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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ اکتوبر ٠١
  

  ًپيشبينی اين وضعيت اصال مشکل نبود 
  ولی چه باد شود

فراطی و معتدل مذھبی و ی راست اکاشش ماه چه، که يک سال از زمان به وجود آمدن حکومت اشرف غنی و شر

نام سياھی لشکر در پست ھای بی نام و ه که ب" ِارجل "فردليبرال ھای مانند خودش و برخی از چپ نمايان و يگان 

  . نشانی جا گرفته اند، می گذرد

وقتی کارنامۀ حکومت اشرف غنی را طی اين مدت، حتی به شکل گذرا و سرسری بررسی کنيم، می بينيم که در جريان 

وجود نيامده است، که وضع مردم و کشور به مراتب ه  سالی که گذشت، نه اين که ھيچ نوع بھبودئی در حال مردم بيک

  . از آنچه بود بدتر شده است

ترين ضرورت برای رشد و ترقی يک جامعه و رفاه و آسايش انسان ھائی که در آن جامعه زندگی می مھمامنيت که 

ش از به قدرت رسيدن حکومت به اصطالح وحدت ملی ھم وجود نداشت، طی سالی که رچند پيھکنند، پنداشته می شود، 

  . گذشت به منتھا درجه  خرابتر شده است

امضای قرارداد صلح با طالبان و تحويلدھی ولسوالی دھنۀ غوری، سرسبزترين، زيباترين و حاصل خيزترين منطقه، 

 و سقوط شھر کندز،   سوی مقامات مسؤول دولتی در بغالنچند کيلومتر دورتر از پلخمری، مرکز واليت بغالن، از

ھمراه با درگيری ھای بی حاصل دولت که طی يک سال گذشته صد ھا و ھزاران ارتشی، اعم از سرباز و افسر، کشور 

مانند در محالت و مناطق ديگر، از کران تا کران " تام و جری" را به کشتن داده است؛ و جنگ ھای فرسايشی و 

ی ھستند ئگرچه حکومت منکر دادن امتياز به طالب و منکر وجود مشکالت به پيمانۀ ناآرام کننده است، نشانه ھاکشور، 

از ناتوانی و شکست حکومت و نيروھای حمايت کنندۀ خارجی آن، در دفع حمالت طالب و داعش و حقانی و سائر 

  !ستان سعودیگروه ھای جنايت پيشۀ وابسته به پاکستان و اعراب به سرکردگی عرب

چون امنيت را نتوانستند بر قرار کنند، کار ھای ديگر، از قبيل اشتغال آفرينی و رفع بيکاری و بلند بردن سطح اقتصاد 

خوانندگان گرامی به ياد . و زندگی مردم، که به کار و داشتن اشتغال رابطۀ مستقيم دارد، نيز نتوانست عملی گردد

ن انتخابات با تأکيد ھای زياد وعدۀ اشتغال زائی برای حداقل يک ميليون انسان را خواھند داشت که اشرف غنی در دورا

  . داده بود

در نتيجۀ اين ناکامی حکومت مشترک غنی ـ عبدهللا، طوری که ھر روز مشاھده می کنيد، ھزاران جوان تحصيل کرده 

 ترس آدم ربايان، يا از ترس جنگ، يا و دارای مسلک و تخصص به دليل بی کاری، يا به دليل وضع خراب مالی، يا از

از ترس آيندۀ تاريک و نامطمئن، يا از ترس بازگشت امارت قرون وسطائی طالبانی، و يا از ترس داعشی ھائی به 
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مراتب سختگيرتر و بدوی تر از طالب و حقانی، ترجيح می دھند عزيز ترين ھای شان را ترک گفته به سوی کشورھای 

  . بھتر، رو بياورندۀًفتن غالبا واھی به يک آيندخارج، به اميد دست يا

مصاحبه ھائی که از طرف برخی از خبرنگاران تلويزيون ھای افغانی در آستانۀ روزھای عيد با مردم شد حاکی از آن 

  . بود که قدرت خريد مردم نسبت به سال ھای قبل بسيار کاھش يافته است

پسته و نخود و بادام و کشمش و تخمه ھا، چيز ھائی که در روز ھای فروشندگان کيک و کلچه و شرينی باب و خسته و 

عيد در ھر خانه برای پذيرائی مھمان بايد به قدر توان صاحب خانه وجود داشته باشد، ھم از کاھش فروش اين اشيأ 

شندگان فروشگاه بزازان، خياطان و سائر دکانداران، رانندگان تکسی و باالخره ھمۀ مغازه داران و فرو. شکايت داشتند

ھا، حتی حمال ھا نيز از بی رونقی بازار و خريد و فروش و کار و بار شان که در نتيجۀ بی کاری روز افزون مردم و 

  .بودندشاکی خراب تر شدن اقتصاد کشور به ميان آمده است، 

انی پخش می شود، فابريکه قرار اخباری که روزانه از راديو ھا و تلويزيون ھای درون ـ بيرون مرزی افغانی و غيرافغ

مندی خاص افغانان ه ويژه در واليت کابل و ھرات با عالقه  در واليات مختلف کشور؛ ب٢٠٠١ھائی که بعد از سال 

ساخته و به کار انداخته شده بود، يا نسبت جنگ، و يا نسبت نبود امنيت برای سرمايه گذاری و سرمايه دار و تجار، يا 

اين فابريکه ھا به علت ناداری مردم، يکی پی ديگری بسته می شوند و در نتيجه به خيل نسبت نبود فروش توليدات 

  . بيکاران در کشور بيشتر از پيش افزوده می گردد

عالوه بر اين، صاحبان سرمايه ھای بزرگ، ھمچنان دالالن سرمايه داران و شرکت ھای خارجی و تجار، چيزی 

اند و چيزی ھم در تالش ھستند تا ھر چه زودتر سرمايه ھای شان را از سرمايه ھای شان را از کشور خارج کرده 

افغانستان ناامن و خطرناک خارج سازند و به دنبال آن خود و فاميل شان، که ھميشه با خطر آدم ربائی و زورگوئی 

  .رو ھستند، از کشور خارج شونده مقامات فاسد دولت روب

طبيعی است که ھر چه . ه روز به گونه ھای ماھرانه تر رو به افزايش استفساد ھم، نه تنھا کم نشده است، که روز ب

گراف فساد در کشور باال برود، به ھمان اندازه قانون شکنی دستگاه ھای به اصطالح حافظ قانون نيز باال می رود و 

  .فشار به مردم زيادت می پذيرد

رس از آيندۀ نامعلوم ــ در کشور، عالوه بر صد ھا عامل اين چھارعامل بزرگ بدبختی ــ نبود امنيت، فساد، بيکاری و ت

آگاھانی که . ًخرد و نسبتا بزرگ و با اھميت و کم اھميت ديگر است که سبب تشويش آگاھان دلسوز کشور شده است

  .بيشتر به فکر يافتن راه و چاره ای برای بيرون رفت از اين مخمصۀ بسيار ھولناک ھستند

ان و دوای صد مرض، حتی از سلف خود، کرزی طالب، ھم بی کفايت تر برآمد، زيرا در اشرف غنی، اين نابغۀ دور

دوران کرزی ھر قدر فاسد و خود فروخته و طالب صفت ھم بود، نه منطقه ای، با سند يا بدون سند، به طالب واگذار 

 به اين اندازه بی کاری وجود شده بود؛ نه شھری به دست طالب افتاده بود؛ نه شرکت و فابريکه ای بسته شده بود؛ نه

داشت؛ نه قدرت خريد مردم به اين اندازه پائين آمده بود؛ نه جوانان کشور به اين حد و اندازه به فکر ترک کشور افتاده 

  .بودند و نه اقتصاد و زندگی مردم چنين بد و فالکت زده و قابل ترحم شده بود

پخش اين .  گذشته در شمال کشور بيست در صد افزايش يافته استگفته می شود که تلفات نيرو ھای دولتی طی يک سال

خبر، ھمانگونه که در زمان خلق ـ پرچم پخش اين چنين اخبار سبب تزلزل روحيۀ عساکر و فرار آن ھا می شد، امروز 

فراری که تداوم آن باالخره منتج به سقوط حکومت . در پی داشته باشدھم می تواند فرار يک عده از نيرو ھای دولتی را 

  .  حکومت طالبان يا بدتر از آن خواھد شدۀو استقرار دو بار

. ًمن شخصا غم رفتن حکومت ھای مانند کرزی و غنی را، که در واقع عروسک ھائی در دست خارجيان اند، ندارم

گر خدای ناکرده طالب بر گردد، يا داعش بيايد، ھر دو، دو بازوی پاکستان ترس من از آيندۀ اين کشور و مردم است که ا
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که وابستگی ما به کشور  و عربستان، و باالخره نسبت وابستگی پاکستان و عربستان به اياالت متحدۀ امريکا، نه اين

تداوم وابستگی و وحشت و ترس از . ھای خارجی پايان نمی يابد، که گرفتار ھيوالئی بدتر از ھيوالئی فعلی خواھيم شد

  !  بی قانونی و تسلسل جنون آميز تغيير قدرت ويرانگر خودفروختگانی به رنگ ھای ديگر

تحمل چنين حکومت ھا، حتی اگر طالب و داعش در اين جنگ نيابتی پيروز ھم نشود، برای مردم ما طوری که ديده و 

ات و شکايات مردم، به استثنای يک مشت مفلوک خود اعتراض. شنيده می شود، بيشتر از اين خيلی دشوار شده است

فروخته، يا کسانی که در انتظار لطف حکومت، يا اميدوار مقام و کرسی ھستند و به ھمين دليل از حکومت دفاع می 

حتی بعضی از کسانی که در ايام انتخابات از . کنند، نمايانگر آن است که مردم از نظام و از حکومت دل شادی ندارند

، امروز ...ی و عبدهللا حمايت نموده بودند، اميدواران عنايت غنی و عبدهللا، مانند شکريه بارکزی و ھمايون آصفی وغن

ن حکومت به اصطالح وحدت ملی قرار گرفته اند؛ اگر چه مخالفت اين ھا را نبايد مخالفت مردمی که ادر صف مخالف

رای رسيدن به کرسی و منصب و مقام و شھرت و پول با کسانی که ب. تنھا در فکر کشور ھستند، به حساب آورد

  . حکومت ھا دوستی و دشمنی می کنند ھيچ گاه به فکر مردم نيستند، بنابراين روی چنين اشخاصی نبايد زياد حساب نمود

اما، شکايات و اعتراضات مردمی که در فکر خود و در فکر کشور ھستند، وقتی در حد اعتراض و شکايت باقی می 

  د، آيا کافی و سودمند برای ملک و ملت است؟مان

 گونه ھای خود سری ھای حکومت ھا ۀ ھمهدر وھلۀ نخست اعتراضات و شکايات تا با مبارزۀ عملی علي: نه؛ زيرا

  . ھمراه نشود، با تجربه ای که طی قرن ھا حاصل نموده ايم، جائی را نمی گيرد

يک گوش را در می سازند و "برابر شکايات و اعتراضات مردم دولت ھای غير مردمی ھم با داشتن ھمين تجربه در 

بدون توجه به اعتراضات و شکايات مردم ادامه می دھند، يا فوقش، ) چور و چپاول(و به کار خود " يک گوش را ديوار

شباور ھم مانند کرزی اعالم می کنند که برای رسيدگی به فالن يا بھمان قضيه کميسيونی را تشکيل داده ايم و مردم خو

به ھمين يک اعالم دل شان را خوش می کنند و ھيچگاھی ھم، بعد از اين اعالم، نمی پرسند که باالخره کار اين 

  ...!  کميسيون به کجا رسيد و نتيجه چه شد و

و در وھلۀ دوم، فرض محال، اين اعتراضات و شکايات سبب سقوط حکومتی شود که ھيچ انتظار بھبودی در کارش 

  يد؟ حکومت تھيه ديده و تدارک نموده اشود، آيا کدام گزينۀ بھتر نسبت به اين ديده نمی 

با سقوط اين نظام و اين حکومت، حکومت تنھا و تنھا به دست طالب، يا داعش، يا حقانی و امثالھم ــ از حکمتيار نام 

ک از افراد کشور، غير از  از تاريخ شده است ــ ميفتد که ھيچ يئینبردم چون فکر می کنم که اين شخص ديگر جز

تعداد انسان ھای کھنه فکر و متحجر و بی خبر از دنيای انسانی معاصر، و مخالف آزادی و حقوق برابر انسان ھا، و 

انسان ھائی که در پی تحميل افکار و عقايد افراطی و تند و پوسيدۀ خود بر جامعه ھستند و جز جنگ و ترور و کشتن و 

می شود، از آن ھا پشتيبانی نمی کنند و آرزوی پيروزی شان را تحت ھيچ عنوان و به ھيچ بستن ھيچ حرفی سر شان ن

  .صورت ندارند

پس راه حل چيست؟ چگونه بايد به اين ملت و به اين کشور خدمت کرد و ھر دو را از اين ھمه بدبختی و گرفتاری و 

ب و خودپرست، و کھنه پرستان قرون وسطائی رنج و فالکت و از دست اين ھمه دزد و اين ھمه سياستمدار عوام فري

  مانند طالب و ھمپالکی ھايش نجات داد و دست بيگانگان را از خاک خويش کوتاه کرد؟ 

  !آيا راھی برای سيدن به اين اھداف وجود دارد؟ آره، ھيچ مشکلی در دنيا وجود ندارد که باالخره راه حلی نداشته باشد

  :دو کار بايد کرد

روی عظيم از وطن پرستان واقعی متشکل از تمام مردمی که از حکومت ھای ھفت گانۀ گذشته، از ـ  بسيج يک ني١

ھفت ثور به بعد تا امروز، و نظام ھای قبل از آن شاکی ھستند و وجود آن ھا را به حال ملک و ملت مفيد نمی دانند، 
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عی کلمه و در عمل در نخستين مرحله بی ًبرای تشکيل يک نظام و يک حکومت واقعا مردمی و دموکرات، به معنای واق

نيروئی که پيشگامان آن نه فاسد باشند و نه وطن فروش و نه خودمحور و خود بين و خودپسند؛ . نھايت ضروری است

  !اھل عمل در راستای اعتالی کشور و رفاه مردم

مری يکی از عوامل ضعف ، زيرا چنين ا...ـ  رفع خصومت ھای قومی، زبانی، مذھبی، سمتی، نژادی و جنسيتی و٢

کشور در برابر بيگانه ھا می باشد و بيگانه برای يافتن سلطۀ بيشتر و باالخره دائمی بر کشور ما تا می تواند تخم نفاق و 

دوئی گری را از اين راه به زمينی که ما خود آن را برای کشت و به ثمر رسيدن اين تخم مساعد و مھيا می سازيم، می 

 امروز، از اولين روزی که انگليس ھا به خاک ما قدم گذاشتند، کاشته اند ــ به مصداق اين سخن که که تا پاشد، چنان

  ".نفاق انداز و حکومت کن"

 و استقالل و ءامد و در يکی امکان رھائی و اعتالحال؛ انتخاب اين سه راه، که دو تای آن به تباھی کشور می انج

سل ھای آيندۀ اين کشور است، به دست خودت است؛ ای ھموطن رنج ديده و نيرومندی و آبادی و رفاه و خوشی ما و ن

  !عزيز

 روشن و آرام ۀپيشنھاد من به عنوان يک عضوی با احساس، بی مدعا و درد ديدۀ اين جامعه، ولی آرزومند يک آيند

ای ادای دينی که پدران  برای خود و کشور تان، و برباالخرهبرای مردم و کشور، اين است که آستين ھا را بر بزنيد و 

ما به دوش ما در برابر آزادی اين کشور گذاشته اند، و ادای دينی که نسبت به نسل ھای آينده اين کشور داريم؛ کشور را 

  . از اين مضيقۀ مھلک نجات بدھيد

   !!      ًوجه، و ابدا در انتظار ديگران نباشيد، زيرا ھيچ بيگانه ای از خود نمی شود؛ ھرگز، به ھيچ

٣٠/٠٩/٢٠١۵  

  

 


