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 ملت  هیعل یکرز 
 

شان به  هایی که دوره خدمتجمهور یا صدراعظمدر کشورهای مدرن و باثبات، قاعده سیاسی چنین است که روسای
مند باشند در راستای تقویت ورزی عالقه  آورند و یا اگر هم به سیاسترسد اغلب به زندگی شخصی روی می پایان می

 .پردازندگری میو استحکام نظام سیاسی حاکم به تالش و البی
جمهوری نامزد و در صورت تواند برای پست ریاستجمهور دو دور میبراساس قانون اساسی افغانستان، یک رییس

 پیروزی به این سمت برگزیده شود.
که با بیشترین امتیازات رفاهی و    از آن  تصریح این قانون، برای بار سوم حق نامزد شدن ندارد؛ اما آقای کرزی پس به

هایی در مغایرت کامل با پالیسی و منافع نشین شد، از همان زمان تاکنون درگیر تالش ت خانهتأمینی از هزینه دول
 حکومت بر سر اقتدار افغانستان است.

گویند که ایشان به منابع هنگفت مالی بالغ بر صدها میلیون خصوص آشنایان نزدیک آقای کرزی میآگاهان امور و به
های اخیر بیشتر برای تضعیف حکومت وحدت های سیاسی وی در سال ی تالشدالر دسترسی دارد؛ اما متن و محتوا

 ملی و تقویت مواضع سیاسی طالبان و مخالفان نظام استوار بوده است.
هایی است که برآیند آن با سیاست حکومت افغانستان و منافع ملی  ها شرکت در نشستهای بارز این تالشیکی از نمونه

 شود.تر در راستای تقویت مواضع سیاسی تفسیر میما همخوانی نداشته و بیش
بس را  بس میان طالبان و حکومت افغانستان، حکومت، توافق طالبان بر آتشهای پسین با به میان آمدن بحث آتشدر ماه

شرط اولیه آغاز مذاکرات اعالم کرد؛ طالبان از کاهش خشونت سخن گفتند؛ اما آقای کرزی با همسو شدن با خواست  
االفغانی کافی اعالم بان، برخالف خواست حکومت و مردم افغانستان، کاهش خشونت را برای آغاز مذاکرات بینطال

 کرد.
شود که هیچ تعریف روشن و مشخصی حمایت آقای کرزی و تیم همفکرش از کاهش خشونت، درست هنگامی اعالم می

توان سنجید شونت را چگونه و با چه معیاری میداند کاهش خاز اصطالح کاهش خشونت وجود ندارد و هرگز کسی نمی
داند مراد طالبان از کاهش خشونت، بس به توافق رسید. اصوال خود آقای کرزی هم نمیتا بتوان بااستفاده از آن برای آتش

 قربانی شدن شهروندان افغانستان را از چند نفر به چند نفر تقلیل خواهد داد! 
شک با استقبال  بود بدوناگر برای تأمین سعادت و خوشبختی مردم افغانستان می های سیاسی آقای کرزی البتهتالش

های نیرومند سیاسی و منفعت شخصی ها از بستر عقدهکه این تالشآنجا   شد؛ ولی ازروبرو شده و به آن ارج گذاشته می
 شور نخواهد بود.های مردم و ادامه بحران در کوی برخاسته است، فرجام آن چیزی بیش از تمدید مصیبت

دید یعنی ارگ پس از فروپاشی رژیم طالبان، مرغ بخت بر شانه آقای کرزی نشست و جایی که خوابش را نمی
دریغ جامعه جهانی برای یک دوره انتقالی و دو دوره  های بیجمهوری، محل سکونتش شد و او در اوج حمایتریاست

بخشش قدرت و امکانات  و های مملو از امکانات، به غیر از بذلال جمهور افغانستان شد؛ اما در این سانتخابی رییس
نظرش، هیچ گرهی از مشکالت افغانستان و مردمش نگشود. در عوض   بادآورده مالی به دوستان و جماعت مورد

 های جامعه جهانی بود.های کالن از امکانات دولتی و کمکهای ترویج فساد اداری و دزدی های قدرت او، سال سال
های طالیی فراوانی از  زی توان مدیریتی و انگیزه الزم برای آبادانی افغانستان را نداشت. به همین علت فرصت کر

 های مردم افزوده شد. دست رفت و بر میزان مصیبت
تنها با طالبان نجنگید؛ بل از مسیرهای غیرمستقیم برای تقویت این گروه کمک کرد یا به تعبیر دیگر، بسیاری از   او نه 

فتارها و عملکردهای وی سبب رشد و بازتولید طالبانی شد که از قدرت فروافتاده بودند و تا فرق طعم شکست را  ر
 چشیده بودند.
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اگر گفته شود کرزی مردی تصادفی بود که بر مسند قدرت نشست و سواد سیاسی و فکری برای مدیریت افغانستان را  
 نداشت، چندان از واقعیت دور نخواهد بود.

خواهد و غایت این  های سیاسی خود، چه میشود این است که »آقای کرزی در نهایت تالشی که اکنون مطرح میپرسش
 ها چیست؟«تالش

توانست در دوازده سالی که فرد اول مملکت بود بااستفاده از امکانات اگر کرزی قصد خدمت به مردم را داشت، می 
تنها چنین  های مهمی برای آبادانی کشور بردارد، اما نه معه جهانی، گامدریغ جاهای مالی و سیاسی بیفراوان و حمایت

 نکرد؛ بل هیچ گام موثری برای مهار طالبان برنداشت.
های مردم در کابل بانک دستبرد زده شد؛ ها در سایه حکومت وی به سرمایهانگاریکاری و سهلنظر از تمام کمقطع

 چراها و بسیاری چراهای دیگر در ذهن و ضمیر مردم نقش نبندند.توانست کاری کند که این که میدرحالی 
هایی است که در عصر اقتدار  چلنجها و اما واقعیت این است که آقای کرزی عامل و دلیل روشن بسیاری از مصیبت

 گیرند.سیاسی او به وجود آمدند و هنوز هم از مردم افغانستان قربانی می
ای سرنوشت مردم افغانستان مفید باشد، شایسته خواهد بود با نشستن در کنج خانه برای تواند بربنابراین وی اگر نمی 

تواند سبب تحمیل پایان جنگ و استقرار صلح در افغانستان دعا کند تا اینکه به اعمال و رفتاری مبادرت ورزد که می
 های بیشتر بر سرنوشت مردم افغانستان باشد. مصیبت
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