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 د؟گرد برمی چگونه کرزی /خفته وجدان

 

 که شد افغانستان وارد فضايی در کرزی حامد 
 کرزی پيشينه. داشتند نجات فرشته يک به نياز مردم
. نداشتند ھم بدی خاطره مردم اما نيست، روشن چنان
 مردی ديدند، نزديک از را کرزی که ھايی آن

 دوران در. کنند می تعريف معتدل و مشرب خوش
 روی پيش زيادی ھای فرصت کرزی، حامد حکومت

 از استفاده با شد می. داشت قرار افغانستان مردم و او
 اين اما شود، ساخته آن آينده و افغانستان فرصت اين

 چيزی حسرت جز امروز و رفت دست از ھا فرصت
 اما دانند، می مقصر را کرزی يی عده. است نمانده باقی
 ناسالم ھای رقابت و ناگزيری ديگر يی عده

 حامد خود متاسفانه. دانند می مقصر را خواران ميراث
 .است گفته چيزھايی لفافه در ھم گاھی و نکرده صحبت صراحت به مردم با حال به تا مورد اين در ھم کرزی

 اقبال با و گرفت قرار ھا امريکايی توجه مورد طالبان، حکومت سقوط از بعد و پيش سال سيزده در کرزی حامد
 را چانس اين اما گرفت، تحويل يی ويرانه صورت به را کابل کرزی اگرچه. زد تکيه کابل در قدرت اريکه بر خود بلند
 افغانستان تاريخ طول در که ھايی کمک باشد؛ برخوردار ھم  خارجی حاميان مندانه سخاوت ھای کمک از که داشت ھم

 .است نداشته سابقه

 نام به چيزی افغانستان در. بودند هساخت بدل يی ويرانه به را افغانستان دولت ارکان ھمه طالبان و مجاھدين
 که داشت ھم شرکايی بل نرسيد؛ کرزی حامد به تنھايی به دولت که گذاشت نبايد ناگفته ھم را اين. نداشت وجود دولت

 کرزی راه سر بر مضاعف مشکلی خود خواھی سھم اين گاھی. داد می سھم آنان به و آمد می کنار ھا آن با بايد اجبار به
 لحاظ از اما تضاد، در ھم ايديولوژيک لحاظ از و بودند آمده غرب و شرق از کرزی شرکای. بود وايیر حکم برای
 تقسيم خود بين را غنايم متقابل درک با توانستند خوب اما رسيدند، می نظر به ناسازگار ظاھر به ھرچند مشترک منافع
 کننده تقسيم نقش عملن کرزی حامد که کرد عريفت گونه اين توان می جا اين در. بگيرند را خود سھم ھريک و کنند

 کرده می عمل خودش ميل خKف و بوده ناگزير ھا گيری تصميم اکثر در بسياری گفته به بنا و داشته را دولت ارکان
 . است

 ضعف. نيست ھم جالب زياد کارنامه اين اما باشد، داشته مثبتی کارنامه که داشت خوبی فرصت کرزی حامد
 را خود ساز دولت، اداره در ھرکس و نداشت اوضاع بر کامل تسلط که بود اين در مملکت اداره نحوه رد کرزی حامد
 .زد می

 اداره در کرزی تسامح و تساھل. نشد محقق کدام ھيچ که داشتند کرزی حامد از زيادی انتظار افغانستان مردم
 دولت. داد قرار مدنظر بايد ھم را شرايط. داشتند او توانايی حد از فراتر انتظاری مردم و بود گذشته حد از مملکت
 از ھم نه و تفکر لحاظ از نه نداشتند، مشترکی وجه ھيچ او دولت دھنده تشکيل نيروھای. بود اضداد جمع کرزی حامد
 شايد. نداد نشان خود از راستا اين در تKشی ھيچ اما کند، نزديک توانست می کرزی را ھا فاصله اين. اعتقادی لحاظ
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 توانست می اندازه ھمان به اما بود، نگرفته مردم از را خود قدرت ھمه کرزی حامد. بود زياد کرزی حامد از ما انتظار
 و ساPران تفنگ اقتدار بر کند تکيه مردم بر آنکه از بيشتر کرزی. بسازد مردمی پايگاه خود برای و کند تKش

 راه اين به که نداشت خود جامعه از درستی درک کرزی ايدش. بود او ضعف نقطه اين. کرد تکيه بيرونی نيروھای
 . شد کشانده

 خود برای جايگاھی توانند می خود قبيله و قوم پشتوانه به بيشتر افراد و است يی قبيله جامعه افغانستان، جامعه
. بشکند را ختارسا اين که نکرد ھم تKشی ھيچ و داد قرار اصل را اين کرزی حامد. بياورند دست به قدرت اھرم در

 بھترين جاری اوضاع از که داشت را فرصت اين او اما داشتيم، می فرد اين از نبايد ساختارشکنی انتظار ھم شايد
 .کند استفاده

 خود پيرامونی ھای اتفاق تابع کرزی واقع در. کرد بررسی متد يک براساس توان نمی را قدرت در کرزی رفتار
 در افغانستان مردم که کرد امتحان را ھايی راه ھمه کرزی. داد می وسو سمت را او تحرک که بود رقبا حرکت اين. بود
 ھا آن داخلی عوامل و افغانستان در نفوذ ذی ھای قدرت بيرونی ھای سياست تابع او رفتارھای بل نداشتند، نقشی ھيچ آن
 . کند ايجاد توازن رفتارھا اين بين نتوانست کرزی حامد. بود

 مگر ولی. کند تبريه آن از را خود که خواسته ھمواره اما بود، کرزی حامد ديگر ضعف طهنق دولتی، فساد
 از حداقل. کند کنترول را وضع اين توانست می اما نبوده، وضع اين طرفدار خودش که کند ادعا اگر ھرچند شود؟ می

 بوده فساد اين از جزيی ھم کرزی حامد که کرد استنباط توان می گونه اين شود  نگريسته افغانستان قضايای به که بيرون
 به متاسفانه. نداشت جايگاھی کرزی حکومت نظام در ساPری شايسته. بود فسادآور خود کرزی حکومت سيستم. است
 .نشد توجھی اصلن موضوع اين

 اين قدفا کرزی اما باشد، داشته اقتدار خود از که داشت رھبری و رييس به نياز طالبان سقوط از بعد افغانستان
 حفظ برای فقط اين اما دارد، نگه راضی را ھا قدرت ھمه خواست می خويش حکومتی سيستم در کرزی. بود اقتدار
 قدرت توانست می. نداشت باور مردم قدرت به کرزی. نداشتند مردمی جايگاه و پايگاه ھيچ که بود نيروھايی بين توازن
 شد باعث اين. نداشت افغانستان جامعه و مردم رشد برای يی دغهدغ او. نکرد تKشی ھيچ اما سازد، بارور را مردم

. است مشکل آن کنترول ديگر که بحرانی گردد، بحران و پاشی ھم از دچار جامعه که رود پيش يی گونه به اوضاع
 .نداد نشان را اين کرزی حامد عملکرد زيرا بود؛ مردم خيرخواه که کرد تکيه کرزی ادعاھای بر صرف توان نمی

 را اين او ساله ١٣ حکومت نتيجه اما کنيم، شايستگی عدم به متھم را او که باشد انصافی بی کرزی نظر از شايد
 .نشد حفظ پايتخت در آن نفوذ قلمرو حتا که حکومتی دھد؛ می نشان

 رزیک باشد؟ داشته افغانستان کKن ھای سياست در نقشی خواھد می باز ضعيف کارنامه اين با کرزی حامد آيا  
 چيست؟ مقصدش و ھدف دھد؟ انجام را خويش نشده انجام کار کدام خواھد می

 به افغانستان جامعه. است وی کارنامه عمده ضعف نقطه کرزی، حکومت دوران در مافيايی ھای جريان رشد 
. دنددا رای او به عجيبی شعف و شور با جمھوری رياست انتخابات اولين در مردم. رفت پيش تفرقه و گسست سوی
 اين قدر کرزی اما نباشد، خبری تفرقه و نفاق جنگ، از آن در کرزی حامد کمک به که يی آينده به بستند اميد ھا آن

 .نداشتند مردمی جايگاه ھيچ که کرد نيروھايی خرج را خود مشروعيت تمام و ندانست را فرصت

 دست به را سياسی رھبر ترين تيپ خوش لقب او که دانست اين در را کرزی حاکميت آورد دست تنھا بتوان شايد
 و بيان آزادی بود؟ دلخوش آورد دست اين به شود می مگر آورد، دست به افغانی چپن و قل قره کKه از که تيپی. آورد
 .بود جھانی جامعه با افغانستان تعھدھای و کشور جديد شرايط مرھون بيشتر ھم ھا رسانه

 حامد توسط يکی يکی که ھايی فرصت رسيم می نتيجه اين به نزديک و دور چندان نه گذشته گذشته، به نگاه در
 تا شايد فرد اين ھای توانايی اينکه آن و نگريست ھم ديگری ديد با توان می البته. گردند برنمی ديگر شد سوزانده کرزی
 ابتدا کرزی ت؟داش وجود ھم ديگری گزينه مگر اما.  کرد دريافت که نداشت را مقامی شايستگی و بوده حد ھمين
 و کرد تغيير وضعيت ھا دموکرات آمدن کار روی از بعد. بود آن خواه جمھوری نوع از البته از ھا امريکايی گزينه

 به تقلب با جمھوری رياست دوم دور در بتواند تا شد تمام کرزی نفع به ھا کشمکش اين. آمد وجود به ھم ھايی کشمکش
 .برسد قدرت
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 خارجی و داخلی نيروھای بين خود برای بود توانسته کرزی جمھوری، رياست اتانتخاب دوم دور در البته
 دو به اگر را کرزی حکومت دوران. کند رياست ديگر سال شش بل سال، پنج نه که يافت فرصت. کند ايجاد پايگاھی

 سير افغانستان و شد  شتهر ھا پنبه ھمه دوم نيمه در اما بودند، آينده به بين خوش مردم اول نيمه در کنيم، تقسيم نيمه
 در بايد کرزی. نداشت ھم يی دغدغه بود، نخواھد برايش ديگری دور دانست می که کرزی. گرفت پيش در را سقوطی

 ھم اگر نيفتاد؟ اتفاق چرا بيفتد اتفاق توانست می که خوبی ھای اتفاق خيلی بگويد مردم به و باشد پاسخگو مورد اين
 چندپھلو البته. بگويد سخن لفافه در ھميشه که اين نه کرد می معرفی مردم به بايد بودند رکا در روند اين در ھايی دست

 به را اش مديريتی ھای شکست بار ھم کنون تا که جمھوری رييس بود؛ جمھور رييس بارز ھای ويژگی از کردن صحبت
 .است هپرورد خود که است فسادی عامKن تبريه درصدد نوعی به و اندازد می ديگران دوش

 اين دليلش شايد. کرد استفاده ناراضی برادران عنوان به طالبان گروه از ھميشه اش حکومت دوران در کرزی
 مھار برای کرزی شايد. کند استفاده حکومت از بعد پروسه در ھا آن از بتواند و بخورند دردش به آينده در ھا اين که بود

. رسد می نظر به ھم محتمل و است فرضيه يک اين البته. کند استفاده ناراضی برادران از خواست می اش شمالی دوستان
 اين و نشد رعايت ھا آن در ھرگز ملی مصالح که رفت پيش طوری گاھی افغانستان در قدرت جنگ متاسفانه
 .کرد می قربانی را مردم که بود يی قبيله و قومی ھای مصلحت

 مانع و کند کنترول را خويش شمالی ظاھر به ستاندو توانست می گونه اين دولت بيرون از کرزی حامد
 را کرزی حکومت روزھای حسرت که دلی ساده مردم ھستند ھم ھنوز متاسفانه قيمتی؟ چی به اما شود، ھا آن خواھی باج
 اين آوردن وجود به در کرزی حامد خود شود، نگريسته افغانستان در قضايا به بينانه واقع اگر که حالی در خورند، می

 . کند می ايفا را نقش اين ھم ھنوز و داشته سزايی به نقش وضعيت،

 به کرزی حامد خارجی سفرھای. کند می فعاليت خودش برای حاشيه در بل نرفته، کنار قدرت از کرزی حامد
 ھدخوا می و دارد ھايی نقشه خويش آينده برای او که رساند می را ذھنيت اين اواخر اين در روسيه و چين ھندوستان،

 .شد نخواھد دور زياد ارگ از جمھوری رياست از بعد که بود گفته خودش. برگردد ارگ به دوباره

. دارد قدرت اريکه به دوباره رسيدن در او ناپذير خستگی فعاليت از نشان کرزی حامد بازديدھای و ديد
 گونه اين. بود خودش نام به ابلک ھوايی ميدان گذاری نام قدرت، از رفتن کنار از بعد در کرزی خواسته ترين جالب
 را خواسته اين که نبود بھتر اما دارد، نگه زنده مردم ذھن در را خود نام و شود قايل احترامی خود برای خواست می

 داشته جايگاھی چنين توانست می خواست، می کرزی اگر داشتند؟ می او از بزرگداشت برای بعدی ھای نسل و مردم
 . نخواست خودش اما باشد،

 بدون که رسيده آن وقت حداقل يا. کند عذرخواھی افغانستان مردم از بايد باشد منصف قدری اگر کرزی حامد
 را ھا واقعيت ديگران، گردن به اندازی مسووليت بدون نيز و فساد عوامل و عناصر از پنھانی حمايت و کاری سياسی
 با. باشد آينده در مردم گشای مشکل بتواند شايد که ايیرازھ. بگويد را خود ناگفته رازھای و کند بازگو مردم برای
 خود مورد در آينده در قضاوت تواند می گونه اين. خود خواھد رقم ديگر طوری ھم آينده ھای اتفاق حقايق، شدن روشن

 آينده ھم نه و دارد اھميت مردم نه کرزی برای که شود می معلوم نکند را کار اين اگر. سازد مثبت حدی تا را
 .افغانستان

 گاھی ھيچ کرزی حکومت در. بودند افغانستان مردم عليه سال سيزده طول در کرزی حامد حکومتی ھای تيم
 ھيچ که کرد نگاه او به طوری توان نمی. ديد مثبت توان نمی را کرزی حامد. نشد گرفته نظر مد ملی منافع و مصالح
 کرزی. باشد خويش حکومت دوران ھای اتفاق ھمه پاسخگوی بايد و اوست خود اصلی مقصر واقع در. ندارد تقصيری

 .باشد ھا سوال از خيلی پاسخگوی که بگيرد قرار مقامی در بايد

 صادق خود گفته اين به او آيا. گردد نمی بر: گفت مرموزی لبخندی با قدرت از خداحافظی روز در کرزی
 دخالت امور ھمه در چرا پس برگردد خواھد نمی اگر اند؟ شناخته درستی به را مرد اين آيا افغانستان مردم است؟
 را افغانستان مردم کرزی. است کرده فراموش را خودش حرف شايد و شده قدرت تنگ دل زود شايد کرزی کند؟ می

 او به دوباره و کرده فراموش را او بد عملکرد و دارند ضعيفی تاريخی حافظه مردم اين که داند می و شناخته خوب
   اين بل گزينند؛ برمی قدرت به را او که نيستند مردم اين چون. ندارد مردم به ھم نيازی کرزی البته. کرد دخواھن رجوع
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 .کند می تحميل مردم بر را خود که اوست خود

 خارج و داخل در امروز کرزی که اين آن و دارد بزرگ تفاوت يک قبل سال سيزده کرزی با امروز کرزی
 با که گرفته ياد خوبی به را درس اين. زند تکيه قدرت اريکه بر خواھد می باندبازی با بار اين. دارد مافيايی باندھای
 ھای قدرت بر را خود حتا تواند می گونه اين و سازد آماده را خود دوباره رسيدن قدرت به فرصت اوضاع، زدن برھم

 حامد خود دست در ميدان و گوی و ردندا ھم قدرتمند رقيب. خود قبلی جايگاه به برگردد و کند تحميل ھم بيرونی
 کرزی. است رفته ھم مKعمر جنوب جبھه در. رفتند فھيم و ربانی مثل سنگين ھای وزنه شمال جبھه در. است کرزی
 فرصت است اين. کند می رجوع او به قدرتمند رھبر يک نبود با که ھم شمال و دارد سيستماتيک طور به را جنوب
 !"کرزی سلطان "برگشت برای طKيی

 در درگير ھای طرف ھمه کشيدن ميدان به با کرزی. دارد جالبی حکايت خود ھم انتخابات در کرزی بازی
 حتا. گرفت بازی به را ھمه واقع در. کرد بازی سزايی به نقش انتخابات ريختگی ھم در و پيچيدگی بر انتخابات،
 اقتدار آن ديگر که فھماند او به تلويحی گونه به باتانتخا در سياف پای کشيدن ميدان به با کرزی. را مجاھد بزرگان
 در کرزی زيرکی. است قدرت به او امثال و او دوباره رسيدن راه اين. بيايد کنار او با است بھتر. ندارد را سابق
 !شد می گرفته کار به درست راه در ذکاوت ھمه اين کاش ای اما است، مثال بی خودش نفع به شرايط از استفاده

 شرايطی در کرزی چون بود، بين خوش زياد آينده به توان نمی. دارد ادامه ھمچنان کرزی ھای راجويیماج
 شد خواھد ھمان و بود خواھد او برای زمان بھترين اين. شود پراکندگی دچار افغانستان که بازگردد قدرت به تواند می
 .خواھد می کرزی که

 را عمومی افکار چگونه که بيند می اين در را زيرکی. ستا گرفته فرا سطحی بسيار را سياست کرزی حامد
. کرد معرفی گونه اين ما به را خود که اوست خود اين. کرد تعريف را کرزی بھتر اين از توان نمی. دھد فريب
 بود، شده تشکيل امريکا با امنيتی پيمان امضای عدم يا امضا خاطر به که جرگه لويه ختم و شروع در او گيری موضع

 لويه که انتھا در اما نھد، می گردن آن به بگيرد جرگه لويه که تصميمی ھر گفت ابتدا در. سازد می ثابت را مدعا ينا
 تغيير درجه ١٨٠ اش موضع ھمگان ناباوری کمال در و زد باز سر آن امضای از داد، پيمان امضای به رای جرگه
 .است گرفته بازی به را ھمه چگونه که داد نشان و کرد

 به افغانستان. داد دست از را ھايش فرصت بھترين افغانستان خارجی، و داخلی سياست در او نابخردانه رفتار اب
 چگونه سوزاند، را طKيی ھای فرصت که کسی حال. پيمايد می را قھقرايی سير که بود کرزی سياست نوع اين خاطر
 عرصه به دوباره کرزی است ممکن. کند جبران را ھايش اشتباه تمام تواند می اش بازگشت در که بود اميدوار توان می

 از اوضاع که داشت بايد را انتظار اين. شود درست چيزی که بود اميدوار نبايد اما برگردد، افغانستان قدرت و سياست
 که وجدانی داشت، می بيدار وجدان يعنی خصيصه، يک بايد افغانستان بر حکومت برای کرزی. شود بدتر است که اين

 . است خواب در ھنوز

 انديشی مصلحت جھت نه متخاصم، نيروھای ھمه داشتن نگه راضی برای حکومتش دوران در کرزی تKش
 به نه کرزی عملکرد نداند که کيست. بپردازد شرايط از سوءاستفاده به خود که بود اين برای بل مرزوبوم؛ اين برای
 . بود او خود صKح به بل مردم؛ صKح

 ھم خود ھمه، به دادن باج با و کرد پياده را الطوايفی ملوک حکومت تز يک، و بيست قرن غانستاناف در کرزی
 کرزی حربه آخرين جمھوری، رياست انتخابات کشاندن بحران به با افغانستان در حکومت تراژدی. گرفت می باج

 به بازگشت ھای زمزمه امروز. يدنما فراھم خود دوباره بازگشت برای را زمينه شکلی به که بود جانشينانش برای
 آن پاسخ که است مھمی پرسش بود، خواھد رنگی چه در يا و دارد امکان چقدر بازگشت اين که  اين اما. رسد می گوش
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