار از شفاخانه با
خبر بوده و به همين دليل تمام کارمندان و داکتران حاضر بودهاند ،اما زمانیکه رييسجمهور شفاخانه را ترک میکند،
رييس شفاخانه و ديگر داکتران شفاخانه را ترک میکنند و به خانههای خود میروند.
همچنين يکی از شايعات اين بود که رييسجمهور در يکی از شبها از يک چهار راهی در کابل عبور میکند و میبيند که
يک مامور ترافيک به کارش ادامه میدهد .رييسجمهور پهلوی مامور ترافيک توقف میکند و از او سوال میکند که چرا
تا نيمه شب کار میکند .مامور ترافيک جواب میدهد که آمر حوزه امنيتی به او دستور داده است .رييسجمهور به ديدار
آمر حوزه امنيتی میرود اما میبيند که او در محل کارش حاضر نيست .رييسجمهور در همين زمان ،مامور ترافيک را
آمر حوزه مقرر کرده و آمر حوزه را برکنار میکند.
اين شايعات و دهها شايعه ديگر در بيست روز کاری حکومت وحدت ملی در ميان شهروندان کابل زبان به زبان میشد،
اما هيچ يک از اين شايعات توسط رسانهها گزارش نشد و همچنين مقامهای دولتی نيز در مورد آن چيزی نگفتند.
رهبران حکومت وحدت ملی پس از بيست روز آغاز به کارشان ،بيشتر به سفرهای خارجی و ديدار با برخی از مقامهای
کشورهای خارجی اکتفا کرده و دست به تغييراتی در داخل حکومت نزدند.
ديدار با دوست و دشمن :اشرف غني در بيستويکمين روز کاریشان ،با سرتاج عزيز ،مشاور امنيت ملی نخستوزير
پاکستان در کابل ديدار و گفتگو کردند .اين ديدار روز يکشنبه ۱۹ ،اکتوبر ،در نتيجه سفر مشاور امنيت ملی نخست وزير
پاکستان در کابل ،صورت گرفت.
دوسيه اختالس وزيران پيشين :همچنين در بيستوسومين روز کاری حکومت وحدت ملی ،لویسارنوالی اعالم کرد که
دوسيه پنج تن از وزيران دوره حکومت حامد کرزی را برای بررسیهای بيشتر به دادگاه عالی فرستاده است .سارنوالی
همچنين اعالم کرد که دوسيههای شماری از وزيرای ديگر نيز در حال تکميل شدن است.

محمدامين فرهنگ ،وزير پيشين تجارت ،عنايتهللا قاسمی و حميدهللا قادری وزيران پيشين ترانسپورت ،صديق ايشان،
وزير پيشين معادن و صنايع و جليل شمس ،وزير پيشين اقتصاد از جمله وزيران کابينه حامد کرزی هستند که متهم به
اختالس و سوءاستفاده از مقام دولتی شدهاند .لویسارنوالی دوسيههای اين افراد را جهت انجام بررسیهای بيشتر به دادگاه
عالی فرستاده است.
در بيستوپنجمين روز کاری حکومت وحدت ملی ،عبدالسالم عظيمی قاضیالقضات و سرپرست دادگاه عالی افغانستان
استعفا داد .براساس اعالميهای که توسط دفتر رياستجمهوری منتشر شد ،رييسجمهور استعفای قاضیالقضات را پذيرفت
و بجای آن عبدالرشيد راشيد عضوی دادگاه عالی را بهعنوان سرپرست اين دادگاه مقرر کرد.
اشرفغنی روز جمعه ۲۴ ،اکتوبر ،در جلسه کابينه بودجه ملی سال مالی آينده خورشيدی را نيز مورد تاييد قرارداد.
وزارت ماليه افغانستان ،برای سال مالی آينده ۴۲۲ ،ميليارد افغانی بودجه که از اين رقم  ۲٨۲ميليارد افغانی برای بودجه
انکشافی و  ۱۴٠ميليارد برای بودجه عادی در نظر گرفته است .براساس اين طرح که توسط کابينه مورد تاييد قرار
گرفته ،کسر بودجه سال مالی آينده افغانستان  ۱٠٫۴ميليارد افغانی پيشبينی شده است.
کابينه افغانستان همچنين به وزارت ماليه دستور داد تا با در نظر داشت تعهدات کشورهای تمويلکننده بودجه انکشافی سه
سال آينده نيز ترتيب کند.
سفری برای دعا :اشرفغنی در بيستوپنجم اکتوبر ،در بسيتوهفتمين روز کاری حکومت وحدت ملی ،نخستين سفر
خارجیاش را بهعنوان رييسجمهور آغاز کرد .او در نخستين سفر خود برای ادای حج عمره به عربستان سعودی رفت.
هرچند دفتر رياستجمهوری افغانستان هدف از اين سفر را ادای حج عمره اعالم کرد ،اما رييسجمهور در اين سفر يک
هيات سياسی را نيز رهبری میکرد .غنی دراين سفر ،با برخی از مقامهای دولت عربستان ديدارودرمورد گسترش روابط
ميان دوکشور گفتگو کرد .رييسجمهور غنی پس از برگشت از زيارت خانه خدا ،بيستوهفتم اکتوبر ،در شام بيستونهمين
روز کاریاش ،در راس يک هيات دولتی و غيردولتی عازم چين شد .غنی سفر چهارروزهاش به چين را بهمنظورگسترش
روابط اقتصادی و سياسی ميان کابل و بيجينگ آغاز کرد.
اشرفغنی درماه نخست کاریاش فرمانهای متعددی را مبنیبر اصالحات در ادارات حکومتی و مبارزه با فساد اداری
صادر کرد .اما در ماه دوم کاریاش ،کمتر دست به صدور فرمان زد و بيشتر به کارهای سياسی مصروف شد.
حذف «احمدزی» :اشرفغنی درآغاز دومين ماه کاریاش بهعنوان رييسجمهور ،دست به يک اقدام خالف انتظار زد.
دفتر رياستجمهوری با ارسال نامهای به ادارات دولتی ،از آنها خواست تا پس از اين در مکاتبات رسمی و ديپلوماتيک
خود ،رييسجمهور را تنها « محمداشرفغنی» بخوانند .دفتر رياستجمهوری در اين نامه خود گفت که براساس اسناد
معتبر و رسمی ،نام و هويت رييسجمهور تنها محمد اشرفغنی است.
پيش از اين رييسجمهور جديد افغانستان ،بهنام اشرفغنی احمدزی شناخته میشد اما او با فرمان جديدش ،پسوند
«احمدزی» را از نام خود حذف کرد .غنی که تا نزديک به يک دو ماه پيش مشهور به «احمدزی» بود و با همين پسوند
مبارزات انتخاباتی را خود را به پيش برد.
ديداری بدون آمادگی :اشرفغنی به تاريخ سوم نوامبر ،بدون آمادگی و اعالم قبلی ،بهمنظور بررسی وضعيت
توقيفشدگان ،به نظارتخانه واليت کابل رفت .براساس اعالميهای که توسط ارگ رياستجمهوری منتشر شد ،آقای غنی

ضمن تاکيد بر تامين عدالت خطاب به زندانيان گفت :اگر بیگناه هستيد و محکمه برایتان برايت میدهد ،حق اعاده حيثيت
داريد و دولت مسوول است که از شما معذرت بخواهد  .رييسجمهور افغانستان همچنين در ديدار با توقيفشدگان در
نظارت خانه واليت کابل خطاب به مسووالن گفت که وظيفه پوليس کشف جرم است و اسناد آن بايد براساس قانون ترتيب
گردد و تاکيد کرد که اگر بعد از اين ادعای توقيفشدگان غلط ثابت شود ،مورد مجازات قرار خواهند گرفت.
به تاريخ ششم نوامبر ،اشرفغنی پس از ديدار و گفتگو با ينس ستولتنبرگ سرمنشی جديد ناتو در کابل ،در يک کنفرانس
خبری مشترک ظاهر شد .غنی در اين کنفرانس اعالم کرد که پس از ختم سال  ۲٠۱۴ميالدی ،بجز از نيروهای امنيتی
افغانستان ،نيروهای بينالمللی مستقر در اين کشور ،حق استفاده از سالح را ندارند .رييسجمهور غنی گفت« :بعد از ۳۱
دسامبر سال  ،۲٠۱۴تنها و تنها قوای افغانی مسووليت استعمال سالح را در افغانستان خواهند داشت .اما معنی  ۳۱دسامبر
سال  ۲٠۱۴ختم همکاری ما با ناتو نيست بلکه آغاز يک مرحله جديد است».
دوسيه کابلبانک :در نيمه اول ماه دوم کاری اشرفغنی ،پرونده کابلبانک نيز مورد رسيدگی قرار گرفت .اشرفغنی در
نخستين روزهای کاریاش دستور داده بود تا در مدت چهلوپنج روز عامالن بحران کابل بازداشت و محاکمه شوند.
دادگاه استنياف واليت کابل ،به تاريخ يازدهم نوامبر ،در دومين جلسه خود ،تمام دارايیهای متهمان اختالس از کابلبانک
را مسدود و روسای سابق کابلبانک را به دهسال زندان و پرداخت تمامی پولهای اختالس شده محکوم کرد.
در اين دادگاه ازغالم داوود نصيب ،حياتهللا کوکچه ،تاسيسات نفتی حيرتان ،کابل نفت ،شرکت هوايی پامير ،گلبهار
حبيبی ،حاجی محمد طاهر ظاهر ،محمود کرزی ،محمدحصين فهيم ،صوفی نثاراحمد ،شکرهللا شکران ،ملک جان،
عبدالغفار داووی ،اخترگل ،محمدطاهر ،گلبهار تاور ،صرافی شاهين ،آريانا استيل ،ظاهر گروپ و گاز گروپ بهعنوان
متهمان پرونده اختالس کابلبانک نام برده شد .هرچند اين دادگاه نهايی نبود ،اما براساس حکم دادگاه استيناف کابل ،تمام
دارايیهای منقول و غيرمنقول افراد متهم مطابق قانون ،تشخيص و تا پرداخت تمامی بدهیهای کابلبانک مسدود میشود
و تاخير محکومان در پرداخت بدهیهای بانک باعث پيگرد قانونی آنان خواهد شد.
دادگاه استيناف ،شيرخان فرنود ،رييس پيشين هيات مديره کابلبانک را به جرم پولشويی و اختالس به  ۱٠سال زندان و
پرداخت  ۲۳۷ميليون دالر پول اختالس و  ۹۶ميليون دالر تکتانه اين پول محکوم کرد و همچنين که قاضی او را ملزم به
پرداخت  ۳۳۴ميليون دالر دانست.
خليلهللا فيروزی ،رييس پيشين هيات عامل کابلبانک نيز به جرم پولشوی و اختالس به دهسال زندان محکوم شد و بايد
 ۱۳۷ميليون دالر پول اختالس شده و مبلغ  ۵۹ميليون دالر بهره آن را که در مجموع  ۱۹۶ميليون دالر میشود پرداخت
کند .عالو بر آنان تمام اموال منقول و غيرمنقول خليلهللا فيروزی و شيرخان فرنود نيز بايد براساس حکم محکمه ابتدايی
توقيف شود .در همينحال ،لوی سارنوالی اعالم کرد افرادیکه دردادگاه استيناف محکوم شناخته شدند ،فيصله دادگاه را
نپذيرفته و از همين رو ،پرونده کابلبانک به دادگاه عالی فرستاده میشود .عبدالبصير عزيزی ،سخنگوی لویسارنوالی ،به
تاريخ بيستوپنجم نوامبر گفت که با ارسال پرونده کابلبانک به دادگاه عالی ،اين دادگاه تصميم نهايی را خواهد گرفت.
سفر به پاکستان :اشرفغنی نخستين سفرش را به پاکستان بهعنوان رييسجمهور افغانستان ،به تاريخ چهاردهم نوامبر آغاز
کرد .سفر دو روزه آغنی به اسالم آباد ،به دعوت رسمی نوازشريف نخستوزير پاکستان صورت گرفت.

در اين سفرغنی را شماری از مقامهای ارشد حکومتی همراهی کردند .هدف اصلی اين سفر ،چگونگی ترغيب پاکستان
بهمنظور آغاز گفتگوهای صلح ميان دولت افغانستان و طالبان بود.
افزايش حمالت تروريستی :پس از سفر اشرفغنی به پاکستان ،حمالت تروريستی در افغانستان به ويژه در شهر کابل
افزايش چشمگيری داشته است .شهر کابل در جريان صد روز نخست ،شاهد حوادث تروريستی زيادی بوده است.
در يکی از اين حوادث تروريستی ،شکريه بارکزی عضوی مجلس نمايندگان افغانستان در کابل هدف قرار گرفت و زخمی
شد .اين حادثه که به تاريخ شانزدهم نوامبر اتفاق افتاد ،در آن دو غيرنظامی به شمول يک دختر دانشجو کشته و سیودو
تن ديگر زخمی شدند .همچنين در يکی ديگر از اين حوادث ،دو سرباز نيروهای ناتو در کابل کشته شدند .فردای آن روز،
هفت سرباز نيروهای اردوي ملی در نتيجه انفار ماين زخمی شدند.
همچنين به تاريخ بيستوسوم نوامبر يک حادثه تروريستی خونين در واليت پکتيکا اتفاق افتاد .اين حادثه که در يک ميدان
ورزشی هنگام تماشای بازی واليبال اتفاق افتاد ،نزديک به پنجاه کشته و شصت زخمی برجای گذاشت .تمام قربانيان اين
حادثه تروريستی غيرنظاميان بودند .زخميان اين حادثه تروريستی به کابل منتقل شده و مقامهای ارشد حکومتی از جمله
رييسجمهور و رييس اجرايی به عيادت زخميان به شفاخانه رفتند.
همچنين روز پنجشنبه ۲۷ ،نوامبر ،يک موتر حامل کارمندان سفارت بريتانيا در کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت.
مقامهای امنيتی اعالم کردند که در اين حادثه تروريستی ،پنج نفر کشته و سیوچهار تن ديگر زخمی شدند.
اشرفغنی در روزهايی که بهدليل ناکامیاش در معرفی اعضای کابينه جديد سخت مورد انتقاد قرار داشت ،سهشنبه۲۵ ،
نوامبر ،برای شرکت در هجدهمين اجالس همکاریهای منطقه جنوب آسيا ،سارک ،به نيپال رفت.
اشرفغنی در نخستين روزهای کاریاش وعده داده بود که طی چهلوپنج روز اعضای کابينه جديد را معرفی میکند .اما
حاال از مهلت رييسجمهور نزديک به دو ماه میگذرد ولی تاکنون از اعضای کابينه جديد خبری نيست.
رهبران حکومت وحدت ملی ،تمامی وزرا ،واليان و فرماندهان پوليس را بهعنوان سرپرست تعيين کردند .براساس قانون،
ادارات نمیتوانند بيشتر از دو ماه توسط سرپرست اداره شوند.
پس از آنکه رهبران حکومت وحدت ملی در معرفی اعضای کابينه جديد ناکام ماندند و معياد قانونی سرپرستان
وزارتخانه نيز به پايان رسيد ،مجبور شدند که معينان ارشد وزارتخانهها را بهعنوان سرپرستان جديد وزارتخانهها
معرفی کنند .تاحاال وزارتخانهها توسط معينان سرپرست رهبری میشوند .در نيمه اول ماه قوس گذشته ،رهبران
حکومت وحدت ملی با جمعی از سرپرستوزيران ،برای شرکت در کنفرانس بينالمللی لندن ،به انگليستان رفتند .اين
کنفرانس يک روزه که به تاريخ سيزدهم قوس برگزار شد ،در آن کشورهای تمويلکننده به دولت افغانستان وعده دادند که
به همکاریهایشان به اين کشور پس از خروج نيروهای بينالمللی ادامه میدهند.
اشرفغنی رييسجمهور  ،در اين کنفرانس طرحهای آينده خود را ارايه کردند .رييسجمهور غنی از جامعه جهانی
خواست تا با پايان ماموريت اين کشورها ،افغانستان را رها نکنند.
روز سهشنبه ۲۵ ،قوس ،رييسجمهور بهمنظور ديدار با روسای قومی و بررسی وضعيت باشندگان پکتيکا به اين واليت
سفر کرد .هدف اصلی سفر رييسجمهور به اين واليت ،بررسی رويدادهای اخير ولسوالیهای ارگون و يحياخيل و همچنين
رسيدگی به پيشنهادات و مشکالت مردم در اين واليت بود .همچنين با صد روز نخست کار حکومت وحدت ملی ،تشکيالت

رييس اجرايی نهايی شد .پس از نهايی شدن تشکيالت ،رياست اجرايی تشکيالت خود را مشخص ساخت .چند قانون از
جمله قوانين حق دسترسی به معلومات و احصاييه نيز توسط رياستجمهوری توشيح شد.
به تاريخ ششم جدی ،اشرفغنی با سفر به واليت هرات ،شماری از مقامهای محلی اين واليت را برکنار کرد.
رييس سارنوالی ،فرماندهان ولسوالیها ،شماری از کارمندان گمرک و شمار ديگر از کارمندان ادارات محلی از جمله
افراد برکنار شده بودند .بر اساس دستور اشرفغنی ولسوالهايی که بدون شرکت در روند رقابتی ،به اين پستها گماشته
شدهاند نيز ،برکنار شدند .او در يک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت که به تمامی مسووالن امنيتی در هرات دستور
داده است تا مشکالت امنيتی در اين شهر را پايان دهند و هر سه ماه به نمايندگان نهادهای مردمی در هرات ،گزارش
بدهند.
انتقال مسووليتهای امنيتی :به تاريخ هفتم جدی ،دو روز پيش از پايان ماموريت رزمی نيروهای بينالمللی در افغانستان،
اين نيروها رسما به ماموريت نظامی خود در کشور پايان دادند .با پايان يافتن ماموريت رزمی نيروهای بينالمللی در
کشور ،حکومت افغانستان به همين مناسبت مراسم ويژهای برگزار کرد.
اين مراسم که روز جمعه ۱۲ ،جدی ،برگزار شد ،در آن اشرفغنی رييسجمهور کشور ،به کشورهای همسايه و منطقه
هشدار داده گفت در صورتیکه به تامين صلح و ثبات در افغانستان همکاری نکنند ،باهم غرق خواهيم شد .او با تاکيد بر
اينکه افغانستان پنجهزار سال زندگی کرده و پنج هزار سال ديگر زندگی خواهد کرد ،افزود که تالطم در افغانستان منجر
به تالطم در تمام آسيا خواهد شد .اشرفغنی رييسجمهور کشور ،در اين مراسم از نيروهای امنيتی ابراز قدردانی کرد و
گفت که پس از اين تنها نيروهای امنيتی افغانستان مسووليت انحصار و استعمال مشروع قوا را دارند .بهگفتهی او ،پيش از
اين ،صالحيت استفاده از قوای نظامی در افغانستان مشترک بود ،اما با پايان يافتن کامل انتقال مسووليتهای امنيتی ،اين
مسووليت تنها به عهده نيروهای امنيتی داخلی است.
اشرف غني ميگويد:هرکسی که با نظام مشکل داشته باشد مخالفت سياسی دارد ،مخالف سياسی به مخالف مسلح بدل ميشود
از اين جهت بايد وضاحت داشته باشيم ديدگاه اختالفات سياسی در برداشت وجود دارد اگر اين را قبول نکنيم چرا صلح
ميخواهيم؟ صلح را با کسی نميکنيم که ديدگاه مشترک سياسی داشته باشيم ما افغانها هم از نگاه وطن پرستی ،از نگاه
اعتقاد به دين مبين اسالم و از نگاه آينده ديدگاه مشترک داريم اما بر اين که دولت چی رقم تشکيل شود چی وظايفی را
انجام بدهد و يا به چی شکل جامعه ای ما اداره شود نظريات مختلف در جامعه ما وجود دارد.
سی و شش سال جنگ ،مهاجرت ،زياده از سه ميليون مهاجر در ممالک همجوار ،زياده از يک ميليون مهاجر در ممالک
اروپايی و امريکايی و غيره ،زياده از يک ميليون بيجا شده ای داخلی آيا انعکاس کننده از اين نيست که نظريات مختلف
وجود دارد دليل از اينکه حکومت وحدت ملی تشکيل شده است از خاطر چيست؟ از خاطر اينکه از اختالفات جلوگيری
شود به اجماع سياسی برسيم و چرا اعضای حکومت وحدت ملی تان خاصتا ً عبدهللا و من تأکيد داريم که راه حل اساسی
يک راه حل سياسی است .ما ميخواهيم که طفل ما وقتيکه ازخانه ميبرآيد مصئون باشد که دوباره به خانه ای خود برمی
گردد ما ميخواهيم که جوان ما به شکل رضا کاردر اردوی ملی خدمت ميکند واز وطن دفاع ميکند اطمينان داشته باشد در
موتری که سوارميشود اين موتر اين را به محل کارش ميبرد و دوباره به کاغوش ميبرد.ما از خون خسته هستيم و
ميخواهيم خون را ختم کنيم و راه ختم از اين به هرکسی که به افغانستان واحد عقيده دارد صلح است معلومدار کسانی که

ميخواهند که افغانستان را به ميدان جنگ مفکوره های واهی بدل کنند مقابل آنها با صف واحد و با عظم راسخ ايستاد
ميشويم.

ادامه دارد...

