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  سيدھاشم سديد
٠۵.٠٧.٠٩  

  
  

  !مشکل است آن را باور کرد
  

ی گ" از شھيدان، قربانيان و مردم افغانستان عذر ميخواھيم " اعالميۀ  شتمند، دستگير ًرا که ظاھرا از جانب سلطان عل
دم ر . پنجشيری و  سليمان اليق بايد به سايت ھای مختلف ارسال شده باشد، خوان ه سه نف يم ک انتظار ميکشيم و می بين

  :مزبور چه عکس العملی درقبال اين نوشته نشان ميدھند، ولی من حدس ميزنم که اين کار، کار اينھا نخواھد بود؛ زيرا
ه توافق ـ   ارتباطات اينھا تا جائيـکه١ م ب ين يک موضوع مھ ر سر چن د ب ه بتوانن  من اطالع دارم در آن حدی نيست ک

  .ًبرسند و مشترکا چنين اعالميۀ را صادر کنند
االت و ٢ ا و مق ه ھ ا، بياني اب ھ ه کت ـا توجه ب سان ب ون ان ل دو ميلي ـ   طلبيدن عذر به خاطر جنايات متعـدد و به خاطر قت

  .اور به نظر ميرسدمصاحبه ھای کشتنمد، غير قابل ب
رده براشت٣ . ـ   چندی قبل توخی، دستيار نجيب هللا، با ارائه فاکت ھا، از خيانت ھا و جنايات متعدد کشتمند و کار مل پ

ای حزب  ه ھ ل و کارنام ود وی، کارم اع از خ ديدا در جھت دف ود ش د ب سيار تن ه ب ته از اينک شتمند گذش ل ک ًعکس العم
  .دموکراتيک خلق بود

شيری ازقرارمعلوم در روز سالمرگ کارمل بيانيه ای ايراد کرد که طی آن از کار نامه ھای حزب دموکراتيک ـ   پنج۴
ايش در  شيمانی ازعملکرد ھ ا پ شانۀ از عذاب وجدان ي خلق نه تنھا دفاع کرد که از آن ھا به نيکی نيز ياد نمود  و ھيچ ن

  .صحبت وی مشھود نبود
امطمئ۵ ه ای ـ   اگرچه پنجشيری انسان ن ه و ماي ايش پاي سيار حرف ھ د و ب ازه می زن نی است و ھر روز يک حرف ت

ه در  ا در موضعی ک ه تنھ ين امروز ن ا ھم شتمند ت ًندارد و سليمان اليق ھم تقريبا شخصيتی مانند پنجشـيری دارد، ولی ک
ی؛ با چنا. گذشته قرارداشت قرار دارد، که باشدت وتمام قوا ازحزب و ازگذشته اش دفاع ميکند ين اعتراف ن سرسختی چن

  !! خدا ميداند
ه . اين سه شخص دارای سه گونه طبعيت اند د ب ی بعي ت، خيل ان اھمي ا چن ا و توافق برسريک موضوع ب ار آمدن اينھ کن

  .نظر ميرسد
ی در عين  ل،  ول م از نمک خوران کارم اھی ھ ين و گ پنجشيری گاھی از ياران تره کی بود و گاھی خوش آمد گوی ام

  !انسانی با يک نام و چند چھره.  ر گرو احمد شاه مسعود نيز داشتحال دل د
پسرش ـ اگر نگويم که عضو رسمی شورای نظار بود، با اطمينان می توانيم بگويم که عضويت غير رسمی آن شورا را 

  .دارا بوده است
  .حزب وطن صدا در می آوردً کشتمند امروز سر از گريبان کارملی ھا ميکشد درحاليکه سليمان اليق فعال از شيپور 

ی ۶ ا از آن ب ه اينھ نم ک ه من فکر نک ائی دارد ک د ھ ـ   اعتراف به قتل دو مليون انسان وطلبيدن پوزش بدون ترديد پی آم
ی بکشانندھمين حاال ده ھا انسان در پی دست يافتن . اطالع باشند ين الملل ۀ . به اسنادی ھستند تا اين ھا را بـه محاکم ب ھم

ه دست . اينھا اين را می دانند ين سندی را ب راف خود ـ چن ا اعت ا خود ـ ب ن ھ ه اي باوجود اين چطور ممکن خواھد بود ک
  .و به دست محاکم بين المللی بدھند... اميری و نبيل و

ات است٧ ی انتخاب ـا از ا. ـ   وقت د ت د رياست چن شورخود را کاندي ضای آزاد در ک ـفاده از ف ـا است شـگان ب ت پي ن جناي ي
د . جمھوری نموده اند کسانيکه اين نوشته را به نام اين سه تن به سايت ھا، آنھم درست در وقت انتخابات، ارسال نموده ان
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راف ببينيد اينھا جنايت پيشگا: ميخواھند با اين عمل  به مردم چنين وانمود کنند که  ات شان اعت نی ھستند که خود به جناي
  ! نموده اند و با اين ھم خود را برای رياست جمھوری کشور نامزد کرده اند

ه ٨ د ک سانيی ميبودن ه و روح ان ًـ   من بدون شک اين اعتراف را از اين ھا ميدانستم، اگر اينھا واقعا دارای وجدان، عاطف
ات به راستی چنان معذب ميشدند که برای شان پ رای جناي ردم ب شيمانی دست بدھد و در نتيجۀ حاضر به عذرخواھی ازم

  .  اين کار خيلی مشکل است، اما شايد معجزه شده باشد.شان شوند
د، درحاليکه ٩ ه گردن بگيرن رچم را ب ق ـ پ داری و حکومت خل ولين دوران زمام ام مقت ل تم ا قت ن ھ ه اي د است ک ـ   بعي

  . اسالمی حداقـل مسؤول نصف اين کشتار ھستندبراساس نوشته ھای ملل متحد احزاب
ام شود. ًـ  سليمان اليق فعال در کابل است١٠ سيار سنگين تم رايش ب ـد ب راف ميتوان م . اين اعت در ھ ه او اينق نم ک فکر نک

  . ناشی و کودن باشد که باوجود تمام خطرات به چنين کاری دست بزند
ا ." شگاه محکمه مردم تسليم ميکنيمخود را با وجدان آرام، در پي: "ـ  مينويسند١١ ات ب ين اعتراف بـدون اينکه بدانند که چن

ا آرام شود، . معذب شدن وجدان و درک و قبول بدی ھا در رفتارصورت می گيرد يش از حد  ن وجدان در صورتی که ب
ـه جـر.  اعتراف بـه جرم صورت ميگيرد، نه در حالت آرامی وجدان راف بـ د از اعت سان آرامی وجدان بع ا در ان م تنھ

  . ًھای با عاطفه به وجود می آيد، اما نه در انسان ھای فطرتا جنايت پيشه، آن ھم بعد از مليون ھا قتل
ل  رای قت ا باشد، ب ه از اينھ ن نام ردم، اگر اي راف و عذری خشک از م ا يک اعت ه ب گذشته از اين چطورممکن است ک

  !يب استداشت؟ عج" آرامش وجدان " دومليون انسان انتظار 
ا ١٢ ا اينھ د؟ آي ه اينکار دست برنن د ب سته ان ا حال نتوان انی ت ًـ  آيا اين ھا واقعا ميپذيرند که از ترس بريالی و نور و کاوي

ًواقعا در برابر نور و بريالی و کاويانی چنـان ضعيف و بی اراده بودند يا ھستند؛ و می خواھند خود ضعف و بی ارادگی 
ار شان را به مردم نشان بدھ ند؟ من فکر نميکنم که اين ھا به چنين چيزی اعتراف کنند، اگر چه عادت دارند که ھميشه ک

  .ھای شان را به شکلی از اشکال توجيه کنند  و گناه ھـر کاری را به گردن ديگری بيندازند
  ...و 

  :من به معچزه باور ندارم؛ با آن ھم
  !! باشدانتظار ميکشيم و ميبينيم؛ شايد چنين معجزۀ رخ داده

   
  


