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داکتر سیدعبدهللا کاظم

نامه رسمی دفتر حامد کرزی عنوانی
وزارت امور خارجه افغانستان
عالیق استراتژیک چند کشور و رقابت بین آنها در جهت گسترش نفود در روال سیاسی افغانستان و
استفاده از عناصر مخالف نظام موجود کشور اکنون به سمتی روان است که هر کشور میکوشد عنان
مخالفان را بدست خود گیرد و از آنها برای اهداف خاص خود استفاده نماید .البته در این عرصه
حاال گروه طالبان به حیث مخالفان مسلح دولت و گروه "از قدرت افتادگان" یعنی کسانیکه از قدرت
درحاشیه قرار گرفته اند و درحسرت آن سخت در تالش رسیدن به مقامهای گذشته اند ،هردو مورد
توجه کشورهای ذیعالقه قرار گرفته اند تا از این دو گروه به نحوی به حیث وسیلۀ فشار برکشور
رقیب خود در این بازار مکاره سیاسی استفاده نمایند.
وقتی روسیه بر سر ط الب ها دست کشید و خواست آنها را به محور خود بکشاند
های اخوت را با طالبان باز کرد ،امریکا وارخطا شد که مبادا این دو کشور
امریکا استفاده نمایند .لذا آقای ترامپ به زلمی خلیلزاد وظیفه داد تا برای جلب
شود و با وعده و وعیدهای ناعاقبت اندیشانه آنها را که تشنه نزدیکی با امریکا
نماید.

و ایران نیز رشته
از طالبان برعلیه
طالبان داخل اقدام
بودند ،بخود جلب

خلیلزاد به حیث نماینده خاص رئیس جمهور امریکا تا حال چهاربار با نمایندگان یک گروه طالبان
در قطر دیدار کرده و از توافقات با طالبان در راستای صلح در افغانستان سخن گفته است .مذاکرات
خلیلزاد و طالبان در حالی صورت گرفته که نمایندگان پاکستان و امارات در آن اشتراک داشتند ،ولی
دولت افغانستان که طرف اصلی این مذاکرات بود ،به دلیل عدم توافق طالبان از اشتراک محروم
ماند .دراین بازی پیچیده و پشت درهای بسته ،خلیلزاد حیثیت "ایلچی" خود غرض را به خود گرفته
و احواالت حق و ناحق را زیر عنوان توافقات(؟) باعبارات "گنگ" و قسما ً ضد و نقیض با رسانه
ها و ریاست جمهوری افغانستان شریک کرده است ،چنانکه طوری معلوم ،موقف رئیس جمهورغنی
با فرآورده های دست خلیلزاد از جریان مذاکرات با طالبان سخت در تناقض قرار گرفته و موجب
ایجاد فاصله بین غنی و خلیلزاد شده است.
در این موقع روسیه بار دیگر پای خود را پیش کرده و با طالبان یکجا خواسته است تا زمینه دیدار
و سازش را با گروه " ازقدرت افتادگان" به سرگردگی حامد کرزی و گروپ مخالفان و رقبای
اشرف غنی در مسکو فراهم سازد .مسکو از حامد کرزی و نیز عطامحمد نور ،محقق و اسمعیل
خان دعوت کرده تا با تعداد دیگر به مسکو سفر کنند و با روسیه و طالبان در مورد آینده افغانستان
مذاکره نمایند .درواقع هدف روسیه در تدویر این گردهمآئی سه چیز است :یکی اینکه بین طالبان و
گروه "از قدرت افتادگان" پیوند و سازش ضد نظام موجود در راس آن آشرف غنی را ایجاد کند و
دیگر به امریکا وانمود سازد که آنها نمیتوانند با راه اندازی مذاکرات قطر ،طالبان را از سیطره نفوذ
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روسیه بیرون و به خود جذب کنند و سوم نها میکوشند تا بدینوسیله فضای همکاری اشرف غنی را
با خلیلزاد بیش از پیش مغشوش سازند تا در آتش این تنور نان خود را بپزند.
بهرحال این بازی که من همیشه آنرا به بازیهای مشهور "موش و پشک" تشبیه کرده ام ،در حال در
حال رفتن بروی صحنه است .دیده شود که عاقبت کار بکجا خواهد رسید؟
اما نکته جالب دراین ارتباط همانا نقش حامد کرزی ـ رئیس جمهور قبلی است که بدون درنظرداشت
صالحیت های قانونی خود و بدون رعایت تعامل کلی که برای رؤسای جمهوری پیشین کشورها در
جهان قبول شده است ،به اجراآتی می پردازد که از نظر قانونی قابل پی گیری پنداشته میشود.
دفترحامد کرزی رئیس جمهور
پیشین دیروز مورخ  14دلو
 3( 1397فبروی 2019م)
نامه رسمی عنوانی وزارت
امور خارجه افغانستان و قابل
توجه ریاست تشریفات آن
وزارت نوشته و از سفر خود
با  19نفر از همدستان خود
نام برده که میخواهند به دعوت
مراجع رسمی فدراتیف روسیه
جهت اشتراک در نشست
نمایندگان افغان های مقیم در
کشور های همسود بتاریخ 4
الی  7فبروری  2019از
طریق کابل عازم شهر مسکو
شوند و در برگشت از طریق
کشور ازبکستان عازم کابل
گردند.
کاپی این نامه امروز در
صفحات فیسبوک به نشررسیده
و مورد تبصره افغانها قرار
گرفته است .بدینوسیله خواستم
متن این نامه را به حیث یک
سند لجام گسیخته گی درامور
رسمی و بهره برداری های
فراقانونی و دور از تعامل
همیشگی یک رئیس جمهورپیشین با تبصره ذیل در این پورتال به نشر برسانم تا دوستان از جریان
آگاهی یابند:
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با مالحظۀ نامه فوق سؤال مهم دراینست که آیا شخصی که هیچ مقام رسمی دولتی و صالحیت رسمی
اجرائیوی در امور مملکت ندارد ،قانونا ً میتواند زیر نشان رسمی و بعنوان "دولت جمهوری اسالمی
افغانستان" بیک مرجع دیگر و آنهم بیک مرجه رسمی یعنی وزارت امور خارجه نامه بفرستد؟
اعتراف دفتر حامد کرزی به این موضوع که او رئیس جمهور پیشین است ،واضح می سازد که او
فعالً فاقد هرنوع صالحیت رسمی بوده و قانونا ً یک فرد عادی کشور شمرده میشود ،لذا حق ندارد
زیر نشان رسمی دولت و عنوان "دولت جمهوری اسالمی افغانستان" به مراجع رسمی و غیر رسمی
نامه بفرستد .اگر وزارت خارجه چنین مکتوب را رسما ً پذیرفته و به اساس آن اجراآت نموده ،کار
غیرقانونی انجام داده است .وزارت خارجه باید آنرا مسترد میکرد و از دفتر کرزی تقاضا می نمود تا
همچو درخواست را دریک کاغذ خصوصی دفتر ارسال می نمود .مقام ریاست جمهوری باید این
تخطی قانونی را پی گیری نماید و به اشخاص غیررسمی که دارای کدام مقام اجرائی نیستند ،نباید
صدور چنین مکاتیب را زیر نشان و نام رسمی دولت اجازه دهد.
از لست اشخاص مندرج مکتوب معلوم میشود که حامد کرزی خود را هنوز در مقام رهبریت کشور
احساس میکند .او قانونا ً یک فرد عادی کشور شمرده میشود و حق ندارد بنام یک جمعیت در کاری
اقدام کند که وظیفه هر شخص بطور مستقل میباشد ومی بایست اشخاصی که خواهان سفر به روسیه
به مقصد اشتراک در یک گردهمائی سیاسی به دعوت آن کشور و گروه طالبان بودند ،هریک بطور
جداگانه با وزارت خارجه که اصوالً تمام اقدامات ازطرف آن مرجع صورت گیرد ،به تماس می
شدند .این اقدام کرزی مغایر به تعامل همیشگی و حتی قانونی دولت است و در حقیقت یکنوع سبوتاژ
برعلیه صالحیت های اجرائی حکومت محسوب میگردد که قابل پی گیری قانونی پنداشته میشود.
هرگاه رئیس جمهور این اقدامات غیرمعمول و غیرقانونی اشخاص را مورد اغماض قرار داده و
بگذارد هر کس هرکار را که میخواهد ،انجام دهد ،نتیجه آن خودسری و از هم پاشیده گی نظام است.
اگر از همچو اقدامات خودسرانه جلوگیری نشود ،به تدریج ساحه آن وسیع تر شده و باالخره منتج به
ایجاد یک دولت در داخل دولت خواهد شد .باید حامد کرزی را که اکنون حیثیت یک تبعه عادی
کشور را دارد ،متوجه حدود و صالحیت های فردی و قانونی اش ساخت که نباید با استفاده از مقام
پیشتر خود دست به استفاده های سوء بزند و سلسله مراتب اداری کشور را نادیده بگیرد .امیدوارم
رئیس جمهور غنی در زمینه توجه جدی نماید.
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