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 Political  سياسی

  
  سيدھـاشم سديد

  ٢٠١۶ اپريل ٢٢
  

  :"اشرف غنی"
  ! انتقام قطره قطره خون مردم را می گيرم

  

ملۀ انتحاری ديروز در شھر  در زمان عيادت از زخمی ھای ح"اشرف غنی"طبق گزارش رسانه ھای خبری، آقای 

  . کابل، وعده نموده است که انتقام قطره قطره خون مردم را می گيرد

 کشور ھای جھان امری است معمول ـ در يکی کم؛ ۀرسم وعده دادن سياستمداران به مردم، و بدان عمل نکردن در ھم

  ! در ديگری بيش و ديگری ھم بيشتر

ين امر مستثناء باشند، از آنجائی که اين ھا ھم انسان ھستند و دارای تمايالت و  که از ااز سياستمداران افغانانتظار 

  . سان با سائر انسان ھا، اگر نگويم سادگی، نشانه ای است از خوش قلبی و خوش باوری مردم خصلت ھای يک

قوق بشر، احترام  امريکا، کشوری که برحسب اصل دموکراسی و احترام به حۀآقای اوباما، رئيس جمھور اياالت متحد

به حق حاکميت مردم، اصل مسؤوليت پذيری و جوابگو و جوابده بودن به مردم، نفرت از دروغ و پيمان شکنی بايد 

يا وعدۀ . را می بندد" گوانتانامو"سرآمد جھان باشد، يکی از وعده ھايش در روز ھای انتخابات اين بود که زندان 

ده ھائی که تا ھمين لحظه که عمر رياست جمھوری ايشان رو به پايان يافتن ، وع... صحی ھمگانی وۀمعمول ساختن بيم

  .است، ھنوز عملی نشده است

ًدر ايران، تقريبا سی و ھشت سال بعد از پيروزی انقالب اسالمی، ھنوز مردم به آب و برق و نفت رايگان دسترسی پيدا 

  ...نکرده اند و

 سياستمداران قبل از انتخابات و در ايام تصدی رياست ۀًريبا ھم کشور ھا و از سوی تقۀچنين وعده ھائی در ھم

مردم ھم با تجربه ای که طی قرن ھا اندوخته اند، می دانند که خيلی از اين وعده ھا . جمھوری يا صدارت داده می شود

  . ھستند" وقت گل نی"وعده ھای به اصطالح 

جھانی را شکسته است، از شروع رياست جمھوری " دريکار" که در وعده نمودن وعمل نکردن بدان "کرزی"آقای 

يد بدون ده مستوفی و داش تا امروز آنقدر به مردم وعده داده است که اگر قرار شود تعداد آن ھا را معين کنيم، بالتر

به خصوص تعيين کميسيون ھا . بيشتر از يک صد محرر و کاتب به تعيين دقيق  شمار وعده ھای وی موفق نخواھيم شد

ی رسيدگی به مظالم و زورگوئی ھای زورگويان، متجاوزين به ناموس مردم، غاصبان زمين و خانه و باغ و برا

  !؛ کميسيون ھائی که ھيچ وقت نتيجۀ کار شان معلوم و اعالم نشد...اپارتمان ھا و
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ن قدرتمندان دولتی ھر زمانی که افکارعمومی جامعه در اثر يک عمل غيراخالقی، تخطی آشکار از قانون، يا بيداد عريا

و غيردولتی نسبت به افراد بی بضاعت، بی واسطه و ناتوان به حد اعالی آن در تالطم و جنب و جوش بود و به 

اصطالح دود از کلۀ مردم به ھوا می شد، کرزی برای اين که مردم را دست به سر کند، عالوه بر اين که از ايجاد 

ت سخن به ميان می آورد، در برابر کمرۀ تلويزيون حاضر می شد و وعده کميسيونی برای رسيدگی به آن قضيه و شکاي

ن را، حتی اگر زورمندترين افراد باشند، به سخت ترين شکل مجازات خواھد کرد ـ بدون اين که به امی کرد که متخلف

  .وعده ھای بی حاصل قبلی خود بينديشد و کوچک ترين احساس شرمندگيی به او دست دھد

 يگانه وعده ای را که عملی کرد، آنھم برای رد "کرزی"خ کم و بيش دوازده سال حکومت خويش، آقای در تمام تاري

مجازات متجاوزين به : قسم، آن بود که يکی دو ماه قبل از ختم دورۀ دوم رياست جمھوری خويش به مردم سپرده بود

  . زنانی در راه پغمان

 يخ و بر بود، با گذشت زمان به ھوا دود شد؛ مانند نوشتن چيزی غير از آن، ھمه وعده ھائی که او به مردم نموده

  .گذاشتن آن در آفتاب تموز بود

، تا جائی که ديده شده است در سپردن وعده ھای بی بر "کرزی"، به عنوان يک شاگرد وفادار آقای "اشرف غنی"آقای 

  .و بار از استادش پس نمانده است

ی، و ترکيب اعضای حکومتش که بايد ھمه متشکل ازمتخصصين و عملی نشدن مانيفست صد روز اول کار و

تحصلکرده ھا و اشخاص باتجربه و ملی و پاک و پارسا می بودند، عالوه بر مبارزه با فساد اداری و چندين مطلب و 

، از بد حادثه و از بدبختی مردم، خيلی از خصلت ھای "اشرف غنی"موضوع ديگر، داليل بارزی ھستند که آقای 

  .تادش را به گونۀ برجسته در خود نھادينه ساخته استاس

 ھمين وعده ھا می باشد؛ زيرا ھمه می دانيم که دولت ۀوعدۀ گرفتن انتقام قطره قطره خون مردم ھم، بدون شک از جمل

 ًدر حال حاضر، نظر به قرائن و شواھد در آينده نيز، اصال قادر نيست حريف آنانی شود که سررشتۀ حمالت انتحاری

  . را در کشور ما به دست دارند

ش را حل و فصل کند، چگونه می تواند ددولتی که طی يک و نيم سال نتوانسته مشکالت و مخالفت ھای درونی خو

يا انتقام خون مردم را از آن ھا . مخالفت ھای مخالفين مسلح خود را، که  اختيار شان به دست خود شان نيست، رفع کند

  ! سبب اصلی ريختن خون ده ھا ھزار افغان ھستند، بگيرد؟  با کدام توانائی؟ و چه وقت؟و از اربابان شان که م

شما که طی يک و نيم سال، بيشتر يا کم تر، قادر به تأمين امنيت در کشور نشده ايد و بيشتر از شش ماه قادر بدان نبوده 

فتن انتقام خون ھای ريخته شده در حملۀ انتحاری ديروز، و صد ھا حملۀ ايد که کندز را آزاد کنيد، چگونه قادر به گر

  ديگر، خواھيد شد؟  

 نفر را در حملۀ انتحاری ديروز با قساوت به قتل رساندند و بيشتر از سه صد و شصت تن شصتافرادی که بيشتر از 

ليان دراز در بدخشان و زابل و ھلمند و را زخمی ساختند ـ مطابق به داده ھای جديد ـ ھمرزمان کسانی ھستند که از سا

ًجوزجان و فارياب و فراه و جالل آباد و غزنی و کندز و مزار و ده ھا شھر و روستا و واليت ديگر کشور عمال وجود 

و حضور دارند و عالوه بر اين که در برابر دولت می جنگند، دست به ھزار نوع جنايت و قباحت می زنند و ھر آنچه 

  .ه باشند باالی مردم شريف ما تحميل می کنندرا که خواست

اگر شما اين قدر قدرت داريد، چرا گروه ھای تفنگ به دست و شمشير بسته ای را که بر اين ھمه مناطق حکم می رانند 

  يد؟ او سبب رنج و بدبختی مردم شده اند، تا حال سرکوب نکرده 
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ھا و مظالمی که بر باشندگان اين خطه، از شمال تا جنوب و از ًو اگر راست می گوئيد و واقعا به فکر انتقام نامردمی 

شرق تا غرب، رفته است، ھستيد، چرا تا کنون حداقل از آب و آبروی خود به نام رئيس دولتی که قانونی پنداشته می 

دفاع شود، ھم سالح و اردو دارد و ھم از کمک ھای گوناگون قدرت ھای بزرگ و غنی و بانفوذ جھان مستفيد است، 

  نکرده ايد؟

 و غير  افغانشما، برای اين که برادران ناراضی خود و استاد و رھنمای تان را از خود نرنجانيد، طالبان را به طالبان

افغانی تقسيم می کنيد و ھمواره، بعد از ھر حادثه دلخراشی، مانند استاد تان، مسؤوليت آن حادثه را به دوش طالبان 

ی و  حرفه ئ می اندازيد و با اين شعبده بازی ھای کودکانۀ تان می خواھد اين آدمکشاننافغاخارجی يا طالبان غير 

  .  جنايات و خيانت ھای شان تبرئه نموده بی عيب و معصوم معرفی کنيدۀ چاکران پاکستان را از ھم

س اجرائيۀ تان بر چرا تا کنون موضع شما در برابر اين جانيان تاريک انديش روشن نيست؟ چرا ميان شما و گروپ رئي

  سر اين که طالب دوست است يا دشمن، اتفاق نظر وجود ندارد؟ 

 می خوانيد، زمانی که برای جنگ با دولت افغانستان  شما آن ھا را طالب غير افغانمگر خبر نداريد که تمام طالبانی که

 تبديل درعمل به طالب افغان شان ھمه  قرار می دھند و با اين کارد را زير چتر حمايت طالبان افغانآماده می شوند، خو

  می شودند؟  

ًبا آن ھم چنان وانمود می کنيد که گويا، و اصال، شما از . شما از اين مسأله و اين واقعيت نسبت به ھمه بيشتر آگاه ھستيد

  ! اين مطلب اطالع نداريد

 گذاشته ايد و با طالب زد و بند "کرزی" در جای پای آقای یآيا دليل اين رويه و سياست شما اين نيست که شما نيز پا

ھای پنھانی و چرکين داريد و مانند يک سياستمدار زيرک، آينده نگر، فرصت طلب و منفعت جو تنھا در فکر تأمين 

  آيندۀ خويش می باشيد؟

ار، اگر زياد از نظر اخالقی وقتی به کار ھای انسان ھا نگاه شود، انسان ھای بسياری را می بينيم که بعد از يکی ـ دو ب

فتند که باالخره دروغ ھم  ا نموده به اين فکر میشان باشند، بعد از چند بار سر شان را به گريبان ءپر رو و بی حيا

اندازه ای دارد، تا کی بايد خود را با دروغ گفتن و وعده سپردن مکرر و بی نتيجه نزد مردم بی اعتبار و بی عزت 

  ر افتاده ايد؟ يا به اين فکر خواھيد افتاد؟آيا شما ھم گاھی به اين فک. بسازم

مردم افغانستان، صرف نظر از يک تعداد محدود زيردار گريخته وعاق پدر و مادر معلوم الحال، مردم بسيار شريف و 

مردمی که به حق مستحق آن نيستند که به آن ھا دروغ گفته شود، به آن ھا ستم گردد و . پاک طينت و خوش قلب ھستند

  .  آن ھا به گونه ھای مختلف استفاده ھای ناجائز و شرم آور شوداز وجود

جنايت بسيار عظيم و نابخشودنی است که از خوش باوری و خوش قلبی انسان ھای شرافتمند اين مرز و بوم با تلبيس و 

جناب رئيس استفاده گردد و آرمان ھای پاک آن ھا به سخره گرفته شود؛ وءدروغ و تسبيح و سجاده و ذرائع ديگر، س

  !!جمھور

ازھمان خدائی که ھر روز و در ھر محل با تسبيح يک صد دانه ای خويش، که حتی در برابر . ترسيدبنابراين، از خدا ب

بيشتر از اين مردم را به وعده ھای دروغين و بی ، مھمانان خارجی غير مسلمان ھم از به نمايش گذاشتن آن غافل نيستيد

  .  نسازيدحاصل خويش دلخوش و اميدوار

واقعيت ھا، را ھر چه ھست، ھر قدر تلخ و جانگداز، ھمانگونه که ھست، به مردم بگوئيد؛ ھم شما جناب رئيس جمھور، 

  !و ھم رئيس اجرائيۀ تان
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به ھمين دليل برای تان می گويم که به آنچه قرآن و خدا گفته است عمل کنيد و از . من می دانم که شما مسلمان ھستيد

نشود که به روز محشر، نه شفاعتگر از شما با اين ھمه . از آن چندان دور نيستيم، غافل نباشيدھم شما  ومرگ، که ما 

  ! کژ رفتاری ھای تان شفاعت کند، و نه خدا از تقصير ھای تان بگذرد

ه پای بز به پای خود و گوسفند ب" نيز، که در آن گير و دار مصروف خود خواھد بود، به حساب "کرزی"ن آقای به يقي

  !!، قادر نخواھد بود به جناب شما کمکی کند"خود

 ٢٠/٠۴/٢٠١۵  

  

      

 

 
 


