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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۴ جوالی ٣١

  

  چرا کرزی از طالبان دفاع می کند؟
  

حقيقت را می توان آن چيزی ناميد که مطابق به واقع يا واقعيت باشد و واقعيت در مورد رابطۀ کرزی و طالب در 

 و به ذرائع مختلف از طالبانی که به نام اسالم ء است که وی طی اين زمان با تمام قوا سال گذشته اين١٣ ـ ١٢طول 

 مردم افغانستان دست به جنايات نابخشودنی زده اند، ھم دفاع کرده است و ھم آن هو به دستور و حمايت پاکستان علي

  . ھا را به اشکال متنوع کمک نموده و زير پر و بال خود گرفته است

رخی آمار ھا بيشتر از سه ھزار طالبی که با مصارف ھنگفت نظامی و دادن قربانی ھای زياد از جانب بر اساس ب

نيرو ھای ارتش افغان و خارجی و پوليس در جريان جنگ ھای بسيار خونين، يا حين آمادگی برای حمالت انتحاری 

ند، به وساطت چند نفر کورباطن و فتنه انگيزی ھای ديگر بازداشت شده بودند و در زندان ھا به سر می برد

ظاھرالصالح يا چند تا وزير و وکيل و والی ديونھادی که دم از خدمت و صداقت به مردم و وطن می زنند، ولی در 

خفأ ھنوز ھم سر در آخور پاکستان دارند و با ھمۀ زشت خوئی ھای طالبان ھمدل و ھمفکر و ھمکار ھستند، به 

ورباطن ظاھرالصالح، کرزی، خالف ميل و خواھش ميليون ھا افغان مخالف فرمان يکی از ھمين دولتمردان ک

  .تعصب و ترور و تحجرگرائی و جنگ از زندان ھا آزاد شده اند

بدون کدام تذبذب و تردد می توانم بگويم که بسياری از جنگ ھا و کشتار ھای بی سابقه و بی نھايت وحشيانه و شرم 

د کشتار ھای قبلی طالبان ـ در گوشه گوشۀ کشور ما توسط ھمان طالبانی صورت آگين دو ـ سه سال اخير ـ به امتدا

 کسانی که به ۀبه معنی ديگر و در واقع ھم. گرفته است که طی ھمين سال ھا به امر کرزی از زندان ھا آزاد شده اند

ده شود، به دست کرزی به دست طالبان آزاد شده از زندان ھا به امر کرزی کشته شده اند، کسانی اند که اگر نيک دي

  !قتل رسيده اند؛ نه به دست طالب

د نفر به وضعی که پارچه ھای بدن آن ھا توسط بيل جمع شد، در ارگون؛ انفجار يک کودک بی صکشته شدن تقريباً 

گناه و از دنيا بی خبر بارکش که طالبان کراچی وی را به بھانه ای به کرايه گرفته بودند، در شھر مزار شريف؛ 

کشتار دو شھروند خارجی در واليت ھرات؛ حمله به خانۀ فرمانده پوليس شھر قندھار؛ پالن چندين حملۀ انتحاری 

؛ کشتار در حدود پانزده ...در روز ھای عيد در شھر مزار و کابل و و قندھار و جالل آباد؛ ترور حشمت کرزی و
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 يا چھار روز پيش از عيد، در آن ميان يک نفر زن و مرد و پير و جوان غير نظامی در ماه صيام، درست سه

عروس و داماد و چندين کودک، از جمله يک کودک سه ساله، به شکل بسيار بسيار فجيع، بزدالنه و نامردانه در 

د ھا حادثۀ دلخراش ديگر از کران تا کران کشور در ده روز اخير کار ھمين طالبان آزاد شده از صو ده ھا و غور 

حمالت نيروھای تروريستی در کشور کم خود کرزی نيز به اين امر اعتراف دارد که . کرزی بودزندان ھا به امر 

 حمالت افزايش يافته است به نحوی که حمالت تروريستی که در دو ماه گذشته ءبود، ولی با آغاز شمارش آرا

  .  است  سال گذشته سابقه نداشته١٣اتفاق افتاده، در 

" قاری رحمت" يک خبر موثق، فرمانده گروپ آدم کشان يکی از طالبانی بود به نام در کشتار المناک غور، بر طبق

  .  رھا شدگان از زندان به امر و ھدايت کرزی بودۀکه از جمل

با کمی دقت به ماھيت انديشۀ طالبانی، من انتظار ندارم که حوادث ياد شده در باال آخرين حوادثی باشند که طالبان 

با تأسف، و به يقين، با شناختی که از طالب و پاکستان اسرائيل کيش وجود دارد، ما باز . خته اندآن ھا را به راه اندا

اين واقعيت را کرزی ھم به خوبی می داند؛ اما سؤال . ھم شاھد چنين حوادثی سنگدالنه و مغموم کننده خواھيم بود

اد شده باز ھم در ده ھا حملۀ انتحاری، انفجار اين است که چرا کرزی، با آن که می فھميد و می فھمد که زندانيان آز

از راه دور، کشتار، ماين گذاری ھای کنار جاده و جنگ ھای نيابتی و اعمال ديگری که سبب بی ثباتی در کشور 

می شوند، شرکت می کنند و به جنايات وحشتناک تری دست می زنند، در رھائی آن ھا از زندان چنان مشتاق و 

  است که پدری برای رھائی فرزندنش؟مايل و کوشا بوده 

آيا کرزی به سلسلۀ ھمان تمايل، عالقه و پيوندی که در گذشته با طالبان داشته است، خواسته جبھۀ طالبان را با آزاد 

 نموده راه برگشت آن ھا را به قدرت و تکردن زندانی ھای جنايت پيشۀ سياه ضمير و ناانسان طالب سر از نو تقوي

   ھموار کند؟حاکميت دو باره

يا واھمه از اين داشته است که مبادا با استفاده از دموکراسی و اصل آزادی و انتخابات کسان ديگری بر سر قدرت 

بيايند و حاکميت دو صد و شصت و ھفت سالۀ قومی را که او بدان تعلق دارد، با ھمه التزامی که کرزی به 

  !  ، از بين برود(!)دموکراسی دارد

است جمھوری وی رو به اختتام است، و او وضع افغانستان را با اين ھمه شوريدگی چنان می بيند يا چون عمر ري

که آمدن طالب را محتمل يا محتوم می داند، می خواھد با چنين کمک ھا به طالب در آينده، امتيازی از طالب و 

  پاکستان به خاطر خدماتش به آن ھا، بگيرد؟ 

، ھر آن "حمامی را ھر قدر آب گنده باشد، به کار است"دانند و گفته می شود که پاکستان، ھمان گونه که ھمه می 

خالف کشورش کاری را انجام بدھد و ممد نيل آرزو ھای و افغانی را که به نحوی بتواند در راستای منافع پاکستان 

  . می دھدآن کشور واقع گردد، در ھر زمانی، ھم کمک می کند و ھم مورد حمايت و عنايت خويش قرار 

احتمال بسيار زياد وجود دارد که کله به کله شدن مکرر در مکرر کرزی با رھبران پاکستانی در تمام دوران رياست 

  . جمھوری اش به ھمين دليل بوده باشد تا راه گنجشککی برای خود در پاکستان باز کند

ا با وجود وفاداری بی انتھايش به امريکا کرزی شايد داستان غم انگيز آخرين شاه ايران ر. سر امريکا اعتبار نيست

عاقبت او که به تمام معنا مطيع امريکا بود، اگر آن چنان دردآور و غم انگيز بود، عاقبت کار ! فراموش نکرده باشد

 امريکا به کجا خواھد کشيد؟ ھمچنان سرنوشت کارمل برای وی درسی است هکرزی با اين ھمه سرکشی و کينه علي

  . ن درس در مورد وی تکرار شودکه نمی خواھد آ
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امروز شصت و شش ـ شصت . حکمتيار ھنوز سی ساله نشده بود که به پاکستان فراری شد. اما پاکستان چنين نيست

  . و ھفت ساله است و ھنوز با عزت و اکرام تمام به عنوان عاليجاه ترين مھمان در پاکستان به سر می برد

برداشت و محاسبه است که کرزی در تمام دورۀ رياست جمھوری خويش ھم طالب را برادر خوانده با ھمين تجربه، 

  . است و ھم پاکستان را

کرزی است که ھيچ فرقی ميان طالب و پاکستان قايل نشده ) خودپرستانۀ(به يقين ھمين ھوشياری و آينده نگری 

  . است

فۀ ترازوی خدمات کرزی به طالب و پاکستان را به مراتب  سال گذشته را يک بار مرور کنيم، بدون شک ک١٣اگر 

سنگين تر خواھيم يافت تا کفۀ خدمات وی به افغانان آزاده و وطن دوست و طرفدار يک افغانستان سربلند و مستقل 

  ! و آزاد؛ و به افغانستان

زی صاحب يک حکومت اميدوارم افغانان رو! اين کار او و ياران و ھمدستانش در ھيچ حالتی قابل بخشش نيست

دلسوز و قوی و واقعاً ملی شوند که اين سر حلقۀ تمام جنانيان و دزدان و خيانتکاران را با دستياران با عمامه و بی 

درفرھنگ ھای متعدد جيره خوار و جيره خور، مانند (عمامۀ باند فاسد و دزد و آدم کش و قوم پرست و جيره خوار 

بيگانۀ وی، در ھر گوشۀ دنيا که .) نی ھستند، ھمينگونه رشوه و رشوتخور دارای يک معتخوار و رشوترشو

باشند، به افغانستان بخواھند و به خاطر اين ھمه غفلت و قوم مداری و نژاد پرستی و موضع گيری ھای چاکرمنشانۀ 

ان آن ھا را ايشان در برابر پاکستان و متحدين عرب آن به پای محکمه بنشانند و نظر به سنگينی يک، يک جرائم ش

  !محکوم و به جزای اعمال شان برسانند

ديروز آقای سعيدی در يک برنامۀ ميزگرد تلويزيونی واضح اعالم کرد که اگر تا ده روز ديگر نسبت به قضيۀ قتل 

پانزده نفری که در غور کشته شده اند، آن طوری که آن ھا می خواھند، اقدام نشود، آن ھا ھم والی را و ھم فرمانده 

  . دست خود خواھند گرفته ليس و سائر کارمندان دولت را از غور اخراج نموده ادارۀ غور را بپو

  . آقای سعيدی اضافه کرد که دولت آزاد است ھر تعبيری که از اين گفتۀ وی می کند، نافرمانی، تمرد و يا قيام، بکند

آن تمرکز نمی کنم، اما چنين سخن يا امکانات آن چه آقای سعيدی می گويد، در چه حدودی موجود است، من روی 

چنين سخنانی را می توان اين گونه تفسير کرد که در اثر خود سری ھا و اعمال تبعيض آميز و ضدملی کرزی و 

ھای ديگر، مانند احمدزی و امرخيل، در درازنای تاريخ معاصر افغانستان، کارد به " خيل"ھا و " زی"خيلی از 

ده است و اين بار، و باز ھم به سلسلۀ گذشته، کسی از تبار يعقوب خان جبون و اصطالح به استخوان مردم رسي

عبدالرحمن خان جابر و ده ھا تای ديگر، نه از روی جبن و تسليم طلبی و بيم شرمناک در برابر انگليس يا به دليل 

ی، کاری می کند که عطش بی پايان به امارت و سلطنت، که از روی بددلی و شرارت پيشگی و آزمندی و قوم پرست

  .ۀ ديگری از کشور مجروح ما متصور استچامکان بريده شدن پار

زيرا کرزی تمام . کمتر از بيست روز پيش تيم اصالحات و ھمگرائی تھديد به بلند کردن علم قيام و جدائی کرد

 فرآيند جنجالی ش چنان مغشوش کرده بود ـود و ايدی ھای اوباش و قوم پرستفرايند انتخابات را با مداخلۀ خ

انتخابات ھنوز ھم حل نشده است ـ که عالوه بر رسوائی و بی آبروگی افغانان در سراسر جھان، خطر اضمحالل 

  . وجود آورده افغانستان را نيز ب

برای کرزی، مسئلۀ افغانستان، اتحاد مردم، . چرا؟ چون جانب مقابل تيم مذکور پشتون و يکی از اقوام کرزی بود

 بزرگی و نيرومندی آن، آرامش و صلح در سرزمين آبائی اش، رفاه و آرامش مردم، مانند شاه شجاع و آيندۀ کشور،

آن چه مھم . اميردوست محمد خان و ايوب خان و عبدالرشيد خان و يک عده خانان ديگر ھمتبار وی، مھم نيست
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ی مانند طالب از ميان اين قوم دست است، سيادت قوم پشتون بر سائر اقوام است؛ حتی اگر آدم کشان و درنده خويان

حتی اگر کشور ! به کشتار ھزاران انسان و دست به ھزاران توطئه و دسيسه و خيانت عليه ملک و ملت بزنند

چنين انسانی را نبايد، بدون اين که . د پارچه تقسيم گرددص شده و به دستخوش نفاق، خصومت، جنگ و ويرانی

  ! محکمه شود، رھا کرد

جمھوری افغانستان اعالم کرد بر اساس  حامد کرزی، رئيس: "ر خبری از قول کرزی می نويسدبی بی سی د

 او، ۀبه گفت. اند وارد افغانستان شده' ھای خارجی تروريست 'گزارش نھاد ھای امنيتی اين کشور، شمار زيادی از 

  ."  سال گذشته سابقه نداشته است١۴حمالت اخير اين نيروھا در 

که ھشتاد در  نفر غيرنظامی و غيرمسلح در غور، ١۵ يا ١۴رزی اين است که کشتار بيرحمانۀ معنی اين سخن ک

صورت گرفته " تروريست ھای خارجی"د آن ھا از قوم شريف و محروم و ستم کشيدۀ ھزاره ھستند، به دست ص

البان افغانی را که  طهاست، نه به دست طالبان ھمزبان و ھممسلک و ھمتبار وی، در حالی که بيشتر مردم فرماند

  .يک افغان آزاد شده از زندان به امر کرزی بوده است، بدون اين که اشتباھی در کار باشد، شناخته اند

 قربانيان را از ميان باشندگان يک قريه يا از يک ولسوالی ۀانکار چنين جنايت ننگين گرگ صفتان طالبی را ـ که ھم

 و نمايانگر نفرت کور، بدون دليل، يک قوم از يک قوم ديگر است ـ و از ميان پيروان يک مذھب بر می گزينند،

يد که شما اين ئبگو": بايد به شدت تمام نفرين و محکوم کرد و به منش حيوانی کرزی ھم که می خواھد با اين جمله

  !! بايد لعنت فرستاددھان طالبان بگذارد، ه حرف ب." ايد ظلم را نکرده

قتل و جنايت و کشتار پانزده انسان را، کشتار اطفال سه ساله و زنان را، کشتار پير مردان ببينيد که او با چه وقاحتی 

را، کشتار يک زن و مرد جوان را که تازه عروسی کرده بودند، کشتار پانزده انسانی را که از خريد نقل و شرينی و 

برای اين که طالب را نرنجانده لباس برای سور عيد به خانه ھای شان برمی گشتند، به يک عمل بسيار ضعيف، 

  . و ستم ھمسان می خواند" جور"باشد، يعنی به 

نگارندۀ اين مقاله مراتب تسليت خويش را به بازماندگان تمام قربانيان جنگ و ترور در کشور، به طور اخص به 

صب و ترور و تشدد و بازماندگان شھدای اخير غور، به عرض رسانده و از بارگاه ايزد منان برای تمام قربانيان تع

  . تکبر جھال قاتل پيشه آرزوی بھشت برين می کنم

شرم و ننگ و نفرين و ذلت ابدی باد بر طالب خونخوار و جاھل و بربرمنش و حامی تاريک درون و عقده مند آن 

  !!    بر کرزیھا، يعنی 

٢٩/٠٧/٢٠١۴   

 


