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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

  ٢٠١٢ اپريل ٢۵

  

  !حکايت کرزی ھنوز تمام نشده است
  

يا خائنين به آقای کرزی کار شما بيشتر به کار ديکتاتوران : " در گفتار قبلی کرزی را مخاطب قرار داده پرسيدم

آيا شما متوجه اين !! خاک و ملت شباھت دارد تا يک رئيس جمھور منتخب از سوی مردم و يک خادم مردم و ملت

  "امر شده ايد؟؟

خواھم روی داليل کاربرد عبارات فوق و واقعيتی نھفته در درون مفاھيم ديکتاتوری و خيانت روشنی  در اينجا می

  بيفگنم

 بيشماری به مشاھده خواھد ر مختصر نظری انداخته شود، لحظاتاست جمھوری کرزی اگ ريۀبه تاريِخ چندين سال

رسيد که جناب شان خالف رأی شورا ـ بحث قانونی بودن يا قانونی نبودن وکال و حقوقی، قانونی و مستقل بودن 

، طبق ادعای کنيم که با يک نظام و دولت حقوقی و قانونی و مشروع گذاريم و فرض می دولت را به جايش می

.  قرار می دادندءدولت، سروکار داريم ـ تصاميمی اتخاذ نموده و کارھائی انجام داده اند که نبايد آن ھا را مورد اجرا

  : گی کرزیاز ميان صد ھا خودکامچھار مثال 

  .که شورا از وی سلب اعتماد نموده بود  کار سپنتا در وزارت خارجه باوجود اينۀـ  ادام

ی اعتماد به شورا معرفی شده بودند، از جمله أی که کم و بيش دو سال پيش غرض اخذ رئوزرا ـ  برخی نامزد

نام ه ھا را با عين اختيارات و صالحيت ھا بدھن کجی به نمايندگان ملت آنعيل خان، رأی نبردند، ولی کرزی با ااسم

  . به کرسی ھای شان ابقأ کرد" وزير سرپرست"

 از شورا گرفته تا کابينه و از کابينه گرفته تا افراد در کوچه و بازار از ١٧/٠۴/٢٠١٢که بعد از حملۀ  ـ باوجودی

سخنان و موقف گيری جانبدارانۀ کرزی در برابر طالب شکايت و انتقاد نموده خواھان تجديد نظر در شيوۀ برخورد 

  : وی با طالب شدند، او به شکل بسيار زورگويانه اش اعالم می دارد

  :گويد او می. کنم شود پيشکش می ا با پی گيری سخنان خودش که در ذيل نقل میـ مثال چھارم ر

 اين ھا می. شوند، وقتی می گويم طالب، برادر بعضی ھا در دولت افغانستان و در مطبوعات سر من قھر می" 

 ايال دادنی ھرچند اعتراض ھم شود، اين را .؟ ولی من اين خطاب برادر را ايال دادنی نيستمئیگويند چرا می گو
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از اين اقدامی که به نام تو شد، اگر تو کردی يا نکردی چه فايده به اسالم و مسلمين !  پس طالب برادر. نيستم

  " رساندی؟

با تأسف بايد گفته شود که اين نوع زور گفتن بيشتر به لمپن ھا، يعنی به چاقوکشان حرفه ئی، اوباش، ولگردان، (

  !) ند تا به يک انسان فرھيخته و به يک رئيس جمھورما باجگيران و نظاير اين ھا می

که  ھمين. در مورد تثبيت قھر شدن بعضی از اراکين دولت از موضع گيری کرزی عليه طالب تبصره نمی کنم

  .کند، کافی است خودش به اين امر اعتراف می

معنی مطبوعات قھر . ردم استدر بارۀ مطبوعات بايد بگويم که مطبوعات معموالً بازتاب يا منعکس کنندۀ صدای م

عنوان نمونه، بھترين جواب ه خوب، چرا مردم قھر است؟ عکس ھای زير، ب. است، اين است که مردم قھر است

  ! باشد برای اين سؤال می

  :به سه عکس زير توجه کنيد
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ش مردمان وحشی، جانی، تواند مجاب شود که برادران سوگمندانه کرزی با ديدن اين صحنه ھای ھول انگيز ھم نمی

خونخوار و خونريز و آلۀ دست بيگان وحشی تر از خودشان ھستند و مردم حق دارند که از برادارانش بيزار و 

  . باالی خودش قھر باشند
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: تی، با چه اخالق و با چه وجدانی با بيان اين جملهأبرای شخص من خيلی دشوار است بگويم که کرزی با چه جر

  !" بگو اين کار من نيست: " دھد که دھن طالب میه حرف ب..."  يا نکردی اگر تو کردی"... 

  : به اين دو عکس ھم نگاه کنيد

  

   

   

  

  :خبر پائين مربوط به عکس دوم است
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کيد کرد طالبان را برادران خود می خواند در امتداد اين أمردم به رسم اعتراض به گفته ھای اخيرحامد کرزی که ت"

اين . معترضان از اقشار مختلف افغانستان و از رده ھای سنی مختلف بودند. والی ھرات ايستادندجاده مقابل دفتر 

نمايشگاه اعتراضی در امتداد جاده ای پر رفت و آمد به خاطر حمالت چند روز قبل شورشيان کابل و واليت ھای 

  ."مختلف افغانستان راه اندازی شده بود

مند به درس و مکتب در کشور خويش ه  ـ به نمايندگی از ھزاران کودک عالقبه اين عکس و به پيام ھای اين کودک

  :ـ نيز نگاه کنيد

  

اين نوشته نمايانگر .  نمائيدهاست مطالع" آقای اکرم انديشمند"نوشتۀ پائين را که بخشی از يکی از نوشته ھای 

 و ارقام، بيشتر از يک و نيم ھزار  اساس آمارهضديت طالب با تعليم و تربيت و مکتب و مدرسه است، طالبی که ب

  .مکتب را طی ساليان گذشته به آتش کشيده است

  جنايت طالبان جھل در لوگر"

علمبرداران جھل و ظلمت در واليت لوگر جنايت ننگينی را مرتکب ) ١٣٨۶جوزا ٢٢ (٢٠٠٧روز دوازدھم جون 

بسياری از اين . رکز لوگر آتش کشودندوی دختران مکتب نسوان قلعۀ سيدھا در حومۀ پل علم مرآنھا بر. شدند

کردند در فاصلۀ  که مکتب را ترک می  مکتب قرار داشتند که ھنگام ظھر زمانیئیدختران در صنوف دوران ابتدا

مردان مسلح سرو صورت خود را با . چھل متری ساختمان مکتب به رگبار کالشينکوف دو مرد مسلح روبرو شدند

جا کشته شدند ه دوتن از شاگردان جاب. وی دختران آتش کشودندد موترسايکل بردستمال بسته بودند و از باالی

کشته شدگان عبارت بودند از شکريه بنت شاه آقا متعلمۀ . وچھار تن ديگر به شمول يک معلم جراحات برداشتند

 بنت سيد لطيفه بنت سيد حميدهللا معلم مکتب، احديه. صنف ششم و سعديه بنت سيدواسع متعلمۀ صنف دوازدھم 

ايوب شاه متعلم صنف نھم، عزيزه بنت سيد عزيز متعلم صنف پنجم و شگوفه بنت لعل محمد متعلم صنف چھارم از 

    .مجروحين اين حملۀ جنايتکارانه بودند

ليسۀ نسوان قلعۀ سيدھا در شش سال اخير پس از فروپاشی حکومت طالبان دوبار از سوی نيروھای جھل و وحشت 

 پس از بازسازی ساختمان آن به فعاليت آغاز کرد اما سپس ساختمان مکتب ١٣٨١ن مکتب در سال اي. ويران گرديد

مکتب پس از ھر بار تخريب دوباره اعمار .   به آتش کشيده شد١٣٨۵ و بار دوم در سال ١٣٨٣بار در سال  يک

حل عالقه و اشتياق نشان جالب اين است که در بازسازی دوبارۀ مکتب و فعاليت مجدد آن قبل ازھمه مردم م. شد

گويد که اگر تقاضا و عالقۀ اھالی قريه ھای اطراف مکتب و اصرار آنھا در بازسازی مجدد  مديرۀ ليسه می. دادند
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 دختر از ١۶٠٠دراين ليسه . داشت، ھيچگاه ليسۀ نسوان قلعۀ سيدھا باز سازی و فعال نمی شد مکتب وجود نمی

   .موزش اندصنف اول تا دوازدھم مشغول تعليم و آ

گويند که مال امام مسجد در قلعۀ سيدھا، مکتب نسوان را دراين محل بارھا يک امر  برخی از اھالی منطقه می 

خالف شريعت اسالمی خواند و از مردم خواسته بود تا دروازۀ مکتب را ببندند واز فرستادن  دختران خود به مکتب 

ديگر به عنوان متھمين در حادثۀ حمله به شاگردان مکتب نسوان مال امام متذکره سپس با دوتن . صرف نظر نمايند

وی رفرد دومی مالک موترسايکلی بود که از باالی آن بر. قلعۀ سيدھا از سوی پوليس و نيروھای امنيتی دستگيرشد

شود موترسايکل در صحنۀ حادثه باقی ماند و حمله کنندگان دست به فرار زدند؛ اما گفته می . دختران شليک گرديد

  .که موتر سايکل مدت ھا قبل دزدی شده بود

ن و کارمندان مکتب در مناطق مختلف کشور به خصوص در واليات جنوب اده ھا تن از معلمکه تا کنون  در حالی

وی دختران و پسران مسدود شده است، به گلوله بستن دختران مکتب در رکشته شده اند و دروازۀ صدھا مکتب بر

اين اولين بار است . يد جنايت جاھالن را عليه علم و معنويت در افغانستان به نمايش گذاشتواليت لوگر، شيوۀ جد

آنچه را که . زنند که طالبان و يا ھر نيرو و گروه ظالم، تاريک انديش و سياه د ل دست به قتل شاگردان مکتب می

تب و محروميت فرزندان افغانستان از دست بياورند، ھمانا بستن دروازه ھای مکاه خواھند ب آنھا از اين جنايت می

قتل شاگردان و معلمان  برای بستن دروازه ھای مکاتب درافغانستان بيانگر آن است که . تعليم و تحصيل است

دشمنان افغانستان درصدد آن ھستند که حتی ازپيشرفت وتره قی اين کشور در ساليان بسيار طوالنی آتيه ھم 

 از ئیھند دروازۀ علم و معرفت را بروی اوالد ھا و فرزندان اين خاک در ھر جاخوا که می کسانی. جلوگيری کنند

  .گذارند کشور ببندند، ارادۀ نا پاک خود را در دشمنی با نسل ھای آينده به نمايش می

نکتۀ بسيار دردناک و شگفت آور اين است که اين نيروھای جھل و ظلمت از آدرس اسالم و شريعت اسالمی دست 

ازآدرس دينی که اولين پيام آسمانی اش با کلمۀ . زنند وزی و کشتار معلمان و طالبان علم میبه مکتب س

من معلم :"ميگويد) ص(از آدرس دينی که پيغمبر عظيمش حضرت محمد مصطفی. آغاز می شود) اِقراء(خواندن

  ." مبعوث شده ام

  : شده است ھم بخوانيدنشر. سی.بی. ـ امروزـ درسايت بی٢٣/٠۴/٢٠١٢تاريخ ه خبر زير را که ب

اند که روند عادی آموزش در شماری از مکتبھای واليت غزنی  د کردهئيأمقامھای آموزش و پرورش افغانستان ت "

  .در پی تھديد گروه طالبان مختل شده است

ھا از واليت غزنی حاکی است که طالبان اخيراً در اعتراض به منع تردد موتورسيکلتھای بدون مجوز،  گزارش

اين واليت را به زور مسدود ) مدارس(تھديد کردند که اگر به اين موتورسيکلتھا اجازه تردد داده نشود، مکاتب

  .خواھند کرد

کنند و در پی منع  از موتورسيکلتھای بدون مجوز استفاده می اعضای گروه طالبان به گفته مقامھای دولتی، عمدتاً 

  ."  تردد اين گونه موتورسيکلتھا، وضعيت امنيتی واليت غزنی بھبود يافته است

  :بازھم چند عکس از حمالت انتحاری جھال آدم کش

 عکس ھای عکس ھای زير متعلق به يکی از چند حملۀ انتحاری ـ عکس اول از يک حمله انتحاری در قندھار و

بعدی مربوط به حمالت انتحاری روز عاشورا در کابل ـ است که درست چھار و نيم ماه قبل در کابل، مزار و 

باشد که کرزی احتماالً ھيچ کدام آنھا را نديده  قندھار اتفاق افتاد و يکی از ھزاران عکسی از اين گونه عکس ھا می

  !!کرد طالب را برادر خطاب نمیکنم که شايد ـ  درغير آن شايد ـ تأکيد می. است
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سری بزند، شايد صدھا و ھزارھا عکسی دلخراش تر از اين " يوتوب " اگر کرزی وقت داشته باشد و يک بار به 

 وسيلۀ برادران عزيزش به پارچه ھای گوشت وه عکس ھا از ھموطنان ما را که در حمالت انتحاری انجام شده ب

  .استخوان تبديل شده اند، مشاھده کنند

 اساس گزارش هب. خواندم. سی. بی. دو يا سه روز پيشتر خبری انتقال ده تن مواد انفالقی به کابل را در سايت بی

 انتقال دھندگان مواد مذکور پنج نفر بودند که سه نفر شان پاکستانی و دو تا ھمکار و راھنمای شان افغان ،اين سايت

  !  برادران کرزی صاحب بودندو از جملۀ

در ذھن تان مجسم کنيد، که اگر اين ده تن مواد منفلقه کشف نمی شد و حمالت برنامه ريزی شدۀ طالبان و اربابان 

  !!    شد  ھولناکی در کابل برپا می آن ھا خنثی نمی گرديد، چه قيامتپاکستانی

اگر تو کردی يا نکردی : " ... گفت فتيد، می ااتفاقی میبه يقين که کرزی در آن وقت ھم، اگر خدای ناخواسته چنين 

  ..."وقتی می گويم طالب برادر، پشت اين گپ را ايال کردنی نيستم : " گفت و بازھم می..." 
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شود و مکتب و مکتب رفتن را دوست دارد، اين است که مکتب او را آتش  آرزوی کودکی که در عکس ديده می

اين عدد عالمت مسلمان !  در باالی تخته نگاه کنيد٧٨۶به عدد .  علم و دانش ادامه بدھدنزنند تا او بتواند به تحصيل

  !! بودن اين کودک است

زند، شما بگوئيد که  گويد و مکاتب را در کشور ما طالب آتش نمی اگر مردم درست نمی! خوب آقای رئيس جمھور

است؟ و به نظر شما آيا عاملين اين کار زننده و  به بعد، کی آتش زده ٢٠٠١صدھا مکتب را در کشور ما، از سال 

  !توانند برادران فردی که خادم وطنش است، باشند؟ ضد معرفت و ضد علم و فرھنگ و اين ھمه کشتار می

  :به ھر حال

شود؟ چه پنداری از رئيس جمھور يک کشور که دعوای برادری با  چرا خواست اين کودک در نظر گرفته نمی

مکاتب اين کودکان معصوم را به امر بيگانگان بدخواه آتش می زنند و در خدمت دشمنان قسم کسانی را دارد که 

  توانيم داشته باشيم؟؟ خوردۀ ما قرار دارند، می

آيا کرزی به شعار ھائی که در تختۀ عکس اول نوشته شده است توجھی معطوف داشته است؟ يا اصالً اين عکس و 

ام ھا را گاھی کرزی مشاھده کرده است، يا وقت و تمايلی برای ديدن آن ھا صد ھا عکس و خبر ديگر با ھمچون پي

  پيدا می کند؟

  : سخنی ھم در باب ديکتاتوری

من دست از " گويد  ، ولی کرزی می"طالب مزدور، بيگانه پرست و جنايت پيشه برادر ما نيست: " گويد مردم می

  ! "  ھا و مردم قھر شونددارم، حتی اگر اعضای دولت و رسانه برادری طالب برنمی

دھد و  ـ اين طالب است که ھزارھا تن مواد منفلقه را به شھرھا نقل می. به کشتار مردم خاتمه دھيد: "گويد مردم می

که زن و مرد و کودک و پير و  ، ولی کرزی، درحالی"راه می اندازده  حمام خون به ایھرازگاھی و در ھر گوش

زند و در ارگ شاھی گاھی ماللی جان و گاھی ھم ميرويس  ش را به کری مید، گوشنغلتی جوان در خون خود م

رود و گاھی ھم خودش را بعد از تناول غذا ھای شاھانه با  کشد و جان و قربان شان می جان را در آغوش می

ی سازد و شام و شبش را به شادی و شادکام مصروف می" تيکه"جانی اش بی خيال به بازی اجان از دوستان یجمع

  !!من زنده، جھان زنده! بال به پس مردم و بال به پس آرامی و ناآرامی شان! کند  سپری می

 بخشم و زنده می من اين مرده را خداگونه دو باره حيات می: " گويد و کرزی می." صلح را کشتند: "گويد مردم می

  !!" صبر داشته باشيد! کنم

اين منم که در مورد آرامش و آسايش، و در : گويد  کرزی می، و"مگر آرامش حق ما نيست"زند که  مردم داد می

 مردم داد می! به من وقت بدھيد، به من اعتماد کنيد! گيرم مورد مرگ و زندگی و دوست و دشمن شما تصميم می

 گی حرف خودش را میپيچد، اما کرزی با خود کام خود میه درد و از درد ب کند و يخن می زند و حنجره پاره می

  !کند  کار دلش را میزند و

مگر تعريف ديکتاتوری خود . باشد آيا اين نوع عمل خاص حکومت ھای ديکتاتوری و استبدادی و تک ساالرانه نمی

  ی و مستبد و مطلق العنان بودن نيست؟ ئگی، خودرأکام

به سخنان دوستان و کام خود می چرخاند، چه بايد ناميد؟ کرزی، ايدی امين مانند، حتی ه انسانی را که ھمه چيز را ب

تا حدی که حتی ھمکاران خودش ھم، ھمراه با اھل مطبوعات، به ! گذارد ھمکارانش در دائرۀ دولتی ھم ارج نمی

  ".شوند سرش قھر می"قول خودش، 
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بد نيست نظری ھم به معنی کلمۀ قھر بيفگنيم و ببينيم که کرزی تا چه حدی به حفظ دوستی و برادری با طالب 

  . مصمم است

وجود می آيد؛ آخرين مرحلۀ آزردگی که تا  سرحد تيرگی و قطع ه حالتی است که در اثر رنجش و آزردگی ب رقھ

  . رسد روابط بين افراد می

ورزد که حتی به رنجش، آزردگی و تيرگی مناسبات ميان  که کرزی تا اين حد به برادری طالب اصرار می دليل اين

که گفته شود که کرزی ھمان  تواند باشد غير از اين اعتنائی ندارد، چه میخود و ھمکارانش و ميان خود و مردم ھم 

طالبی که بود ھنوز ھم ھمان طالب است؛ تنھا کاله و چپنش فرق کرده و ده ـ دوازه سال پيرتر، ولی خيلی زرنگتر 

  .شده است

) ملک و ملت و اسالم(رد  ديگر اينست که چرا رئيس جمھور افغانستان از سه مسؤوليت و وظيفۀ مھمی که داألۀمس

 بار ديگر به قسمتی از گفتار وی جلب می  خوانندگان عزيز را يکهتوج. داند خود را تنھا به يکی متعھد و ملتزم می

  " از اين اقدامی که به نام تو شد، اگر تو کردی يا نکردی چه فايده به اسالم و مسلمين رساندی؟: " کنم

  ! ان می آيدگويند چيزی که در دل است بر زب می

خواستم  می(سوخت  کنم، و حتی مطمئنم که اگر دل کرزی برای مردم و برای افغانستان می من شخصاً فکر می

عنوان خاک و ه کار ببرم، ولی چون مطمئن نيستم که کرزی افغانستان را به جای نام افغانستان به کلمۀ وطن را ب

چه اگر مردم و خاک ھم برايش مانند اسالم و مسلمين . کردم وطن خود داری ۀوطنش قبول دارد يا نه، از ذکر کلم

جای تأکيد ِصرف بر کلمات ه ب) کرد بود، از مردم و وطن نيز در پھلوی کلمات اسالم و مسلمين ياد می مھم می

  .!! چه فايده به وطن و وطندارت و به اسالم و مسلمين رساندی: ... گفت اسالم و مسلمين، می

کسی که وطن .  که خاک و وطن، در جای خود، از ھمه چيز مھمتر است درحالی.  مھم استبرای کرزی تنھا دين

  . نداشته باشد، ھيچ چيزی ندارد

  :کار بردم اين است کهه که چرا کلمۀ خيانت را ب و اما دليل اين

 و مردم  پاکستان را عليه افغانستانۀطالب آشکارا درخدمت پاکستان قرار دارد و دستورات شوم و خرابکاران

  . ورد آ درمیءافغانستان به اجرا

، توسط طالب ـ در قدم دوم و سوم توسط حقانی و حکمتيار ـ در کشورما خرابکارانۀ پاکستان فعالً، عمدتاً تمام مقاصد 

  . شود پيش برده می

  .  است و نيرومندی افغانستان و خواھان آرامش و آسايش مردم اين کشور نبودهءخواھان اعتالپاکستان ھيچگاه 

نگاھی بسيار بسيار مختصری به تاريخ سياسی پاکستان در منطقه ابله ترين انسان ھا را به اين امر متقاعد خواھد 

 تمام مشکالت و نارامی ھای ما در طول شصت و پنج سال گذشته تنھا و تنھا ی و اولیساخت که عامل اساس

  .  پاکستانی ھا بوده اند

داريم کسانی را که با طالب ھمکاری و ھمدردی، و باالتر از ھمه دعوای برادری حق ن حال، آيا با چنين دريافتی

  ! دارد، خائن بناميم دارند، طالبی که در خدمت دشمن درجه يک ما قرار

ه من اين سؤال را مشخص متوجه کرزی نمی سازم، بلکه او را نيز ب. سؤال باال به شکل عام مطرح شده است

  ! گردد ، شامل کسانی می سازم که اين سؤال متوجه شان می(!)عنوان يک فرد، يک افغان

خواھيم خود شان تعريفی از خيانت و خائن بکنند تا در روشنی آن تعريف، ما ھم قادر  می! گويد نه اگر کرزی می

  ! به تشخيص خائن و خادم نسبت به کشور و مردم شويم
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