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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

  ٢٠١۶ اپريل ٢١
  

  يگانه راه آرامی مردم و نجات کشور،
  ! تغيير دولت و اصالح نظام است

  
اين حمله نيز، . ين حمالت انتحاری طالبان قرار گرفتندبا درد و دريغ شھريان کابل امروز باز مورد يکی از خونين تر

 حمالت انتحاری و مسلحانه بر افراد، ادارات دولتی و غيردولتی، وسائط نقليه، مکاتب، شفاخانه ھا، اماکن ۀمانند ھم

طالعات آی، سازمان جھنمی و تشنه به خون ا. اس. ، بدون ترديد به ھدايت آی...مقدسه، بازارھا، روستا ھا، شھرھا و

نظامی پاکستان به راه انداخته شد، که در نتيجۀ آن بيشتر از سه صد و شصت نفر از ھموطنان بی گناه ما به وجھی بی 

  .نھايت دلخراشی کشته يا زخمی شدند

گفته می شود که اين انفجار، بعد از حملۀ انتحاری شاه شھيد، يکی از وحشيانه ترين حمالتی بوده که در شھر کابل رخ 

ًه است و ياد آور رشتۀ سرناپيدای حمالت انتحاری طالبان در شھر کابل و سائر شھر ھای کشور، مخصوصا حملۀ داد

  .انتحاری جانگاه شھر جالل آباد می باشد

غرض از اين نوشته، ضمن اين که ھر گونه اعمالی را که سبب قتل نفس شود و نشان از بربريت و جھالت داشته باشد، 

 فعليت يابد، تقبيح و محکوم می کنم، اين نيست که از طالب بپرسم چرا به اين گونه کار ھای وحشيانه از ھر ناحيه ای که

ًزيرا می دانم سخن گفتن با طالب که اصال از کوچۀ انسانيت و شرافت و افغانيت و . و خالف انسانی دست می زند

  ."پيش کلۀ خر و ياسين خواندن: "اخالق نگذشته است، ھيچ حاصلی نخواھد داشت؛ ھمان گونه که گفته اند

اگر سخنی برای گفتن باقی مانده باشد، بايد اين سخن را با خود مردم، با ھمين ھائی که خواھران و برادران و اطفال و 

از دست می دھند و درد می کشند، در ميان گذاشت را يا پدران و مادران شان کشته می شوند، کسانی که عزيزان شان 

ش بيايند و با جديت و قاطعيت در برابر مسؤولين امور قرار بگيرند و بپرسند که اين ھمه الری ھای مملو که بايد به ھو

از مواد انفجاری چگونه و از کدام راه به شھر کابل انتقال داده می شوند، در صورتی که در ھمۀ پنچ يا شش جاده ای که 

 نقليه ای که از بيرون ۀی و کنترول موجود است و ھر وسيلبه شھر کابل متصل می گردد، پوسته ھای امنيتی و راھدار

  !شھر می آيد و قصد داخل شدن به شھر را دارد، در اين پوسته ھا تالشی می شوند

ۀ آيا اين وسائط نقليه، که برخی از آن ھا بيشتر از ده تن وزن دارند، از راه کوه ھا داخل شھر می شوند، يا به وسيل

 خلوت برای انتقال یم و نامعلوم انتقال داده می شوند و در حومۀ شھر در يکی از جاده ھاطياره از مکان ھای معلو

  .)ًاين سؤال قبال نيز طی نوشتۀ جداگانه ای مطرح شده بود(محمولۀ شان به داخل شھر پائين می گردند؟ 
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ھر می گردند و نه توسط طياره ًيقينا اين وسائط با محموله ھای گاه چندين صد کيلوئی آن ھا نه از راه کوه ھا داخل ش

  . انتقال داده می شوند

تنھا راھی که باقی می ماند عبور از پوسته ھای تالشی است که بايد توضيح شود چرا و چگونه اين وسائط با محموله 

ھای مواد منفلقه بدون کشف و ممانعت يا ضبط اموال و بازداشت راننده که می تواند وسيله ای باشد برای معرفی 

  مکاران اصلی طالب در درون و بيرون حکومت، از اين پوسته ھا عبور می کنند؟ھ

آيا موظفين اين پوسته ھا در پيشبرد و انجام الزم کارھای شان ناتوان اند يا غفلت می کنند؟ در برابر پول به اين گونه 

 يا اين کار شان ناشی از ارتباط وسائط اجازۀ عبور می دھند، بدون اين که به عواقب انتقال اين کار شان بينديشند؟

  ستان دارند؟يمستقيم يا غيرمستقيمی است که برخی يا تمام موظفين پوسته ھای امنيتی با ترور

ستان و حاميان داخلی يو بپرسند که آيا وقوع چنين اعمالی، ناتوانی ياغفلت در کار، گرفتن رشوه و داشتن ارتباط با ترور

   مقامات باالتر از آن ھا، و باز ھم باالتر و باالتر ممکن است؟و خارجی آن ھا، بدون دست داشتن

 از شد که بدون استيذان و بدون حمايتًمن شخصا ھيچ باورم نمی شود که يک نفر پوليس عادی آنقدر جرأت داشته با

واد انفجاری به  نقليه ای را با صدھا کيلو مۀناميده می شود، اجازۀ عبور وسيل" حق"خود باالتر و يا بدون دادن آنچه 

  . درون شھر بدھد

چنين اشخاصی بايد با افرادی مھم و با نفوذی در دستگاه دولت به گونۀ مستقيم يا غيرمستقيم رابطه داشته باشند، درغير 

آن چطور ممکن است يک فرد عادی با چنين دليری و بدون ترس و ھراس ازعواقب چنان کار ددمنشانه و جرم سنگين، 

  وظيفه و گريز از قانون و جنايتی بزند؟دست به تخطی از 

ھمه می دانيم که به صدھا انسان ھمين اکنون در داخل دستگاه دولت ــ حکومت، ھر دو مجلس و دستگاه قضائی کشور 

ــ وجود دارند که به گونه ھای مختلف با طالب و سائر دسته ھای بنيادگرا و ھراس افگن و با حاميان داخلی و خارجی 

  . ممکن دفاع کنندشند تا از منافع آن ھا به ھر شکلتباط ھستند و خالصانه می کوآن ھا در ار

طالب و ديگر گروه ھای تروريستی را بايد به داليل مختلف و متعدد محکوم کرد، ولی نبايد از ياد برد که اگر زمينۀ 

خارج دولت برای طالب ميسر نشود، توسط افراد با نفوذ و صاحبان اقتدار از داخل و ... ترور و آدم ربائی و انتحار و

  .طالب ھيچ گاھی موفق به ھيچ کار خالفی نمی گردد

وقتی رئيس جمھور طالب را برادر خطاب کند و برای طالب پيام تبريکی عيد و غيره و غيره بفرستد و با طالب با 

اد کند، و به نيرو ھای تضرع و گردن پتی برخورد نمايد و صد ھا طالب وحشی و تشنه به خون را از زندان ھا آز

يا اشخاصی که در آنظامی و انتظامی کشور توصيه کند که طالب را با سيلی بزنيد، اما نه چندان سخت که افگار شود، 

  کرسی ھای پائين تر از وی قرار دارند، می توانند با طالب از در دشمنی برآيند؟

ئيس جمھور سابق کشور، صاحب سرمايه ای است که ، ر"کرزی"چند روز قبل يکی از روزنامه ھا خبر داد که آقای 

اين ھمه پول از کجا آمد و چگونه به دست آقای کرزی رسيد؟ فھيم، زاخيلوال، .  ميليون دالر بالغ می گردد٢٧۵به 

فاروق وردک، عبدهللا، احمدزی، ربانی و فرزندانش، بسم هللا خان، سياف، اسماعيل خان، عطامحمد نور، دوستم و صد 

. ان ناانسان و فاسد و وطن فروش ديگر، مانند اين ھا اين ھمه سرمايه ھا را چگونه و از کجا به دست آورده اندھا انس

  کدام يک از اين ھا تا دو سه دھه پيش دارای چنين سرمايه ھای عظيم و قارونی بودند؟ 

آبياری شود و به ...  عبدهللا وھزارھا دست بايد در کار بوده باشد تا درخت ثروت اشخاصی، مانند کرزی و احمدزی و

  .ا برای طالب مھيا می کنندرتن خون بی گناھان خھمين دست ھا ھستند که راه ري. اين تنومندی رسيده باشد
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از ايران و معاملۀ خريد نفت برای وزارت دفاع و دستبرد به بودجۀ " خرج دسترخوان"اين ھمه پول تنھا با گرفتن 

ًھزار راه برای دست يابی به ثروت حرام فعال در . ا مکتب خيالی به دست نمی آيدوزارت معارف با نشان دادن صدھ

يکی از اين راه ھا ھم اجازه دادن به موترھای حامل سالح و مواد منفلقه به داخل شھر به خاطر به . کشورما وجود دارد

  .خاک و خون کشيدن مردم بی گناه اين شھر است

ی که جلو طالبانی که در درون حکومت، ھر دو مجلس، در دستگاه قضائی و در انتظار قطع حمالت طالبان، تا زمان

بيرون اين ادارات دولتی، درگروه ھای مافيائی که شريک و در ارتباط با اشخاص متنفذ و صاحب صالحيت دولتی 

  .ھستند گرفته نشود، ھرگزعملی نمی شود

پس مردم بايد اين حقيقت آشکار را جدی بگيرند و تا حد امکان در برابر چنين افرادی قرار گرفته بکوشند، با حقوقی 

مسلم و حقه ای که دارند، مسؤولين امور را وادار بدان بسازند که دست از ھر گونه حمايت از طالب بردارند، از ثروت 

ًال به فکر آرامش و آسايش و امنيت مردم و وطن باشند در غير آن اندوزی و خيانت آشکار به کشور دست بکشند و عم

بار و بسترۀ خود را جمع کنند و ارگ و شورا و سائر کرسی ھای مھم دولتی را ترک کنند تا خود مردم به کار و زندگی 

  !     خود برسند

  .   و دست روی دست نگذارندبيشتر از اين فريب وعده ھای ميان تھی و تکراری سياستمداران خودمحور را نخورند

طالبان به جواب صلح : "عبدهللا، رئيس اجرائيه دولت دست نشانده طی يک خبر، بعد از وقوع حملۀ انتحاری، گفت

پس از اين نيروھای دولتی بر : "درجای ديگر از صحبتش اضافه نمود که." حکومت افغانستان با خشونت پاسخ دادند

  ."دفاع بيشتر تمرکز خواھد کرد

 مردم افغانستان، و ه طالب عليۀعجيب نيست؟ آيا بعد از اين ھمه سال و اين ھمه تجربه حاال از موضع گيری خصمان

بعد از اين که وابستگی کامل و بی چون چرای طالب به پاکستانی که در صدد نابودی و اضمحالل کامل استقالل 

نستان را جزئی از اقمار خود بسازد، اين ھمه جنگ و افغانستان است و می خواھد به ھر وسيله ای که شده است افغا

ار و آدم ربائی و تخريب، پی بردن به اين واقعيت که طالب خواھان صلح نيست، شائستۀ يک رجل سياسی، حترور و انت

  ستمدار و به فکر مردم و کشور باشد، است؟اًاگر واقعا سي

اری بزند و به دستور پاکستان و سائر حدست به حمالت انتتا چه وقت بايد طالب آدم بکشد، ترور کند، آدم بربايد، 

ًدشمنان افغانستان به تخريب کشور و قتل و تاراج مردم بپردازد، تا سياستمداران ظاھرا مردمی ما، که خود را به زور 

 به صلح باور ًچھار تا انسان کم عقل و چھار کشور بيگانه بر مردم تحميل نموده اند، بفھمند و درک کنند که طالب اصال

  !! ندارد؟ به فکر من پانزده سال تجربه حتی برای االغ ھا ھم کافی خواھد بود

يا چه وقت اين سياستمداران دست نشانده، دست از فريب مردم بر می دارند و به مردم حقيقت را می گويند که طالب 

 عرب آن به حرکت می آيند و از خود ھيچ تنھا مھره ای است که ھميشه با دستان خون آلود و کثيف پاکستان و ھمدستان

  اراده ای ندارند؟ 

چه وقت به مردم اين واقعيت را به صورت آشکار خواھند گفت که انتظار از پاکستان و طالب برای دست يافتن به صلح 

ر چنين ھيچ ثمری ندارد؟ و چه وقت اين واقعيت غير قابل انکار به کلۀ پوچ اين ھمه سياستمدار کودن و غيرملی، اگ

سخنی را از روی خوشباوری نزده باشند،  فرو خواھد رفت که يگانه راه کوتاه کردن دست پاکستان و طالب از دھشت 

افگنی، حمالت مسلحانه، حمالت انتحاری، گردن بريدن، اختطاف، سنگسار، ايجاد ناآرامی، مختل ساختن زندگی مردم، 

نيدن صدای مردم خسته، و دست کشيدن از دزدی و اختالس و جنگ و تخريب، قطع اختالفات ميان رجال دولتی، ش
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 و توجه به منافع عليای کشور، استقالل و آيندۀ مردم و وطن از طريق دست به دست ھم  فساد و قانون گريزی است

  دادن و مطابق آرمان ھای مردم عمل کردن؟

  ."تر تمرکز خواھند کردپس از اين نيروھای دولتی بر دفاع بيش: "عبدهللا خان اضافه می کند که

باوجودی که می دانم اين سخن دروغی است به دوام ھزاران دروغ ديگر، و اين ھا ھيچ عالقه ای به از بين بردن 

بحران در کشور ندارند، زيرا مانند قورباغه ھا که بيشتر يا تنھا در آب ھای کثيف و گنديده می تواند زنده بمانند، اين ھا 

  چرا حاال؟ : ی احتياج دارند که ناآرام و پر از کثافت و فساد باشد؛ می پرسمئمحيط و فضاھم برای بقای خود به 

و با حمله ای بر ساختمان ھای دوگانه . وبره کشيدتاپان را به جخاک " پرل ھاربر"امريکا تنھا بعد از يک حمله به 

خود و تأمين امنيت شھروندان آن کشور، ، به نام دفاع از منافع ٢٠٠١مرکز تجارتی شھر نيويارک در يازدھم سپتمبر 

چندين نظام را به زانو درآورد و چندين حکومت را سرنگون ساخت و بيشتر از پانزده سال است که نيرو ھايش در 

  !ديگران ھم ھمينطور. افغانستان حضور دارد

ا، اگر وجدانی وجود داشته ِخون چقدر انسان در کشور ما بايد ريختانده شود، تا وجدان خفتۀ سياستمداران غيرملی م

باشد، بيدار شود و سياستمداران ما در برابر مردم و کشور احساس مسؤوليت کنند و برای دفاع از مردم و کشور دست 

  به کار گردند؟

اختالفات درون حکومت سبب ضعف حکومت در تمام . از زمين و زمان صدا بلند است که طالب به صلح باور ندارد

فساد گسترده و بی شرمانه يکی از راه ھای .  در امر مبارزه با تروريزم و طالب، شده استعرصه ھا، به خصوص

ده ھا و صد ھا وابسته و جاسوس پاکستان در نھاد ھای مختلف دولتی وغيردولتی . نفوذ انتحاری ھا در شھر ھا می باشد

، ولی يکی از اين صدا ھا ... می سازند و ھر نوع تشبثات طالب و پاکستان را در کشور ما آمادهۀوجود دارند که زمين

احمدزی نظر به توصيۀ کرزی، ھنوزھم حاضر نيست طالبان را در زمرۀ . در گوش رھبران دولت فرو نمی رود

  ! ھراس افگنان، نوکران پاکستان و دشمنان مردم افغانستان به حساب بياورد

چون در فکر . مردم و کشور و دفاع از آن ھا باشندچرا؟ چون اين سياستمداران، سياستمدارانی نيستند که در فکر 

استقالل و آزادی و نيرومندی و آيندۀ کشور و خلق ھائی که در داخل اين محدوۀ جغرافيائی زندگی می کنند، و کوتاه 

و باالخره، و باالتر از ھمه، چون، به ! ساختن دست ھای بيگانگانی که به سوی کشور ما دراز شده است، نيستند

  !!ائی چند کله، تمام کارمندان با صالحيت دولت، فاسد، مسؤوليت گريز و جيره خوار بيگانگان ھستنداستثن

رفع چنين وضعيتی، اگر راه ديگری برای چاره و رھائی مردم از جنگ و تباھی و ترور و انتحار و آدم ربائی و ترس 

رابر دولت است که به ھيچ وجه، و در عمل، در وعدم اطمينان از آينده وجود نداشته باشد، تنھا جدی شدن مردم در ب

  !فکر مردم و کشور نيست

مردم حق دارند، ھمانطور که از طريق رفتن به حوزه ھای انتخاباتی و دادن رأی دولت ھا را به وجود می آورند، در 

 را به مناسب ترين صورتی که دولت ھا نتوانند مطابق به اعتمادی که به آن ھا شده است عمل کنند، اين گونه دولت ھا

  . وسائل، به گونۀ ھوشمندانه و بدون اين که اوضاع را بدتر از آنچه است بسازند، به زير بکشند

به آثار . اين نظری نيست که تنھا ازسوی نيروھای راديکال و انقالبی يا مارکسيست ھا و کمونيست ھا بيان شده باشد

ام سرمايه داری نيز، اگرمراجعه کنيد، خواھيد ديد که او نيز يکی ن سرسخت دموکراسی و نظاکارل پوپر، يکی از مدافع

لفه ھای دموکراسی را به زير کشيدن دولت ھائی که نتوانند به وعده ھای شان که به مردم سپرده اند جامۀ عمل ؤاز م

  !بپوشانند، می دانند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ی است که، اگر ھمت ئيش، يگانه نيرومند به زندگی و وابستگان خوه نيروی مردم آگاه به منافع و حقوق خود و عالق

اين نيرو بايد در راستای محو فساد، سرکوب مفسدين، از بين بردن دروغ و فريب . کنند، ھمه کژی ھا را راست می کند

شمنان خاک، و در راستای تأمين صلح واقعی دو تذبذب، بی تفاوتی نسبت به قانون، زد وبند ھای بيشرمانه و خائنانه با 

و نجات کشور از تباھی به کار انداخته شود، اگر مردم به آرامی خود و به آينده و آبرو وعزت کشور شان به و سودمند، 

  !گونۀ جدی و فعال فکر می کنند

 ١٩/٠۴/٢٠١۶  

 

 

 
 


