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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ جوالی ١۶
  

  دولت ھا غول ھائی ھستند بی احساس
 درغرب ، رئيس جمھور فرانسه، با شناختی دقيق و عميقی که از دولت ھا، چه در شرق و چه"شارل دوگل"زمانی 

جا، اما با اين تفاوت که تنھا دولت ھا به بيماری کمبود يا فقدان ًی کامال بحرف. داشت، سخن باال را بر زبان آورده بود

احساس و دروغ بافی و تحريف و کور خود و بينای مردم بودن گرفتار نيستند، بلکه درغالب موارد انسان ھائی که در 

ی بی احساس و ھائ، ولی ھواخواه دولت ھا ھستند، به شکلی از اشکال، اگر غول رأس يا در درون دولت ھا نيز نيستند

دروغ بافی و  کتمان و تحريف به بزرگی دولت ھا نيستند، به تناسب کوچکی يا بزرگی اندام، توقع و کميت و کيفيت 

يشانه و پاک ميليون ھا ًوجدان خويش غول ھائی بی احساسی ھستند که با بيرحمی بر روی گلوی احساسات غالبا بی آال

 گذاشته راه خويش را به سوی سود و مراد خويشتن باز می کنند؛ يا به تبرئه و يا تأئيد از ھر جنايت و خيانتی یانسان پا

د ـ غول ھائی تھی از مسؤوليت، تھی از رسالت، تھی از تکليف و تھی از ايمان به حقيقت و راستی و نبر می خيز

  .اخالق شائستۀ يک انسان

 انسانی جنايت کار و منفوری بود و است که به خصوص در دوران خدمت به رژيم دست نشاندۀ "عبدالرشيد دوستم"

 بعد از پيروزی شايان تحسين مردم بر آن رژيم به صد ھا ھزار انسان ھموطن ما را "حکمتيار"شوروی و ھمدستی با 

  . به قتل رساند

تنھا يک کار غيراخالقی، که يک جنايت بود، ھر چند ايشچی ھم در فساد  انجام داد، نه "ايشجی" هکاری که دوستم علي

  ! اخالقی و حيوانيت و جنايت و زد و بند ھای کثيف و پليد و ضدملی دست کمی از دوستم و امثال دوستم نداشت و ندارد

رقانونی متوسل دوستم، تنھا در مورد ايشچی به چنان عمل زشت و غيراخالقی و غيرقابل بخشش و زورگويانه و غي

، يکی از مخالفين ديگر ھمتبار خويش نيز حمله نموده و از قرار "اکبربای" به خانۀ "کرزی"نشده است، بلکه در زمان 

 ھشدار داده بود، که اگر از "عطاء محمد نور"زمانی ھم به . معلوم عين عمل شرم آور را با وی نيز معمول داشته است

عملی نامردانه، زشت و زورگويانه ای که جزء . يز چنين عملی را انجام خواھد دادمخالفت با وی دست نکشد، با او ن

  !فطرت دوستم است

در زمان خلق ـ پرچم دوستم، نه اين که خون ده ھا ھزار ھموطن ما را با قساوت و بربريت چنگيزيان ريخته است، بلکه 

با اجبار و عنف مورد آزار و اذيت و اخاذی و به ھزار ھا انسان را، ھم خودش و ھم افرادی از خود وی وحشی ترش 

 جنايت ھای دوستم و دوستان ۀاگر روزی کسی پيدا شود و ھم. استفادۀ جنسی و ھتک حرمت و آبروريزی قرار داده اند
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تاريخ "و افراد او را به قيد قلم درآورد، بی گمان، گذشته از اين که کتابی خواھد شد قطورتر از کتاب ده ـ يازده جلدی 

  . از سر ھر يک از ما خواھد پريد" قوت"ويل دورانت، به اصطالح عوام " تمدن

نه اعشاريه نود و و اين قضاوت، تنھا قضاوت نگارندۀ اين سطور در مورد دوستم و دوستميان نيست، بلکه قضاوت نود 

نديد کردن خود برای  نيز، زمانی که ھنوز قصد کا"اشرف غنی"حتی خود . نه در صد مردم ما در مورد وی ھمين است

رياست جمھوری کشور را نداشت و ھنوز نيازی به کمک و حمايت دوستم نمی ديد، در مورد وی ھمين نظر و ھمين 

  . داوری را داشت که نگارنده و ميليون ھا انسان ديگر دارند

 جنايت و خيانت و آقای رئيس جمھور اين را به خوبی می دانست که دوستم ـ با آن ھمه فرومايگی و کثافت کاری و

به اين کرسی چه، که به . نادانی و بی سوادی ـ انسانی نيست که او را به کرسی معاونيت رياست جمھوری نصب کرد

 ۀ بد رفتاری ھا، با ھمۀھيچ کرسی و مقامی نبايد او را انتخاب و مقرر نمود؛ ولی، رئيس جمھور غنی اين کار را با ھم

  . سد اخالقی و سابقۀ سوء دوستم به دليل مصلحت ھای فردی کرد جنايات و مفاۀناکسی ھا و با ھم

 می کند، و کمانی که تير  و او را ھالکًمی گويند، و کامال به جا ھم می گويند که، تيری که سينۀ انسانی را می شکافد

که قاتل، کسی از آن رھا می شود، مسبب اصلی قتل کسی نيست؛ نه تير و نه آن کمانی که تير از آن رھا می شود، بل

َاست که تير را در چلۀ کمان می گذارد و آن را به قصد نابودی و ھالکت کسی می کشد َ .  

َانسانی مانند دوستم را به دنبال کرزی، ھمين اشرف غنی علم کرد، و به قدرت رساند ی بی احساس ئامری که غول ھا. َ

ول ھائی خارج از صفوف دولت غنی، ولی مدافع ی بی مسؤوليت وعاری از مروت و اخالق انسانی ما، غئما، غول ھا

غنی، به جای دفاع از اشرف غنی، ضمن اين که دوستم را تقبيح و محکوم می کنند، بايد متوجه اشرف غنی و حاميان 

  .خارجی وی نيز کنند

زۀ آن را ًمگر کار حکومت و دولت داری و سياست، اگر يک سياست مدار واقعا در فکر مردم و آيندۀ کشور باشد، اجا

ِبه ما می دھد که ھر دزد لندھور بی سروپا و بی ھمه چيز، ھر قاتل، ھر قلدر، ھر انسانی را که تا گلو در فساد اخالقی  ِ
و فساد مالی و فساد اداری و وابستگی به اجانب غرق است، از ھر بيغوله ای بر داريم و بياوريم و وزير و رئيس و 

 و "ربانی" و "ضياء مسعود"و سناتور و جنرال بسازيم و با او سازش کنيم؟ يا مشاور و معاون رئيس جمھور و وکيل 

 و افرادی از اين سنخ و صنف را، که سابقه "گيالنی" و "مجددی" و فرزندان "دانش" و "محقق" و "اتمر" و "عبدهللا"

ردم سوار کنيم؟ از انسان م گردۀ ای نه چندان بھتر از دوستم و سياف و گلبدين و طالب دارند و داشتند، باال ببريم و بر

 و امثالھم، با آن "بارکزی" و "شيرزی" و "نادری" و نور و ربانی و "محسنی"ی مانند دوستم و گلبدين و طالب و ئھا

بدوی و دگم مذھبی و سياسی چه انتظار نيکی می توان برای کشور و مردم داشت که رئيس جمھور ـ افکار پوسيده و 

فرض کنيم رئيس جمھور، طوری که حاميانش اصرار دارند ـ يک انسان نيک و ملی و پارسا و پاک باشد ـ آن ھا را به 

  دور خود جمع نموده است، يا در تالش است که به دور خود جمع کند؟

ۀ اين سطور در ھمان زمان، ھر چند بيشتر روی تقلب انتخاباتيی که صورت گرفته بود تمرکز نموده بود، ھر دو نگارند

گروه انتخاباتی را به دليل سابقه سوء و به دليل زد و بند ھای مصلحتی و غيرملی شان مورد انتقاد قرار داده بود و تمام 

کرده بود ـ حقيقتی که حتی برای کسانی که در آن زمان آن را نمی ديدند روند انتخابات را ناسالم و غيرقابل قبول معرفی 

ًيا نمی خواستند آن را ببينند و بپذيرند و حرف من سر شان بد ھم خورده بود، امروز و اينک کامال علنی و مسلم گرديده 

  . است

ستگی به اين يا آن گروھی بود موضع نگارنده در آن زمان، مانند امروز، موضعی ناشی از احساس مردمی دور از واب

که ھر يک از خرده گروه ھای متعددی تشکيل شده بودند که زير باری از فساد و گناه و جرم و خيانت مدفون بودند و 
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ھستند؛ يکی ھم ھمين دوستمی که امروز، مثل ھمه وقت، ميليون ھا انگشت انتقاد ھای تند به سويش نشانه گرفته شده 

  !است

.  جناياتی که دوستم در زمان رياست جمھوری وی مرتکب شده است بی غرض، مبرأ و بی گناه دانستغنی را نبايد از

يا کرزی و امريکا را که در رأس ده ھا کشور غربی سر رشتۀ کار مملکت داری و نصب و عزل صوبه دار ھائی مانند 

اين ھا در ھر جرمی که دوستم و ھمۀ .  سال در دست دارد١٧کرزی و غنی و دوستم را در افغانستان طی کمابيش 

امثال دوستم در دوران حکومت ھای کرزی و احمدزی، و در دوران حضور نيرو ھای خارجی در کشور ما مرتکب 

  .  برابر سھيم و شريک اند،شده اند

 دوستم تيری بود و است که از کمان حکومات کرزی و غنی که به دست امريکا و نيرو ھای متحد وی کشيده شده است،

بنابراين به جای اين که تنھا به دوستم تاخته شود، عادالنه و بھتر خواھد بود که ھمۀ . به سوی مردم ما رھا گرديده است

اين ھا را در جرائمی که ھر يک در کشور ما مرتکب شده است، خواه اين جرائم اخالقی بوده يا مالی و سياسی و ملی، 

فيت و کميت جرم شان تقبيح و محکوم نموده آرزوی مجازات شان را کنيم، مورد نقد و بازخواست قرار داده نظر به کي

  .حتی آن ھائی را که خود مرتکب جرمی نشده اند، ولی به گونه ای به اين جنايت کاران ياری رسانيده اند

انی که در داوری در مورد جنايات اين ھا بايد با ديد و مطابق مسؤوليت ملی و وجدانی در برابر خاک و فرد فرد مردم

اين خاک زندگی می کنند صورت بپذيرد، نه با ديد قومی و قبيله ئی و زبانی و ارتباطات سمتی و صنفی و سليقه ئی يا 

  . ارتباطات ديگر و دوستی ھا و سائر ملحوظات

ست دوستم در طول سی ـ چھل سال گذشته ـ تا امروز ـ مرتکب ھزار ھا جنايت رنگارنگ و متعد و خرد و بزرگ شده ا

ھيچ شک و ترديدی در اين بابت وجود ). بحث بر سر دوستم است، و اال ھر يک در ھمين کته گوری قرار می گيرند(

اما، ھيچ وقت، در ھيچ دوره ای دوستم تنھا نبوده و تنھا و بدون پشتيبانی و توافق و پيمان ھا با اين و آن جنايت . ندارد

  .  ـ عمل نکرده استنود و مجددی و گلبديپيشه ای مانند خود ـ از خلق و پرچم تا مسع

، کسانی که مورد حمايت شوروی قرار داشتند، دوستم به اتکاء به اين دو انسان خون ريز "نجيب" و "کارمل"در زمان 

و خون خوار تا توانست جرم و جنايت کرد؛ و در دوران کرزی و غنی، که مورد حمايت امريکائيان و متحدين شان 

در دوران مجددی و ربانی نيز گاھی در تبانی با دولت .  اتکاء به اين دو انسان ھر کاری خواست، کردقرار داشتند، به

  !ربانی و گھی ھم به ھمدستی و سازش با گلبدين و مجددی دستش به خون ده ھا ھزار انسان بی گناه رنگين شد

حظه در قبال اين ھمه جنايت کار ساخته نيست؛ نگارنده می داند که کاری از دست ما بدان گونه که بايد و شايد درھمين ل

ولی، حداقل آن چه را که بايد گفت، نبايد با بی دردی مسکوت گذاشت، يا با بی شرمی به دليل مالحظاتی تحريف يا 

  . پنھان کرد

 کسی در ميان مقامات دولت موجود و دولت قبل از آن، و گروه ھای به اصطالح مجاھد، مانند سردمداران خلق ـ پرچم،

نيست که بتوانيم او را از جرائم و جنايات و خيانت ھائی که طی سی و نه سال گذشته در کشور ما رخ داده است، تبرئه 

يکی سنگين و بزرگ و ديگری سبک و خرد، که خرد و سبکش نيز در جای . ھر يک مرتکب جرمی شده است. کرد

  !  فی بزرگ و سنگين استخود و در اين شرائط اسف بار و بحرانی و وخيم به قدر کا

چرا؟ چون اين غنی بود که دوستم را به . نگارنده غنی را در جرم دوستم در قبال ايشچی بيشتر از دوستم مقصر می داند

  . صفت معاون خويش انتخاب کرد و به او قدرت داد و کماکان شرائط زورگوئی را برای او مھيا ساخت

اری ھای دوستم را مورد سؤال قرار می داد، به گونه ای مصلحت آميز، با ھمه نه تنھا اين، که در موقعی که بايد بزھک

 او به راه افتيده است و شرائط به هزشتی اعمال دوستم، سکوت اختياز کرد، و اينک که ائتالف ھا و شر و شور ھا علي
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ن حربۀ فشار به روی سود وی نيست، با بازی ھای چرکين سياسی و عوام فريبی موضوع دوستم ـ ايشچی را به عنوا

نگارنده اين کار غنی را حرکتی که نشان دھندۀ ميل باطنی او به سوی رسيدن به عدالت و تأمين . زبان ھا انداخته است

  . حق و حقوق ايشچی باشد، نمی داند

وستم و داد و بيداد و محفل بازی و مصاحبه ھای وی در اين ارتباط، فقط وسيله ای است برای زير فشار قرار دادن د

  .دوستميان و اغفال مردم

اميدوارم چشمان ديگر ھموطنان ما، که فقط به يک فرد و يک نقطه دوخته شده است نيز، به خاطر باز شدن ھزار ھا 

گره در کار اين ملت، طوری باز شوند که ھمه را، ھمان گونه که ھستند، ببينند؛ نه آن طور که ميل دارند ديگران را 

  !!ببينند
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