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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

  
  سيدھاشـم سديد

  ٢٠١۵ اگست ٠۶

  !مردم بی خبر، حکومت از مردم بی خبرتر
  

 تبريکی عيد، و ھنور دو ھفته از عيد فطر و زمانی که احمدزی، رئيس جمھور دولت دست نشاندۀ افغانستان، پيام

تشکری خويش را خدمت برادر بزرگوار خود، و برادر به جان برابر ھمسنگر و رفيق و حامی خويش در انتخابات 

که به نماز عيد برود، ارسال داشت، نمی گذرد، که  رسوای رياست جمھوری، آقای کرزی، از درون ارگ، قبل از اين

 رھبر پيشين طالبان ضد آزادی و ترقی و فرھنگ و مدنيت در حيرت جھان با شنيدن ناگھانی خبر مرگ مال محمد عمر،

  .باور نکردنی فرو رفت

اوج حيرت مردمان، در افغانستان و جھان، به ويژه برای آن بود، که مالی نام برده، قرار اعالميۀ رسمی دولت 

ه بود ـ بنابر بعضی روايات، از چشم از جھان بست پاکستان، چيزی بيشتر از دو سال قبل در بيمارستانی در شھرکراچی 

جمله ادعای پسر مال محمد عمر، مال يعقوب، رھبر پيشين طالبان در اثر ترزيق دارو ھای کشندۀ داکتران بيمارستان، 

  .، به قتل رسيده استاءو با موافقت امريکا و شرک. آی. اس. ًمسلما به امر آی

ًغانستان، نظر به گزارش طلوع نيوز، امريکا نيز قبال از قرار گزارش يک منبع معتبر رياست عمومی امنيت ملی اف

تنھا کشوری که در مثلث امريکا، پاکستان و افغانستان از اين واقعه بی خبر بوده، . مرگ مال محمد عمر آگاه بوده است

  چرا؟.  و مفت باز آن بوده استده فريب خور، ازدماغ فيل افتاده، ولی نادان، و سياستمدارانکشورما، افغانستان

چرا اين دو کشور، به ويژه امريکا، خبر مرگ مال محمد عمر را از افغانستان پنھان داشته است؛ افغانستانی که ھم پيمان 

و متحد ستراتيژيک امريکاست؟ افغانستانی که رئيس جمھورش از ساليان دراز، عالوه بر امريکائی بودنش، به گمان 

ً ای با سازمان ھای استخبارتی امريکا، و احتماال از طريق خانمش با متحد اغلب، روابط خاص، بسيار نزديک و پوشيده

درجه يک آن، اسرائيل، دارد؛ و در حال حاضر مجری برنامه ھای مرئی و نامرئی امريکا و متحدينش در افغانستان و 

 نشاندۀ خودش، با و چرا امريکا بدون کوچکترين وسواس و ترديدی می گذارد، که رئيس جمھور دست. منطقه می باشد

فرستادن تھنيت به مناسب عيد به مال محمد عمر راحل، که استخوان ھايش ھم شايد خاک شده باشد، به نزد مردم 

  افغانستان و جھان بيشتر از پيش بی کفايت معرفی شده سبکتر و بی آبروتر گردد؟

و اھميتی قائل است؟ آيا سياستمداران افغانی، باوجود ًآيا امريکا واقعا به سياستمداران افغانی و به مردم افغانستان احترام 

دنباله روی از سياست ھای امريکا در کشور و منطقه و جھان، می دانند که امريکا چه برنامه ھائی را در رابطه با 

 افغانستان و منطقه و جھان در سر می پروراند؟ آيا سياستمداران ما، چه حکومتگر و چه قانون ساز، چه ملکی و چه

  نظامی، می دانند، و گاھی فکر کرده اند، که چرا سياست ھای امريکا در کشور ما چنان سری و مرموز است؟  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

که سير و ...  و والی ھا و صاحب منصبان ارتش و پوليس واء و وکالءبگذريم از رئيس جمھور و رئيس اجرائيه و وزر

ا تأکيد و تصريح و بدون تعريض از مردم افغانستان پودينۀ شان به ھمه معلوم است، من می خواھم ھمين سؤال را ب

  بپرسم که، آيا شما می دانيد چرا امريکائی ھا  در کشور تان چنان رمزآلود و پوشيده، مانند مار زير کاه عمل می کند؟

کر ًھمۀ مردمان جھان می دانند، که تروريست ھا، که امريکا ظاھرا به بھانۀ مبارزه با آن ھا عساکرش را، با عسا

متحدين خويش به کشور ما اعزام کرده است، سال ھا، تا ھمين لحظه ھم، در پاکستان حضور داشته و حضور دارند و 

از دھه ھا زير چتر حمايت ھای گوناگون اين کشور بوده و از ھمين کشور، نه تنھا به افغانستان و ھند، که به بسا 

امريکا از اين واقعيت غيرقابل انکار بی خبر . ده می شوندکشورھای ديگر جھان، به شمول اروپا و امريکا، فرستا

ًنيست، اما چرا امريکا، اگر واقعا قصد جنگ با تروريزم و نابودی آن را دارد، چنين جنگی را در خاک پاکستان و 

   دسته ھای مختلف  تروريستی به راه نمی اندازد؟ هسرراست علي

رح شده است، ولی امريکا ھيچ گاھی به جواب آن نپرداخته است و اين سؤال به ھزارھا بار و به اشکال متنوع مط

چرا؟ چون امريکا نمی خواھد پاکستان را، که کشور مقتدر از نظر نظامی است و دارای روابط بسيار . نخواھد پرداخت

تيژيک حسنه و ديرينه با عربستان سعودی، يکی از بازيگران مھم در منطقۀ خاورميانه و يکی ازھم پيمانان سترا

امريکا، کشوری که ھمه ساله به ميليارد ھا دالر از امريکا سالح می خرد و تمام سرمايه ھايش در بانک ھای امريکا 

ذخيره شده است، ذخاير پولی که اقتصاد لرزان امريکا را به سر پا نگھداشته است، عربستانی که ھمراه با متحدين 

به ويژه در بازی . ابر ايران بلندپرواز تبديل شده است، از دست بدھدعربش به اھرمی در دست امريکا و تھديدی در بر

  ! ًميان چين و امريکا بر سر پاکستان، امريکا نمی خواھد پاکستان را قھرا يا به اشتباه به دامن چين بيندازد

ن منطقه به اسالم بن الدن، باوجودی که سياستمداران پاکستانی سال ھا منکر وجود وی در پاکستان بودند، در نزديکتري

ھمين گونه . آباد و در نزديکی يکی از قطعات عسکری، يکی از مراکز فوق سری و مھم پاکستان، يافت می شود

حضور مال محمد عمر که سال ھا به مثابۀ دشمن درجه يک امريکا پنداشته می شد، و الظواھری و حقانی و حکمتيار 

ًنداشت که به جای حمله به افغانستان مستقيما به پاکستان و باالی گروپ  ادر کشور پاکستان؛ چرا امريکا را بدان و... و

ھای تروريستی مستقر در آن کشور حمله کند؟ زيرا سياستمداران پاکستانی با ھمه کثافت کاری ھای شان از يک 

 عشق می ورزند و به ھيچ قيمتی راضی نيستند، خصوصيت نيک بھره مند اند، و آن اين که به خاک شان به حد افراط

امری که  در ميان سياستمداران افغانی که . که کسی، ھر کی باشد، به خاک شان تجاوز و به غرور ملی شان اھانت کند

استمرار سياست خاندان !  سال در امر کشور داری مسؤوليت کاری داشته اند، ديده نشده استھفتًعمال طی اين سی و 

  !" بچيم خوده نگاه کو": نادر

افغانستان، کشور فقير و نادار، با موضع لرزان، سرحدات بی مراقب و بی محافظ  و سياستمداران فاسد و پول پرست، 

که شب در يک سبد تخم می گذارند و روز در سبدی ديگری، با ارزيابيی که جھان طی دو صد سال، يا کمی بيشتر، از 

آزردگی کشور ھند دوست، با .  ھای شان دارد، برای ھيچ کشوری قابل اعتماد نيست"گوداگی"سياستمداران ما و از 

  !آمدن احمدزی، گواه روشنی است از بی ثباتی فکری و عملی سياستمداران ما در عرصۀ سياست خارجی

ی از دو ًبناء شگفت آور نيست، اگر برخی از کشورھای جھان، از جمله امريکا، در بازی با افغانستان و انتخاب يک

کشور ـ افغانستان يا پاکستان ـ جانب احتياط را اختيار کند و آنچه را در سر دارد از سياستمداران و از مردم ما پنھان 

ابراز اين حقيقت را حمل به تمايل من نسبت به ھيچ . نويسنده در اينجا تنھا خواسته است حقيقتی را ابراز کند. (کند

  ). کشوری نکنيد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

بی کفايتی و بی مباالتی سياستمداران ما ۀ بری دولت افغانستان از مرگ مال محمد عمر بلندترين درجبه ھر حال، بی خ

را نسبت به مسائل مھمی که می توانند در امر حفظ امنيت، حفظ صلح، حفاظت از منافع و تماميت ارضی و استقالل 

  .کشور، ھم مفيد و ھم مضر، نشان می دھد

 کامل ديده می شود، که دولت چنان بی کفايت و ناتوان و بازيچۀ دست بيگانگان است، در چنين حالتی، وقتی با وضوح

وظيفه مردم است که خود برای حفاظت از آب و خاک و از شرف و ناموس و عزت و آبرو و آزادی و استقالل خود پا 

  !پيش بگذارند و سرنوشت خود و کشور شان را به دست خويش بگيرند

تمداران خاک فروش و مفسد و جنايت پيشه، برای حفاظت از نام و ننگ مردم و کشور، با اين ھمه انتظار بيشتر از سياس

تجربه از سياستمداران فاجر و فاسق و منحط و منحرف و ھرزه کار و جنايت پيشه، جفائی است که مردم ما ديده و 

  . دانسته به خود و به وطن خويش مبذول می دارند

مندی و بدون سھمگيری عملی و جدی و تأثيرگذار خود شان در ه خ، بدانند که بدون عالقمردم بايد، به شھادت تاري

سياست نه سياستمداران کژانديش و ناسالم و ناصالح اصالح می شوند و نه خود و کشور شان از اين ھمه بدبختی و 

 و بی مسؤوليتی موجود خود بنابراين برای مردم ضروری است که از حالت پسيف يا بی قيدی. حقارت رھائی می يابند

ًرا نجات داده دست به کارھای بزنند که يک کشور و يک ملت واقعا اسير و دربند و فقير و عقب نگھداشته شده بدان ھا 

  .  نياز دارند

ً کار سياست و ادارۀ کشور را عمال به دست دارند با برخی از ۀسياستمداران شرير و عديم االخالق فعلی که سررشت

ن يا قالتاق ھای شان کوشش می کنند ملت واحد ما را به نام قوم و منطقه و زبان و مذھب به دور چند انسان ھوچيگرا

متقلب و مزور و ناشائسته و غيرامين جمع نموده و در نھايت با زد و بند ھای  زيان آور برای کشور و مردم، و 

  .  حکومت کنندانداختهرقه سودآور برای خود و باداران داخلی و خارجی شان، ميان مردم تف

ًاين عمل نامستحسن و ننگين از سال ھای متمادی در کشور ما از طرف حکومت ھائی که قطعا به فکر مردم و کشور 

ناميده می شده است و در ...  واء و بزرگان اقوام و قبائل و روحانيون و علماءوسيلۀ آنچه سران و رؤسه نبوده اند، ب

 حکومت ھای جائر و جابر و غيرمردمی و غيرملی، و گاھی ھم بيگانه بوده اند، به کار برده واقع غالمان حلقه به گوش

وقتی دستۀ خود را نبريده است به، به اصطالح، بزرگان و  مردم خوشباور ما ھم به فکر اين که چاقو ھيچ. شده است

را در خواب و غفلت و به اميد آخرت  و سران و روحانی ھا و علمای کاذب  دينی خويش اعتماد نموده و زندگی اءرؤس

  !گذشتانده قدمی ھم، باتأسف، در راه اعتالی کشور و آسايش خود بر نداشته اند

تعدادی به گل روی محقق، تعدادی به گل روی . مردم رفتند و انتخاب کردند. انتخابات اخير نمونۀ بارز اين مدعا است

چه شد؟ ھمۀ اين آدم ھای ناصالح دست به ...   گيالنی و نادری ومحمد خان، تعدادی ھم به گل روی دوستم و مجددی و

دست ھم داده به کرسی و مقام و پول و قدرت رسيدند و در منتھای بی نيازی و آرامی و عيش و گردش و سير و 

دست سياحت، غرق در ناز و نعمت و تمکن به سر می برند؛ و مردمی که به اين ھا اعتماد کردند و رأی دادند، چه به 

آوردند، غير از ھمان گرسنگی و فقر و محنت و بی کاری و زور شنيدن و انتحار و انفجار و سر بريدن و اختطاف و 

  ؟   ...جنگ و تداوم سلطه و حضور بيگانگان در کشور و مداخله ھای روز افزون پاکستان و ايران و

 کرزی و احمدزی از آن، اگر نيک ديده شود، حفظ اسرار مرگ مال عمر ميان امريکا و پاکستان و بی خبر نگھداشتن

زيرا سياستمداران يک کشور ھر قدر بد و گمراه باشند، مردم قبول شان داشته . اھانت آشکار به مردم افغانستان است

باشند يا نداشته باشند، باز ھم  به نام شاه و رئيس  مردم و کشور خود ياد می شوند و احترام به آن ھا، حتی اگر قابل 

ًبناء آنچه من در اين بند می خواھم بگويم اينست، که مردم بايد کوشش کنند که ! حترام نباشند، احترام به مردم استا

ًسياستمداران خجسته و نيک نام و مليی را که واقعا در فکر کشور و مردم، اعم از پشتون و تاجک و ھزاره و ايماق و 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 و کار کشور خود را به دست آن ھا بسپارند، تا ھم کشور حفظ شود و پيدا،... قزلباش و ترکمن و ازبک و نورستانی و

  ! ھم تحقيری به  شأن و آبرو و عزت و نام شان صورت نگيرد

تا زمانی که دلقگان جنايت پيشه و جاسوس و وطن فروش دريک کشور برسر قدرت ھستند، اميد داشتن احترام از 

  !!! پس؛ ياهللا که خيلی دير نشود. و خوش خياالنهديگران، تصور و تخيلی است بی پايه، سست، ضعيف
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