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  2007 اپريل 13      پاريس،                            م، نعيم بارز 
  

 !ی خطرازهر سوعليه کرزی به صدا در آمده است زنگها
 

اگر در آغاز تشکيل ادارۀ موقت در بازی قدرت بين جنگساالران و حامد کرزی و چند يار دمدمی مزاجش تصور 

دۀ امريکا وزنۀ قدرت به سمت کرزی و عملکرد جناح ميرفت که شايد طی دو سه سال به حمايت دولت اضالع متح

کرزی بسود کشور و ملت با نجامد اما حاال همه دريافته خواهند بود که در اثر عدم قاطعيت و بی برنامگی و با 

هرنوع گذشت منفی و کرنش کرزی و امريکائی ها در برابر جنگساالران چرخ روزگار بکام جنگساالران و به 

يت قاطع ملت چرخيده است و اگر هنوزهم  کسانی معتقد به توانمندی کرزی درغلبه عليه  ضرر و زيان اکثر

جنگساالران معتقد  باشند بايد بدانند که خيال خام  و باطل را در سر می پرورند،  کرزی از عدم شجاعت و نداشتن 

کشورصورت گيرد، نتوانست به ابتکار عمل بهترين فرصتهای طالئی را که می شد کارهای بسيار مفيد و مثبت  در 

ثمر رساند، او که از حمايت همه جانبۀ سياسی ، اقتصادی ، نظامی  بين المللی و حمايت ملت برخوردار بود ديگر چه 

ميخواست ؟  متاسفانه به حل هيچ مشکل جامعه اقدام جدی از خود نشان نداد، بالعکس از ضعف رهبری وی بی 

 رسيد و بجای استقرار و استحکام نظام مردم ساالری در کنار جنگساالری ترياک امنيتی و فساد اداری به اوج خود

ساالری نيز بقدرت نشست و اوضاع چنان بحال رقتبار در آمده که صد ها هزار افغان درمانده در ايران برده وار 

نواع رفتار غير انسانی و شب و روز برای زنده ماندن کار ميکنند با آنهم رژيم آخندی در پی اخراج شان از توسل به ا

 .حتی لت و کتک  دريغ نمی ورزد

همينطور صدها هزار مرد و زن و طفل افغان مهاجر خيمه نشين در کمپ های پيشاور بوضع  فالکتبار بسر می برند 

و دردناکتر اينکه از سوی نظاميان پاکستان زير اين فرمان قرار دارند که يا جنگ و جهاد را عليه حکومت کابل و 

نيروهای بين المللی مستقر در افغانستان قبول کنند  و يا کمپ ها را رها کرده به کشور شان بر گردند، بکشوری که 

ميدانند با سرازير شدن مليارد ها دالر هنوز برای کسانيکه در آنجا بسر ميبرند جا و خانه،  کار و لقمۀ نانی ميسر 

طيارات امريکا و ناتو و گاهی هم در اثر ريزش برف و باران هستی نشده است، اضافه بر آن گاهی در اثر بمباردمان 

ناچيز و جان شان را از دست ميدهند و تا هنوز حکومت کابل زمينۀ راه  و روش مصرف پول های امداد شده را 

ز نميداند و از عدم ظرفيت کاری دولت صدها مليون دالر از صندوق  يا  بودجۀ  يکسال به بودجۀ سال بعدی  واري

 .ميشود 

در يک چنين اوضاع  وکالی به اصطالح انتخابی مردم صدها کار عاجل را کنار گذاشته اولتر از همه فيصله بعمل 

می آورند که مجرمين جنگ و جنايات از تعقيب عدلی و جزائی معاف شناخته شوند، حتی طالبهای که بی وقفه به 

هر وقت که خود تشخيص دهند و : "وقت به اين مفهوم آمده استجنگ و جنايات ادامه ميدهند در سند مذکور بدون قيد 

از جنگ دست بکشند ميتوانند با خاطر آسوده و بدون احساس مسئوليت مثل ديگر مجرمين در آغوش دولت قرار 

 !اينست اجراآتيکه کرزی و اکثرًا  نمايندگان پارلمان قبل از انتخاب شان به ملت وعده داده بودند ." گيرند

از سوی ولسی جرگه مطرح گرديد سنخگوی رياست جمهوری اعالم داشت که به » مصالحه ملی « ه مسئلۀ زمانيک

غير از قربانيان جنگ و جنايت هيچ کس و هيچ مرجع حق ندارد مرتکبين جنايات جنگی را مورد عفوه و بخشش 

 طرح مذکور تعيين نمود که قرار دهد اما ديری نگذشت که کرزی مثل هميش عوامفريبانه کمسيونی را جهت بررسی

 .با حذف بعضی مواد اضافی و اصالح جمالت و کلمات و بدون تغيير ماهيوی آنرا توشيح نمود 
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کر زی که فکر ميکرد با پرداخت ماهانه دو سه هزار دالر به هر وکيل دهن آنهارا به نفع خود خواهد بست اما 

و نهی را باالی مردم چشيده اند که تا وقت مرگ نميتوانند فکر و نميدانست که آنها قبل از رژيم طالبها چنان مزۀ امر 

همواره کوشيده اند کرزی را در انظار مردم داخل و خارج، شخص .  خيال دوبارۀ رسيدن به آنرا از سر دور سازند

جبهۀ {» جبهۀ متحد ملی « بی کفايت و بی اعتبار معرفی نمايند و برای رسيدن به همين هدف اخيًرا برنامۀ تشکيل 

را براه انداخته اند، جبهه سازان و جنگ افروزان که مشکل دولت افغانستان را در سيستم } غير متحد غير ملی

در واقعيت امر مشکل دولت .  تشکيالت رياستی می بينند هر کس به خوبی ميداند که اين مسئله بهانه ای بيش نيست

مين جنگساالران در همه نهاد های دولت ِسمت های حساس را در اساسًا در تعيينات است نه در فورم تشکيالت زيرا ه

اشغال خود دارند و همين ها هستند که فساد و بحران می آفرينند و چون چند تای شان که از جمله قسيم فهيم وزير 

زوی وزير داخلۀ دست دفاع، يونس قانونی وزير تعليم وتربيه، حاجی محمد محقق وزير پالن دولت موقت، گالب 

نشاندۀ دولت شوروی سابق،  برهان الدين ربانی رئيس دولت دست نشاندۀ پاکستان، عبدالرشيد دوستم ارباب شمال، 

قوماندان اسماعيل خان امير هرات جاه و ِسمت های سابق شانرا از دست داده اند نا راضی بوده و هرآن در فکر 

ش کشيدن سيستم پارلمانتاريسم چيست ؟ نا گفته پيداست که جنگساالران از مقصد اساسی اينها از پي.  توطئه هستند

ناکامی خود، در نتيجۀ انتخاب رياست جمهوری  دريافته اند که در جامعۀ قومی و قبيله وی هيچکدام به تنهائی 

با زد و بند نميتواند آرای الزم را برای مقام رياست جمهوری بدست آورد ولی فکر ميکنند که از طريق پارلمان 

 .ميتوانند نهاد اجرائيه و قضايه را نيز به چنگ آورند 

مطلب ديگری که بار بار جنون زدگان قدرت ثابت ساخته اند اينست که هرگاه تصور رسيدن به ثروت و قدرت را 

م جبهه ممکن ديده اند برای هيچ چيز بشمول دين و آئين و استقالل کشور يک توت ارزش قايل نشده اند و اينبار ه

سازان در طرح شان آورده اند که می بايد واليان هر منطقه از سوی مردم همان منطقه انتخاب شوند، و واضحست که 

ذکر اين مسئله دنبالۀ همان طرح فدراليزم ، خود مختاری منطقه وی و سر انجا م تجزيۀ کشور و پيوستن بدولت های 

چيست؟  بخوبی قابل درک است که با اين نوع طرح ها و برنامه ها دشمن افغانستان است و اگر اين مسئله  نيست پس 

به هيچوجه وضع کشور بهتر از حاال نخواهد شد،  بلکه احتماًال  بار ديگر کشور به جنگهای دوران حاکميت مجاهدين 

ريکا در   سفير دولت اضالع متحدۀ ام2007 اپريل 3کشيده خوهد شد و شايد با احساس چنين خطری بوده که بتاريخ 

افغانستان ضمن ابراز نظر در مورد اوضاع  ناهنجار دولت اشارتًا از کرزی  خواست تا کسانی را که در کار دولت 

اخالل ميکنند برکنار نموده و افراد ديگری را بجای شان بگمارد،  ولی فکر ميشود حاال اصالح دولت توسط  کرزی 

زی با کرنش و زد و بند با جنگساالران ساخته و پرداخته حاال به زيرا همه ميدانند تا اينجا که کر.  ديرشده است

يکبارگی عليه آنها قرار گرفتن از توان او بدور بوده بخصوص که فعًالً  حمايت ملت را هم  از دست داده است، چون 

نانی که در در حق ملت بسيار جفا کرده يعنی از ظاهر شاه گرفته تا به حق فقير ترين افراد کشور، آن مردان و ز

هنگام انتخاب رياست جمهوری از کوه پايه ها و دشتها و سنگ الخهای دور و دشوار با پای پياده به اميد فراوان  خود 

را به محل صندوق های رايدهی رسانده و با رای شان کرزی را بمقام رياست جمهوری افغانستان رساندند ولی 

نگساالران ديگر قادر نخواهد بود بحران درون دولت و جامعه را به کرزی بعد ازنشان دادن اينهمه ضعف در برابر ج

 .نفع خود و نفع کشور تغيير دهد و چهرۀ واقعی خود را در زير نقاب دموکراسی بی محتوا پنهان نمايد 

و عمر پنج سال زد و بند ها و بده  خالصه احساس ميشود تضاد های درون دولت کرزی بمرحلۀ حاد خود رسيده

 پايان يافته است، رويداد های ناگوار را  از همان آغاز تصميمات کنفرانس بن المان همه به غير از کرزی و بستانها
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امريکائی ها ميدانستند ، افراد آگاه و صاحب تجربه همواره با گفتار و نوشتار شان تبارز فساد و بحران را پيشبينی 

ز خود راضی و مغرور اند که شنيدن حرف ديگران برايشان نموده اند، اما کرزی و امريکائی های حامی وی آنقدر ا

زايد مينمايد و الی بارها تجربه نشان داده است که بنا بر ترکيب نا متجانس و متضاد افراد و گروه های متخاصم  در 

ايد تا ش.  دولت ثمرۀ کار دولت به غير از بحران آفرينی و سرانجام فرو پاشی نتيجۀً ديگری در بر نداشته و ندارد

هنوز هم کرزی و امريکائی ها وضعيت قرار گرفتن دولت به لبۀ پرتگاه را درک  نکرده باشند اما  همه می بينند که 

از يک سو شدت عمليات روز افزون طالبان با اشغال ولسوالی ها و کشتار بيشمار موظفين پوليس و اختطاف و 

لفت آشکار و فراوان تا سطح معاون رئيس جمهور و کشتار متخصصين داخلی و خارجی و از داخل دولت هم مخا

  .رئيس پارلمان زنگهای خطريست که  به صدا در آمده اند

  

  پايان

  
  


