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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

  ٢٠١١ اپريل ٠٩

  

  کرزی خود يکی از عوامل عمدۀ اختالف در کشور است
  

 و پشتون ما با شقاوت و  که طی آن ھا تعداد کثيری از ھموطنان ھزاره١٣٧٧جنگ ھای خونين مزار در سال ھای 

دست يکديگر کشته شدند چنان خصومتی را در دل برخی از افراد اين دو حرکت ايجاد نمود که  پاک ه بی رحمی ب

ويژه تا زمانی که سياست مداران زيرکی که با بھره گيری از سياست ھای تفرقه بينداز و ه کردن آن  از دل اين ھا، ب

بر سر قدرت تدارک می بينند، و تا زمانی که تحريک ھمسايه ھای بدخواه وجود حکومت کن زمينۀ ماندن خويش را 

  . دارد،  کار ساده ای نيست

تيم کرزی ـ  افراد جمعيت اسالمی ربانی، افراد اتحاد اسالمی سياف، پيروان صبغت هللا، منسوبين شورای نظار و 

می مولوی يونس خالص و افراد حزب وحدت، ب اسالزچند گروھک ديگر مانند گيالنی ھا و افراد باقی مانده ح

که قبل از به قدرت رسيدن طالبان مشترکاً کابل را اداره می کردند، در ... مانند خليلی و محقق و اکبری و انوری و 

مجموع، و بعد از شکستی که از طالبان عايد آن ھا شد ـ چنان کينه ای نسبت به طالبان به دل گرفتند که فکر نکنم 

  . ھا را خاک گور ھم  بتواند از بين ببرداين کينه

ن سياسی دوران به اصطالح جھاد افغانستان، او خود يکی از فعاال. وبی می داندله را به خأخود کرزی ھم اين مس

يکی از کارمندان عالی رتبه در دوران ربانی و طالبان و يکی از آگاھان امور سياسی کشور طی بيشتر از سه دھه 

  . بوده است

در پشت تظاھرات شھر مزار که (!) را برای تحقيق و يافتن حقيقت نھفته " محمد اکبری "ود اين، چرا کرزیباوج

  ! منتج به کشته شدن بيشتر از ده نفر شد، به آن شھر اعزام داشت؛ آن ھم  در رأس ھيأت؟

ه قوم ھزاره و تاجيک و نگارندۀ اين سطور نسبت به ھيچ انسانی، چه اين انسان به قوم پشتون مربوط باشد و چه ب

، ھيچگونه نظر يا برداشت منفيی که ناشی از قوم پرستی، منطقه پرستی، نژادپرستی، ...ازبک و ترکمن و ايماق و 

باشد، ندارد؛ ولی واقعيت ھای آشکار موجود کشور ما  مرا وادار می کند که در ... سمت پرستی، مذھب، زبان و 

  :  م و اگر از ديگران نه، حداقل از خود بپرسم کهاين مورد نگرانی خويش را ابراز کن
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آقای کرزی، شما از گروھی که با  گروھی خصومت  دارد، چگونه توقع می کنيد که در مورد  اعمال گروه مقابل 

  ! قضاوت منصافه يا بيطرفانه بکند؟

فکر نمی .   بين نمی روندبا ناديده گرفتن حقايق، حقايق از!  چنين خصومتی ميان افراد اين دو حرکت وجود دارد

 خود سبب ۀنوبه کنم که کرزی متوجه اين اصل مھم  نشده باشد که تضاد ھا سبب خصومت می شوند و خصومت ب

تشديد و تعميق تضاد ھا و اختالفات و کينه ھا و دشمنی ھا می شوند و اين دور و تسلسل ـ اگر جلو آن با استفاده از 

تر از آن وقايعی که ما می تواند سبب بروز وقايع تلختری ـ تلخسته گرفته نشود ـ  ذرايع مناسب و الزم و تدابير شاي

  .  تا حال با آن ھا مواجه بوده ايم ـ گردد

  چرا باوجود اين کرزی با چنين کار ھايش زمينه ساز  تشديد  خصومت ھا در کشور می گردد؟

 شود که خوشبين بودن خصلت خوبی است، اما خيلی بود، بايد گفته" خوشبين "اگر کرزی به اين اعتقاد است که بايد

از واقعيت ھای مضر و نامطلوب  ھستند که انسان ھا تنھا با خوشبين بودن نمی توانند جلو آن ھا را بگيرند؛ و خيلی 

  .از مشکالت ھستند که انسان ھا تنھا با خوشبينی نمی توانند آن ھا را از سر راه خويش دور کنند

  :ت محمداکبری در مورد قضايای مزار توجه کنيدبه فرازی از بيانا

در جمع کسانی که بيشتر حادثه . شماری از آنھا سابقه ھمکاری با طالبان داشتند، اما بعدتر آمده و تسليم شده بودند"

  ." آفريدند، از ھمين جمع ھستند که در روند صلح به دولت پيوسته بودند

  :د کهاز سخنان محمداکبری به وضوح فھميده می شو

ـ  وی نمی تواند خصومت ايجاد شده بين خود ـ گروھی که وی بدان تعلق دارد ـ و طالبان را فراموش کند؛ در ١

اگر اين جام ھای زھر ـ گذشت ـ را . حالی که صلح و آرامش در کشور خراب ما نياز به خوردن جام ھای زھر دارد

مدارانی مانند  محمد اکبری و امثالھم ـ که دعوای نجات سياستمداران چيزفھم و تحصيلکرده و روشنفکر ما ـ سياست

  کشور و خدمت به  مردم را دارند نخواھند سربکشند، کی بايد آن ھا را سربکشد؟ 

ن سوزی تنھا طالبان را به خشم آورده است؟ آيا آچرا بايد محمد اکبری تنھا نام طالبان را به زبان بياورد؟ آيا عمل قر

ن ـ از اين عمل خشمگين نشده اند؟  آيا تنھا طالبان مسلمان ھستند و قرآن تنھا کتاب مقدس ديگران ـ غير از طالبا

  طالبان می باشد؟ آيا چنين ھيجانی می تواند تنھا بر طالب مستولی شود؟

آيا محمد اکبری . بيشتر از ھشتاد در صد مردم ما از آغاز دوران جھاد تا امروز با تنظيم ھای جھادی ارتباط داشتند

در ميان آشوبگران مزار يک نفر را ھم پيدا نکرد که به يکی از اين تنظيم ھا غير از حرکت طالب ھا مربوط بوده 

  باشد؟  آيا اين سکوت برای کرزی معنی و مفھومی را بيان نمی کند؟ 

با دولت ھستند و مردم ـ به عدم اعتماد متقابل  را بين طالبانی که به فکر پيوستن ۀ ـ  با ابراز چنين نظری روحي٢

  .اين اقدام قصداً برای کند کردن پروسه نام نھاد صلح در کشور صورت می گيرد. شمول دولت ـ ايجاد می کند

در غير آن ـ حتی اگر  خشونت ھای مزار . ـ با، و به آمدن صلح و آرامش در افغانستان موافقت و رضايت ندارد٣

له را طوری بيان می کرد که  موجب تخريش بيشتر زخم ھای تاريخی نمی أمسرا تنھا طالب سبب شده باشد ـ بايد 

  .شد

بگذريم از حديث محمد اکبری؛ و بگذاريم او را که با ھمه کينه ھايش خلوت کند، زيرا سناريوی ھمه نمايش ھا را نه 

  .  او، که کسی ديگری ـ کرزی ـ می نويسد

ن حقيقت رويداد ھا باشد، در تمام افغانستان چھار تا انسان درستکاِر آيا کرزی نمی توانست، اگر واقعاً در صدد يافت

  خداترِس بيطرِف  مورد اعتماد مردم را برای انجام اين مأمول  و بررسی اين قضيه و حل کار ھای ديگر پيدا کند؟  
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ز اين، آنگونه که چنين کاری غير ممکن نيست؛ اما چرا کرزی چنين نکرد و چرا در چنين اوقات يا اوقات باريکتر ا

ريگی در کفش : "شايستۀ يک زمامدار مدبر و صاحب خرد است، عمل نمی کند؟ چون خود، ھمانگونه که آمد

  ."دارد

خيلی ھا در مجالس دوگانه و در دولت ھستند که با کشور ھای مختلفی که در افغانستان در پی دست يافتن به منافع 

ھيچ کدام از اين ھا ـ چون کشورھائيکه اين ھا با آن ھا !  کشور ھاستون پنچم اين: شان ھستند، ھمکاری دارند

ھمکاری دارند نمی خواھند که در افغانستان آرامی بيايد ـ  نمی خواھند که جنگ و خصومت و ناآرامی از افغانستان 

نفع کشور . داين ھا در تالش ھستند که از ھر وسيلۀ ممکن برای بی ثبات ساختن بيشتر کشور استفاده کنن. گم شود

کرزی ھم از . ھائی که به اين ھا اين وظيفه و ماموريت را داده اند، بيشتر در ناآرامی و بی ثباتی افغانستان است

  .ھمين دسته افراد در خدمت بيگانگان است

 زمين گذاشت و به شھر و روستا و خانه اش برگشت و رطالب ھم سالحش را ب. فرض کنيد افغانستان آرام شد

نه جنگی ديگر در افغانستان  وجود دارد و نه طالب و القاعده ای که با امريکا . ار و زندگی خود شدمصروف ک

در چنين حالتی برای ماندن امريکا در افغانستان چه بھانه ای باقی خواھد ماند؟  امريکا برای مردم .  دشمنی بورزد

فريب داده، و برای جھانيان، چه جوابی ارائه .. . طالب و القاعده و ۀمعترض خود که تا امروز آن ھا را به بھان

خواھد کرد؟ برای ماندن بيشتر امريکا در افغانستان و برای اقناع امريکائيانی که مخالف جنگ و مصارف گزاف و 

.  کشته شدن ھموطنان شان در اين جنگ ھا ھستند، و برای مخالفت ھای جھانيان، بھانه ای بايد وجود داشته باشد

ه کرزی و امثال کرزی به مثابه ابزاری نمی خواھند که از اختالفات، خصومت ھا و دشمنی ھا کاسته اينجاست ک

دليل اين که صحبت ھا ھميشه ـ به قول جمالزاده ـ به يک و دو می .  وجود آيده شود و ميان مردم صلح و صفا ب

 کند، چيزی نيست غير از ھمين سياست رسد و جنگ و گريز و حمله و ستيز در کشور ما دامنه پيدا کرده و پيدا می

ھای مردار امريکا که مجری آن کرزی با يارانش است؛ و سياست ھای کثيف ايران و پاکستان و روس و عربستان 

  .که ھر کدام آلت و ابزار خود را برای پيشبرد مقاصد شان در اين کشور دارند

آب : " بطور نمونه.  را به بسيار خوبی بيان می کننددر زبان شرين فارسی مثل ھای زيادی داريم که چنين حالت ھا

، يعنی ميان مردم نفاق و شقاق می اندازند تا خود از اين نفاق و شقاق و "را گل آلود می کند که بھتر ماھی بگيرد

  .؛ که درست ھمان منظور باال را بيان می دارد"دزد بازار را آشفته می خواھد :  " يا.  کينه و عداوت نفع ببرند

وجود می آورند؛ ه اين آشفتگی را کرزی و افراد يا گروه ھای ديگری که در خدمت بيگانگان قرار دارند، عمداً ب

  . بدون اين که خيلی از مردم خوشباور و خوش طينت ما متوجه اين حيله ھا شوند

ران و پاکستان و داعيه صلح اين داعيان صلح ـ چه افرادی مانند کرزی، و چه کشور ھائی مانند امريکا و اي

ويژه امروز، ضرورت به رفع خصومت ھا و برچيدن ه صلح در کشور ما، ب.  ـ را نبايد باور کرد... عربستان و 

با حرف ھا و ... افرادی مانند داکتر عبدهللا و اکبری و ربانی و .  دامن اختالفات و کينه ھا دارد؛ نه تشديد کينه ھا

خويش اختالفات ميان اقوام و مذاھب و حلقه )  است آن را کينه جويانه بگويم بھتر( حرکات و نظرات غيرمسؤوالنۀ 

 اين اختالفات و دشمنی ھا در واقع حاصل عمل کرد ھای منفی و کژانديشی ھای ھمين ھا ۀھای سياسی را ـ که ھم

  .  ھستند ـ  شدت می بخشند

ا  در طول زندگی شان به مردم ثابت نموده برای دست يافتن به صلح، به ُمصلحينی که صداقت و امانتداری شان ر

  . باشند، نياز است؛ نه به فتنه انگيزانی در خدمت بيگانه ھا
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اين مطلب را ھم کرزی خوب می داند، ولی او برای رفع نارسائی ھا، برای زدودن کشيدگی ھا، برای از بين بردن 

 که گاه گاه و ظاھراً برای مردم و برای خصومت ھا و برای نزديک ساختن ھمه انسان ھای سرزمين ما، باوجودی

سامان در کشور مانند ابر بھاری اشک می ريزد، نمی خواھد کاری انجام دھد؛ زيرا در اين ه وجود چنين حالتی ناب

  !کار، يعنی در صورتی که صلح در کشور ما مستقر شود، ھمانگونه که آمد، نه نفع اوست و نه فايده حاميانش

  

  

   
  
  
   
  
  
  
   
 
  


