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  سيدھاشم سديد
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  !امريکا بايد در يک ماه صلح را در افغانستان برقرار کند
امی بر آمده و رئيس جمھور وقتی به ظاھر زندگی آقای کرزی، از زمانی که به ياری امريکای ذره نواز از گمن

افغانستان شده است، نگاه کنيم، خواھيم ديد که يکبار ھم که شده از دھن وی سخنی شنيده نشده است که از آن بوی جنگ 

  .و کشتن و بستن و نفرت شنيده شود

ش دو گيتی و به  ھَم و غمش اين بوده است که با دوست و دشمن مدارا کند و از اين راه به آسايۀاز ھمان آغاز کار ھم

  ! دستش آيد و ھم دل يار نرنجده کشد ـ مقصد اين که ھم لعل ب نام نيک برسد ـ صرف نظر از اين که قاطبۀ مردم چه می

صلح و صبر و برادر و برادر و برادر؛ منتھا يکی راضی، ديگر ناراضی و ديگری کھن گرگ تيز دندان خشن پوست، 

  ! در فکر پاره کردن و بلعيدن يکسر افغانستان بوده و می باشدولی حيله گری که ھميشه و در ھر فرصت 

ھم ه را به آسانی به ھميشه و با ھمه طناب مھر را چنان پاره کرده است که اگر روزی از کرده پشيمان شود، بتواند آن

ھرچند ... ان و ايران وبندد، ھم با طالب، ھم با حکمتيار،ھم با خليلی و دوستم و فھيم و سياف و ھم با پاکستان و ھندوستب

رسد و پيش ستمگران ھيچ  کاله رفعت و تاج سليمان به ھر کلی نمی! به کرات به او گفته شده است که حاشا و کال

نھاده است و به دعوت پشت دعوت پرداخته است؛ با ھمه پاسخ  ھيچ انسانی گوش نعاقلی اظھار عجز نکند، به حرف

باز ھم برادر و . ی خونين برادران ناراضی و برادران کھن گرگ خويشھای تلخ برادران راضی و ھمه پاسخ ھا

بدون اين که يک بار از ... و حقانی و حکمتيار و مال عمر و نواز شريف و اشفاق و راحيل و احمدی نژاد و... دعوت و

يرويس جان ھم که گوشۀ چشم به مردم بی نوا و مستمند، و به خاک در خون خفتۀ خود ھم نگاھی بيفگند و از خير سر م

  . افغانستان، ھم برساندۀشده خيری به غيری ـ مردم زجر کشيد

دوازده سال، شايد کمی بيشتر، وضع به ھمين منوال گذشت و ھمواره ظاھراً خواستش اين بوده که بدون امريکا و 

 را که خوردنی و بردنی پاکستان، و مستقيماً، با برادران ناراضی اش بنشيند و صحبت کند و به توافقی برسد و ھر چه

است، از افغان پريشان حال تھيدست آزموده رنج و غرب صاحب گنج، برادروار و برابر بين خويش تقسيم کنند و ھيچ 

  . و ميغ رحمت بی نصيب باقی نماند کسی از اين خوان دارای صيغ نعمت

رھروان راستين راه حق و عدالت،  ۀ بندگان متقی اش، ھمۀخشنودی خدای بخشاينده و مھربان در ھمين است که ھم

  !!  داند تنھا آن ھائی را که خدای بزرگ قابل دھش می. مانند خودش و سياف ھا، به يکسان از داده ھای وی مستفيد شوند

 يا ظاھر قضيه اين گونه بود و اين گونه است، ولی دانايان اسرار ھمواره می دانستند و می دانند که پشت اين اصرار

ثبات، به قولی ھم لجاجت اين پوشيده کار، که ھميشه به دستار طالب و امارت اسالمی وی و آخور پاکستان سر نھفته 
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برای گرفتن ھر چه بيشتر ماھی بايد تا می توان آب : داشته است، چيزی غير از جنگ و جھان فريبی پنھان نبوده است

  !را خت کرد

کی و زرنگی، به قول برخی ھا اژدھای ھفت سر و دلقک ھزار چھره، اگر کشف اين سر و راز اين يل ميدان زير

که ھميشه اصرار داشته اند که  بيچارگی مردم و دست خدای در کار نبود، برای ھمه مشکل بود؛ اگر امروز، با آن

ست که در مذاکرات صلح بايد تنھا و تنھا بين دولت وی و طالبان صورت بپذيرد، خالف گذشته، از امريکا نمی خوا

امريکا به انجام اين کار در يک ماه قادر : "ميگويد. ظرف يک ماه بين طالب و دولت افغانستان صلح را برقرار کند

  !!"  است

اگر چنين  است و چنين بود، چرا اين ھمه سال را در انتظار گذشتاندی و اين ھمه انسان را به کام مرگ فرو . خوب

   شدی و برای ھمه طی اين ھمه سال اين ھمه درد و غم آفريدی؟ فرستادی و اين ھمه خرابی را موجب

 آخر ای پوشيده کار نھان اسرار مکار دغلکار سيه پندار چرا ھمين تقاضا را از روز اول از امريکا نکردی، اگر می

  ی؟  غايله و فساد و مخمصه و شر را در کشور از بيخ برنکندۀدانستی که اين کار از دست وی ساخته بود، و ھم

و اگر چنين نيست، و ميدانی که امريکا و تمام متحدينش نتوانسته اند طی اين ھمه سال و اين ھمه مصرف و کشته اين 

جادۀ دشوار گذار را درنوردند وقادر نيستند آن را بپيمايند، چگونه امروز از آن ھا اين چنين چيزی غير ممکنی را 

  کنی؟ آنھم در جريان سی روز؟؟ مطالبه می

جای آذان آھنگ ه من از اين پرسشنامه اين نيست که کرزی را که نافش با دروغ بريده شده است و در گوشش بھدف 

دانم که آنچه را که خدا تعيين کرده است  رياء و خالف و ظاھر سازی خوانده شده است، به راستی راه بنمايانم؛ زيرا می

  . ساختنـ دروغ و کژی را سھم کسی گردانيدن ـ محال است دگرگون 

بلکه قصد اين است که اگر ممکن باشد، چشم چھار تا چشم دار نابينا را باز کنم که باز ھم از او و از راستی و صداقتش 

  .به ارتباط ملک و ملت سخنی به ميان نياورند

زرگوارتر از قبله گاه ب. تاريخ دوازده سالۀ کار او نشان داد که او مردی است که حتی با خود ھم نمی تواند راست باشد

د ساخت، ھم با خلق و پرچم و مجاھد و طالب بافت و ھم با روس و وھم با ظاھر و داو: خودش ھم ھمين گونه بود

  . که در اين راه سر گذاشت امريکا نرد مھر باخت، تا آن

 کرسی م کرزی که خود را برایوسخن آخر، ولی خيلی ھا ضروری اين که به احتمال قوی برادر شريف شان، آقای قي

  ! رياست جمھوری نامزد نموده است، ھم از اين خصلت بی بھره نخواھد بود
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