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 ۱۷/۰۵/۲۰۱۸             سیدهاشم سدید
 

 !، ما می دانیم گپ چیستآقای تدامیچی یاماتو
 

خوب و چه زود می  چه آفرین بر دیدۀ بینا وعقل شگفت منسوبین ملل متحد! آفرین بر گوش های شنوای آن ها، که
، افغانستان نهاد های دولتی در ی کاردارانزود به سؤاستفاده از صالحیت ها چه ند و می شنوند، و چه خوب وبین

و چه خوب و بجا  و... ها ضب زمینغ، ها ، قاچاقها ، خیانتها ، پولشوئیو تقلب ها ، جعلها ت، رشوها اختالس
فساد " که افشا نموده اند صراحتو آن ها را با این  ندشده املتفت  ی ملی این کشورشورا نمایندگان های رسوائی به

 ،شوند  کسانی که مرتکب آن می ۀه است. حجم فساد و خیال آسودنشرما  در افغانستان عظیم، غیرانسانی و بی
ترین   شان، حتی کسانی را که واقع بینانه اعمال نفرت انگیز ی اجتماعی وئحتی رسوا ازعواقب حقوقی، مالی و

وع که "این موض گفتندو  ."زده کرده است  ها دارند، شگفت  جنگ سازی بعد از  ها در دولت لنج دیدگاه نسبت به چ
های جامعه، حاال باید در امر مبارزه با فساد برای  های افغانستان همراه با تمام بخش کامال روشن شده که تمام نهاد

  یکپارچگی، حسابدهی و شفافیت در کشور با برنامه بلند مدت سهیم شوند."
متحد با این نمایندۀ باهوش و د سازمان ملل خو بر افغانستان و زهی بر آقای تدامیچی یاماتو، نماینده ملل متحد در

، شانزده ه سالبعد از شانزددازند و دوم، دو بیناول از خود مفسدین توقع دارد که طناب دار را به گردن خ که فعال
و چه امر یا اموری  که گپ چیست؟ ندمتوجه شد ،در افغانستانموسسۀ "یوناما"  از زمان تولد و کار سال بیقدر،

ی این قضایا از همه بی خبر و آن را با مردمی به پندار خویشمی باشد؟  ر این کشورمانع دست یافتن به صلح د
فهماندند که این کار به این زودی ها انجام نخواهد  افغانستان و با صداقت بی مثال به مردم شریک ساختند کشور

  گرفت. برای مدتی طوالنی باید حوصله داشته باشند!
نه این که از همه رسوائی  ،دارگرایان ناچار باید گفت که ما، یعنی مردم افغانستانمنت گذاشتند، اما برای اطالع پن

از  بی خوف و وسیعهای  سؤاستفادهاز  که ،یم و آگاه هستیمآگاه بود و سائر ارگان های دولتیهای شورای ملی 
وح آن واقف و در تمام سط ،خوبو  به طور مشخص نیز صالحیت ها چه در دوران کرزی و چه در دوران غنی

پولشوئی و خیانت و قاچاق و غضب زمین  تقلب و جعل و ی فساد و اختالس و رشوت وحجم باال؛ همچنان ازهستیم
دیگر، از جمله زد و بند های شرم آور مسئولین امور با  تاجرم و جنایپارتی بازی و  خویش خوری وو اخاذی و 
تمام  به هان تداوم هرج و مرج  در کشور ما می باشندبا عالقمندی خواکه  ،منطقه و جهانهمسایه و کشورهای 

  .مطلع هستیممعنی 
جهان، به شمول یک، یک اعضای مجمع عمومی و شورای  ، که فکر می کنم همۀ مردممردم افغانستاننه فقط 

ان ارهای کارگز وضع فالکت بار افغانستان و آلودگیاز  ورندۀ "یوناما" است،که به وجود آ سازمان ملل، امنیت
 .دولت، از باال تا پائین با خبر هستند

حویل بدهید و حقوق تان را یه کرده به دفاتر مافوق تان تکار تان را بکنید و گزارش تان را ته ، آقای یاماتو،شما
وجود دفتر یوناما برای این که یک تعداد انسان ها در  بگیرید، اما حق ندارید به شعور مردم افغانستان توهین کنید!

در ملل متحد و در دولت افغانستان  دیگر صروف کار شوند و حقوق شان را بگیرند، مانند برخی از اداراتآن م
 ضروری بود. 

و آنانی که زمینه آمدن شما به افغانستان را مهیا کرده اند شما در افغانستان بود. آوردن صلح  یوناما ظاهراً مقصد
که چه انسان های راستگو، ستوده،  دهم باور کردند؛ باور کردندر افغانستان و جهان گفتید و بسیاری از مردم 

 خیرخوا و کم نظیری هستید!
ح بر قرار جهان صلکه اگر در  و پنجه نرم می کنند هستنددرگیر افتن پاسخ به این سؤال برخی اما، با این سؤال و ی

افغانستان صلح خواهد بود؟ اگر در چه  و ادارات مانند یوناما و خواهران آن سازمان مللالً ضرورت به شود، اص
د و طالب نیز تفنگش را بر زمین ندست از پشتیبانی از طالب بر دار و ایران و روس و پاکستان بر قرار شود

بگذارد و همه با برادری در کنار هم کار و زندگی کنند، چه نیازی به حضور نیروهای امریکا و متحدینش برای 
تان در این کشور وجود  افغان و غیرافغان کارمتی برای دفتر شما و شما و رفقای هو چه حاج ،ماندن در افغانستان

 خواهد داشت؟
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و دفاتری  ی سودجوراتی مانند سازمان ملل و دولت هااچه در جهان ادو ها چه در افغانستان عامل نظم ویران کار
 به وجود آمده اند، هستند. د حقوق بشر و جامعۀ مدنی که بیشتر برای خدمت به دولت های حامی شما مانن

 و رفع فقر و بینوائی بینوایانو قطع دشمنی و جنگ در راستای تأمین امنیت  عملیی از این همه دفتر و ادارهچه کار
 تا امروز سر زده است؟  در جهان

م ایش انجامعترض نیستم. ضرورت آن را اگر کاری در خور ستبدان  نفس وجود ملل متحد و ادارات مربوطمن به 
ید نظر شما شا ان نگاه کنید. شانزده سال، که درید می کنم، اما به همین افغانستبدهند، بی هیچ سخن و مخالفتی تأئ
قدر شده است و چ قدر خون ریختهکه در این کشور رخ نداده است. چدلخراشی  چندان طوالنی نباشد، چه حوادث

 گردیده اند. و و در به در انسان ها معیوب و معلولقدر شان را از دست داده اند و چشرین جان های  انسان ها
خدشه دار  در این کشور و آبروی شان و چقدر انسان ها  حیثیت .و زمین مردم ویران شده است قدر خانه و باغچ

 قدر انسان ها مال و ملک شان را از دست داده اند و... شده است و چ
را آن طور که الزم است احساس نمی کند. وقتی هفتاد  دردمندرنج انسان های  دارد. ملل متحد حوصلۀ بسیار فراخ

کافی نباشد، ما از شانزده سال کار شما چه  برای سازمان ملل متحد و کشمیرسال زمان برای حل مسألۀ فلسطین 
 . شکایت کنیم

ا باید خط دیورند ؟ چرـ همینطور ویتنامی ها دشو تقسیمیشتراز هفتاد سال قبل به دو کشور باساً چرا باید کوریا اس
چرا در هم جدا گردند؟ و تامیل و... از چرا مردمان پنجاب و بلوچ و سیستانافغانستان کشیده شود؟  انمیان مردم

 د. و...ناز هم تقسیم شو ردوکم و بیش دو هزار کیلو متر  پاکستان شرقی و غربیو پاکستان، موقع تقسیم هند 
اقعاً چنین است، به چه درت اجرائی ندارد. کارش تنها حفظ صلح می باشد. اگر وگفته می شود که سازمان ملل ق

یۀ کوریای شمالی سهم کشورغربی عل ۱۶یا  ۱۵در کنار  جنوبییای های ملل متحد در جنگ به نفع کوردلیل نیرو
  گرفت؟

بعد از تصویب ملل متحد برای دفاع از کوریای جنوبی  چند کشور نظر به پیشنهاد امریکامی دانیم که نیرو های 
همین طور ویتنام و آلمان  د؟می ش وارد جنگ با کوریای شمالی/چین شدند، ولی چرا باید کوریا به دو کشور تقسیم

؟ و چرا امروز در دنیا به وجود می آمدند تشنج متعدد و آذربایجان و کشمیر و تیمور و... و چرا باید کانون های
ن گونه که در ارتباط با دفاع از کوریای آای پایان بخشیدن به مسألۀ فلسطین کسی با جدیت به این سازمان، بر

ارائه نمی کند و ملل  جنوبی امریکا پیشنهادی به سازمان ملل تحویل داد و سازمان ملل هم آن را تصویب نمود،
 چرای دیگر! ها و ده شد، صادر نمی کنند؟مانند آنچه برای کوریا صادر  ویب تصویبنامه ایمتحد در صدد تص

 دبرخی از سازمان هائی ماننو جهان باید پریشان و آشفته و متالطم و شوریده باشد، تا کار برخی از کشور ها 
 سامان یابد. و برخی از انسان ها سازمان ملل متحد

های بزرگ مهم و کشورفع برای تأمین مناکه صلحی که سازمان ملل در چند مورد بدان دست یافت صلحی بود 
اکید بود که اگر بدان دست نمی یافتند، جهان به شمول خود کشور های به حدی بود؛ یا این که ضرورت آن  یالزم

  .در آتش آن محو و نابود می گردیدبزرگ 
سائر اختالفات مسائل مانند خط دیورند، کشمیر تحت تصرف هند و تحت تصرف پاکستان و کوریا و فلسطین و 

باید برای گرفتن ماهی توسط ماهی گیران بزرگ و گردانندگان کشتی های ماهی  در جهان دیگررد و بزرگ خو
 وجود داشته باشد.به وجود می آمدند و باید گیری آن ها 

همین کشورهای  ،تا جائی که دیده می شود ،مثالبه وجود آمدن فساد و جنگ و آشوب در افغانستان به طور  عامل
 امریکا است.آشوب طلب مثل 

 های ملی و. وقتی آن بود که ادارۀ کشور به دست نیروشکست کرد در افغانستان دولت دست نشاندۀ روس
یا آن پیر مردی که با همه فراز و فرود ها و گله گزاری ها هنوز هم مردم دوستش داشتند و بهترین  تکنوکرات

 . 2001بن در سال  سپرده می شد؛ به خصوص در زمان نشست گزینه در آن دوران بود
سر قدرت و کسانی مانند  ند. با آوردن کسانی مانند کرزی برغرب نخواست افغانستان دوره جدیدی را تجربه ک

 ته و رسته و یک تعداد سیاست بازانهمین دس قدیر و فهیم و قانونی و سیاف و دوستم و نور و اشخاصی دیگر از
در بر  تنها غرب نه ها کرزی و ریختن میلیون ها دالر به جیب اینمستقر در غرب در کنار  یابن الوقت و پله بین

وار قدرت و ثروت و  نشد، که تب جنونمصدر کار سودمندی  در این کشور و آرامش و قانونمندیصلح  گرداندن
 . را نیز به اوج خود رساند در افغانستان خیانت و فساد

افراد و گروه  نمی توانست با شناخت از روان و اخالق د،مگر امریکا که همه اختیارات در آن وقت به دستش بو
موجود کشور ما را پیش بینی  ین حاال بر سر اقتدار هستند، پریشان حالی دور از تصورهائی که از آن روز تا هم

 کند؟ 
و قاچاق مواد امریکا آمد که در افغانستان صلح و امنیت بر قرار شود و زندگی به حالت عادی برگردد. کشت 

های افغانستان با کشور های د. همکاری تأمین شوو نظام دموکراتیک آزادی های مدنی  در از بین برود.مخ
به کدام یک  .و نو سازی کشور آغاز گرددباالخره روند باز سازی  جهان از سر گرفته شود. و و ، منطقههمسایه
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ی خود و حمایت مستقیم و غیرمستقیم تقریباً ا نائل آمده است ـ با آن همه قدرت نظامی و اقتصادکاز این مقاصد امری
 تمام کشور های جهان؟

نیز هستیم. در زمان آن کشت مواد مخدر نه تنها سیر نزولی نداشته است، که در این زمینه شاهد صعود هندسی 
از انتحاری اصالً وجود نداشت. امنیت وجود داشت.  به کلی از بین رفته بود. حمالت کوکنار تقریباً کشت طالب 

دزدی و فساد مالی و فساد اداری و فساد اخالقی خبری نبود. بعد از فرار ربانی، مسعود، گلبدین، دوستم و سیاف و 
 به کلی از بین رفت. در افغانستان یاران شان جنگ 

تأئید این ها همه واقعیت هائی هستند که نمی توانیم آن ها را نادیده بگیریم. با این هم طالب جریانی نبود که قابل 
سلب کند و آرامشش آرامش  را را که آزادی ها یچنان نظامم هیچگاه آروزی برگشتن و استقرار باشد. شخص خود

ـ و  و آزادی اما آنچه را که در زمان طالب وجود داشت و وجود نداشت ـ کشت کوکنار ، نخواهم کرد؛قبرستان باشد
  ان آمد، هنوز ما بدان ها دست نیافته ایم.ایجاد آن به افغانستبردن یا امریکا گویا برای از بین 

افغانستان به مصرف رسیده است. پارلمان داریم، اما فاسدترین  د دالر از روز ورود امریکا بههشت صد میلیار
کم ندارد.  کشور ل و سؤاستفاده و پارتی بازی چیزی از پارلمانقوۀ مجریۀ ما هم از نظر فساد و جعپارلمان دنیا، 
به جای این که  شده است. دموکراسی در کشور ما بیشتر ها ختالفات ما با همسایهاجنگ است. امنیت نیست. 

 است و...  شده انتقال داده انتقال بدهد، به دستۀ از راهزن هاحاکمیت را به مردم 
شود، چرا؟ چون آنانی که تدبیر کشور ما به دست شان است، آرزوی آن را ندارند که در این کشور آرامش بر قرار 

این در جهان بر قرار گرد؛ چرا که سود شان در بی ثباتی و شر و شور در  همان گونه که نمی خواهند آرامش
 جهان است.کشور و در

که فساد و  پس شما جناب آقای یاماتو برای این ملت زیاد اشک تمساح نریزید، و نخواهید چنان وانمود کنید
کار  .ها و سائر تباهی ها در افغانستان شما را ناراحت می سازد سری ها و پارتی بازیزورگوئی و تقلب و خود

وز هم به تجویز قرص های مسکن ادامه می دهید. نه افغانستان احتیاج به جراحی دارد، ولی شما و حامیان تان
 چرا؟ چون نمی خواهید آرامش به این کشور برگردد!

باشید. می گویند: "باد شود و طوفان شود که خدا مراد  در افغانستان یک مثل است، احتماالً شما هم آن را شنیده
 خوشه چین را بدهد." 

شما هم به مثابه یک کارمند  است. این طوفان را به وجود آوردهبرای رسیدن به مقاصد چندگانه و خاصی امریکا 
 هستید، سعی کنید خوشه بچینید. که مسئول پیشبرد مقاصد این کشوریکی از اداراتی 

درد کشیده و متأثر از این همه  و مردمدیده شود که خدا تا چه زمانی، به همین منوال اداره می شود.  جهان فعالً 
تنها چیزی که فعالً از شما و امثال شما انتظار داریم این است، که  د!!ندر آینده چه می خواه ،بازی های رنگارنگ

 ممنون می شویم! .ساده یا بی خرد فکر نکنید ما را
 

 پایان
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