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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ جون ٢٧
  

  !انتظاری که ھرگز به سر نخواھد رسيد
ما، خانم فرھيخته ، که از قلم خواھر گرامی "جناب داکتر صاحب حقوق، مجاھدين ملی به کشتار ديگری پرداختند"مقالۀ 

را برآن داشت تا يکی ـ دو سخنی را به اجازۀ ايشان با ن  عزيز تراوش نموده است، م"ماللی موسی نظام"و با احساس، 

  : ادب و فروتنی خدمت شان بيان کنم

و من با تمام وجود ھم درد و اندوه شما را نسبت به وقايعی که در کشور ما رخ می دھد احساس می کنم و ھم تحير 

، که ھمواره با جسارتی عجيب وغيرقابل باور ـ "داکتر صاحب حقوق"تعجب تان را از نوشته ھای به قول شما جناب 

خونخوارتر از ھيتلر و چنگيز و ھالکو و تيمور، که ( ـ به دفاع از خونخوارترين موجودات دنيا ءوبا تمام قوا

سته و يکبار ھم به پيروی از ندای وجدان و ترس از خدا و برخا) شرمسارترين جنايات را در تاريخ بشر مرتکب شده اند

به رسم رد قسم ھم که شده باشد از يک عمل خالف اين باند آدمکش و مزدور و لکۀ ننگ بر دامن افغانيت و انسانيت به 

  . نقد نپرداخته است، قابل درک و موجه می دانم

دن تمام نوشتۀ شما نشده ام، اما عنوان نوشته تان آنقدر نسبت به مصروفيت بسيار زياد، با تأسف ھنوز موفق به خوان

رسا و گويا است که تنھا با خواندن آن، و با توجه به نوشته ھای جناب داکتر صاحب حقوق، ھر انسانی می داند که شما 

  ! جا انگشت گذاشته ايد روی چه موضوعی و آنھم چه بمحترم

 نيز با درک و احساسی که نسبت "غالم حضرت" و آقای محترم "ارپلوشه راستک"کسان ديگری، از جمله خانم محترم 

به مردم و وطن خود و نسبت به انسان و انسانيت دارند و خود شاھد زندۀ تمام جنايات گروه ھای آدمکش، ويرانگر و 

اب داکتر خائن به ملک و مردم، من جمله شاھد خيانت ھا و جنايات طالب ھستند، دو ـ سه باری به نقد نوشته ھای جن

که خانم محترم پلوشه راستکار درجائی به گونه ای غيرمستقيم، ولی دادخواھانه به  صاحب حقوق دست يازيده اند؛ چنان

  : اين داکتر حقوق نوشته می کنند

يوس  .ھلمند از طريق افغان جرمن آنالين خواندم ٔامروز خبر تکان دھنده انفجار بمب موتری را در" ثر کننده و ما ٔمتا ٔ

از جناب »تلفات ملکی وحشتناک جنگ در افغانستان « ٔبه ھمين تازه گی ھا نوشته طويلی تحت عنوان  .نده استکن

ُمحترم تره کی صاحب خواندم که لب تيز کارد شان به طرف دولت نشانه گرفته شده بود، ببينم حاال به حکم وجدان يک 

  ] پورتال-  نقل قول ويراستاری نشده استاشتباھات امالئی[- "افغان و حقوق دان چه نوشته می کنند؟؟
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تندی کالم و تعجب محترم غالم حضرت که ھفته ھا قبل در تقابل با نوشته ای از جناب داکتر صاحب حقوق نوشته شده 

جناب داکترصاحب حقوق، ولی با بازی با کلمات و . بود، کمتر از تندی کالم و تعجب خانم محترم پلوشه راستکار نبود

ًو اباطيل و اراجيف، به زعم خود تالش کرد آنچه را که قبال در باب طالب  ک سری اصطالحات حقوقیقطار کردن ي

ذوات فوق ھم، که بحث را با جناب داکتر صاحب حقوق، با تمام وضاحت . نوشته بود منطقی و توجيه پذير نشان بدھد

ردند و زيادتر دنبال مناظره را نگرفتند ـ البته قضايا و رويداد ھا و واقعيت ھای ملموس، بی حاصل می پنداشتند کوتاه ک

  !!با اين قصد که مردم و قضاوت ھمکانی بھترين محک برای تفکيک سخن راست از دروغ است

با تجربه ای که داريم، با تأسف و با گمان زياد شما ھم حرمان به دل خواھيد ماند، زيرا شخص مورد نظر شما، که 

 نموده و به احتمال زياد در ھمين غرب دکترای حقوق شان را نيز گرفته اند و علی ساليان درازی را در غرب زندگی

و " سارتر"و " راسل"و " اسپينوزا"و " پاسکال"االصول بايد کمی از فرھنگ غرب و افکار شخصيت ھائی مانند 

تأثير می پذيرفت، به ، که نمونه ھائی از راستی و شرافت و احساس و انسانيت بودند و ھستند، ...و" نوآم چامسکی"

ًنظر من، نامۀ شما محترم را نيز بی جواب خواھند گذاشت؛ و اگر فرضا چيزی نوشته کنند، باز ھم سرھم کردن چند 

سخنی دور از واقعيت و عقل، داليلی بی پايه و بی مايه و اظھار چند مطلبی بی سر و ته و اصطالحات حقوقيی که ھيچ 

که تا امروز به اين چنين چرند و پرند ھا، از جمله  وطن ما ندارند، خواھد بود ـ چنانربطی با واقعيت ھای رخداد ھای 

  .خواندن طالب توسل جسته است ـ دست خواھد زد" نيروی مقاومت"

با درک اين حقيقت، و نظر به نوشته ھای جناب داکتر صاحب حقوق تا ھمين دم، اگر من جای شما می بودم، ھر چند 

نه و ملی و انسانی خود را گرفتن کار بسيار مشکل است، علی الخصوص برای کسانی مانند شما جلوی احساسات شريفا

 و اگر نقش مھر و عاطفه و احسان و احساس و وجدان  و خان محترم پلوشه راستکار که قلب بسيار مھربان داريد

ًبند، من اصال سؤالی را به جناب انسانی را از زندگی آن ھا بستريم، زندگی خويش را عاری از معنی و بی رنگ می يا

  .داکتر صاحب حقوق، که سر تا پا خود يک طالب است، ارجاع نمی کردم

 کسانی که مخالف شدت عمل و کشت و کشتار و ترور و بيگانه پرستی و ۀ انسان ھای بادرد و با احساس و ملی، ھمۀھم

، دوران ٢٠٠١ تا ١٩٩۴غمبار سال ھای  آن ھائی که ھنوز خاطرات ۀجھالت و تندخوئی و زورگوئی ھستند، ھم

حاکميت طالب را به ياد دارند، دورانی را که طالب به کمک مستقيم نظاميان پاکستان و پول وافر عربستان سعودی، 

سالح ھای امريکائی و نظر به پيشنھاد انگليس که از ھفتاد ـ ھشتاد سال قبل سناريوی اين گونه بازی ھا را برای منطقۀ 

 افغانانی که کشتار ھای دسته جمعی ھموطنان ۀ ديگر در سائر سرزمين ھا نوشته بود به قدرت رسيد، ھمما و مناطق

 آنانی که می دانند چه وحشت و قساوت و جھالت و تعصبی و ۀھنوز از ياد نبرده اند و ھم... شان را در مزار و باميان و

مال خواسته يبدويت در پشت نام طالب و اسالم طالبانی و حاميان آن نھفته است و چقدر حقوق و آزادی ھای مردم ما پا

طالب ھای غيرمعقول، غيرمنطقی و غيرانسانی و مطرود و مردود يک مشت انسان بی سواد و فاقد عقل و علم، به نام 

شده است و به چه تعداد زنان و دختران کشور ما در دوران امارت ناپرھيخته و غيرمتمدن و خونريز طالب از مزايای 

درس و تعليم و زندگی و حق و حقوق مسلم و انسانی شان محروم شده اند، می دانند که دفاع از چنين گروھی که مشتی 

ماجراجو و خائن به ملک و ملت بيش نيستند، به چه اندازه مخالف از انسان ھای شرآفرين و شرانداز و جنگ طلب و 

خواسته ھای ھمگانی و مخالف نياز ھا و عرق ملی و اخالق و مروت و آدميت و اخالق نيک و خواست زمان و منطق 

  .است

روی از عقل  مردمان جھان به پيۀاما با اين ھمه حرف ھا، در عصر علم و دانش و آزادی و مردمساالری، آنگھی که ھم

و علم برای ساختن زندگی، دست يافتن به نظام مردمی، دولت رفاه، آزادی و کسب حق و حقوق شان به پا خاسته اند و 
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در تالش اند تا دولت ھائی را به وجود بياورند که پايه و اساس موجوديت شان احترام به آزادی و حقوق مردم و رعايت 

اشد، در صدد دفاع از حاکميت ھای خودسر و خودمحور جمع گريز و حامی خواسته ھای ھمگانی و خدمت به مردم ب

فرھنگ بدوی و بی قانونی ھستند و می خواھند به جای حصانت و حفاظت و استحکام دولت ھای عصری و باضابطه و 

که چنين قانونمند در راستای حمايت و تحکيم دولت ھای قرون وسطائی قدم بردارند، به خصوص با علم به اين حقيقت 

حرکت ھائی سر در آخور موذی ترين دشمنان ما دارند و به ھدايت ھمين دشمنان می خواھند ھر روز با انتحار و 

انفجار ـ حتا تخريب مقدس ترين مکان ھا در کشور ما ـ و جنگ و تباھی و ويرانی مقاصد شوم آن ھا را پيش ببرند و 

  . و ما را برده و بندۀ آن ھا بسازندکشور ما را به پنجمين ايالت آن کشور مبدل سازند

که بايد انتقاد شود و (از کسانی که از کشتار ھای ناتو و امريکائی ھا بعد از ھر خبر و بدون تعلل و تأخير انتقاد می کنند 

 اما از خون ھائی که به دست طالب و مؤتلفان طالب، خواه حقانی و داعش و لشکر جنھگوی) ما ھم آن را انتقاد می کنيم

سپاه صحابه پاکستان در ھر دو تا سه روز يکبار در کشور ما ريخته می شود، يک دفعه ھم ياد نمی کنند، چگونه انتظار 

  جواب و انتظار داوری بر پايۀ حق را بايد داشت؟

رست با چنين انسان ھائی با چه زبانی بايد صحبت کرد و چه گونه بايد برای اين ھا استدالل نمود که آنچه می گويند د

نيست؛ و چه چيز ھائی را برای اقناع آن ھا بايد به رخ شان کشيد که حقيقت چيز ديگری و غير از آنچه آن ھا می 

  گويند، است؟ مگر اين ھا حقايق را نمی دانند؟

اين ھا ھمه چيز ھا ! اين تصور که اين ھا طالب را نمی شناسند و حقايق مرتبط با کشور ما را نمی دانند، درست نيست

ا می دانند، حتا بھتر و بيشتر از ما و شما؛ منتھا آنچه اين ھا نسبت به ما و شما کمتر دارند، احساس افغانيت و احساس ر

انسانيت و از برخی جھات احساس اسالميت است؛ و اال خوب می دانند که کار ھای طالب کار ھائی نيستند که مورد 

ن ديده شود، واقع گردد؛ يا مورد پسند انسان ھای که ضد افراط گرائی پسند خدا و پيامبر، اگر از منظر خداشناسی و دي

  !! و سلفی گری و جنگ و کشت و کشتار و وابستگی به بيگانه و خيانت به خاک و مردم باشد

جناب داکتر صاحب حقوق از ما بھتر می دانند که طالب گروھی نيست که برای ما الگوی نوسازی و ترقی و رھنمودی 

گی و عاملی برای دست يافتن به جامعۀ رفاه شود و جامعه ای را تأسيس کند که سازگار با فرھنگ و تمدن برای سازند

عصر باشد و از آزادی و علم و عدالت دفاع نمايد و مردم را در انتخاب شيوۀ زندگی دلخواه شان آزاد بگذارد و مشوق 

بکوشد و مکتب و دانشگاه بسازد و در فکر رشد درس و تعليم و تحصيل باشد و در راستای آبادی و توسعۀ کشور 

تجارت و اقتصاد و صنعت و فن آوری و آفرينندگی باشد و با درک از تاريخ خود و ديگران در صدد اعمار و آبادی و 

نيرومندی کشور برآيد و با استبداد به مخالفت برخيزد و به حقوق اساسی مردم احترام بگذارد و دست ازعصبيت قبيله 

ارد و به ايجاد نظام مدرن اداری ـ سياسی فکر کند و از عقب ماندگی رنج ببرد و با سنت پرستی انحرافی و ئی برد

ه منحط به مبارزه بپردازد و به تحول و تکامل بينديشد و به ھويت ملی و استقالل کامل و تمام عيار سياسی کشور عالق

 دست يافتن تعامل با کشور ھای ديگر باشد و ترور و دھشت مند باشد و از تقابل با افکار جھان پرھيز کند و در صدد

افگنی و حکومت ديکتاتوری را محکوم کند و در فکر ترقی و تجدد باشد و به ھنر و ھنرمند و ادب و ادبيات به ديدۀ 

ما با آن با ھمه را می دانند، ا... نيک بنگرد و با افکار ارتجاعی به مقابله برخيزد و نياز ھای زمان را درک نمايد و 

  : تمام قوت بر طبل طالب پرستی می کوبند، چون

در قدم اول نمی توانند از عصبيت قبيله ئی خويش دست بکشند و دوم می دانند که با تخصص و مدرک و قلمی که 

دارند، درصورت تأئيد طالب در حد جنون، اميدی برای دست يافتن به مقامات باال در امارت اسالمی طالبانی، اگر 

 مطالب ملی ـ انسانی ـ اخالقی و حقايق علمی تاريخی را به طاق ۀاينجاست که ھم. الب به پيروزی برسد، وجود داردط
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 نادانی ھا، ۀ تندروئی ھا، با ھمۀ جنايت ھا، با ھمۀ عصبيت ھا، با ھمۀنسيان می گذارند و در صدد دفاع از طالب، با ھم

خيانت ھای شان، که به ھيچ وجه قابل دفاع نيستند، دفاع می کنند و خود  ۀ افکار مخرب و فرسودۀ آن ھا و با ھمۀبا ھم

ًرا، برای چيزی که اصال و ابدا قابل حصول نيست ـ استقرار دو بارۀ امارت اسالمی طالبانی ـ رسوای دو عالم می  ً

  !! سازند
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