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  حميد عطا  آدم

  
  
  

  !بيدار شدی! صبحت بخير کرزی صاحب
  

 آقای  . صحبت و موضع گيری ھای محترم کرزی مرا بخود کشيد ) ٢٠٠٨/١٠/٢٩چھار شنبه ( ضمن شنيدن اخبار
  :کرزی در اجتماعی از زنان ھموطن ضمن صحبت ھای خود  به دو نکته خيلی مھم و تند  وطنی تماس گرفتند 

  .اينکه افغانھا در خانۀ خود مھمان ديگران اند  - ١
  "!.سنگين وزن"   موضوع  مجازات سنگين برای مجرمين– ٢
  

ان  ميانديشد بخوبی اگاه اند که اختيار وطن  واقعا در موضوع اولی  تمام انانيکه سرشان بخاطر وطن و ھموطنانش
، " تروريزم" قوت ھای خارجی زير پوشش کمک به مردم افغانستان و مبارزه با  . در دست مردم افغانستان نيست 

سرکار و ھمه کاره   بوده  بخصوص قوت ھای امريکايی و انگليسی، ھرچه خواستند ميکنند ھرجا خواھند ميروند و 
  .  طبع و مزاج شريفشان جور امد به افغانان بيچاره ديکته  و حتی دستور صادر ميکنندھرچه به

و . ھروقتی دلشان خواست ادم ميکشند، و ھر وقتی ميلشان شد  درب و ديوار مردم بيچاره و بيگناه را از بيخ ميکنند
ولی ! .  مخالف دولت را نابود کرديم بعد از ھر واقعه شوم و مرگباری اعالن ميکنند که بتعداد  ؟؟؟ عناصر طالبی و 

اين چشمان پر گناه و بد نظر ما در پھلوی اجساد مردان عام ، اجساد اطفال را و گاه گاھی ھم عاليمی از اجساد زنان 
با توجه به اينکه در فرھنگ  اکثريت  مردم ما ديدن و نشان دادن زن  بديگران حتی در تخته مرگ ھم ممنوع است (

شايد امريکايی ھا با حس غير از احساس پنجگانه معروف درک ميکنند که اين پيره مردان و جوانان ، . يمرا ميبين! ) 
پررويی اين مھمانان . لذا بايد نابود ميشدند! زنان و اطفال،  نھايتا اگر زنده ميماندند  به طالبان خطرناکی مبدل ميشدند

اھد در اين زمينه  را کاوبای گونه با تفنگشان  سوراخ سوراخ زور دار بحدی است که حتی ھمه ادعاھا ،  اسناد و شو
  !. ما  طالبان و دشمنان دولت و مردم افغانستان را از بين برده ايم: کرده  ميگويند

 بم ُ تناز روزی که  اين  مھمانان که اختيار صاحب خانه را نيز باخود دارد، به کشور ما سرازير شده اند ھزاران
رای نسل ھای اينده را  بر سر مردم و دھات ما ريختند، ھزاران انسان بيچاره مارا زير نام ھای خطرناک حتی ب

مبارزه با  طالبان وتروريزم  کشتند ولی برعکس، طالبان بعد از سقوط شان بمرور زمان تا گلوی کابل دست دراز 
ن شده و حاال دروازه ھای کابل راھم پس اين چه نوع مبارزه  با طالبان است که ھر روز بقوتشان افزو!. پيدا کردند
  !.ميکوبند؟

  ميالدی  طالبان را دعای خيرداده به ٩٠ مگر ھمين امريکا و انگليس نبودند که برای بار اول در نيمه اول دھه  
افغانستان فرستادند، اکثريت وسايل اطالعاتی شان از انھا بخوبی نام ميبردند ويا اينکه حد اقل  در انزمان چيزی 

و اکنون نيز زمانی که درک ميکنند قوت شان ضعيف شده ، با فرو ريختن سالح در . فی در مورد شان نمگفتندمن
  . جبھات شان  توسط طياراتی که در ظاھر برای نابودی شان امده است اقدام به تقويه و کمک شان ميکنند

  
 مبارزه با تروريزم را باال ميکند  در خفا فکر ميکنم امريکا ھرگز در گفتارش با ما صادق نبوده  اگر در ظاھر علم

ھم خودشان افرادی را در حلقه تروريسم  ميپرورانند تا انچه را در خيال دارند ودر پس خانه ھای دستگاھھای 
البته  من به اين باور ندارم که امريکا بصورت عينی و علنی عده ای را . استخباراتی شان طرح ميکنند ، پياده کنند

ست تربيه ميکند، بلکه عقيده مندم که زمينه رشد اينگونه افراد را  بدون اينکه از خود نشانی بگذارد فراھم بنام تروري
امريکاييان ھرگز اسامه . ميکند تا در آينده ھا از وجود آنھا دست اويزی  برای  پيشبرد و تحقيق اھداف خويش بسازند

 غير ان به اصطالح بچه ھای کابل،  قصه فلم پايين می يابد و بن الدن را دستگير و يا نابود نخواھند کرد، زيرا در
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. ديگر بھانه ای برای عربده کشی ھای آنھا در اين گوشۀ  جھان خصوصا بعد از رسوايی در عراق باقی نخواھد ماند
ه اين ن. فراموش نخواھم کرد زمانی را که آوازه مرگ بن الدن پخش شد و امريکا با سرعت خبر مرگش را رد کرد

بلکه بخاطری است که بن الدن و امثال شان با کارھای نا . بخاطر اينست که امريکا و بن الدن ھمفکر و ھمراھند
و به گونۀ . بخردانۀ خود که  با اسالم  ھم  سازگاری ندارد ، راھگشای اھداف درازمدت جھانگشايان عصراند

  .ھانی ميريزنداين ھايند که آب به آسياب امريکا و ديگر طماعان ج:  ديگری 
  

حکومت امريکا که خون ديگران نزدش از خون گاوھای پدری اش ھم ارزان تر است ، در حاالت  نادری اظھار 
تأسفی بر مرگ بيگناھانی کرده که در اثر فير ھای عساکرش و يا در بمبارد مان ھای ھوايی اش بشھادت ميرسند،  

ًکرزی که چند بار قبل نيز بياناتی نسبتا نرم . ش طالبان می اندازندبا انھم از مسؤوليت شانه خالی کرده گناھش را بدو
تر در مورد اين خود سری ھا و زور گويی ھای آنھا کرده بود، اينبار  با لھجه تند تری  وجود خارج از قانون  آنان 

نباشيم کشور ما   خود خود حاکم و اختيار دارۀ تازمانی که ما در خان:را مورد انتقاد قرار داده بصراحت گفت 
  . کردپيشرفتی نخواھد

 و اين واضح است که روز بروز مردم از وضعيت موجود ناراض بوده و امنيت خرابترشده و سرمايه گذاری ھائی 
  .که در اوايل پايه گذاری شده بود روبفرار نھاده است

  
ولت کشور ما ھم اينان تصميم اين مداخله و صاحب خانه بودن به حدی رسيده است که حتی در مورد اختيار رئيس د

  . ميگيرند
صورت گرفت بگذريم ، حاال " بن " اگر از مداخله امريکا و ديگر يارانش در مورد انتخاب خود اقای کرزی که در 

درينجا صحبت يکی از . عاليمی نشان ميدھد که بازھم در صدد جا بجايی مھرۀ مناسب ديگری در اين مقام ميباشند
 که تازه از افغانستان آمده بود مرا بخود مشغول داشت که سال گذشته در يکی از محافلی که  صاحب منصبان ھالندی

در شھرک  الکمار  ھالند پيرامون وضعيت سياسی افغانستان  داير شده بود ، ضمن گفتارش در جواب سؤالی  ياد 
   . گردد  امکان ندارد که کرزی در انتخابات آينده رئيس جمھور:آوری کرد و با قاطعيت 

، در غير آن !اين صحبت عسکر ھالندی  بمن فھماند که ما حتی اختيار دار انتخابات داخل کشور خود ھم نخواھيم بود
  !!.  اين عسکر چگونه با قاطعيت ميگويد که  که ميتواند رئيس دولت باشد و که نه؟

  
سمتی ازين بار را عده ای از شايد ھمه کوتاھی و عيب در سياست ھای  غرب و بخصوص امريکا نباشد بلکه ق

عده ای از ھموطنان ما آنقدر ھوسزدۀ  تقليد از غرب و خدمت بديگران اند که وقتی . ھموطنان ما ھم بر دوش دارند
مقابلشان مينشينند  فکر ميکنند  وحی الھی از زبان شان خارج ميشود ، ھر نظر شان را بدون اينکه شرايط محيط و 

بگونه مثال وقتی آنھا . د عاجل ميپذيرند، جرأت استدالل و رد گفتۀ شان را در خود نميبينندمردم شان را مد نظر گيرن
 ھزار نفر باشند عاجل ميپذيرند، چيزی که در افغانستانی که مواجه به ٨٠ – ٧٠ميگويند نيروھای مسلح کشور بايد 

را در ھر جا باشند بايد کشت و يا در بند اگر گفتند طالبان . مشکالت امنيتی گوناگونی است اصال ناچيز بحساب ميايد
اصال خود ما نه ھدفی !.  ، گوييم چرا نه!و اگر گفتند  با طالبان بر ميز مذاکره  بنشينيد. ً، گفتيم حتما)رامسفيلد( کشيد 

حتی در قسمت . واضح برای خود داريم و نه پالن درست برای آينده ،  ھرچه را بايد به اشارۀ ديگران  بپذيريم
ازات مجرمين ھم  توصيه ميکنند و فی الفور پذيرفته ميشود تا جاييکه بجای روی مجرم  تصويری از عقب مجرم مج

  .را در تلويزيون و جرايد نشر ميکنند
ملت ھا و افراد ضعيف و شکست خورده ھميشه و در :  از يکی ازدانشمندان علم اجتماع نقل ميکنند که  گفته است 

  . و زور مندان  ميکنندھر چيز پيروی از فاتحين
....  ی و  از آنھا تعريف و مفھوم کلمات ترور، حقوق انسان ، حق دفاع از خود، آزادی بيان ، بازار آزاد، ديموکراس

را ميپذيريم ، مفاھيمی که بطبع خودشان ھر لحظه نظر به طبع و مزاجشان  ته و باال، خرد و بزرگ، راست و چپ  
فقط آنچه مھم است ھمان حفظ منافع و مصالح زور مندان عصر و اربابان جھان و منطقه در پناه اين مفاھيم . ميگردد

  .     ميباشد و بس
   

ت ميگيرد طرق مصرف و مصرف کننده آنرا ھم برای ما توصيه کردند ماھم بلی گويان اگر کمکھايی را که صور
قبول کرديم  و در نتيجه ديديم که قسمت زيادی از اين کمک ھا دوباره از افغانستان بنام معاشات سرسام آور 

ن برای مردم  او  ھای مشکوک حيف و ميل گرديده و مفاد آ-  جی-خارج گرديده و يا توسط  إن... مشاورين و
افغانستان  به اصطالح  از گاو غدود رسيده، آنھم در پروژه ھای روبنايی، اما پروژھای زيربنايی که برای  نجات 
کشور از فقر، بيسوادی، بيکاری ، مرض و در بدرۀ دولت انجام می گردد، از انھا جداست که ھمين تشبثات انفرادی 

  ھموطنان ما نيز فدای ، 
  . اداری گرديده و اکنون در حال فرار از کشور ميباشندبی امنيتی و فساد
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در بعضی از صحبت ھا عده ای از صاحب نظران و حتی آقای بوش مثال ھای  جاپان و کوريای جنوبی را ميدھند 
ولی ھيچ يادی از شيوۀ کمک شان به . که چگونه به کمک امريکا سر بلند از مشکالت باقيمانده  از جنگ  بدر شدند

در جاپان و کوريای جنوبی مردم اين کشور در خانه خودشان مھمان  !.  شيوۀ کمک شان با افغانھا نميکنندآنھا و
در اين کشورھا ديديم که . مددگاران نشدند بلکه با تشکر فراوان از مدد گاران، خودشان  سررشته  را بدست داشتند

ان بود  و زمانی که عسکر امريکايی طفلی را خون ھموطن شان گرامی تر از چشم ھای آبی و موی طاليی مدد گار
زير موتر گرفت و يا به کسی تجاوز کرد ھمه مردم بر عليه آنان شوريدند، تا در آينده مانع چنين کار ھای زشتی 

ولی در وطن ما اگر دھھا انسان بيگناه و بيچاره را ميکشند و يا بزندان ھای رسمی و غير رسمی و حتی . شوند
  .شان نگه ميدارند حتی دولت ھم نميتواند کاری بکند!!   و آماتوریزندان ھای شخصی

  . البته مثال عراق را که ھرگز نميخواھند ياد کنند، عراقی که مردم آن به زمان  ديکتاتور سابق حسرت ميخورند
ودش نگرفت بيجا نخواھد بود که سرودۀ  شاعر آزاده را درينجا شاھد بر اين بياريم که ھر که اختيارش را بدست خ

  ) :با اندک تصرفی( از نکبت و ذلت بی بھره نخواھد ماند 
  

  خدا ۀن ملتی را سروری داد          که تقديرش به دست خويش بنوشت
  به انھايی سرو کاری نــدارد          کــــــــه افسارش بدست ديگری داد

  
و بخصوص مجازات اعدام برای مجرمينی ی کرزی به آن تماس گرفتند قضيۀ مجازات مجرمين  قا آکهنکۀ دومی 

بگفتۀ  اقای کرزی  ديگر ادعاھای  گروھھای مدعی حقوق بشر را درين .  که اعمال شنيعی را انجام ميدھند بود
  .زمينه نخواھد پذيرفت

  
  !!!" ترحم بر پلنگ تيز دندان         ستمگاری بود بر گوسپندان"فکر ميکنم که اقای کرزی بخوبی درک کرد که 

تا زمانی که ظالم و متجاوز خوف و ھراسی از کردارش نداشته باشد نه تنھا بر ارتکاب  جرايمش مصر تر ميگردد 
  .بلکه ديگر سست عنصران را بطرف اعمال جرمی ميکشاند

  
اما انچه که عده ای زی رنام حقوق بشر خواھان لغو مجازات اعدام شده اند، فکر ميکنم کمی دور تر از واقعيت ھا و 

اينان با تقليد از سازمان ھای موجود در غرب ھمان نسخۀ غربی را در کشور . روف موجود کشور قرار داردظ
  .بدون کم و کاست و شايد ھم  بخاطر مکاسب مادی و شھرت  از چنين شعاراتی را استفاده ميکنند

  
ھموطن ديگر را از بين برده  برای مجرمی که امنيت صدھا .  البته فرقی است  ميان متھم  و مجرم مشھود و مشھور

  !.نبايد گريه حقوق بشر را کرد، مگر قربانيان اين مجرمين بشر نيستند؟
لغو شده  راھھای ديگری برای مجازات مجرمين و تنبيه )  در بعضی کشور ھا ( در غرب اگر مجازات اعدام 

ط اجتماعی و فرھنگی  انان ھم با انانيکه در سرچنين خياالت جنايی را ميپرورانند، موجود است ، چنانچه شراي
. با ھمه اينھا عملکرد عده يی که نميشود سندی الزامی بر ديگران باشد.  شرايط موجود در وطن ما خيلی فرق دارد

  .اگر در شرايطی که افغانستان قرار دارد اين کشورھا نيز قرارداده شوند شايد حکم اعدام را عمل فرضی بدانند
   

قتل انسان چيزی است خيلی زننده ، اما نبايد فراموش کرد که امنيت و زندگی مردم بيگناه در اين شکی نيست که 
و . بارھا اولويت دارد بر زندگی مجرمی که با سبق اصرار و درک کامل از عواقب جرمش دست به جنايت ميزند

عمل صورت " انحرمت زندگی زنده جان و انس"اگر کمی دقيق شويم در غرب ھم بصورت قطع با اين فورمول 
مگر اينھمه انسانھايی که در آسيا و افريقا و امريکای جنوبی کشته ميشوند  نه به سالح فابريکات ھمين . نميگيرد

در کشورھای جھان سوم  در جنگھايی که اکثرا توسط ديگران . کشورھای متمدن و معارض اعدام و کشته ميشوند
مگر در افغانستان . ر کشتار انسان ھا به طرفھای در گير نميدھندشعله ور ميگردد مگر ھمين کشورھا سالح را بخاط

خودما کشتار مردم بيگناه در بمباردمانھا و حتی در خانه شان و در زير چشمان اقارب شان که مثال اخير ان قتل 
ن قھرمان تيم کرکت در خوست بدون کدام محکمه و حکمی،  روا است ، اما اعدام يک جانی عمليست خالف موازي

پس معنی احترام حيات انسان و زنده جان چه است؟ و يا اينکه مفھوم انسان و زنده جان ھم نظر به .حقوق بشر؟
  !.فرھنگ جغرافيايی فرق ميکند؟

      
درين صحبت ھدف اين نيست تا برای  ھر قضيه جرمی  چوبه داری برپا کرده شود، بلکه منظور بقاء اين جزاء در 

ايی که جرايم خيلی بزرگی با سبق اصرار در حالت عقلی عادی توسط جانی که ادميتش را متن قانون  و در حالت ھ
  .از دست ميدھد اجراء گردد تا عاملی باشد برای تمام انانيکه ھوس زشتی چنانی را در سر ميپروراند

که قضيه در ( شد از اعدام ھای سياسی ، از قتلھای بدون محاکمه و يا در جاھايی که شرايط کامل ان بجا نبا! بلی
اما در صورتی که مجرم به جنايت . جلوگيری صورت گيرد) البالی کتب قانونی و حقوقی مفصال درج است 

  .وحشيانه ای دست آلوده ميکند فکر نکنم که مرگش تأسف بار برای کسی باشد
روس جرمی تا سطح بلند امروز می بينيم که از برکت ھمين معافيت مجرمين در برابر قانون، مردم و عدالت  اين وي

تاجری را کشته مالش را ميبرد  يا در جوار ارگ  آنانی که در نزديکی ميدان ھوايی. مقامات دولتی ھم رسيده است
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موتر نقل اسعار را باخود ميبرند آنھم در روز روشن و با يونيفورم ، موتر و سالح ،  تا زمانيکه از حمايت قوی در 
  . د نميتوانند که دست بچنين کاری بزننددستگاه دولتی برخوردار نباشن

  
در فضای سالم و مطمئن زندگی و کارشان را به پيش برند، به ھر " اکثريت مردم " کوتاه ، مطلب در اين است که

شايد اين صحبت و آرزو که . وسيله  که کمترين ضرر را داشته باشد با مد نظر گرفتن اولويت ھای اکثريت مردم
سخنی جالب و قابل بحث باشد اما نه در شرايط و وضعيت موجود افغانستان ، و آنھم اينکه در حکم اعدام لغو شود 

حق مجرمين خطرناک  تطبيق نميگردد اما ھمين حکم اعدام و به شکل ديگری در حق مردم عامه ، مردم بيخبر و 
  !!.بيگناه  با خونسردی کاملی اجرا ميشود

  
جنايت جزء فطرت شان گرديده است صورت ميگرفت، ما شاھد تجاوز بر اگر مجازات اعدام در حق چند جانی که 

شايد ما شاھد قتل و !  سال و سپس قتل آن معصومان  توسط آدم نمايان وحش صفت نميبوديم١٠کودکان زير سنين 
  زحمت ًو قطعا مردم با دلگرمی و اميد به آينده. اختطاف و غارت در امن ترين نقاط شھر که بايد باشد ، نميبوديم

خود را برای ترقی و انکشاف خود و ھموطنانشان ميکشيدند و اگر زندگی خودشان بی رونق بود اميد رونقی برای 
  .اوالده  و آيندگان کشور شان را ميداشتند

      
بايد به اين نکته ھم ايمان داشت که نبايد ساطور اعدام در ھر موردی که دلخواه عده ای بود زده شود ، بلکه توسط 

  .افراد متخصص با بيان جزئيات دقيق آن ، موارد تطبيق آن مشخص گردد
  
   
  
  
 
 

 
 


