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 80/81/4812 م، نعیم بارز

 ،اشرف غنی جناب رئیس جمهور
 ناکام؟ یاهستید  صد روز کاری تان گذشت خود بگوئید کامیاب

 
و ذشته گ روز صد که اکنون پس ، آغاز می شود وزراءبا تشکیل کابینه و تعیین اساساً کار دولت اگر بپذیریم که 

  .چیزی برای گفتن نداریدچندان معلوم است  که خواهید گفت ؟ چه مردم  به ی جدید نیستوزراخبری از کابینه و 
 سؤال راجع به صد روز کاری زیر  از سوی ژورنالیست هارئیس جمهور وقتی خوشبین های یا کارمندان دولت و 

 دولت، آنها از کابل بانک، امضای قرار داد نظامی با امریکا، سفر های خارجی و کار های را که بدنه قرار می گیرند
 میدهند.مردم یعنی حرف های میان تهی تحویل  ،می آورندحساب می دهد به  آقای کرزی انجام

 

ر د هپنجا هو پنجا« حکومت وحدت ملی»لحظه پذیرفتن طرح همان  زااینرا سانیکه اندک درکی از سیاست دارند ک
شان نبار ها در سطح جهان یخی تارتجارب زیرا  .خواهد آمدکه چنین بن بستی به میان میدانستند تقسیم قدرت  صد

ومت حک»رفتن به سوی تشکیل  ،نرسیده باشده به ساختارهای مدرن )دولت ملت( کثل افغانستان امعۀ مداده است ج
 سرنوشت کشورکشمکش قدرت در  هرا به وجود می آورد و آنگا دو دستگی و یا چند دستگی بالتردید « وحدت ملی

جنگ و دعوی قدرت در در همین چند سال اخیر خص کشور سودان است که مش ۀنمون منجر به تجزیه خواهد شد،
 .جنگ و خونریزی در آنجا پایان نیافته استهم هنوز که گردید جنوبی و شمالی تقسیم دو قسمت ه بباالخره نریزی خو

ن آ اگر دراست،  4881واقعیت امر برگشت به سال افغانستان در در « حکومت وحدت ملی»طرح سیاسی در حال 
اد های قت تشکیل گردید و نهؤمقت و دولت ؤفشار های از داخل و خارج اداره مزمان و تحت شرایط خاص و زیر 

 چیز به بیشتر از هر ،دولتۀ وضع شکنندخاطر ه ب وروی کار آمدند متخاصم و گروه های جنگساالر از افراد دولت 
ذشت و مصلحت گسیاست  سیزده سالمدت  درولی  بودتا حدودی امر ناگذیر اهمیت داده شد که کشور حفظ ثبات 

د فساکه ایند ادی نمیمقامات دولتی و خارجی سوء استفاده های ز افرادی در زد و بند باشد تا آن زمینه ساز جویی 
، ردیدنگو منجر به جنگ داخلی شد همینکه ثبات نسبی در دولت حفظ مگر  ،سرا پای کشور را فرا گرفتگسترده ای 

 .ارزیابی کردمثبت ر را در کل می توان نتایج کا
 

ه بدر بخش سکتور دولتی و چه در سکتور خصوصی چه کارهای زیادی ه سال ددر مدت سیزز نظر دور نداریم که ا
 کار، ویرانی جنگ بازسازی و هفراهم شدافغان تحصیل برای میلیون ها پسر و دختر زمینه  . مثالً عمل آمده است

نق رنگ و روتلویزیون، نشر اخبار و کتب  رادیومطبوعات آزاد چون آزادی بیان، ؛ هیافتسیسات جدید آغاز و ادامه أت
 است.داشته ر باال رفتن سطح آگاهی مردم تاثیر به سزایی دبدون شک که  هبی سابقه ای به خود گرفت

ای جتا حدودی به تدریج هزار نفر رسیده و  هپنجا به سه صد وجمعاً که اند پولیس ملی و اردو تشکیل مهمتر از همه 
وایی برغم کمبود نیروی هخوشبختانه و اکنون  هگرفتمسلکی  وتحصیل کرده افراد غیر مسلکی را صاحب منصبان 

از عهده مبارزه علیه فعالیت های در غیاب نیرو های بین المللی و محدود بودن ساز و برگ تسلیحاتی قادر اند 
 سازماندهی شده تروریزم بدر آیند.

 

ه دارای ند کفته اف غنی و داکتر عبدهللا عبدهللا در حالی دولت را از رئیس جمهور کرزی تحویل گرخالصه داکتر اشر
گفته می شود که عالوه از هزاران فرد تحصیل کرده به سویه لیسانس حدود  بوده ویک اردو و پولیس ملی نسبتاً قوی 

ه بدولت کرزی  ردوضع تجارت و اقتصاد پنج هزار ماستر و دوکتور در رشته های مختلف در کشور وجود دارند، 
 .بهتر بودحکومت های قبلی تناسب همه 

 

است « حکومت وحدت ملی» به اصطالح  یخطر می کند وضعیت موهوم ترس ویجاد ابرای مردم آنچه ولی اکنون 
یش رگمی باما سردو اعالم خواهد شد تشکیل کابینۀ بی تردید باالخره  نیست.هم و این تشویش مردم دور از واقعیت 

نین چقای اشرف غنی به آ، مردم انتظار نداشتند که استاز سه ماه نشانگر اختالفات شدیدی بین جنون زدگان قدرت 
از استدالل می کنند و طوریکه طرح مذکور چیز تازه ئی ها تن دهد، غیر عملی امریکا خالف قانون اساسی وطرح 
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قبالً در انتخابات ریاست جمهوری سال چنانکه بل مد نظر بوده، ۀ از قاساس یک برنام بلکه برنبوده روی درماندگی 
 ار اما کرزی در برابر آن سر سخت مقاومت کرد و آنشده بود نیز از سوی امریکائی ها به کرزی پیش کش  4882

 نپذیرفت. 
اکستان و پنستان سازمان ملل در امور افغاسرمنشی له به قسمت های از کتاب کای آیدی نماینده أبرای روشن شدن این مس

  :کنیم موجود است مراجعه می« آنالینافغان جرمن »داکتر سید عبدهللا کاظم ترجمه و در سایت که از سوی محترم 
 نگساالران سابق داخل صحنه می شوند. ج 150الی  120از صفحه مبارزۀ قدرت در افغانستان فصل بیستم کتاب 

 

گردید کرزی یک جدال دیگر موجب اختالل خاطر رئیس جمهور  باتقبل از انتخا در ماه های اخیر در طول هفته ها»
 توانایی رئیس جمهور در پیشبرد امور حکومت و آن از ابراز نظر بعضی نمایندگان امریکائی و اروپائی مبنی بر فقدان

ورند. از ول امور روز مره حکومت به وجود آؤرا همچو صدراعظم یعنی مس بود، آنها می خواستند تا یک مقام دیگر
جمهور در عین زمان ریاست حکومت را نیز برعهده دارد و تعیین صدراعظم یا وزیر ارشد در قانون آنجائیکه رئیس 

نشده است. لذا باید یک بدیل دیگر برای آن پیدا شود، اوراق و نظریات فراوان در زمینه  اساسی افغانستان پیش بینی
در کابل و همچنان در پای تخت های غربی در جریان افتاد که یک مقام ارشد اجرائیوی باید ایجاد گردد؛ حتی یک 

د پیشنهاد ها حاکی از آن بودنمستقیم به کرزی ارائه کرد، بعضی  یوزیر خارجه اروپائی خودش یک پیشنهاد تحریر
مورین کلیدی حکومت از رئیس جمهور سلب گردد. واضح بود که کرزی أاحیت عزل و نصب والی ها و سائر مکه صل

 امعۀ بین المللی میجوسیله ه بو او همچو پیشنهاد را یک نمونۀ دیگر مداخله  نشان می داددر برابر آن عکس العمل 

 «.می روددانست که به هدف تضعیف او بکار 
 

هاد ها را بیهوده و مضر کرزی این موضوع را با من چند بار مطرح کرد، من این پیشن: »می گویدبه ادامه کای آیدی 
 ،، این وظیفۀ ما نبود که حکومت افغانستان را سازماندهی مجدد کنیم یا قدرت رئیس جمهور را محدود سازیمدانستم می

کرزی از شخصیت های مهم بین المللی می  نداشتند و تنها موجب رنجش مزیداین پیشنهاد ها چندان قابلیت توجه را 
همه نظرات چه هدفی نهفته است؟ من برایش  شدند، در اثنای یکی از این مالقات ها کرزی از من پرسید که در پی این

د بیشتر روابط استعداد های اداری رنج می بریم، پیدا کردن یک راه حل برای بهبوگفتم که هر دوی ما از فقدان 
حکومت یک کار خوب بود و می بایست بعد از انتخابات مطرح می شد، من از نمایندگان بین المللی خواهش کردم 

 «که به همچو مباحثات پایان دهند.
 

  twittern نوشته محترم احسان هللا مومند:
 

  ؟قانون اساسی را چه می کند ملک غریب مانند افغانستان» یسخنان رئیس جمهور کرزی تحت جمله ای از کای آید
والن ؤارگ ریاست جمهوری با جمعی از مس کنفرانسی در 4814شمسی برابر با سوم نومبر1321عقرب 13روز شنبه 

رف ط اقتصادی و منتقدان فعال بی تی و تصویری تحلیلگران امور سیاسی، نظامی، اجتماعی،رسانه های چاپی، صو
 اضرین چنین می گوید: آقای کرزی خطاب به ح، و باطرف کشور

 

های پیشرفته هستند، آنها در کشور های غریب حکومات آزاد نمی خواهند، آنها در انتخابات امریکا و انگلستان کشور»
طلوع و امثالهم را استعمال کردند. رئیس جمهور ضمن تماس به  .ان .ان .و سی .سی .بی .افغانستان تقلب کردند بی

استفاده آنها از رسانه های  واستان تقلب خارجی ها در انتخابات بر ضد او ریاست جمهوری از د انتخابات گذشته
نماینده سرمنشی  یکای آید 4882داخلی و خارجی یاد کرده گفت که خوب گوش کنید: در یکی از روز های انتخابات 

 یعالن شود. کای آیدوی خواست با من تنها ببیند، خارجی ها نمی خواستند که نتایج انتخابات ا، آمدنزدم  ملل متحد،
وزیر ) من تنها ببیند، من قبول نکردم و گفتم داکتر سپنتا ولی زیر فشار امریکا و دیگران می خواست با آدم خوب بود

ه بشاهد حاضر باشد. در وقت مالقات  حیث بهزلمی رسول )مشاور امنیت ملی وقت( باید داکتر یا  خارجه وقت( و

 و هپیامی از امریکا، انگلستان و فرانسه دارد و آن اینست که شما پنجا گفت که یحضور داشت زلمی رسول، کای آید
. رئیس جمهور گفت که وی در آنوقت دعشاریه شش فیصانه  صد رای  برده اید و یا چهل و هفت درعشاریه ایک 

 داشته باشم ! رأی نوع اینطور چه طور امکان دارد که دوحساب شده،  رأیگفت که اگر  یبه کای آید
 

ه ن فته که این تعلق دارد به خودت که با غرب موافقه می کنی یا خیر؟ و رئیس اجرائیه را قبول کنی یاگ یکای آید
 عشاریه شش فیصد اعالن می شود.انه  نه چهل و عشاریه هفت است و اگرایک  وه شما پنجا رأیاگر قبول کنی 
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باز آمد  یکه دو روز بعد کای آید اعالن شد. رئیس جمهور گفت همن گفتم که این فیصله را نمی پذیرم و نتیجکرزی  
و گفت که انتخابات به دور دوم رفته ولی سکرتر جنرال ملل متحد می آید و اگر خودت رئیس اجرائیه را قبول کنی 

آغاز کنی در آنصورت خودت  ،دو نفر شان را گرفت و سومی را معرفی نکرداسمای با سه نفر را که و کار مشترک 
 و به او گفتم که این خالف حکم قانون  س جمهور گفت که من این پیشنهاد را قبول نکردمبرنده اعالن می شوی، رئی

 اساسی است. 
 

 .«ملک غریبی مانند افغانستان قانون اساسی را چه می کند؟ : »کای آیده گفت
 

رئیس که  امریکائی ها دریافته بودندنسبت اینکه  4882که در انتخابات سال میرساند نقل قول های باال به صراحت 
تشکیل  در نظر داشتند او بار دیگر به قدرت نرسد و یا ند مزدور وار اطاعت نمی ک شان جمهور کرزی از اوامر 

عاً واقطبق این مرام  .آنها گردن نهده یجاد کنند تا به خواست ها و ارادرا در کنار او ابسازند و قدرت دیگری یگری د
در جریان انتخابات متوجه شدند که کسی الکن ریاست جمهوری نرسد نخست تالش زیاد کردن که کرزی بار دوم ب

کوشیدند شخص داکتر عبدهللا را بنام رئیس اجرایی موازی با صالحیت رئیس جمهور پس  .جای او را گرفته نمی تواند
ت هر وقبیشتر از نگ های رسانه ای آنگاه جتسلیم نشد  بار شان نرفت وزیر  در کنار کرزی قرار دهند اما کرزی 

مداخله کردند و بار دیگر  4812اینک در انتخابات سال سر انجام  شنگتن به اوج خود رسید وو میان کابل ودیگر 
به « حکومت وحدت ملی»و تشکیل « اجراییپست ریاست »مصلحت به اصطالح سیاسی هدف خود را در یک 

م از تشکیل کابینه خبری نیست و در تما یکصد و دو روز گذشته ، متأسفانه اکنون تحمیل نمودندداکتر اشرف غنی 
ود ببینه مشکل گشا نخواهد تنها تعیین کاکه ساحات زندگی مردم سکوت و نا آرامی حکم فرماست و معلوم شده است 

 موجود خواهد افزود.بلکه بیشتر از پیش بر بحران 
 

 یانپا
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