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م ،نعیم بارز

جنگساالران و مافیا،
در جدال قدرت
با اشرف غنی ،به آقای کرزی رو آورده اند!
مسألـۀ نزدیک شدن انتخابات ولسی جرگه و به تعقیب آن انتخابات ریاست جمهوری ،جنگساالرها ،مافیای مواد مخدر،
غاصبین زمینهای دولتی و ملکی و فساد پیشگان اداری همه میدانند که هرگاه آقای اشرف غنی برای چهار سال دیگر
بریاست جمهوری برجا بماند بی تردید هریک هستی و دارایی و جایگاه سیاسی شان را از دست خواهند داد.
لذا با این درک به دنبال رویای دل انگیز پس از سقوط رژیم طالبان هستند که با همه بی کفایتی زیر نام ریاست
جمهوری آقای کرزی در تمام نهاد های قدرت قرار گرفتند و بال معطلی از چور زمین شیرپور آغاز تا به تاراج بردن
نه صد میلیون دالر دارایی عامۀ کابل بانک و حتی اخیرا ً دزدی آشکار رئیس ولسی جرگه از بودجه رسمی نهاد
مذکور که خود علنا ً از تاالر پارلمان به آن دزدی اعتراف و گفته حاضر است پول مذکور را دو باره تحویل دهد.
گرچه همان طوری که بارها نوشته ام در موضع ملی و صداقت اخالقی آقای کرزی و چند تای دیگر از همکاران
انگشت شمار وی چون آقای دوکتور رنگین دادفر سپنتا شک و تردیدی نیست ،اما از بعضی اشتباهات سنگین آقای
کرزی که روز تا روز منجر به تشدید فساد در کشور گردید نمی توان چشم پوشید .مثالً هیچگاه چه در دور اول
ریاست جمهوری خود و چه در دور دوم کسانی را که بار ها و آشکارا دچار خیانت و جنایت شده بودند با قاطعیت
مورد باز پرس و محکمه قرار نداد بلکه فقط یگان دفعه یکی را به جای مفسد و خائن دیگری تغییر و تبدیل می نمود،
یعنی والی قندهار را به ننگرها و از ننگرها را به قندهار و یا دیگران را در جاهای دیگر تعیین می نمود که هچ
تأثیری در وضع بهبود ادارات کشور نداشت.
یا مثالً پس از کشته ش دن برهان الدین ربانی پسر وی را که به اصطالح از دهنش بوی شیر می آمد و در مسایل
شاخت جامعه و سیاست ملی و بین المللی چیزی نمی دانست مگر برای خوش ساختن اعضای حزب جمعیت او را به
صفت میراث خوار پدرش رئیس شورای صلح مقرر کرد که بعداً وی را به حیث وزیر خارجه معرفی نمود که تا
امروز هم به نام سرپرست وزارت خارجه سرجای خود قرار داشته و هر زمان با استفاده از به راه اندازی جلسات،
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تظاهرات و همدستی با عناصر مخرب از هیچ نوع تخریب دولت و به خصوص رئیس جمهور غنی لحظه ای کوتاهی
و دریغ نورزیده است.
همچنان از موضع به اصطالح پشتون والی چند تایی مثل کریم خرم رئیس دفتر و جناب فیضی سخن گوی ریاست
جمهوری را که تمایل شان به پاکستان و ضدیت شان به دولت و رهبران امریکا معلوم بود ،به توطئه ها و حرف های
شر اندازی شان گوش فرا می داد و به نام رفقای وفادار تاکنون نیز آنها را در کنار خویش نگاه داشته است .باید گفت
همین ها بودند که تا حدود زیادی روابط سیاسی کرزی را با رهبران امریکا به ضرر کشور خراب کردند.
مهمتر از همه باید گفت از آغاز تا پایان کار در مقام ریاست جمهوری موضع سنت گرایی آقای کرزی کاهش و تغییر
الزم نیافت و یا تا امروز نخواست طور مستقیم و یا غیر مستقیم در جهت ایجاد و حمایت از جوانان تحصیل کرده
یک تشکل را به وجود آورد که طبق اساسات دیموکراسی ،مورد حمایت مردم قرار گیرد.
در اثر همین کمبود یک حزب ملی که هزاران جوان تحصیل کرده و خواهان آزادی و ترقی انتظار آن را داشتند اما
از عدم سازماندهی اکثرا ً جوانان تحصیل کرده کشور یا به خارج فرار کردند و یا در داخل کشور بیکار و بی روزگار
در وضعیت سر در گمی و مایوسی به سر می برند و باالخره طوریکه دیده می شود در این روز ها آقای کرزی با
وجود شناخت عمیق از مجرمین و جنایتکاران ،جنگساالران و مافیا از آنها در خانه اش دعوت می نماید تا به خیال
اینکه بار دیگر با همین دار و دسته به همان جایی برگردند که چند سال قبل قرار داشتند.
آقای کرزی بمردم پاسخ دهد که این ائتالفیون از عناصر مافیایی و مخرب که همه مردم شاهد خیانت و جنایات شان بوده
اکنون با کدام دانش سیاسی ،علمی و اخالقی تحول مثبت نموده اند و یا باصطالح با کدام آب زمزم خود را شست و شو
نموده اند که آقای کرزی میخواهد بار دیگر برای رسیدن بمقام ریاست جمهوری ،رهبری این آنهارا به عهده گیرد؟
و در مورد رئیس جمهور اشرف غنی :درست است که در بعضی موارد از خود عصبیت نشان می دهد اما از نظر
دانش و عشق و عالقه به ترقی کشور هیچ کم و کاست از هیچ افغان دیگر ندارد .او با وجود به اصطالح «حکومت
وحدت ملی» شدیدا ً تشنج زا با نهایت حوصله مندی کوشیده حتی اال مکان از درگیری های لفظی و اعتصابات و
مظاهرات شرر بار و غیر موجهه جلوگیری کرده تا منجر به خونریزی و بی ثباتی کشور نشود و با آنکه جناح های
مخالف هرآن کوشیده سر راه و روش او موانع خلق کرده اند ،مگر رئیس جمهور غنی به رفع آن تالش کرده بالنسبه
ثبات کشور را حفظ نماید و با وجود کم شدن کمک های خارجی او سعی کرده کار پروزه های زیر بنایی و اقتصادی
از فعالیت باز نمانند ،وی ادارات ملکی را با نیروهای جوان و تحصیل کرده به خوبی باز سازی کرده و از حق
نگذریم که رئیس جمهور غنی توانسته در بخش نظامی صد ها جنرال غیر مسلکی و به اصطالح پوپکی را از اردو
و پولیس به تقاعد سوق داده و جای شان را با افراد مسلکی جوان پر نموده است که یک نمونه خوب آن وزیر دفاع
جوان و تحیلکرده است.
به هر صورت احساس می شود رفته رفته مقاومت کم نظیر پولیس و اردوی ملی افغان دولت های تروریست پرور
و دشمنان افغانستان را تا حدودی به این نتیجه رسانده که از طریق جنگ نمی توانند مثل گذشته رژیم طالبی را در
این کشور مستقر نمایند.
من فعالً در اینجا در همین حد بسنده می کنم اما بعدا ً در این ارتباط عمیق تر و بیشتر خواهم پرداخت.
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