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 «... روباه همیشه و در هر حال مکار است  »

 

ای شایسته، مجرب و متخصص... " برای کابینۀ جدید، ه" انتخاب کادر  عنواندر جریان ماجرای سه و نیم ماهۀ تحت 

 . داخل حیات سیاسی جامعۀ افغان استقامت های کم و بیش جدیدی عرض اندام نمودند در

بی کاندید وزراء به کابینۀ جدید، خوشبینی ها و انتظارات مثبتی را که در شروع در پرتو ا. پروسۀ طوالنی شدن انتخ1

ات و تح ی گران مسیییایل سییییاسیییی و " موافقت نامۀ سییییاسیییی "  میان اشیییرب غنی و عبد  عبد  در میان برخی از ح ق

 آگاهان امور افغانستان در داخل و خارج کشور بوجود آمده بود، از بین برد.  

حاال دیگر روشیین اسییت که افغانسییتان بزودی حکومتی را بدسییت خواهد آورد که فا د ظرفیت کافی تخصییصییی و اراد  

نۀ  ر هد بود. کابی تأمین کافی برای تطبیق پروژه های مهم و حیاتی خوا یب الو وع هیچگونه طرح مثمری را در راه 

 ثبات و انکشاب ا تصادی و اجتماعی کشور  روی دست نخواهد گرفت. 

 رسیییبه ک    پروسییۀ انتخابات ناهنجاری های که طی در جریانو  صیی آ آمیز  درت "  انتقال . در نتیجۀ به اصییط ح "2

که عمدتاً با تقسییم مجدد  درت ارتباط دارد منجر به ایجاد  یراخزد و بند های  بروز کردند و همچنان  ریاسیت جمهوری

 . ردیددو گروه بزرگ مخالب گ

در پیوند ناگسییسییتنی و مسییتقیم با رهیر جمهور اسییبق افغانسییتان حامد کرزی  رار دارد. حامد  ،دو گروه این . یکی از۳

یر و سییا مناطق مخت ب افغانسییتانمتنفرین  یانمی حد ا ل دو ماه اسییت که بطور منظم، فعال و پ ن گراری شییده در زکر

سییییاسییییون منجم ه در داخل شیییورای م ی گ ولسیییی جرگه و مشیییرانو جرگه   فعالیت میکند. حامد کرزی ت ش دارد تا 

ح قات مرکور را به دور خود متحد بسیییازد. موصیییوب توجه عمیق و هدفمند خویش را در این راسیییتا به هم  ومی های 

 ته است.  ندهاری خود معطوب داش

گروپ کرزی با گروه ها و ح قات گوناگون سیییییییاسییییییی و مرهبی والیت هرات که یکی از والیات بزرگ، مهم و ک یدی 

کشور ماست مراکرات دوامدار را به راه انداخته است. گ ناظرین خاطر نشان میسازند که تحرکات و اظهارات با جرهت 

 ته است...   اسماعیل خان در توافق و موافقت با کرزی صورت گرف

گرفتن اسیییت... عطاء ت ش  جان. گروه دومی، طوریکه دیده میشیییود، دور سیییرپرسیییت والیت ب ر عطاء نور در حال ۴

می ورزد آنعده از باشییندگان مزارشییریب و دره های شییمال کابل را که از جریانات و تحوالت کنونی به دلی ی از دالیل 

نور توانسیییته اسیییت در گروه خود حتی برخی از باشیییندگان مناطق  ناراض هسیییتند دور خود جم  و متحد سیییازد. عطاء

شییییییر ی و جنوبی و مرکزی کشییییییور را نیز جا دهد. عجالتاً میتوان گفت که افراد مرکور در مناطق خویش از وزن در 

سمبولیک  شان در کنار نور به گروه وی رنگ و بوی فرا ومی و  سی و عم ی محروم هستند، اما بودن  سیا خور توجه 

دهد. تدوین و تکمیل گروه عطاء نور به نوبۀ خود میتواند ایجادگر حدا ل دو گروپ دیگر باشد: " گروپ پنجشیری ها می

 " و " گروپ مزاری ها ".  
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و در اخیر مجدداً راج  به نقش حامد کرزی...  شییکی نیسییت که این روباه مجرب و مکار و آبدید  جریانات پر حرارت 

زندگی سییییاسیییی افغانسیییتان را نباید دسیییت کم گرفت. در تفاوت با رهیر جمهور غنی، حامد کرزی تجربۀ کافی کار در 

صیییحنه ای سییییاسیییی افغانسیییتان: امریکا، هندوسیییتان، داخل کشیییور و همچنان همکاری با بازیگران خارجی ریدخل در 

پاکسییییییتان، چین، ایران و حتی روسیییییییه دارد. طوریکه در باال ترکر یافت هرگاه کرزی در داخل افغانسییییییتان حمایت و 

 پشتیبانی همه جانبۀ " لوی  ندهار " را کسب کند، فرد اول شدن وی در افغانستان دیر زمانی را در بر نخواهد گرفت.  

حامد کرزی چگونه و از کدام ط رق مجدداً فرد اول افغانسیییییتان خواهد شییییید... بحثی اسیییییت جداگانه که در مباحث  اینکه

 بعدی به آن می پردازیم...
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