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 سيدھاشم سديد

  ٢٠١٢ اپريل ١٧

  

  !تا نازبردار داری، ناز کن
  

ـ آقای کرزی، شما در اولين عکس العمل تان، پس از حمالت نيرو ھای طالبان به ھفت منطقه در شھر کابل و شھر 

داخل شدن تروريستان انتحاری در کابل و ديگر واليات کشوريک ناکامی : " ھای لوگر، پکتيا و ننگرھار گفتيد

  ." خصوص برای ناتو استه استخباراتی برای نيروھای افغان و ب

ت؛ انداخ" حاليکه زائيدی بزرگش ھم کن" زيبای د ضرب المثلاين انتقاد و انتظار شما از نيرو ھای ناتو مرا به يا

که به يک اعتبار معنی اش اين است که حال که آمدی و اوضاع آشفتۀ اين کشور را آشفته تر کردی و  ضرب المثلی

و . دست زنگيان مست دادی ما را تنھا مگذار و يتيم مساز، کار ما را به آخر برسان و سامان بدهه تيغ ھای بُران را ب

نان نابود نشده اند و مداخالت ايران و پاکستان پايان نيافته با ما تا طالب است و القاعده و حقانی و ديگر دھشت افگ

ما به تنھائی ھيِچ . باش و ما را از عنايتھا،  حمايت ھا و الطاف عظيم و سخاوتمندانه ات بی بھره و محروم مکن

  !ھيچيم

 ھر کشور، اولتر از باتوجه به اين اصل که وظيفۀ حفاظت جان و مال مردم و دفاع از خاک و سائر نواميس ملی در

دوش دولت است، چنين انتظاری به ه ھمه، بدوش وزارت دفاع، وزارت داخله، رياست عمومی امنيت ملی و ب

  نظرتان شرم آور نمی آيد؟ 

وزرای وزارت دفاع و داخله و رؤسای رياست عمومی امنيت ملی و اين ھمه افسر و درجه دار و عسکر و پوليس 

کنند که شما بحث خاص  را منحيث افراد و مقام ھای مسؤول امنيتی در کشور دوا میکار شان چيست، و چه دردی 

جای خاص و منفرد کردن وظيفۀ ه کردن ضعف استخباراتی و انتقاد و انتظار از قوای ناتو در افغانستان را ب

ندان ان قومعنوه استخبارات اردو و استخبارات وزارت داخله و رياست عمومی امنيت ملی و وظايف خودتان، ب

  کشيد؟  اعلی اردو، پيش می

که نتواند خانه و کشور امن و امان، و زندگی آرام و مصون برای مردم خود فراھم کند، به چه  ) حکومتی(دولتی 

  دردی خواھد خورد؛ و به چه حق و اعتباری دعوای مشروعيت و حاکميت خواھد کرد؟
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حمالت چھار تا دھشت افگن آنھم در مرکز و ) و دفع (شما فکر نمی کنيد که موجوديت دولتی که از پيشگيری

پايتخت کشور چنان درمانده و ناتوان باشد ـ خصوصاً بعد از بيشتر از ده سال حکومت داری، ھزينه کردن ده ھا 

بومی ـ نشانۀ تباه شدن کشوری ... ميليارد دالر و موجوديت بيشتر از سه صد ھزار نيرو ھای نظامی و انتظامی و

دست اندرکاران بی کفايتی در آن زمام حکومت را در دست دارند؟ عاقبت کار شما با چنين ضعف و است که 

  ی پايان ناپذير به ديگران چه خواھد شد و به کجا خواھد رسيد؟ھمه اتکاناتوانی، و با اين 

کنند ـ وقتی نيرو  سال دو سال ديگر ـ اگر فرض را بر آن قرار بدھيم که نيروھای خارجی افغانستان را ترک می

ھای خارجی کشور را ترک کنند، شما برای حفاظت خاک و مردم در برابر توطئه ھای پنھان و آشکار ايران و 

، به عنوان يک رئيس جمھور، به ...پاکستان و ديگران، و در برابر حمالت نيروھای طالب و حقانی و حکمتيار و

  له، شما و ھم پالکی ھای تان فکر کرده ايد؟ أ مسبه اينعنوان رئيس يک کشور، چه خواھيد کرد؟ آيا 

 که ما چه خواھيم کرد، چون وقت بسيار تنگ و قيمتی است، صرف نظر می از ذکر ھمه حرفھا در مورد اين! ـ آره

  : خواھم در اينجا و اکنون تنھا  به چند نکته که ما چه خواھيم کرد، توجه کنيد می. کنم

از ! که شما آنھا را قطار کرديد، نيست ايف و مسؤوليت ھای واقعی من حرف ھائیوظ. ـ شما تشويش نداشته باشيد١

  . کند ساده نيستم، فکر آنوقت را ھم کرده ام جانبی من آنقدر که بعضی ھا فکر می

  ! داند و کارش باز او می.  ديگری می سپارمیخابات پيش از وقت، قدرت را به کسـ با راه انداختن انت٢

ی خواھم رفت که ئکه نيروھای خارجی از افغانستان خارج شوند، کشور را ترک نموده به جا اينـ خودم پيش از ٣

نه غم طالب باشد، نه تشويش چه بايد بکنم و چه بايد نکنم، نه معضله و مشکل دفع مداخالت پاکستان و ايران ـ به 

  ! زعم شما ـ و غيره و غيره و نه نق زدن تو و اين و آن

از مردم تنھا يک چپن برايم رسيده ! از من انتظار معجزه  را نداشته باشيد. منھم انسانم. ه توانستمـ به ھمين انداز۴

خدا و به قرآن و پيامبر قسم که ھمه ه که به من رسيده، ب سائر چيز ھائی. کنم آن را ھم به لقای شان عطأ می. است

جان ه ان دست و دل باز و برادر بخصوص بخشش امريکائيه اعطيات بی غرض و  بدون مدعای خارجيان، ب

  . برابرم آقای محمود احمدی نژاد است

ه من دارند، با عالقه خاطر مديونيتی که نسبت به ـ کشورھای بيشمار، خاصتاً ايران و پاکستان، از روی وظيفه و ب۵

  . ی کنندمندی و مسرت زياد حاضرند از من، تا زمانی که خواسته باشم در آن کشورھا زندگی کنم، پذيرائ

من نشان بدھيد که من خالف منافع ايران يا پاکستان يا ه شما به رد قسم يک مورد يا يک حرف را ب! چرا نکنند؟

  . خالف منافع برادران عربی خود زده باشم

  .ـ تو برو و غم خود را بخور که تا بودی و ھستی ھم من، و ھم ديگران به ريشت خنديديم و ھنوز ھم ميخنديم۶

خوانيد، بايد بگويم که ناِز بود که من مانند ھزاران ناز باالی  را انتقاد از ناتو می رد آنچه شما آنـ در مو٧

  !"تا نازبردار داری ناز کن: " مگر نشنيدی که گفته اند. نازبردارانم کردم

١۶/٠۴/٢٠١٢  

  

  

 

 


