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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 سديـد

  ٢٠١١ جون ٣٠

  

  !پرسش کوچکی از رئيس جمھور کرزی
  

  :يداز بيانيه ھای تان ابراز داشته اشما طی يکی 

  ..."و . ميگ داشتيم، سو داشتيم.  ھليکوپتر داشتيم١۵٠ يا ١٠٠.  طياره  داشتيم۴۵٠ما بيست سال پيش  "

، حتی اگر کسی خبر نداشته باشد که سالح ھای افغانستان در گذشته روسی بودند، "ميگ "و " سو "با ذکر نام ھای

 شما به طياراتی است که دولت شوروی وقت آن ھا را در اختيار حکومت ھای سابقه ۀفھميده می شود  که اشار

حکومت ھای خلق و پرچم را برای اين قيد و .  خصوص حکومت ھای خلق و پرچم گذاشته بوده ، بافغانستان

مشخص می کنم که از زمان پادشاھی امان هللا خان تا جمھوريت داوود خان ھمان گونه که ھمۀ ما و شما می دانيم 

  .سيدتعداد طيارات افغانستان به يک نھم آنچه شما امروز از آن ياد می کنيد، نمی ر

 شما وامی دارد که شما به آنچه ۀ ھليکوپتر مرا به اين استنباط از گفت١٥٠ يا ١٠٠ طياره و ٤٥٠آوری شما از  ياد

خود می باليد و اشاره به آن داريد که ه که افغانستان در آن زمان داشت ـ ضمن اين که آن را از خود می خوانيد ـ ب

در غير آن . ته است که امروز ندارد؛ ولی سخت به آن نيازمند استی داشئنستان در آن زمان نيروی ھوائی قوافغا

  . از امريکا به رخ آن کشور نمی کشيديد " ١٦اف " خصوص ه اين موضوع را ضمن تقاضای اسلحه، ب

 نيرو ۀ ھليکوپتر اين معنی را افاده می کند که شما برای تقوي١٥٠ ـ ١٠٠ طياره و ٤٥٠عالوه بر اين ذکر رقم 

عنوان بخشی مھمی از تمام نيرو ھای نظامی کشور در برابر مداخالت ھمسايه ھا حداقل به اين ه نستان بھوائی افغا

  . تعداد طياره و ھليکوپتر نياز داريد

  :تا اينجا، اگر متوجه شده باشيد، سه مسأله مطرح شده است

  .يداـ  شما آن طيارات و ھليکوپتر ھا را از خود خوانده ١

  . خود می باليده ی در گذشته، بئنين نيروـ  به خاطر داشتن چ٢

  و،. ی بوده استئافغانستان بيست سال قبل نيروی قوـ  نيروی ھوائی ٣

  .ـ  امروز از آن ھمه طياره ھا و ھليکوبتر ھا ديگر خبری نيست٤

  : سؤال اين استه این مقدمپس از چني



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

نام مجاھد در پست ه ھائی ھستند که امروز ب آن ۀزمانی که شما می گويم منظور ھم(ـ اگراين طياره ھا به شما ١

نام رئيس جمھور و ه ھای حساس دولتی قرار دارند و خود را تنھا صاحب اين خاک می دانند و بعد از سقوط نجيب ب

ۀ کرسی ھای دولتی را اشغال نمودند؛ ھمه افرادی که زمانی از اعضای بلند پاي... وزير و رئيس و والی و مشاور و 

طالح اسالمی ـ جھادی بودند و سبب برپا کردن محشر صغرا در کشور پس از سقوط نجيب شدند، يا احزاب به اص

 اين طياره ھا در زمان ۀتعلق داشتند، چرا ھمۀ آن ھا را از بين برديد؟ ھم) با آن تنظيم ھا ھمکاری نزديک داشتند

  ! اقتدار شما ھا از بين برده شدند؛ به ھر شکلی که بود

پارتمان و تاک و آن طيارات را از بين برديد، که ھر چه راه و جاده و پل و مکتب و شفاخانه و خانه و شما نه تنھا اي

 نه تنھا اين ھا، که چيزی آھن.  را نيز نابود کرديد، کشيده بوددر اين سرزمين بال... اغ و زمين ودار و درخت و ب

 گرفته تا سيم و پايه و توربين ھای برق و تانک ھا و  عسکرۀبابی که در کشور پيدا می شد، از دکمه ھای آھنين البس

و وسايط سواری دولتی وغيره و غيره را نيز يا پارچه " ملی بس"توپ ھا و زرھپوش ھا و ماشين ھا و بس ھای 

  . پارچه نموديد و يا زنده به پاکستان برديد و به نرخ کاه فروختيد

ی تان در برابر خاک و مردم و دارائی ھای عامه در ھمين فساد و وحشيگری و بی مسؤوليتی و جنايات نابخشودن

چور و چپاول شما به قدری بود که ھمه موجودات دفاتر دولتی را از سنجاق و سرش و . حد و اندازه محدود نماند

 آلپن و قلم و کاغذ و دوسيه و کتاب و ميز و چوکی و مبل و فرنيچر و الماری گرفته تا  راديو و تلويزيون و تابلو

خانه . پول بانک ھا را سرقت کرديد. به تاراج برديد... ھای نقاشی و داش و يخچال و قنديل و پرده و پرده گير و 

مگر مردم آنچه را که ... ھای مردم را غصب نموديد و به ناموس صد ھا و ھزار ھا انسان شريف دست انداختيد و 

می برند؟ کسی  برديد، يا مال کافر گفته غارت نموديد از بين خود شان تعلق داشته باشد، چنانکه شما آن ھا از بينه ب

يد که مال خود را چور و چپاول کند و يا به غارت ببرد؟ مگر تو و امثال تو نمی دانستيد که موقف و را ديده ا

نستان   در قبال افغاسياست پاکستان طی اين ھمه سال ـ از زمان سقط اين حرام بچۀ انگليس از رحم ھند تا امروز ـ

  گونه بوده است؟ چ

تا جائی که من می دانم، نه کسی شنيده است و نه کسی ديده و گفته است که شخص يا اشخاصی آنقدر طياره و آنقدر 

  . ھليکوپتر را تکه و پارچه نموده به کدام کشور خارجی انتقال داده باشد

سيل آمد و آن ھا را از راه دريای کابل ـ لوگر و آيا اين طياره ھا آب شدند و يک شبه به زمين فرو رفتند؟ يا اين که 

  تا دريای سند و برای پاکستانی ھا برد؟... از طريق ماھيپر و سربی و تنگ غارو و 

دست آورده بوديم، باالخره ه ھر چه داشتيم و از ھر مرجع و منبع که ب.  امروز به شما نمی زيبد،ـ اين باليدن ھا ھم٢

چيز مال ما بود، به ما رسيده بود، حتی اگر زمانی در اختيار خلق و پرچم قرار داشته و پس از رفتن خلق و پرچم آن

  . بوده باشد

قصۀ آن تاجکستانی را که يک افغان به اصطالح مجاھد به او پيشنھاد کرد که برای قطع کردن راه نيروھای دولتی 

يد؟  می دانيد آن تاجکستانی در مقابل اد، شنيده که آن ھا را تعقيب می کردند بايد پل ميان آن ھا و خود را منفجر کنن

اين پيشنھاد آن افغان که بدون ترديد از جنس شما ھا بوده چه گفت؟ اگر نمی دانيد از دوستان و  مشاوران تان 

  ! بپرسيد

 فکر می کنم که در زمان کارمل بود که پاکستانی ھا دو تا از وسايط شرکت نيمه دولتيی را که من در آن کار می

دولت افغانستان ھر چه کوشش کرد که اجازه خروج ترک ھای مذکور را از پاکستان . کردم در کويته توقف دادند

 ھالند باالخره اجازۀ ۀشريک ھالندی شرکت پا پيش گذاشت و از طريق وزارت خارج. بگيرد، به نتيجه نرسيد
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ران شرکت به سفارت پاکستان رفته ورکت که برای گرفتن ويزه برای دريمعاون اول ش. خروج ترک ھا را گرفت

 قصه کرد که پاکستانی ھا چقدر از حمالت طياره ھای افغانی به ،لمان به ديدنم آمدابود، سال ھا بعد زمانی که در 

المثل به و اضافه کرد که پاکستانی ھا واضح می گفتند که ما قادر به دادن جواب ب. خاک شان ناراحت بودند

  .افغانستان نيستيم

کی ھا افغانستان را به اين روز انداخت که امروز صد ھا راکت از پاکستان به افغانستان فير می شود و ده ھا افغان 

مول خود شما، آقای شه ، ولی ھيچ کسی، ب...رين شان را از دست می دھند و يدر اثر آن راکت ھا جان ھای ش

  ن حمالت برآورده نمی تواند؟    ی ھم در  برابر ايئکرزی، صدا

اگر ما !  ھليکوپتر داشتيم١٥٠ ـ ١٠٠ طياره و ٤٥٠خوب است که شما خود اعتراف می کنيد که ما بيست سال پيش 

دست دشمن بی انصاف است، ھرچه دلش خواست می گويد ه چنين رقمی را بر زبان می آورديم، می گفتيد که قلم ب

  !   خلق و پرچم را می سرايدو می نويسد؛ يا سرود توانمندی 

جرايم . گفتن اين واقعيت ھا را لطفاً حمل بر اين نکنيد که من قصد دفاع يا قصد رفع اتھامات از خلق و پرچم را دارم

و اين اردو را . آن ھا در جای خودش، ولی از بين بردن يک اردوی مجھز و منظم کاری نيست که قابل بخشش باشد

! بگوئيد که چنين نيست و شما دروغ می گوئيد. ما به امر نوازشريف ھا از بين برديد و رھبران شاءشما و امر

  ! بگوئيد که من در آن زمان شامل اين جريان خانه برانداز و اين گروپ ھای وطن فروش نبودم

  :شما می گوئيد

ار کشورھای ھمسايه ھا در جريان جنگھای گذشته از بين رفتند و شماری ديگر در اختي شماری از اين جنگنده " 

  " .قرار گرفتند

" شماری از جنگنده ھا " از کدام جنگ ھا صحبت می فرمائيد؟ در کدام جنگ ھای گذشته بعد از سقوط نجيب اين 

، چرا  تنظيمی از بين رفتندکه شما از آن ياد می کنيد از بين رفتند؟ اگر واقعاً شماری از طيارات در جنگ ھای ميان

ھستند؛ و چرا شما تعداد طياراتی را که در اين جنگ ھا از بين رفته اند مشخص و معين نمی مردم از آن بی خبر 

 تا مردم از شما بپرسند که خوب؛ متباقی اين ھمه جنگنده و ،کنيد؟ حداقل تخمينی بفرمائيد که اين يا آن تعداد

  ھليکوپتر چه و کجا شد؟ 

ی نداشيم که نياز به استفاده از نيروی ئ کشوری چنان درگيرنجيب ما با ھيچتا جائی که من خبر دارم پس از سقوط 

به  از طياره استفاده اوالً به ندرتدر جنگ ھای ميان تنظمی ھم تا آنجا که من می دانم . ھوائی خويش داشته باشيم

می کنيد که طی پس شما از کدام جنگی ياد .  بار نيامده استر آنھا تلفاتی بطياره ھاحين استفاده از  عمل آمده در ثانی

 در صد طياره ھای ما امروز يا در پاکستان ھستند يا در ٩٩. آن بايد شماری از جنگنده ھای ما از بين رفته باشد

چنين . اين طيارات را من و امثال من و مردم عادی کشور به اين کشور ھا نبرده اند. ازبکستان و تاجکستان و ايران

  ! ساخته است نه از عوامکار ھای بزرگ تنھا و تنھا از شما ھا

  ! بنشينيد و لب ببنديد تا مردم بيشتر از اين به ريش مبارک تان نخندنده ایاز من می شنويد برويد، به گوش

سؤال ديگر اينست که شما که از تمام رويداد ھای اين کشور طی سی ـ چھل سال گذشته مطلع ھستيد، چرا واضح 

 اختيار کشور ھای ھمسايه قرار دادند؟ به چه دليل؟ چرا از ھمسايه ھا نام نمی گوئيد که کی ھا اين طياره ھا را در

نمی بريد؟ و نمی گوئيد که اين ھائی که اين ھمه طيارات را در اختيار ھمسايه ھا قرار دادند فعالً کجا ھستند؟ چرا 

اً و وجداناً در برابر اين ملت اين ھا را مورد پيگرد و محاکمه قرار نمی دھيد؟ آيا شما احساس نمی کنيد که شما اخالق

نام، آنگونه خود شما ه نام يک افغان و باالخره به نام يک انسان، به و اين خاک ـ اگر رئيس جمھور باشيد يا نباشيد، ب
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باربار ياد می کنيد، يک مسلمان ـ مسؤوليت داريد که چنين مسائلی راـ اگر مردم از آن بی خبر ھستند ـ به صراحت 

يد؟ ھمۀ اين ھائی که چنين خاينانه چنان ضربه ھای کشنده بر پيکر اين ملت و کشور وارد آورده اند در به مردم بگوئ

  ! دور و بر شما ھستند و شما؛ و شما به ھمين خوش ھستيد که رئيس جمھور ھستيد! کنار شما نشسته اند

شما ھم به ھمين خوش ھستيد ." ش استپھلوان زنده خو: " در زبان دری مثلی داشتيم در مورد پھلوانان و آن اين که

  !!که پھلوان ميدان سياست افغانستان ھستيد، و آنھم چه پھلوانی

يد؟ يک اردوی پنجصد ھزار نفری را با کم و بيش در حق اين کشور و اين ملت کرده اشما می دانيد که چه بيدادی 

وپتر و ھزار ھا توب و زرھپوش و راکت  بال ھليک١٥٠ ـ ١٠٠ فروند طياره و ٤٥٠ک و به گفتۀ شما ندو ھزار تا

دست باد سپرديد و امروز ھمکاری ستراتژيک ـ ايجاد پايگاه ھای امريکائی در افغانستان را ـ منوط به ه را ب... و

  ! ممکن نيست" ھمکاری رايگان "  ساخته و می فرمائيد که ١٦ Fطيارات 

برخی از سياست ھای شان را دھه ھا قبل از آن که به آگاھان امور گاه گاه می گويند که سياستمداران دورانديش 

  ! منصۀ اجرا بگذارند، برنامه ريزی می کنند

چون از شما اين دورانديشی بعيد است، با يقين می توانم بگويم که دست ھائی در امر متالشی ساختن اردو و کشور 

می بخشيد  "قول مؤلف کتاب غرب زدگیه ب. از ساليان درازی به روی شانه ھای شما قرار دارد و قرار داشته است

  ."جای صراحت نيست. که در لفافه سخن می گويم

راستی يک سؤال . از جانبی چرا بايد در لفافه سخن زد؟ کارنامه ھای شما چيزی نيست که از کسی پنھان باشد

 ھا به آرامی شما و امثال شما چطور می توانيد با اين ھمه کارنامه ھای ننگين و شرمگين خويش شب: ديگر

بخوابيد؟ من که برای تان در اين قسمت، اگر شب داروی تسکين اعصاب يا داروی خواب نمی گيريد، آفرين می 

  !  گويم

   

 

  


