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 Political سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ جون ٠۵

  

  !برويد؛ قبل از اين که خشم مردم به آخرين حد غليان برسد
ی جرأت کند و بگويد که من چ مؤرخ و سياستمدار يا انسان عادئفکر نکنم ھيچ رياضی دان، ھيچ روزنامه نگار، ھي

م رئيس جمھور افغانستان، آقای احمدزی، از زمان مبارزات انتخاباتی تا امروز چقدر و در چه موارد و می دان

مناسبت ھائی به مردم و به جھانيان وعده سپرده است که به کار ھای آشفته و نابسامان و اشتباه آميز و نادرست و 

  . واھد کردغيرعادالنه و غيرقانونی که در افغانستان جريان دارد، رسيدگی خ

ھر انسانی، با قوی ترين حافظه ھم اگر باشد . پرواضح است که اين نقص و ناتوانی به حافظۀ مردم تعلق نمی گيرد

و می بود، با اين ھمه وعده و وعيد، که از حساب و کتاب بيرون است، نمی توانست امروز وعده ھای احمدزی را 

در باب انتخابات پارلمانی، در باب تقرر وزراء و واليان و . ن کنديک به يک به ياد بياورد و تعداد آن ھا را تعيي

شاروال ھا، در باب گلستان ساختن خاک، در باب سرکوب طالب و سائر تروريستان، در باب حسابرسی اختالس 

کنندگان کابل بانک، در باب دست يابی به صلح، در باب رسيدگی به حساب قاضی ھا و مدعی العموم ھای رشوه 

، در باب سر جای نشاندن پاکستان، در باب تقرر افراد مسلکی و تحصيل کرده و تکنوکرات در پست ھای مھم ستان

دولتی، در باب اصالحات در قوانين و ادارات، در باب اجرای عدالت، در باب رفع تبعيض و قوم پرستی، درباب 

ر باب تحقيق علل سقوط کندز و تعيين تحقيق قضيۀ شھادت فرخنده، در باب تحقيق تقلب در انتخابات گذشته، د

مسؤولين آن، در باب وجود مکاتب و عساکر خيالی، در باب تحقيق حمالت انتحاری شاه شھيد، دھمزنگ، حمله بر 

 ۀپارلمان، حمله بر دوائر سازمان امنيت ملی، حمله به وزارت داخله، حمله بر قول اردوی شاھين، حمله به شفاخان

ه ھا و صد ھا موضوع ديگری که ھر روز و پس از ھر حادثه و خبری رئيس جمھور ما چھار صد بستر اردو و د

پيش روی کمرۀ تلويزيون حاضر شده و وعده نموده است، مانند کرزی، که  قضيه را توسط ھيأتی دنبال می کند، 

آی . اس. سر سپردۀ آیکاران و از نوکران جنايتمجرمان و مفسدان را به پنجۀ قانون می سپارد و انتقام مردم را از 

  .می گيرد

 ـ ھمين ديروز بود که بعد از حملۀ نيرو ھای امنيتی کشور بر معترضان ١٣٩۶ جوزا ١۴آخرين وعدۀ وی ـ البته تا 

بی دفاع و بی گناه حادثۀ انتحاری روز چھارشنبه و سه انفجاری که حين اجرای مراسم به خاک سپاری پسر يکی از 

ی کنم که بايد قبول م: "اغ به وقوع پيوست در مقابل کمرۀ تلويزيون به مردم سپرد و گفتسران رژيم در تپۀ بادام ب
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قبول دارم که با . و اصالحات در آيندۀ زود عملی می گردد امنيتی و ادارات ديگر اصالحات اساسی شود؛ در ادارۀ

دارم که مردم ھر اقدام دولت قبول . کسانی که در وظائف شان غفلت نموده اند بايد به سختی و جدی برخورد شود

  ..."را پی گيری نموده و انتقاد کنند، چرا که اين کار به نفع کشور و مردم درست است

اصالحاتی که احمدزی از آن سخن می زند، چه گونه است؟ جنرال عبدهللا حبيبی و جنرال قدم شاه شھيم، دو انسان 

ين را، که طی آن صد ھا جوان اين خاک، ھمه عسکر و  شاھ٢٠٩مسؤول درھنگام حملۀ تروريستان بر قول اردوی 

صاحب منصب، با قساوتی دور از تصور در درون مسجد و حين عبادت به قتل رسيدند، به جای محکمه و مجازات 

  . به سفارت می فرستد

ملۀ خونين قبل بر اين و در زمانی که اين دو انسان، اولی وزير دفاع و دومی لوی درستيز اردوی افغانستان بود، ح

  . بر شفاخانه چھار صد بستر اردو صورت گرفت که کم و بيش صد کشته و بين دو و سه صد نفر زخمی شدند

به فکر اين که (ھيأت تحقيق، دوسيۀ اختالص پول در قرارداد روغنيات وزارت دفاع را تکميل و اعالم کرد که 

) سيدگی به جرائم مجرمين را داردرت و رئيس جمھور به وعده اش جدی است و واقعاً قصد پاکسازی ادارا

رئيس جمھور، به جائی اين که زاخيلوال را از . مبادرت ورزيده است) رشوه خواری(زاخيلوال به داد و گرفت پول 

وظيفه سبکدوش کرده به دادستانی معرفی کند او را با اعزاز و احترام به حيث سفير تعيين و به پاکستان اعزام می 

  . کند

اد و بی تحصيل و بی تجربه و غيرمسلکيی را به نام محمد معصوم استانکزی به صفت رئيس امنيت  سویشخصی ب

  . ملی، يکی از مھم ترين ادارات کشور، انتخاب می نمايد

امرخيل، متقلبی را که با پشتاره گرفتار شده بود، به جائی که به پنجۀ قانون بسپارد، به حيث مشاور رئيس جمھور 

  ... انتخاب می کند و

را ... ادارات را به اھل کار آن می سپارم؛ جلو کشت و کشتار و جنگ و فساد و زورگوئی و بی قانونی و: می گويند

چطور و با کدام توان نظامی ـ اقتصادی ـ سياسی ـ ديپلوماتيک؛ خدا می داند و (می گيرم؛ پاکستان را ايزوله می کنم 

 شود؛ تروريستان سرکوب و نابود می شوند؛ افغانستان به بھشت دنيا ؛ انتخابات پارلمان به زودی دائر می!!)خودش

  ... تبديل می گردد و

چه وقت، جناب آقای اشرف غنی احمدزی؛ چه وقت شما به اين ھمه وعده ھای تان جامۀ عمل می : می پرسيم

  پوشانيد؟؟ 

  ! در آيندۀ زود: می گويند

نيمی از . يم سال را با ھمين وعده ھای کاذب و محال سپری کرديداين آيندۀ زود شما کی خواھد بود؟ دو ن: می پرسيم

وقتی در نيمی از دوران کار تان، که نسبت به امروز قسماً آرامتر بود، . دوران کار شما با ھمين وعده ھا سپری شد

لب و داعش و ھيچ کاری انجام داده نتوانستيد، در نيم ديگر آن چگونه می توانيد کاری کنيد، به ويژه زمانی که طا

سائر گروه ھای تروريستی روز به روز ھار تر می گردند و بيشتر از پيش در شھر ھا نفوذ می کنند و بار بار 

پايتخت و حتا مراسم جنازۀ پسر يکی از سران رژيم  را که در آن رئيس اجرائيه و چندين جنرال و رئيس و وزير 

 ھدف قرار می دھند و دشمنان مسلح دولت تا کناره ھای شھر کابل رسيده دولت موجود ھستند، باوجود امنيت شديد،

مورين و کارمندان دولت و اقوام و خان ھا و اربابان و ھم مأو شب ھا ھم تجار و ھم پيشوايان مذھبی ھم سران 

  معلمين را اختطاف می کنند و با خود می برند؟
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ری به شکوه و شکايت می پردازند و يا به جاده ھا بر می ھر روزی که مردم در نتيجۀ يک انفجار يا حملۀ انتحا

چقدر ! آيند، شما در تلويزيون حاضر می شويد و وعده می دھيد که انتقام مردم را از اين جانيان بی وجدان می گيريد

  ؟"شرم و حياء ھم خوب چيزی است"وعده می دھيد و چقدر دروغ می گوئيد؟ آيا گاھی فکر کرده ايد که 

کنم؛ زيرا اگر چنين احساسی در شما وجود می داشت، پيش از اين که مردم چيزی بگويند يا چيزی بنويسند فکر نمی 

و يا شکوه و شکايتی کنند و به جاده ھا بريزند، خود و وجدان تان متوجه می شديد که چقدر وعده ھای ميان تھی و 

   اين به گفته ھای شما باور خواھند کرد؟ دروغين و دور از دسترسی به مردم داده ايد و آيا مردم بيشتر از

از جانبی چھرۀ شما که در موقع ظاھر شدن در برابر کمرۀ تلويزيون ھيچ آثاری از تأثر و اندوه و رقت در آن به 

نظر نمی ُخوَرد، خود گواه بر آن است که نه کشته و زخمی شدن مردم، نه ويران شدن بنا ھا، نه برھم خوردن روال 

ردم، نه خسارات اقتصادی و نه غم و اندوه و مصيبت ميليون ھا انسان در افغانستان و در جھان، ھيچ عادی زندگی م

ھر چه می گوئيد . کدام، برای شما مھم نيستند و ھيچ کدام شما را ناآرام و پريشان و عصبانی و غمين نمی سازد

 با مردم خود راست نبوده و راست نيست تظاھر و دروغ و عوام فريبی يک سياستمدار متقلب و شياد است که اصالً 

  . و کشور و مردمی را که به تکرار و با فرياد ھای دلخراش از خود می خواند، از خود نمی داند

از کسی که ميدان ھوائی کابل را به نام يک انسان فاسد و نيرنگباز، يکی از حاميان طالب خون ريز و جنايت پيشه 

ترين و شرير ترين و بدذات ترين دشمنان ما ھر روز به صد ھا انسان بی گناه در و مزدور، که به دستور مفسده جو 

کشور ما را به شھادت می رسانند، يکی از کسانی که به نوبۀ خود مسؤول بسياری از آشتفگی ھا، انتحار ھا، انفجار 

 می توان داشت؟ آيا چنين ھا، قتل ھا و ناآرامی ھا و بی سر و سامانی ھا در کشور ما می باشد، کند، چه انتظاری

  انسانی می تواند در فکر مردم و عزت و آبروی کشور باشد؟ 

انسان ھائی مانند کرزی را بايد به پنجۀ قانون سپرد؛ نه اين که آن ھا را در آغوش گرفت و صاحب، صاحب گفت و 

ر يا به نام يک شخص ملی ياد برای شان منار ھای يادگار ساخت و آبداتی را که از ساليان دراز به نام نامی يک شھ

  !!می شده اند، به نام شان کرد

رسوائی مالی حامد کرزی و سائر کرزی ھا، که چند روز پيش در تعداد زيادی از رسانه ھای داخلی و خارجی 

منعکس شد، آيا از نظر شما نگذشته است؟ ھمچنين سرمايه ھائی که رئيس اجرائيۀ شما و رفقای ديگر ايشان و 

  !د تان طی اين ھمه سال از راه ھای غير قانونی و با چور و چپاول به دست آورده اند؟رفقای خو

استفاده از قدرت، اين ھمه فساد، اين ھمه رابطه داشتن با تروريستان، اين ھمه ھمکاری با طالب و وءآيا اين ھمه س

برابر پاکستان، اين ھمه خويش دسته ھای مؤتلف اين گروه حيوان صفت، اين ھمه غفلت در کار، اين ھمه کرنش در 

! قابل اغماض و بخشش ھستند؟... خوری و قوم پرستی و نفاق افگنی، اين ھم بی غوری در برابر کشور و مردم و

برای شما، که از ھمين جنس انسان ھا ھستيد، آری؛ اما برای انسان ھای پاکيزه و ملی و ميھن دوست و آزاده و 

  !ستاندن، نهمخالف فساد و رشوه دادن و رشوه 

؛ سخنی که ھيچ وقت در گوش شما و "اگر در خانه کس است، يک حرف بس است: "چه بگويم، که گفته اند

سياستمداران مانند شما، در گوش کرزی و عبدهللا و خليلی و حضرت، پدر معنوی کرزی و به گوش برادران کرزی 

  !ه وفرت اطراف تان را گرفته اند، کارگر نمی افتد، که ب...و برادران حکمتيار و مسلميار و ايزديار و خدايار و

بيائيد، به جای اينقدر دروغ و بدقولی، يکبار بگوئيد که شما ھيچ کاره ھستيد؛ ھمه اوضاع را کسانی که شما را به 

 ھدف ھائی در پشت. ل دارند و ھم به سامان و نابسامان می کنندوقدرت رسانيده اند، يعنی امريکائی ھا، ھم در کنتر

پرده وجود دارند و ما انسان ھای بی اراده و ضعيف و بی شخصيتی ھستيم که برای پول و فرو نشاندن عطش 
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بيائيد و بگذاريد که مردم راه خود را پيدا .  ھا آلت دست شده ايمعقدرت طلبی خود ھا، مانند کارمل ھا و شاه شجا

به دست بگيرند که خود را واقعاً خدمتگار مردم و بگذاريد که کسانی سرنوشت اين کشور و سرنوشت مردم را . کنند

خادم کشور می دانند و نيرو ھای محافظ و امنيتی شان به جای اين که لوله ھای تفنگ را به سوی مردم بگيرند و 

آتش کنند و مردم بی دفاع و بی گناه را در خون ھای شان غرق سازند، به سوی دشمنان خاک و مردم نشانه بگيرند 

را نابود کنند؛ به جائی که مردم را با ھم دشمن و از ھم گريزان بسازند، آن ھا را به ھم نزديک کنند و ھر و آن ھا 

  !چه انگيزۀ نفاق و دوری و خصومت و دشمنی را که در ميان است از بين ببرند

ار را داريد و نه نه فھم و درايت و قصد ک. ديگر دروغ نگوئيد؛ به حد کافی دروغ گفته و خالف وعده عمل کرده ايد

بگذاريد و برويد، قبل از ! خود را بيشتر از اين نه رسوا کنيد و نه شرمنده. توانائی ادارۀ مردم و دفاع از خاک را

شايد به !! اين که خشم مردم در آخرين حد غليان برسد و کار به نقاط باريک و غيرقابل برگشت برسد؛ آقای احمدزی

 آينده، در زندگی و بعد از مرگ، برخی از انسان ھا دعائی در حق تان بکنند، يا از خاطر کناره گيری تان از کار در

  !!شما به نام نيک ياد شود

٠۴-٠۶-٢٠١٧  

 


