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 ! فرمان شما فرمان نیست! آقای کرزی 

 !اظهار عجز و درماندگیست

 .فـرمان یک صـد و شـصت و چهار مـاده ای خود گوا و سنـدی از پریشانی  و سردرگـمـی است

فرمان حکایتی را بیاد می آورد که گویند روزی شاعری با قطعه شعری درد و رنج ناشی از فقر و تنگ دستی خود را این 

بحضور پادشاهی پیش کش کرد، پادشاه در زیر قطعه شعر وی به حکومت امر داد که لزوماً یک مقدار پول به شاعر داده 

برایش چیزی نداد، بعد از چندی مایوسانه نزد شاه برگشت و  شود؛ شاعر همرای فرمان به هر دری که مراجعه کرد کسی

شاعر عزیز : شاه در جواب گفت. شاه مهربان فرمان شما را به هر مقامی رساندم ولی هیچ کس به آن اعتنائی نکرد: گفت 

 .یک شعری تو گفتی خوش من آمد، منهم یک فرمانی دادم که خوش تو بیاید

رأی دادند، کرزی هم با فرمانی که خود می داند در اوضاع جاری کشور قابل تطبیق نیست مردم با سر و دل خالی به کرزی 

 .خواسته موقتا ً مردم را امید وار و دل شان را خوش بسازد

شرط اجرای صحیح و سالم هر امری می باید بهره ای از منطق و قدرت الزم در نفس خود داشته باشد، در غیر آن نه تنها آن 

 .را نبوده، بلکه از اعتبار امر دهنده نیز می کاهدامر قابل اج

ضعف فرمان اخیر آقای کرزی از محتوای متن آن پیداست که از همین حاال می توان گفت دنباله ده ها فرمان و تعیین 

ن دیگر کمیسیون های متعددی بوده که تا کنون به غیر از دامن زدن به بیروکراتیزم و گستاخ ساختن خیانت پیشگان و مفسدی

 .و نخواهد آورد  هیچ ثمرۀ مثبتی ببار نیاورده است

از فحوای فرمان اخیر، انسان خیال می کند که آقای کرزی تازه به قدرت رسیده و همکاران صادق و گپ شنو آن از بی 

ستور العمل تجربگی نمی دانند چه کنند، بنا بران رئیس شان برای رفع مشکل همه مسئولین و نهاد های دولت رهنمود و د

 .صادر نموده است

اما اگر در ظرف یازده سال جناب کرزی تا هنوز نمی داند که در دولت وی چه می گذرد و افراد الیق و ناالیق، صادق و 

 خائن کدام ها اند حاال با کدام منطق و امید واری چنان فرمانی را امضا  و صادر می کند؟

 :ه فساد و بی کفایتی ها سخن گفت،  فقط می شود به ذکر سه چهار مثال اکتفا نموددر اینجا نمی گنجد که از ماهیت دولت وهم

ببینید جناب ستر جنرال عبدالرحیم وردگ که شب در میان از غند مشری به ستر جنرالی ارتقا نمود و از بی کفایتی   - 1

از شوهر قبلی اش )یم شنسب خودش و سوء استفاده جوئی پسرش حامد وردگ و استفاده جویی و فساد پسر خامنش تم

که با استفاده از مقام جرنیل صاحب عبدالرحیم خان وردگ، اکثر داوطلبی های دولتی و ملی را با فساد و ( نصیرالدین شنسب

شخص جرنیل .  از آن خود می سازد، که هر روز داستان هایش سرزبان هاست( اکثراً به ضرر افغانستان)رشوه و تطمیع 

کهولت سن در طی بیش از هفت سال در مقام وزارت دفاع کشور به غیر از صبح و شام موی رنگ صاحب که نسبت به 

 کردن چه کار و ابتکاری از خود نشان داده است که در چوکی وزارت نت و بولت شده است؟ 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/n_barez_aghay_karzai_farman_shoma_farman_nest.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/n_barez_aghay_karzai_farman_shoma_farman_nest.pdf
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تمامیت ارضی  وزیر دفاعی که نتواند در داخل وزارتش از عمل تروریستی جلوگیری نماید چطور باور کرد که می تواند از

 کشور دفاع نماید؟

معلوم است که از بی کفایتی آن وزارت، دولت پاکستان از چندین ماه بدینسو بصورت علنی مناطق سرحد شرقی کشور 

بخصوص ولسوالی های کنرها را زیر آتش توپ و راکت قرار داده و هر روز مردم غیر نظامی را بقتل رسانده خانه و 

 .نها را بترک منطقه شان مجبور می سازدکاشانه شان را ویران و آ

چگونه متوجه مسئولیت و امنیت داخل کشور است که روزانه از بیست تا بیست و پنج : آقای بسم هللا محمدی وزیرداخله  - 2

نفر پلیس بیچاره هر یک در بدل بدست آوردن روزانه چند دالر محدود معاش، جان شان را از دست میدهند، گذشته از این 

ی دو ماه قبل در داخل خود وزارت پیش چشم وزیر، یکی از مشاورین ارشد امریکائی به قتل رسید و تا امروز از قاتل یک

 .اصلی خبری نیست

و باالخره همه شاهدیم که چند روز قبل حکم اعدام زن جوانی از سوی طالبها در والیت پروان ظرف یک ساعت صادر و 

می به قتل رسید، آیا وزیر داخله مسئولیت نداشت از والی بپرسد که چطور تو و والیت پیش چشم صدها نفر با سیزده فیر مر

در بی خبری و بی کفایتی بسر برده اید که یکچنان واقعه ای در فاصله چند صد متری ولسوالی غوربند صورت می گیرد؟ و 

 اگر خبر بودید چرا برای نجات آن زن مظلوم هیچ اقدامی نکردید؟

رئیس سابق کابل بانک شیر خان فرنوت که به همدستی جناب عبدالقدیر فطرت رئیس د افغانستان بانک : رؤسا  از میان  - 3

و شرکای دیگر نـُه صد ملیون دالر دارائی مردم و دولت را بتاراج برده اند، اما مثل اینکه هیچ اتفاقی روی نداده باشد هر یک 

 .ی درخارج به زندگی و عیش و نوش خود بسر می برنداز دو سال  بیشتر بدینسو بعضی در داخل و بعض

مهمتر از همه ولسی جرگه و به اصطالح نمایندگان مردم عالوه از معاش و سفر خرچ کافی و بسی امتیازات دیگر گفته   - 4

وکی های میشود هر روز وزارت به وزارت و والیت به والیت در گردش اند و بحیث واسطه در بدل تغییر وتبدیل افراد به چ

 . پر در آمد پول های بی حساب دریافت میدارند

و جاهای دیگر نیز ( ایران و پاکستان ) و بر عالوه از این استفاده جویی های شخصی گفته میشود که از کشور های همسایه 

از جمله دوصد و  هزاران دالر بدست می آورند و معلوم نیست کار این عالی جنابان به غیر از داللی و واسطه بازی چیست ؟ 

چهل ونه نفر نماینده، روزانه بیش از پنجاه تن حاضر بوظیفه نیستند تعدادی هم که حاضر به ولسی جرگه می شوند فقط از 

طرف صبح تا صرف طعام چاشت به قصه های همدیگر گوش داده پس از آن با موتر های لند کروزر و بادیگارد های شان 

 .می شوندرهسپار کار های پیسه سازی شان 

:  بگفته آقای داکتر بشر دوست وکیل با شخصیت، پاک طینت و وطن دوست که در همین هفته از رادیو بی بی سی پخش شد

کار نمایندگان صرف انتقاد لفظی از دولت بوده واگر کسانی را از مقامات دولت بنام استجواب احضار میکنند آنهم بخاطر 

 .و بسفشار وارد کردن و امتیاز گرفتن است 

اینست وضع دولت و با این وضع آیا الزم نبود آقای کرزی بحیث رئیس جمهور و مسئول درجه یک در برابر ملت بریاست 

اداری پارلمان امر می داد که هرگاه نمایندگان روزها و ماها بوظایف شان حاضر نباشند از غیابت شان به رادیو نام برده شود 

 مصروف چه خدمت و یا خیانت اند؟ تا مردم بدانند که نمایندگان شان

 :خالصه، تنها مشکل همین چند مسئله ایکه ذکرش رفت نیست، از سرتا پا این دولت فاسد است، حال که چنین است 

ماده ای رئیس جمهور کرزی کار ساز مشکالت مردم و کشورخواهد بود؟ من به  ( 164)آیا راه حلی وجود دارد؟  و آیا فرمان 

 .باور ندارمتطبیق آن چندان 
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در صورتی میتوانست موثر واقع شود که قبل از صدور آن یکی دو وزیر و یکی دو والی آلوده به فساد را از کار برکنار 

تکمیل و جرم شان ثابت شده است محاکم کرده، و سه چهار نفری از مقامات باال را که دوسیه های اختالس و خیانت شان در 

داد که رئیس  ن بود فرمان مذکور یک وزنی بخود می گرفت و این احساس به همه دست میبه جزا سوق می داد، آنگاه ممک

 .    جمهور دارای صالحیت بوده و اراده قوی برای تطبیق فرمانش را دارد

 

 پایان

 
 
 
 
 
 
 

  


