کرزي طي يک دهه چه ميراثي ازخود بجاگذاشت؟؟؟
( انواع پديده هاي منفي چون :تفنگ ساالري  ،ماجراجويي  ،خويشخوري  ،رشوت ستاني  ،بي
مسووليتي  ،چوروچپاولگري  ،زورگويي  ،منطقه پرستي  ،روزگذراني ،و ) ...
« قسمت نهم – صباح »
دروزارت خارجه ونماينده گي هاي سياسي چه ميگذرد؟

کسي که برشرافت خارميزد
به کشورمردمش را دارميزد
ديدم با بوجي دالر به کابل
زقانون وعدا لت جار ميزد .
جهان امروز دنيايى پيوسته است كه هرموج وسلطه گري درنقطه يى ازجهان ميتواند درمنطقه ديگرى
اثرگذا رد ،دولتهاي جهان سوم براى رسيدن به دموكراسى تنها نبايد باوضاع وشرايط داخلى توجه
كنند  ،بلکه توجه خاصي به عملکردي دست اندرکاران سياست خارجي مبذول بدارند  .بلي ! واقع گرا
يى و نگرش دايم به بازيكنان شطرنج سياست جهان ميتوا ند در پيروزى سياست مردمي مؤثر باشد.
کاري موثرسياسي وديپلوماتيکي اشخاص فهيم وکارفهم ونگرش آنها به برقرارى عدالت اجتماعى و
احترام بفرهنگ ا قوام و اديان اقليتهاى مذهبى ميتواند به همبستگى ملى را سرعت بخشد .اما برعکس
نظامهاى خودكامه وضد مرد مى  ،كه پايه هاى حكومت خودوبخصوص سياست غيرموثرخارجي را
بردوش جيره خواران حرفه اى بنا ميكنند و اجزاء حكومت آنها از بى هويت ترين وچاپلوس ترين
افراد جامعه انتخاب ميگردند و مردم را ناد يده ميگيرند ،پايان حقارت بارودردناك درپيش خواهند
داشت.
برخی کارشناسان داخلی و خارجی معتقدند که افغانستان با درنظرداشت دريافت کمک از ديگر
کشورهای جهان در سياست خارجی خود با محدوديت هايی مواجه است برخی کشورهايی که حضور
نظامی و سياسی گسترده درافغانستان دارند به عوض کمک های خود ،اهداف و خواسته های خاص
خود را دنبال می کنند که درتعارض با منافع ملی افغانستان است .اما نبايد زمامداران در روابط خود

با اين کشورها منافع ملي را قربانی کمک های خارجی کند .در خصوص پيامدهای حضور نيروهای
خارجی برسياست خارجی  ،دولت برای خارج شدن از پيامدهای منفی اين حضور بايد تالش ميکرد
حضور اين نيروها را قانونمند مينمود .اياالت متحده امريکا حامی و همکار نزديک افغانستان  ،ولی
سياستی را دنبال می نمايد که برمبنای آن خويشتن را مسوول نمی داند تاعليه کمکاری پاکستان درامر
مبارزه با تروريزم موضع گيری شديدی داشته باشد.
عدم موفقيت سياست خارجی کرزی ووزارت خارجه  ،ميتوان ازالينحل ماندن موضوع برگشت
وياتعين سرنوشت مهاجرين درايران  ،پاکستان  ،اندونزيا ،يونان  ، ...قطع تجاوزوراکت بازي
پاکستان  ،جلب وکمکهاي فراواني دول خارجي  ،مهارانجوهاودالالن بين المللي وسياست موثرومستقل
خارجي طي اين مدت اشاره نمود  ،مشکل عمده واساسي تعين سرنوشتي غربت نشينان بود که برای
حلي اين مشکل توجه قابل مالحظه ي ازطرف وزارت عودت مهاجرين  ،وزارت امورخارجه
وسفارت خانه های افغانستان درکشورهای منطقه وفرامنطقوي  ،جای که تعداد زياد افغانان مهاجر
زنده گی ميکنند  ،صورت نگرفت  .سفارت خانه ها ونماينده گي هاي سياسي وادارات وزارت
مهاجرين ،که بررسی مشکالت مهاجرين جز وظيفه انان می باشد  ،کاري را درزمينه انجام نداده اند،
بلکه برعکس از مشکالت مهاجرين که دروضع دشواري قراردارند به نفع شخصی خود استفاده
نمودند.
اکثريت اين مقامات کاروبار تجارتی درکشورهای خارجی دارند  ،و درنتيجه  ،به جای بهبود وضع
مهاجرين  ،درباره تجارت وپيداوپناه خود مصروف ومشغول هستند  ،که رئيس جمهور کرزی  ،از
وضع اگاهی الزم نيزدارد .درتمام سفارتخانه هامشتي ازانسانهاي بي مسووليت واستفاده جوکه
ازبستگان واقاربي قدرتمداران دولت ويا به اساس تعلقات سياسي با دبل عبدهللا ورنگين داد فرسپنتا
تقررحاصل نموده اند( نگارنده دربررسي بعدي اين چهره هاراافشاء خواهد کرد) .برای افغانستان
عامل مهم سياست خارجی سرمايه گذاری های بين المللي و حجم کمک های خارجی محسوب ميشد.
درپالن های کرزی  ،که اودرباره آنها درهرمحل ومکاني باقرقره صحبت نموده اند  ،ايجاد شرايط
برای سرمايه گذاری های وسيع درشهرهای بزرگ  ،با پيروی از مثال سنگاپور  ،شامل بود ولی تا به
حال درين مورد مسووليت پذيري وطني وکاري دلسوزانه صورت نگرفته است .کمکهاي نسبي که
درکشورآمده ازطريق بانک های خارجی به خارج منتقل گرديد ودرعين حال بخشي قابل مالحظه
ديگرآنرا انجو هابه جيب زدند.
متاسفانه بحران کنوني که شامل ،توليد و ترافيک مواد مخدره ،فساد اداری ورشوت  ،فعاليت طالبان ،
چوروچپاول جنگساالران وکابينه بي کفايت و حضور نيروهای مسلح خارجی ميگردد.عمدتآاين بحران
ازجانب مقامات رهبري ومديريت ميشودودولت وملت رابه چالش کشانده اند ،تشويشي که امروزملت

راسراسيمه ساخته اينست  ،در صورت خروج نيروهای خارجی ازکشور جنگ داخلی وسيع اغاز
خواهد شد  ،که انعکاسات به مقياس جهانی را در بر خواهد داشت .ازين امر ميتوان نتيجه گيری نمود
 ،که حوصله مندی و زمان برای ساختن دولت قوی متمرکز  ،با اردو و پوليس موثر  ،به مساعدت
کشورهاي ديگر ضروري پنداشته می شد که متاسفانه ديگرازدست رفته است.
آمريكايي هادرجريان لشکرکشي ادعا كردند كه دوران گذار افغانستان و رسيدن به جامعه اي مدرن
امن باثبات و دمكراتيك بزودي فرامي رسد ولي دراندك زماني ناامني ها ازهمان مناطقي كه آمريكائي
ها و سايرنيروهاي ناتو درآن حضور داشتند به سرعت گسترش يافت ومواد مخدر بيش ازهر زمان
ديگري درهمان مناطق كشت وقاچاق آن روبه افزايش گذاشت  ،نيروهاي ائتالف در كارنامه حضور
بيش ازده ساله خود به اعتراف فرماندهان نظامي وسياستمداران غربي دستاوردي جزفقروگرسنگي
فساد و بي عدالتي كشتار و ناامني و گسترش توليد مواد مخدربراي مردم نداشته و نه تنها قادر به
تامين امنيت براي كشورنشدند بلكه نتوانستند حتي امنيت الزم را نيز براي نظاميان خود تامين كنند.
ائتالف كه ابتدا با وعده هاي چرب ونرم پنجاه هزارنيروي نظامي روانه کشورنموده وبعدهاتعداد اين
نيروهاوکارمندان سياسي ونظامي آن تامرزي صدوچندهزارنفررسيد آنچنان فرتوت و بي روحيه شده
اند كه اعتراف به شكست تنها صدايي است كه ازاينجاوآنجابه گوش مي رسد.
انچه که درباالازآن تذکربه عمل آمد وهمه اين ناشدنها ،تنبلي ها ،تغافلها  ،بي مسووليتها ،استفاده
جويي هاوروزگميهامربوط ميشود به هيت رهبري دست اندرکاران سياست خارجي کشوروبخصوص
وزارت خارجه وناگذيربايد مکثي کوتاهي داشته باشيم به کارکردهاي مختصري اين چهره هاي بي
مسووليت وچوکي پرست ووند باز.

عبدهللا ( دبل عبدهللا )  :درسال هشتادوچهاربه معبد گاهي همفکرانش به پاکستان ميرود وازآنجا به
پنجشيرميرودتاجنگساالرشودوباسقوط حکومت داکترنجيب از سال هفتادويک تا سيزده هفتادوپنج
خورشيدی عيني چوروچپاول ،کشتن وبستن وبردن،ويراني وبربادي ملت وميهن وسيه روزي وفالکت
مردم افغانستان در کابل به حيث رييس دفتروسخنگوی وزارت دفاع ( وزيردفاع احمد شاه مسعود بود)

وظيفه اجرا کرده و يک سال پس ازفرارازکابل درحکومت جبلسراج معاون وزارت خارجه دولت نام
نهاد رباني گرديد .عبدهللا بعد ازسقوط طالبان دراداره موقت و بعدا دردوره انتقالی ،زمان دالربازي
وچوروچپاول ومعامله وسرسپرده گي به خارجيها وزارت خارجه را درچنگال بخشي کنفرانس
نامتجانس بن اشغال نمود.
خودوي ميگويد ... :در سال سيزده شصت وچهار ازراه چترال به نورستان و پنجشيرآمده ،شامل جبهه
پنجشير شدم .از پاکستان تا پنجشير  ،فاصله حدود يازده روز را پياده و يا سوار براسپ طی کردم تا
وارد جبهه پنچشير شدم .قبل از آمدن به جبهۀ پنجشير ،دوستان و تعدادی از اعضای خانواده اصرار
داشتند که به غرب بروم و تحصيالتم را دررشته طب ادامه دهم ؛اما تصميم خودم اين شد که به صف
جهاد بپيوندم و در پهلوی مجاهدين درجبهۀ پنجشيربه حيث داکتر ايفای وظيفه نمايم .پس ازورودبه
جبهۀ پنجيشر ،با آمر صاحب شهيد (احمد شاه مسعود)آشنا شدم...
باقی دوران را با آمر صاحب(احمد شاه مسعود) بودم .در آنزمان در پنجشير و شمال افغانستان
تشکيالتی بود به نام شورای نظار که تحت چتر جمعيت و زير نظر آمر صاحب فعاليت می کرد .من
هم دراين تشکيالت ،به عنوان دستيار با آمر صاحب همکار بودم...
عبدهللا که مهره کليدی دولت مصلحت گراي کرزی بود( وزيرخارجه )واکنون اکت اپوزيسيوني
مينمايد و به خود چهره منتقد رژيم را گرفته ازطرح مصالحه دولت با طالبان ميخواهد سود سياسی
ببرد.
درحاليکه که رهبري اداره نام نهاد صلح را رباني واکنون باالي اين ميراث پسرش صالح الدين رباني
نيشخوارميزند .عبدهللا باپرروي وديده درايي هرزماني که ازسفرغرب بازميگردد ازصلح ،
دموکراسي ومردم ساالري سخن ميگويد ،امامردم ما فراموش نميکنند که جنايات ،چپاولگری ها،
تجاوز بر ناموس مردم و دوزخ ساختن کشور بوسيله گروپ جهادی شوراي نظارکه عبدهللا يکي
ازمهره هاي اين باند بود .همين خيانت وجنايتي تنظيم جمعيت بود که پاکستان زمينه را مساعد ديده
طالبان را برمردم ما تحميل کردند .حتی رهبران عبدهللا درابتدا ازطالبان حمايت کردند ،ربانی آنان را
فرشته های صلح ناميد و احمد شاه مسعود با آنان به مذاکره نشست وگفت اهداف ما و شما کامال
يکيست ( .درميدان شهر) مردم ماهيچ زماني ازاداره فاسد وچپاولگرکنوني که امتحان داده اند به
خوشبختي نخواهند رسيد.
{ البته يک مشت اوباش واستفاده جوي که بخاطردزدي وچپاول درادارات پردرآمدي داخلي وکرسي
هاي ديپلوماتيکي خزيده اند ازين امرمستثني است} اين اداره زماني ميتوانيست موفقانه عمل نمايد
واعتمادمردم راجلب کند که انسانهاي چپاولگروخود فروخته ي چون عبدهللا وباند فساد پيشه اش مورد

بازخواست وپيگرد قانوني قرارميگيرفت وازجانب ديگرمسووليت ادارات دولتي بدست افراد صادق
وخدمتگاروطن ومردم ميبود.
دبل عبدهللا وامرهللا صالح (مشهوربه کلينرصالح ) يونس قانوني ( مشهوربه شيخ وفاني ) مال مارشال
فهيم ( مشهوربه مارشال کچالوومارشال بيني ) بسم هللا محمدي ( مشهوربه بسم هللا غول) تازمانيکه
درچوکي وقدرت قراردارند عاشقان سينه چاک دولت اند وازدموکراسي ومردمساالري وحقوق
بشرسخن ميگويند وهرزماني که ازچوکي به زيرآمدند ومجاهد ومقاومت گروپکول پوش ميشوند
ودموکراسي وآزادي ومردمگرايي راحرام ميدانند.
آقاي احمد کابلي مينويسد ... :کسانی که با عبدهللا رابطه نزديک دارند ،اورا آدم بی سواد ،بی کفايت،
هرزه ،زن باره ،وبی تعهد می دانند .مهم تر ازهمه اورا دارای رفتار دوخصلتی می شناسند که
ترکيب ازرفتار زنانه ومردانه ميباشد .عالقه شديد او به عطريات ،استفاده ازلوازم آرايش زنانه ،افراط
درخريد لبهاسهای گرانبها ،اداهای زنانه وخيلی چيزهای ديگرازجمله پديده های اندکه در اخالق
ورفتارعبدهللا مشاهده ميگردد و اين پديده ها درجامعه افغانستان رفتار واخالق زنانه تعريف ميشوند.
بعضی ها دليل زن باره بودن عبدهللا را مشکالت دوران فاميلی او ميداند که درهرصورت ،اين گونه
اخالق ورفتار برای يک مديرسياسی عيب بسيار برجسته و ضعف آشکار تلقی ميگردد .برعالوه
اينها ،عبدهللا فاقد تقيد وتعهد به ارزشها ونورمهای مروج درمناسبات دوستی ميباشد که در اين راستا
به هيچ معياری تعهد وتقيد ندارد...
همچنان عبدهللا دربرنامه تلويزيون پنجره درامريکا نقطه نظرهای خود را درمورد جنايتکاران جنگی،
مردم ،محاکم قضايی و عمداتا در باره ای تاريخ سه ده ای اخير بيان نموده است .وی به جواب
گرداننده اين تلويزيون گفت -مسله ای جنايتکار جنگی يک اصطالح است  .وانتباه هرکس ازآن فرق
ميکند .که را می توان مجرم جنگی خطاب کرد؟ .درافغانستان محاکم قانونی برای محاکمه ای
جنايتکاران وجود ندارد .و...و...
عبدهللا خيلی ماهرانه از کودتايی کمونيستی شروع نموده وازحضورارتش سرخ ياد آوری کرد .درين
جا از جنگ و مقاومت عليه اشغال با آب تاب فراوان ياد آوری نمود اما از شکست کمونيست تا آمدن
طالبان را ماهرانه در دو کلمه خالصه نموده و يکباره طالبان و القاعده و مبارزه ای جهانی عليه اين
گروه را به بحث گرفت.
اماوي در تلويزيون طلوع که دربرابرسوالي گرداننده اين شبکه که چراجنايتکاران جنگي وناقضين
حقوق بشروچپاولگراني دارايي عامه به محاکمه کشيده نميشود وژورناليست ميپرسد  ،با آمدن نظام
جديد و پشتيبانی ممالک غرب وآمريکا در افغانستان چرا زمينه ای محاکمه ای جنايتکاران و ناقضين
حقوق بشر مهيا نشد .برعالوه تعداد زيادی ازهمين جنايتکاران در پست های حساس حکومتی و دولتی

جای گرفتند.آيا آنان مستحق چنين ريواردی بودند و يا هستند.عبدهللا با اين سوال سخت گير افتاد.
درمملکتی که دارای قانون اساسی  ،ريس جمهور منتخب و همچنان پارلمان وبا پشتيبانی هزاران
سرباز امريکايی است .محاکم قانونی وجود نداشته باشد تا به دوسيه های سياه چند قلدر ،قاچاقبر مواد
مخدر و جنايتکار رسيده گی شود .اما عبدهللا گاهی نمی خواهد راجع به جناياتی که دار و دسته
شورای نظار درکابل بصورت خاص مرتکب شده اند حرفی بميان آرد .او ماهرانه مدت دو سال
جنگ و ويرانی رابا يک کلمه خالصه کرده و آمدن طالبان و القاعده را ياد ميکند .دبل عبدهللا
همانطوريکه درآمريکادربرابري سوالي خانمي که ميپرسد شماميليونهادالرازخارجيهاگرفتيد وووي
ناگذيربه اعتراف ميگردد.
ويديوي اعتراف دبل عبدهللا :
http://www.youtube.com/watch?v=bCQk6bM6hTA
دوران حاکميت دبل عبدهللا دروزارت خارجه شايد يکي ازبدترين دوران باشد که وزارت خارجه
افغانستان به خود ديده ومايوسانه وسوگمندانه کشيده است  .ضعيف  ،روزگذران وناآگاه ترين اشخاص
درپستهاي سياسي ودرکرسي هاي وزارت خارجه مقررگرديد وتااکنون نيزدرين کرسي هامانند لتهاي
سلطانمحمود لميده اند.
سوگمندانه ده ها ديپلومات سفير وجنرال قونسل درخارج ازكشور راسراغ داريم كه اضافه از ده سال
ميشود ازحقوق وامتيازات عالى برخورداراندواشخاصى هستند كه در طي بيست سال كار وماموريت
خود در وزارت خارجه به خارج نرفته اند .مشت نمونه خرواراشخاص وافرادي که درپستهاوکرسي
هاي ديپلوماتيکي وسياسي کشوردرعيش وعشرت زنده گي دارند اينان اند ودرگزارش بعدي باتفصيل
خواهم نوشت.
قهارعابد ريس دفتر ،جنرال قنسل درکراچي ومسوول عمومي گارد حفاظتي عبدهللا وفعال ريس بخش
فرهنگي وزارت امورخارجه ،کيان احدي که همشيره اش خانم عبدهللا است ومسوول قنسلي سفارت
افغانستان درکانادا وصمد عمرکه ده سال درسفارت نيشخوارميزد واکنون نيزسفيردراروپا است.
ثاقب سکرتراول قنسلي درکراچي ومستشاردردهلي نو ،...مسعودخليلي که نزديک به دودهه ميشود
ازخوان سفارت خود وخانواده اش راتغذيه ي مينمايد ،مسلم سرخه اتشه نظامي درلندن  ،حاجى راشد
الدين خسر برده احمد شاه مسعود  -جنرال قونسل دردبى كه دردوران وزارت دبل عبدهللا واکنون
نيزبه يك امپراطور تبديل شده ووي هيچگونه تحصيلي نيزندارد – نزديک به ده سال ميشود بصفت
شاردافيردرابوظبى وبعدا جنرال قونسل دردبى حکمروايي دارد.
نصير احمد نوربيش ازده سال درنماينده گى سياسى افغانستان دركويت وقطركار نمودوفعال بصفت
سفير درامارات عربى تقرر يافته وهمانطور فضل الرحمن فاضل رئيس قونسلى كه ده سال درسفارت

افغانستان درهند وجنرال قونسل دربن مشغول بودواكنون نيز درتالشي تقرر بصفت سفيراست ،
ابراهيمى دردبى وخانمش درابوظبى وهمچنان ازبي بندوباري وچپاولگري درسفارت افغانستان
دربرلين وواشنگتن همه اطالع دارند.
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