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 30/08/2016                    عارف عباسی
 

 دارد،  افغانستان در سردرگمی و بی سروسامانی قرار

 آیا این حالت دلخواه حامد کرزی است؟
 

 خیال است؟چرا کرزی چنین می کند؟ واقعاً چه منظوری او را اندر 

 دومبخش 

 

 اگست افتخار نشر را در سایت ملی و صلح آمیز 26به ارتباط مقالۀ مبسوط روزنامۀ نیویارک تایمز که به تأریخ 

آریانا افغانستان پیدا نمود، و محتوی راپور توضیح فعالیت های روزمرۀ سیاسی و اجتماعی رئیس جمهور متقاعد 

افغانستان آقای حامد کرزی است، یقیناً هر ذهن کنجکاو عالقمند اوضاع پریشان وطن را وا می دارد تا بداند که در 

ویی را به دل می پروراند؟ و هدف او از این تحریکات این حالت مخمسه بار و بحرانی مملکت، آقای کرزی چه آرز

 و مداخالت چیست؟ 

توقع از کرزی این بود که کلیه خبط و خطای سیزده سال حکومت خود را عادالنه زیر و رو نموده رستگاری از 

 ونو سی ملی تحیث سجدۀ سهو، طلب بخشایش از دربار الهی نماید که با مقدرات یک مملکه معاصی پارینه و ب

باشندۀ آن بی باکانه، ظالمانه و خائنانه بازی نمود،  دوران بازنشستگی را که مؤاخذه نشد و به کیفر اعمال خود نرسید 

استراحت نموده با تخصیصیۀ معتنابه ماهانه و خانۀ مجلل دولتی عزلت سیاسی برگزیده با سیر  با شکران از خداوند

سال زمام داری اش را بررسی می  13ج ئلی زندگی اکثریت مردم نتااهدۀ عمسفر به اطراف و اکناف مملکت و مش و

اگر گوشه گیری آزارش می داد،  امکانات بس وسیع برای مصروف  حال خودش می گذاشت.ه مملکت را ب کرد و

حیث یک میانجی خوب برای رفع منازعات و اختالفات بین ه خدمت به وطن برایش میسر بود که ب نگهداشتن خود و

القومی، ایراد بیانیه ها در کانون های معرفت کشور در مورد ضرورت مبرم وحدت ملی، احترام به حق زن، نیازمندی 

 فساد، استبداد و تأمین عدالت ر و آگاه جامعه برای مبارزه علیهبرای تشکالت مسالمت آمیز مدنی توسط اقشار بیدا

 آرامش مملکت واقع می شد.  اجتماعی برای خیر و سعادت وطنش خدمت نموده به نحوی ممد صلح، ثبات و

ولی واقعیت ها گواه است که او از موقف و صالحیت هایی که برایش اعطاء شد سوء استفاده نموده مشغول خت 

ی بیش نباشد و در چنگک او با در کردن آب و ماهی گرفتن است، شاید هم ماهی گیری از آب گل آلود خواب و خیال
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حیث عادتی او را ه آید، و شاید گل آلود ساختن آب ب نظر داشت واقعیت های عینی خارچنگ و قور باغه گرفتار

 مسرت افزاء و مایۀ اقناع خاطر باشد و بس. 

ی چنین زمینه ساز مقدم بر بررسی نیات، تخیالت و خواسته های نهان آقای کرزی ایجاب می نماید تا انگیزه و دلیل

پر مصرف را از بودجۀ مملکتی که خود در بحران عمیق اقتصادی دچار است و بسی امکانات وسیع کمک های مالی 

را از دست داده برای کرزی مساعد ساخته مورد مداقه قرار دهیم که دلیل چیست؟ چرا حکومت وحدت ملی! بر عالوۀ 

و بارگاهی برای کرزی ایجاد نمود و برای جمعیت بزرگ مصارف ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه آرگاه 

خاصی بنا نمود، توقع حکومت از چنین تشکیل غیر  امتیازات دفتر امنیتی و سائر مشاورینش با معاشات، تدابیر

 معمول، مطلق بی لزوم و اضافی چه بود؟

انده شده اند به نحوی چنین حدس زده می شود که شاید توسط کرزی متنفذین و زورمندانی که به حاشیه ر  -1

 مطرح باشند و صدایی داشته باشند.

احتماالً اشرف غنی می خواست تا حمایت و پشتی بانی این قشر را توسط کرزی برای خود حاصل نموده   -2

شرف حامی ا توازنی بین حامیان عبدهللا و خود ایجاد نماید. چون در ابتدا چنین گمان می رفت که کرزی پشتی بان و

 غنی است.

دو حالت فوق را نفی می کند. گفتیم که  اساس راپور ها، توسط کرزی تعقیب می گردد هره اما آن چه در عمل، ب

تشکل غیر معمول، بلی در افغانستان بسی تصامیم بی سابقه و غیر معمول اتخاذ گردیده  بعد از انتخابات رسوا و 

سیاسی بین دو فرد عادی بدون اعالم نتایج نهایی ریاست جمهوری که عبارت بود از توافقنامۀ  2014بحرانی سال 

انتخابات و ایجاد نظام سیاسی وحدت ملی! که حتی شاگرد دور ابتدایی مکتب و حمال می دانست که در شرائط 

 افغانستان عملی نبوده ، کار نمی دهد  و به هیچ وجه به نفع افغانستان نیست.

داشت به دستور حکومت می توانست در محافل و مجالس تشریفاتی  آقای کرزی با شناختی )نه اعتباری( که در دنیا

از افغانستان نمایندگی نماید و باید از دیدار های رسمی سیاسی اش با سران دول ممانعت می شد مگر این که بحیث 

 یک تبعۀ افغانستان به کشوری سفر شخصی می نمود.

)از کیسۀ خلیفه( هر روز  و با گستردن سفرۀ خانزادگیراپور ها مشعر است که آقای کرزی بیش از حد فعال بوده 

دور خود مردم را از هر قشر جمع نموده و بر علیه حکومت به نحو زیرکانه و ماهرانه تبلیغ نموده و در تضعیف آن 

 و جهد است که میتوان این اعمال را در دو حالت مورد ارزیابی قرار داد: در جد

سال در مسند قدرت بودن بیکاری و عاطل بودن برایش آزارنده بوده، باید  13تکلیف روانی، که او را بعد از  -1

مطرح باشد و به حاشیه رانده نشود، در این فرضیه آیا تحریکات و تخریب حکومت هم جزء این تکلیف روانی است؟ 

 نظر روان شناسان ضرورت است.

گوید که آرزوی بازگشت به قدرت هدفمندی و گشایش راهی برای رسیدن به قدرت، گرچه خودش ظاهراً می   -2

برای دانستن خواست  را ندارد ولی آن چه می کند و آن چه می گوید اعتبار را به صداقت گفتارش زائل می سازد و

می گویند که حتی در اعتصابات  نیمبصردرونی اش و درک عطش به قدرت رسیدنش حکمت خاص در کار نیست، 

 و مظاهرات نشان پل پای کرزی موجود است.

قدرت در کشور مورد مطالعه قرار دهیم، باید نکات آتی را در نظر ه قبل از این که امکانات برگشت کرزی را ب  -3

 گرفت:
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ود جایگاه و پایگاه سال را در بر گرفت برای خ 13آیا آقای کرزی در دو دورۀ ریاست جمهوری که مجموعاً  –اول  

 مردمی ساخت؟

 آیا کرزی و دار و دسته اش کدام شهکار ماندگار از لحاظ اجتماعی و اقتصادی به نفع اکثریت ملت انجام دادند؟

بر رسی هر ورق این دوران ظلمت بار تأریخ داستان های آشنای غم انگیز این وطن است که اکثریت مردم کشور و 

و بصیر آن را دقیقاً درک نموده اند. البته طول و تفصیل هر گوشۀ این زمام داری تکرار مخصوصاً اقشار آگاه، خبیر 

 احسن نبوده بلکه آفرینش غصه، اندوه و الم برای وطن پرستان و بهی خواهان است.

ی ابا ورود سپاه خارجی و سرازیر شدن مبالغ معتنابه بی سابقۀ کمک ها افغانستان به صحنۀ تمثیل فساد پیشگی مافی

ایتالوی، گنگستریزم نیویارک و شیکاگو و از لحاظ داخلی تکرار تأریخ دور سقاوی بود. کرزی صرف به  روس و

خود اندیشید و بقای قدرت خودش یگانه آرزو بود و برای رسیدن به آن به چنان مصلحت ها و معامله گری ها تن داد 

لنی توسط بازار آزاد و قرار داد های روغنی نام نهاد که ملت به حاشیه رانده شد و زمینۀ غارت، چپاول و سرقت ع

خاش و قاچاق تریاک  برای اقلیت محدود اطرافیون، حامیان های امنیتی داخلی و رونق کشت خاشباز سازی و شرکت 

و اقارب کرزی میسر شد. کرزی خود مسؤول نمره یک گسترش فساد، و حمایت علنی از مفسدین و جانیان است 

وردن توقعات و خواسته های چندین دهۀ محرومیت، مردم رنج کشیده و ستم دیدۀ خوش باور و خوش درحالی که برآ

قلب افغانستان با شعار های میان تهی و سیاست های به روی یخ نوشتن بی حساب و امکانات بی حد و حصر مالی 

 میسر بود.

د نداشت، البته که داشت، این ها اقلیتی بودند منکر آن نمی توان شد که کرزی هواه خواه، پشتی بان، مخلص و ارادتمن

از هر قوم مشتمل از کسانی با سوابق علنی جرم و جنایت، خون ناحق ریختن و به شرف و عزت و ناموس مردم 

تجاوز کردن. در مقرری ها نصاب ها پامال شد و اهلیت و کفایت خبری نبود. بی سوادی به عالی ترین منصب 

اونیت اول ریاست جمهوری را احراز نمود و قوماندانان ملیشه بدون طی سلسلۀ مراتب سپه عسکری ارتقاء و مقام مع

سه تکنوکراتی در کابینه بودند برای بقای خود پیرو زورمندان شدند و یا  و نائب ساالر و جنرال شدند، اگر دو ساالر

 ودارائی عامه دند و کیسه ها از والی مقرر ش طریق فساد پیشه کردند، بسی هرزگان بی سواد و سگ جنگ اندازان

 قاچاق مواد مخدره پر کردند.

ود فساد یا خ جزء مفسدین بودند و څارنوالاز عدالت خبری نبود، محاکم به لجن زار کثافت فساد آلوده بوده، پولیس و 

کرزی حفظ دستور ه پیشه. هیچ مجرم زورمند مؤاخذه و محاکمه نشد و صد ها دوسیۀ مفسدین و دزدان چراغ بدست ب

بر کرزی و خانواده های شان به نحو معجزه آسا ملیونر شدند و دارائی های اندوخته شدۀ  گردید. زورمندان دور و

 نامشروع در بیرون مملکت سرمایه گذاری شد.

این جنایات و فساد گستری از نظر جهان و مردم افغانستان پنهان نماند با توسعۀ بخش اطالعاتی و میسر شدن فرصت 

اسب برای تأمین یگانه رکن دموکراسی که آزادی مطبوعات باشد، نمایندگی معتبر ترین خبر رسانی های جهان در من

کابل ایجاد گردید و منابع داخلی هم تحول و انکشاف سریع را پیمود. و هر یک حقایق رویداد های متنوعه را نشر و 

شده در تغییر احوال نقشی پیدا نکرد چون چشم ها بسته پخش نمودند ولی مثل سائر ممالک مطبوعات آزاد قوۀ پنجم ن

 و گوش ها ناشنوا بود.

گفتار و نوشتار فریاد داد خواهی بر ه بار و اسفناک قلب هزاران وطن پرست را جریحه دار ساخته ب رقتاین وضع 

 آوردند و به صراحت، شجاعت و شهامت گفتند و نوشتند.
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فریب و هنرمند صحنه ساز در برابر مردم می ایستد و از دور ننگین زمام ولی امروز همان شخصیت حقه باز، عوام 

داری اش به افتخار یاد می کند. کرزی فکر می کند که چون رئیس جمهور ترکیه در قلوب مردم جا دارد و ملیون ها 

 در عقبش می ایستند. 

می رسد اغواه  6000و در اعیاد به نفر 400اگر کرزی به تبارز احساسات پلو خوران دور میز خود که ماهانه به 

شده آن ها را نمایندگان ملت می شمارد سخت در اشتباه است، چه این قماش  فرصت طلبانی بیش نبوده که هم در نعل 

می کوبند و هم در میخ و نان چاشت رایگان را غنیمت شمرده بعد از دعا و فاتحه راه خود گیرند و پس کار خویش 

 روند. 

 دت به قدرت خود را از کدام طرق در نظر دارد:کرزی عو –دوم 

فیصد  64سقوط حکومت فعلی:  گرچه بحرانات اقتصادی، پیشروی سرسام آور مخالفین مسلح و تسخیر   -1

محالت کشور و منازعات و کشمکش علنی میان دو سر حکومت اعتصابات حق و ناحق بعضی اقوام به تحریک 

سراشیبی قهقرایی قرار داده  ولی گمان نمی رود حامیان قدرتمند خارجی با  بیگانگان  این حکومت را در لبۀ پرتگاه

یری می جلوگکه باشد از چنین سقوط  ه ایهای ناتمام خود دارند، بهر وسیل تمام دلبندی که به این کشور برای ختم کار

سال  5مسائل غنی دور )سرنوشت ساز سیاسی( گفت صرف نظر از همه  وزیر خارجۀ امریکا« جان کری»کنند. چنان چه 

 زمام داری خود را پوره می کند. 

انکشاف نمود، بحرانات متعدد دست بدست هم داد و حکومت منجر « جان کری»اگر احیاناً اوضاع خالف پیش بینی 

به سقوط گردید، این حالت چگونه به نفع کرزی تمام می شود؟ افغانستان مثل تایلند و پاکستان قدرت نظامی ناظم و 

ر ندارد که برای مدتی زمام امور را بدست گرفته با دائر نمودن انتخابات زمینۀ بازگشت به دموکراسی را مهیا ناظ

 سازد. آمدن کرزی به قدرت توسط کودتای نظامی نا ممکن است.

سقوط حکومت بحرانات بس عظیم غیر قابل اداره را بار آورده متالشی شدن نظام و پایان حاکمیت ملی بوده مرجع 

 ذیصالحی برای اتخاذ تدابیر وجود نمی داشته باشد.

اساس ه کرزی از انعقاد لویه جرگۀ عنعنوی سخن می راند که مشروعیت حکومت را مورد بحث قرار دهد. ب  -2

 ( باید2016منظور خاصی در سال دوم حکومت )سپتمبر توافقنامۀ سیاسی، حکومت وحدت ملی ! لویه جرگه را به 

، پس در هدف این جلسه اجرائیهدائر کند. که عبارت است از تعدیل قانون اساسی و ایجاد مقام صدارت برای رئیس 

این موضوع از جانب کدام مرجع  مطابق خواست کرزی بحث در مورد مشروعیت حکومت در نظر گرفته نشده و

مادۀ یکصدو دهم اعضای لویه جرگه را  شامل آجندای لویه جرگه می گردد . قانون اساسی افغانستان در فصل ششم

 توضیح نموده.

تا حال از انعقاد لویه جرگه به منظور فوق خبری نیست و احتمال دارد که اصالً دائر نشده همین حکومت با  -3

 همین ساختار به دستور امریکا کج دار و مریض مدت باقی مانده را تکمیل نماید.

جرگه تذکر می دهد که آیا لویه جرگۀ میرویس نیکه و احمد شاه کرزی کلمۀ )عنعنوی( را مترادف با لویه   -4

 بابا منظورش است. در چنین احوال کدام مرجع ذیصالح تقاضای دائر شدن چنین جرگه را می نماید؟ و به کدام دلیل؟

ریفرندم و مراجعه به آراء عامه برای تغییر حکومت و زمام داری دیگر به اساس انتخابات که در تأریخ   -5

کمه حرا می نماید و یا پیشنهاد ستره مافغانستان سابقه نداشته و ایجاب فیصلۀ اکثریت ولسی جرگه و مشرانو جرگه 

 دو شورا را در شرائط فعلی ناممکن است. و منظوری هر
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، درب همه امکانات برای برگشت آقای کرزی به قدرت مسدود است و پرورانیدن چنین آرزوی در در نتیجه  -6

 شرائط عینی مملکت خواب است و خیال و محال.

بهتر آن است که کرزی از تفتن، تحریکات، مداخالت و تخریبات دست برداشته کنج عزلت بر گزیند و از  -7

ه نماید. ولی کسی حق قضاوت، نوشتن و گفتارش را سلب نتوانسته خیانت هایی که به حق این ملت روا داشته توب

 را از مجاری قانونی تبارز دهد. نظریات خود

 حکومت باید دفتر کرزی را مسدود و تخصیصیه های بودجوی را به استثنی معاش ماهوارش قطع نماید.   -8
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