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            زی  ریاست جمهوری افغانستان را تسلیم داد کر            

                                      ولی نی قدرت را                               
         Afghanistan’s Karzai gave up the presidency ,But  not 

the power                                           

اشرف غنی ریس جمهور در وسط  درسمت راست اوعبدهللا عبدهللا ریس    

   بق  سا اول  یش  سال یاد وبود معاون  اجرایوی وحامد کرزی  در اولین هما

                                                                     «فهیم»ریاست جمهوری مارشال قسیم                            

سپتمبردو روزقبل ازبسررسیدن میعاد تصدی ریاست جمهوری  ،  درماه: کابل

ریس جمهور افغانستان با جمیع غفری از دیپلومات های «کرزی»محترم حامد 

خارجی  مقیم  درکابل   خداحافظی  نمود اودر حین خداحافظی با درنظرداشت 

ازشعرشاعر توانا   خارق العاده که دارد با خواندن چند بیت  یی وتوانا  استعداد



به نسبت کمک ز کالم نمود وازهمه دیپلومات ها ااغ( R.Frost)رابرت فروست

                                         .سخاوتمندانه ای  شان اظهار تشکر نمود  های

که درخد مت   انممن وظیفه خود مید: صحبت خویش چنین افزود اودرجریان   

                                       . وهمچنان عبد هللا عبدهللا  ریس اجرایوی  باقی بما نم « اشرف غنی »جانشینم 

« درکشور لمت آمیز قدرت  ازاولین بار انتقال مسا »بربنیاد  رونوشت رسمی 

خواهد  حامد کرزی  درادامه سخنرانی خویش خاطرنشان ساخت که  میرا ث ام

وریس اجرایوی  «  اشرف غنی »کنار بود که بحیث یک شهروند این کشور در

همکار  هر آنچه  بعنوان درتنظیم وترتیب اداره جد ید و مقام ریاست جمهوری 

.                                                                   بصفت یک پارتنر قرار گیرم    در توان دارم 

ممکن است که طالبان حاضر به مذاکره صلح گردند سوای  آنکه ازجنگ        

                                                                                                                       . ست کشند وجدل د

جدید یشتیبان دولت پ ت ده ماه دیګر  به جز ازاینکه خودرا حامد کرزی تا مد   

ته بود که او به آواز کاماًل خاموش به نظر می آمد  ولی دیری نگذش  میدانست 

با توانمندی  شرف غنی وعبدا هلل چهره خویش رااین  به یکی از منتقدبلند ورسا 

خت  که با  اش درعرصه های سیاسی ، دیپلوماتیکی ومسایل قبیلوی اشکار سا

شد    از قدرت باعث  رانی را  درباالترین  سطحاین حرکات خویش  تشنج ونگ

یه ایاالت  شکنن  تحت حما ودر پی آن شد  که بی ثباتی  را در دولت نوبنیاد و

ت خود درکشور  متحده امریکا بار آورد  ویا حد اقل بتواند  با مبارزه و مجاهد

 قتصا د متزلزل  ثباتی وزمینه جنگ  داخلی را با موجودیت یک  انا آمنی وبی 

                                                                                   .دامن زند

اوبصورت روشن واشکارنقشی را برای خود مید ید ویا مالحظه میکرد  »       

به حیث  را   او  نقش اش  بلکه  سیاستمدار کهنه کاربعنوان یک  تنها وآنهم نه

که نسبت به  غربی  پلوماتی مطلب را یک  د نای ،مینمود  کن نظاره یک بازی

شرایط واوضاع  موجود واز آنکه با کرزی وهمکاران او  مروده  وتعا مال ت 

این دیپلومات  چنین افاده نمود  : همیشگی دارد از معرفی خود  خودداری نمود 

ت  وشرایط  برای هر آنقد ر که خالی قدرت بوجود آید به همان اندازه  فرص: 

                                                  .«. حامد کرزی  مساعد میگردد که نقش خودرا  بهتر بازی نما ید

انس های خبری واطالعاتی  خود داری نمود حامد کرزی  از مصاحبه با آژ     

جو ورهزنی ویا تین او  اظهار نمودند  که او یعنی حامد کرزی  در جس ومتحد



اشرف غنی وریس اجرایوی عبد هللا عبدهللا  نبوده   حکومتنقب ګذاری در راه 

ست به  ست ګیرد بلکه اومحضْا  د بد راوهرګز نمیخواهد که دوباره زمام امور

ویک   افغان او    میزند چونکهو سازنده    خواهانه  بهی  ایهیک سلسله فعالیت

ویا   شبح  دولت  یک  د ایجاد واصاْل در صدشد ا کشور میبا نشهروندی از ای

علیه  یل نیست که دست به تشکل یک حزب مخالف  حتی که او ماپنهانی نبوده 

صحبت   این دولت بزند این مطالب را ریس ستاد اش اقای کریم خرم طی یک

                                                                                         . خبری اظهار داشت 

کرزی در پرتو  کشمکش  تجدید حیات ویا از سر زنده شدن فعالیت های حامد  

حامیان وراهروان غرق در سیستم  بینهای درحال رو به رشد  آینده افغانستان 

مدرنیزی   یکه خواهان  تکنو کرات ها  آنها  جدید  قرن کهنه وفرسوده و  نسل

                                         .نسج گرفت ویا به اصطالح جوانه زد   شند میباسیسات کشور شان  شدن تا

          { مبارزه تکنوکراتها  علیه قدرتمندها:  تعریف  جنگ در افغانستان }  

بعد  از انقراض  طالبان  برای مد ت یعنی ( 1002)درسال  حامدی کرزی      

ردولت  افغانستان را بد ست داشت  ، ابتدا  به نزدیک به سیزده سال  زمام امو

حیث پیشوا  وریس دولت  موقت و سپس برای تقریبًا  یک دهه به صفت  ریس 

جمهور انتخابی  وهنگامیکه غنی وعبدهللا عبدهللا در انتخابات سال گذشته د ست 

به اختالفات بینهم زدند دوره روبه اختتام ریاست جمهوری برای  چند ماه  نظر 

،گسترش برخی مشاهدات میتواند  گویایی قبل تعین شده تمدید گردید از ه میعادب

یا  باشد   از قدرت  مناسب  مشاهدات ریس جمهور بعنوان  بی میلی وواگذاری

برابربودن با   نظر داشتدر  نظر به وسعت برخی مشاهدات  بابه عباره دیگر 

مشاهدات ریس جمهور چنان می نمایاند که اوبا ید به قدرت بی میلی نشان دهد  

                            .                                                                                                                            واز آن کنار رود 

صفت ریس  به  «اشرف غنی » افتتاحیه ای  وګردهمایی ززمان  برګزاری ا  

وآن   بیشتر میگرددتتدریج    جمهور نفوذ وچشم انداز  سیاسیی حامد کرزی به

ن خود می  پا یه حامیا وثبات  به تحکیم ن مفهوم  که حامد کرزی  نه تنها ی بد

جانبه  همه   ه ها   تالشبیشتر این  پا ی  هرچه  یشد بلکه به گسترش وثبات اند

یپلومات  و تحلیلگر  سیاسی  غرب  اظهار  یک  درا  بخرچ میدهد  این مطلب 

قوم وقبیله ،   قدرتمند ترین  بزرگان  هر روز  شت با گذ  که  این  داشت  وآن

مات  ومقا وزرای اسبق کابینه  ، والیان والیات  ، وکالی پارلمان  ، کارمندان 



مشوره منتظر بودوباش شان  محلش درا اعضای خط قبیله خودرسمی والیات 

                                                                   .ها وکمک های او یعنی حامد کرزی میباشند 

اکثریت این  اشخاص وافراد شامل  کسانی اند که در حکومت وحدت ملی        

نه ونا اشنا شمرده  از جانب اشرف غنی بیگاوظایف رسمی بدست نیاوردند ویا 

به حیث وزیربه  کابینه حامد کرزی    را که  سابق وزرا  ند یعنی  اعضای شد

اشرف غنی پیشنهاد نموده بودو از طرف اشرف غنی پذیرفته نشد ند  ودرعین 

زمان حامد کرزی  این توانای رانیز بدست  آورد  که قوماندانان مجاهید ین را 

نیروهای اتحاد  جماهیر  شوروی  وطالبان  جنگیده بودند  بطرف خود  که علیه

سوی هم   واز بکشاند بخصوص  آنهایکه فکر میکنند که به حاشه رانده شده اند

حضرات    یش بینی هایپ  از آنکه   نګریست  نباید این موضوع را غیرمعمول

مبنی  به سقوط  را «  کرزی»بلند مقام  رسمی  دوران  زمامداری  اقای حامد 

حامد »  حکومت وحد ت ملی  وادعای  تشکل حکومت موقت درتحت رهبری

.                                                                                               را نا د یده پند ا شت وازآن اغماض نمود « کرزی

انتقادات حامد  کرزی  برحکومت اگاهان سیاسی چنین می پندارند که  سیلی از 

وحدت ملی بد ین منظور است  تا اعضای  فامیل  وطرفداران   خودرا از فساد 

ورشوه ستا نی که درهنگام اقتدار دولتی  مرتکب آن شده اند ومبادا که ازطرف 

بعضی .  داشته باشد  شوند آنها را در امانولت موجود به میزمحاکمه کشانیده د

نتیجه عدم رعایت « حامد کرزی »اند  که  قهروعصبا نی شدن ها به این باور 

وعبد هللا عبد هللا ریس اجرایوی اشرف غنی ریس جمهور طرفپیشنهادات اواز

عده ای هم میگویند .  از آنجایکه  آنها به پیشنهادات اش وقع نمیگذارند.میباشد 

تضمین در  ن و اطمینا  با کسب در صدد  وقایه وحمایت از میراث خود او  که

پیکار مروج دولت میباشد یا به عباره دیگراو میخواهد تا ازدولت موجود کار و

                                                                         . بخاطر حفظ میراث اش  تضمین بدست آورد 

درحضورداشت  اقای کریم خرم تمام این اظهارات و گفتنی های فوق را    

                                                                              .خواند رد وآنرا بی اساس عامه 

همین اکنون  باشد  باید نظردر  برای یک پادشاهی که خانه ای مناسب وبزرګ}

تر   وباشکوههرچه بزرگترخا نه ای   ریس جمهور حامد کرزی ای رهایش بر

                                      .                                                  { میگردداعمار

دراین روزها محترم حامد کرزی پیوسته وبصورت منظم با سفرای  کشورهای 



خارجی ودیپلومات ها  مالقات مینماید  وازجانی  هم در هفته های که گذ شت  

چین  وهند  مالقات های رسمی  نمود ودر  حین  -م روسیه  با  مقامات بلند مقا

مالقات هایش  راجع به موضوعات در ارتباط افغانستان  با  آن مقام ها مذاکره 

وگفت وگو نموده توجه آن مقامات را  به ارتباط مسا یل داغ افغانستان  مطا لبه 

دوران زما مداری نمود     او در این سفر ها ماموران عالی رتبه قبلی ویا از  

خودرا با خود همراه داشته بخصوص مشاور امنیت ملی  و وزیر امور خارجه 

       .                                                                                                                            را خود 

با مقامات بلند مقام روسیه    در مالقات ی سکو حامد کرز ماه گذشته در ما       

مداری خود پیشکش مینمود    که در زمان زما را   خواسته هاو   همان طرح ها

وظهور   طالبان پیشکش نمود واو با اقای پوتین ریس جمهور روسیه  درمورد 

لیکه  حا در  درافغانستان   به جروبحث پرداخت« داعش»نفوذ  دولت اسالمی 

مالقات نه نموده است  وبه ارتباط اوضاع وتین تا هنوزبا اشرف غنی وعبدهللا پ

.                                                                                                   افغانستان با  آنها  به مذاکره نپرداخته است 

آنها به ارتباط  یند که   ار می نمااظه  نستان  چنین مقامات رسمی دولت افغا    

،   دستاوردها راه نمیدهندقای حامد کرزی هیچ نوع نگرانی رابخودپیشنهادات ا

از مذاکرات را بیهوده  دانسته  وهد ف دیدار  حامد کرزی  از  و  نتایج حاصله

 ساده لوحانه  ین تالشها را ا وروسیه  خصومت با امریکا را نمیتواند بار اورد 

ریس  و آن اینکه  این ایاالت متحده امریکا است   که  اشرف غنی  دارند می پن

 عموپوتین این   آنچنانیکه جمهوروعبد هللا عبدهللا راحمایت وپیشتبانی می نماید

حامد »  پیگیر  وتالشهای  این تپ  که  آنچه  ولی  ومورد را همه جانبه میداند

اینست که حامد کرزی  در تقرر ارا فراهم اورده موضوع  نگرانی آنه« کرزی

چونکه    می نماید  افراد ودرامورات سیاسیی دولت وحد ت ملی بیدریغ تداخل

خودرا دارد   تا هنوز درپارلمان افغانستان حامیان وطرفداران « حامد کرزی»

واکثر نامزاد وزیران ومقامات عالی رتبه را که اشرف غنی بخاطر اخذ رای  

ماید  از طرف حامیان خط حامد کرزی رد میگردند وبه به پارلمان معرفی  مین

                                                           .آنها رای موافق نمیدهند 

حامد کرزی درعقب پرده به یک سلسله اقدامات نگران کننده دست می زند این 

ریس اجرایوی    عبدهللا  اعتماد عبد هللا  نزدیک  وطرف  مطلب را یک کارمند

وچنین افاده نمود که رهبران   معرفی نماید اظهارداشتبیدون آنکه هویت خودرا



و  سهل  بصورت  را  رات دولتی شانوحکومت وحدت ملی  زمانی کارها وام

دولتی  یپست هاحامیان خط حامد کرزی را یکسره ازکه آسان پیش خواهند برد

                                                  .میخواهد ور افگنند  که این خود یک زمان را دب

اقای کریم خرم تمام این اتهامات را رد نموده وچنین افاده نمود که دراینجا هیچ 

 نطقه نظر  و مالحظا تی  در نزد حامد کرزی  به ارتباط  حکومت وحدت ملی 

سیاست موجود  درمیان نیست کرزی ومعا ونین او تنها بشکل شفاهی وتقریری 

غنی را نکوهش مینمایند بخصوص پیرامون   توافق دوجانبه  سند  امنیتی  بین 

                                                                        . افغانستان وایاالت متحد امریکا را بیشتر به باد انتقاد می نگرند 

در یک (  1022)ست جمهوری درسال ید ریا ند محمد داود سلطان زوی کا     

پیرامون (کرزی)او    س حددوهمین : نمود خبری این چنین اظهارنظر صحبت

باز او  به ارتباط راه صلح ومذاکره و حدس دوهمینهم با زسیاست خارجی ما ،

              . انکشاف اقتصادی ما میباشد  به ارتباط روند س او  دوهمین حدهم 

می  خواستار لغوه توافق نامه  جمهور اسبق افغانستان درماهحامد کرزی ریس 

  «ای اس ای » ی وبدل اطالعات اسخباراتی بین افغانستان وسازمان جاسوسرد

 ملی افغانستان  منافع   به ضرر  کامالً  را  توافقنامه  او این  هپاکستان شد چونک

کرزی محترم ایمل ای حامد ومورد اعتماد اق  شخص کلیدی هم ازجانبیوخواند 

سایت وزین مربوط نداشت که درپ«خوابیدن با دشمنان »توافقنامه را فیضی این

بمب   حامد کرزی آن  بر ر زیورچاپ را نیز یافت عالوه زایارتباط جمعی الج

قتل بی  هرا که بایاالت متحده امریکا  ن سرنشینی بیدوها هواپیما  گذاری های

کوهش نموده  واشرف غنی را مقصر دانست که   پرواز مینما ید  آنرا نگناهان  

به این فاجعه وضد کرامت انسانی اصاًل توجه  نمی نماید  و از آن  چشم پوشی 

.                                                                                                            میکند 

شت دا  اظهار  درکابل طی یک صحبت خبریاحمد سعید اگاه امور سیاسی    

که     اومیداند  چونکه   کی وباهوش است که حامد کرزی  یک سیاست مدار ذ

خوب دارد   خریدار روزها  اتخاذ موقف ضد امریکای وضد پاکستانی در این 

عالوه بر آ ن    .ل  نقش  خویش را اجرا مینماید ن اصپس با در نظرداشت همی

نا امیدی جمعی  به نسبت عدم دسترسی به وظیفه  توام با   انارشی سیاسیی  نای

وصعود قیم مواد خوراکه  محبوبت کرزی را در کوچه وبازار نزد مردم بیشتر 

افغان ها   با بعضی موضوع که  روی ای  در مصاحبه   چنانچهساخته است 



      :نمودندصورت گرفت   آنها نظریات واندیشه های شان را چنین افاده 

با وجود  محدویت  زمانی  از نظر قانون اساسی  مبنی  به دوبار  حامد کرزی 

.                                                        ره برچوکی ریاست جمهوری تکیه زند  باید دوباریس جمهور بودن اش 

جاده غرفه لباس  یک باشنده کابل  به عمر قرین به بیست سالگی که در کنار    

فروشی دارد  طی یک مصاحبه با یکی از آژانس های خبری اظهار داشت  که 

دادوستد وتجارت  او در زمان زمامداری حامد کرزی رونق خوب داشت  ولی 

از هنگامیکه رهبران فعلی در راس قدرت حکومت وحدت ملی قرار گرفته اند  

ادوستد وتجارت   رونق خوبی چونکه خود شان بینهم در منازعه ومخالفت اند د

      .                                                                              ندارد

همچنان یک موی سفید وبزرگ قبیله بنام عبدالقادر از سمنگان چنین اظهار      

حامد کرزی صد بار بهترتر ازاین رهبران حکومت وحدت ملی بود  : نظر نمود

نًا درتحت نظر او باید  حکومت موقت بوجود آید  وهمگی  از او  باید حمایت ب

.                                                                                                                          نمایند 

فهمند ویا درک حامیان وطرفداران  اشرف غنی وعبدهللا  این را خوب می    » 

در حال رشد وانکشاف   حامد کرزی تالش های   وصله و پیوند  نموده اند  که

آنها درعین زمان به این باورهم اند که فساد واختالس بمثابه یک میراث واست 

شوم ناشی ازمدیریت ضعیف دولت درکشور بوده  بویژه ازهنگامیکه نیروهای  

                     «                        . فته واز تعداد شان کاسته شده است بین المللی  و خارچی از کشور بیرون ر

،  داخل وظیفه بودند« حامد کرزی» آنها  گفتند  که ایشان درزمان حاکمیت   

ونمای وضیعت بازان در قرا ودهات حضور داشتند واکنون چهرتعدادبیشتر سر

عبدهللا عبدهللا  ازهمکاران ونزدیکان   رنگ بدل نموده است این مطلب را یکی

اظهارداشت که این تغیر وضیعت  خود  باعث فزونی  محبوبیت کرزی دربین 

                                                                                . مردم گردیده است  

که مدیریت ضعیف وعقیده اند  به این باور  های غربازسوی  دیگر د یپلومات  

ساخته است   حامد کرزی مساعد  قدر وقیمت   را برای دولت فعلی خود زمینه 

نبود ریفورم های سازنده  وراندن ماموران که این زمینه ها شامل ادامه جنگ، 

         .                                    کاری از دولت ومقام های دولتی که ازجمله هواخواهان حامد کرزی بودند

که با حامد کرزی نیا  دولتی به نسبت مقام های از این اشخاص وافراد که        

وازوظایف دولتی سبک دوش  بودند «کرزی »یا ازعالقمندان در تماس بودندو



را داشتند    بهتر ماموریت  که   توان  نی بودند کسا بیشترشان  تعداد   گردید ند

دیولو ژی ویا ازنظر پیوند های قبیلوی ایچه  از نظر آنهاوصرف تعداد کم دگیر

این مطلب را یک دیپلوات   -واتنیکی  با حامد کرزی  روابط تنگا تنگ  داشتند

این خود جای تاسف  ونگرانی است  که : ارشد غرب افاده نمود واظهار داشت 

له شته  را از وظایف محواگاه وتوانمند وکار کبه چه تعداد کارمندان واشخاص 

واین  امر   ازآن سبب عجیب وغریب  به نظرمی آید که اگر   ند راندشان بدور

کرزی نتواند از این وضع مستفید گردد  یا  به عباره دیگر  عزل این کارمندان 

از وظایف شان چی سودی به حامد کرزی میتواند بدهد  بجز از اینکه محبوبت 

                                                                      .             اورا در بین مردم  بیشتر سازد 

عبدهللا واشرف غنی مصروف جنگ وکشمکش بین خود اند واز سوی دیگر      

عبد هللا عبدهللا دریک گردهمای گسترده ای از رهبران  مجاهیدن دربهار همین 

که لطفاً   آورد  بعمل   حاضرین ازحامد کرزی تقاضا حضور همه  سال  در 

لیت ها همچو فعاو از اجرای   خودداری نماید    دولتی  امورات در   ازتداخل

صرف نظرنماید وبه همین وجهه هفته ای گذشته عبد هللا عبدهللا حکومت کرزی 

رانکوهش کرداز اینکه این اقتصاد متزلزل همه وهمه میراث زمان  زمامداری 

          .                                                                                      دولت حامد کرزی میباشد وبس

از نظر عامه زمانیکه اشرف غنی  در کابیه ای  حامد کرزی به حیث وزیر     

مالیه ایفای وظیفه می نمود به حامد کرزی احترام بیشتر داشت  ولی  اکنون به 

قول اشخاصیکه در تماس تنگا تنگ به اشرف غنی اند  از اوبار ها بارها شنیده 

میکردم  احترام   ن حامد کرزی  را بیشتراند که این اشتباه بزرگ من بود که م

تشنج وکشمکش بین اشرف غنی و حامد کرزی زمانی قد . وبه او باورمند بودم

افراشت که حامد کرزی پیمان تبادله مسایل استخباراتی بین افغانستان وسازمان  

آی اس آی پاکستان راضد منافع ملی خواند وبه آن پیمان نفرت وانزجار خودرا 

تا حدی که با غنی وبا دوستان غنی دوری جست وبا آنها از صحبت .  نشان داد

این مطلب را یک دیپلومات ت کردن امتناع نمود  خشم وغضب اش فزونی گرف

غرب افاده نمود واو درعین زمان افزود که  در این روز ها هردو طرف یعنی 

ا کمی همچو مخالفت ه تا از  دارند   تالش حامیان حامد کرزی واشرف غنی  

                        .آن طفره روندف نظر بین هم را نادیده گرفته ازاختالکنار روند وموضوعات  

سرانجام ودرنهایت آمر اشرف غنی  اینرا درک نمود که او هر انقدر که به      



حامد کرزی  درآنصورت  گذارد وحرمت  احترام  ن افغانستا  قبلی ریس جمهور

او درامور   به مشورهای «  اشرف غنی» را به این اندیشه خواهد انداخت که 

نیا ز مبرم دارد این  مطلب را اقای حشمت  ست جاری دولت  دولتمداری وسیا

                                                         .غنی برادر اشرف غنی  طی یک صحبت خبری اظهار نمود 

مطلب قابل ذکر اینکه درماه که سپری شد  مطبوعات محلی گذارش داد که       

اشرف غنی واقع در قندهار در حضور داشت  تمام بزرگان قبیله  جامعه ملکی 

من اذعان میدارم  که در کنار حکومت وحدت ملی  دولت موازی وجود : گفت 

اخواهان  حامد نداردوبوجود نخواهد آمد دلیل تذکر این جمالت  گوشزدی به هو

کرزی بود ولی با آنهم اشرف غنی در همین هفته ای که سپری شد   به ارتباط 

اشخاص ذینفوذدرارتباط با حا مد کرزی   خا موشی اختیار  نمود واز هرگونه 

توضیحات وگله گذاری ها  خویشتن  داری نمود   منظور  ازاشخا ص  ذینفوذ 

هواخواهان حامد کرزی را میتوان نام  وان قوماندانان مجاهید ین هما نا فرزند

.                                                                                        برد 

دریک مهما نی و پارتی د یپلوماتیکی یکی  از ما مورین رسمی وبلند مقام قبلی  

ت کرده  که با اقای دولت افغانستان با تبسم اظهار نمود که به او هدایتی مواصل

حامد کرزی دیدار نماید وتمام موضوعات منازعه فیه  را  با  او درمیان گذارد 

.                                                                    وبه جروبحث همه جانبه بپردازد 

      با تقدیم احترامات  ------------------------------------------


