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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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  سيدھاشم سديد
  ٢٠١٧ جون ٠٩

  

  !عدالت ھنوز در سرزمين من و تو از مادر زاده نشده است
بعد از حادثۀ خونبار چھارراھی زنبق در روز دھم ماه جوزا، که منجر به کشته شدن صد تا صد و پنجاه تن گرديد و 

ن ھا و کارمل ھا با اداد سه تا چھار صد نفر زخمی داشت، رئيس جمھور، که مانند شاه شجاع ھا و عبدالرحمبه تع

توافق و حمايت بيرونی بر اريکۀ قدرت در کشور تکيه زد، با يک حرکت نمايشی ــ که غالباً به ھدف آرام ساختن 

عدام يازده تن از تروريستان در بند را، که در مردم خشمگين صورت می گيرد ــ و ظاھراً انتقام جويانه، فرمان ا

  . اين حادثه مستقيماً ـ شايد به گونه ای غير مستقيم ھم ـ ھيچ نقشی نداشتند، امضاء نمود

نظر به قوانين موجود کشور اين چنين انسان ھا، چون ھم مخل امنيت کشور ھستند، ھم  به پيروی از اھداف شوم 

نگين ترين خيانت ھا و ھولناک ترين جنايت ھا در کشور شده اند، تا جائی که موذی ترين دشمنان کشور مرتکب س

حتا تماميت ارضی و حاکميت ملی کشور را نيز به خطر مواجه ساخته اند، البته در صورت تثبيت جرم، بايد اعدام 

  . شوند

وابگو و پابند به من شخصاً اين کار را، در صورتی که يک نظام مردمی و يک حکومت واقعاً ملی و جدی و ج

قانون می داشتيم و حکومت واقعاً مصمم می بود برای حفظ يا برای برگشتاندن امنيت در کشور و قطع دستان دراز 

و خون آلود بدخواھان کينه توز و سيه دل ما به اين کار توسل بجويد، با قيد احتياط اعدام اين گونه خائنين و جنايت 

کشت و کشتار و اعدام ھستم، تأئيد می کنم، چون بيشتر به فکر امنيت و به فکر کاران را، ھرچند در اصول مخالف 

خاک و ملت و استقالل سياسی، امری که تحقق تمام امور ضروری ديگر به نفع مردم و کشور بدان بستگی دارد، و 

و دانش و رسيدن به داشتن روابط آزاد، برابر و مستقيم با تمام کشورھای جھان و توليد علم و عالم و رشد معرفت 

تمدن انسانی و فرھنگ سالم ھستم، آرمان ھائی که با موجوديت حرکاتی مانند طالب و داعش و حقانی و سائر 

  . ائی پوش ضد علم و معرفت تحقق آن اصالً ميسر نيستتبنيادگرايان متعصب و کھنه پرست عمامه به سر و نک

 رسيدن به واالترين آرمان ھای انسانی و ملی دارم؛ خالف چنين آرزوئی، برخاسته از احساسی است، که من برای

کسانی که به نام رسيدن به آرمان ھای ملی و زير پوشش ملی گرائی و وحدت کشور به جنگ و ترور و انداختن 

نفاق ميان اقوام مختلف کشور در پرده و بيرون از پرده دست می زنند و به نام قانون و انسانيت و عدالت می خواھند 

ا زبان و با قلم به دفاع از اشخاص و افراد و گروه ھائی که دعوای افغانيت دارند، ولی سر شان در آخور پاکستان ب

  . است، برخيزند... و روس و امريکا و ھند و ايران و چين و عرب ھا و لجن زار پر تعفن قبيله و قوم گرائی و
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ان را رئيس جمھور امضا نموده است، در دفاع از اين يکی از ھمين کسان، مدافعين يازده تنی که فرمان اعدام ش

اين فرمان غير عادالنه است، زيرا اين يازده تن می نويسند که " از خود کش بيگانه پرست"جھال جنايت پيشه ای 

خالصه و نقل به   (.در موقع حملۀ انتحاری چھارراھی زنبق در زندان بودند و اصالً در اين کار دست نداشته اند

  ).از يک مقاله چند صفحه ئیمعنی 

چرا اين ھموطن ما چنين نظر يا حکمی را در دفاع از اين جنايت کاران خائن به ملک و ملت مطرح می کنند ؟ 

  : جواب آن حداقل دو چيز می تواند باشد

، پيوند دارند يکی، ايشان به نوعی با اين يازده نفر و با گروه يا گروه ھائی که اين يازده نفر با آن ھا ارتباط دارد

که خود را بر اساس اين گونه ) پيوند عملی و مادی و يا پيوند سياسی ـ روحی ـ روانی ـ اعتقادی ـ قومی ـ زبانی(

پيوند ھا مکلف به دفاع ــ حتا به شکل غيرموجه و غيرمنطقی  و با ھمه جنايات آشکار و غيرقابل بخشش و ھمدستی 

ان ما برای تخريب کشور ــ از آن ھا می دانند و ھر واقعيت ديگر را، ولو ھر آن ھا با پاکستان و ايران و سائر دشمن

قدر آشکار و رنج آور، ناديده می گيرند؛ يا، به عنوان علت دوم، نمی فھمند که چه می گويند و نمی توانند يک 

  ! درستی تفکيک کنندبمطلب را از مطلب ديگر که  از نظر سنخيت و بنياد و اصل عين چيز است، 

راستی و تنھا در نتيجۀ حملۀ انتحاری چھارراھی زنبق برای اعدام اين يازده تن صادر باگر فرمان رئيس جمھور 

شده باشد و نه به دليل جنايات و خيانت ھای قبلی آن ھا، من ھم به تأئيد اعتراضات معترضين اين تصميم رئيس 

ساتی،غيرعادالنه، و درد يک جا را از جای ديگر جمھور می گويم که اين تصميم يک تصميم انتقام جويانه، احسا

کشيدن است؛ ولی اگر قرار باشد که محاسبه بر سر اين باشد که اين ھا گناه کار بودند و ھستند يا نه و اين ھا در 

حادثۀ خونين چھارراھی زنبق دست داشتند يا خير و حکم ما بر ھمين مبنا متضمن برائت و محکوميت اين يازده تن 

بايد اين را ھم در نظر داشته باشيم که مردمان بی گناھی که در حمالت انتحاری و جنگ کشته می شوند نيز باشد، 

  . کسانی نيستند که بايد کشته شوند

ھر يک از ما، خواه موافق با اعدام اين يازده تن و خواه مخالف اعدام آن ھا، بخوبی می دانيم که ھزار ھا کودک، 

 مرد، ھزار ھا معلول و بيمار و انسان ناتوان و بی تقصيری که در حمله ھای انتحاری يا ھزار ھا زن، ھزار ھا پير

باران ھای کور راکتی و يا جنگ ھای پارتيزانی و شبيخون ھای گروه ھای تروريستی ـ طالبی کشته می شوند، با 

خص تروريستان، اين ھيچ کدام از اين قربانيان حمالت فاقد ھدف مش. تروريستان ـ طالبان در جنگ نيستند

کوردالن بی وجدان، افراد، مسلح و عسکر و صاحب منصب، يا کسانی که به نيروه ھای نظامی ناتو و امريکا و 

کشتن اين ھمه کودک و زن و مرد سالخورده و عليل و بيمار و .  سائر مؤتلفين شان مربوط ھستند، نيستند

؟ پس چرا اين ھموطنان ما در اين مورد سکوت !نونی است؟ نهغيرمسلح آيا عادالنه يا انسانی يا افغانی و يا قا

 حاکميت مجددی ـ ربانی ـ طالب ـ کرزی و احمدزی جنگ و ند و در تمام عمر بيست و پنج سالۀاختيار می کن

حمالت تروريستی و انتحاری و کشتار اين ھمه انسان بی گناه را در کشور ما حداقل يکبار تقبيح و محکوم نکرده 

  م نمی کنند و اين ھمه اعمال حيوانی را غيرانسانی ـ غيراسالمی ـ غيرقانونی ـ غيرعادالنه نمی خوانند؟ و محکو

برای يک انسان ) Double standard(آيا اين چنين برخورد و اخالق و قضاوت و داشتن استاندارد دوگانه 

 در برابر انسان و انسانيت و خدا و واقعی و ملی، يک انسان آراسته و پاکيزه و تحصيل کرده و منطقی و مسؤول

  شائسته و مناسب  است؟) اشاره به کسانی که خود را مسلمان می خوانند(پيامبر 

تمام بحث موجود در اين مقاله پيرامون ھمين يک سؤال می چرخد؛ و اال من ھيچ گاه، من حيث يک اصل حامی و 

  !!بانی اعدام نيستم
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ستم، که رئيس جمھور، اشرف غنی احمدزی، ھمان گونه که تا کنون به ھيچ عالوه براين، من شخصاً به اين باورھ

يک از وعده ھايش صادق نبوده است، اين وعده اش را نيز جدی نمی گيرد؛ پس ھموطنان ھواخواه يا پيرو طالب و 

ردن کفن شان داعش و ترور و تروريسم نبايد قبل از اعدام اين يازده تن که فکر نمی کنم عملی شود، دست به پاره ک

درد خود را به قراری بخورند؛ زيرا گذشته از اين که ھنوز کرزی زنده است، احمدزی نيز شھامت الزم را ! بزنند

  !!ندارد، که انتقام مردم را از تروريستانی که اغلب از قوم و تبار خودش و مورد حمايت کرزی ھستند، بگيرند

" زی" خويشتن بين؛ تا حامد کرزی و غنی احمدزی و سائر  طالب صفت و سياست زده وآسوده بخواب ای ھموطن

ھائی ھمسنگر و ھمفکر اين دو، و ھمفکر و ھمسنگر تو، که بقای خود را در وضعيت آشفتۀ افغانستان می بينند، 

 زنده و بر سر قدرت ھستند، تار موی طالبان ـ تروريستان، چون به قبيله و قوم و تبار خود اين ھا مربوط اند، از سر

عدالت ھنوز در سرزمين من و تو از مادر زاده نشده ! شان کم نمی شود؛ حتا اگر خدای قادر و توانا ھم بخواھد

  !!  است
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