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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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 Political سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۴ اگست ١۶
  

   چند سؤال، توضيح چند ابھام و شرح چند نگاه پاسخ
  بخش دوم

  

اما امير دوست محمد : "، نوشته می کند٢۵٨، صفحۀ "افغانستان در پنج قرن اخير"در ھمين مورد آقای فرھنگ در 

حدی حتی به پسرش افضل خان چيزی بگويد يکسر به نجراب رفت و در آنجا با اکه با  از باالی کوه بدون اينخان 

مسجدی خان کوھستانی که قبالً در برخوردی با انگليس جراحت برداشته بود و اکنون در حال نقاھت بود مالقات 

 به کابل رفته خود را به انگليسان تسليم بدھد، ر داردظ به مسجدی خان اطالع داد که در نقرار روايت جنگنامه. کرد

مسجدی خان سعی کرد او را از اين تصميم باز دارد اما نصايح او سودمند نيفتاد و امير از او جدا شده باتفاق يکنفر 

که مکناتن در بيرون باالحصار با يکنفر از افسرانش مشغول گردش  سلطان نام سرراست به کابل آمد و در موقعی

که ھنوز مکناتن از بھت و حيرتی که از شنيدن اين  مير توسط سلطان از آمدنش به او اطالع داد و بعد در حالیبود ا

  ..."شمشيرش را تسليم داداو نزديک شده ه او رخ داده بود خارج نشده بود امير شخصاً به خبر ب

تاريخ، اما، به وضاحت .  قرار گرفتغالباً گمان بر اين است که شاه شجاع اولين کسی بود که در خدمت انگليس ھا

افغانانی بودند که به ھدايت انگليس،  نشان می دھد که پيش از شاه شجاع و محمود، در دوران پادشاھی شاه زمان،

 حکومت افغانی به دسيسه و توطئه هچون انگليس ھا می ديدند که بين پشتونان بر سر قدرت اختالف وجود دارد، علي

 نفر بودند که بيشتر اين افراد به قوم خود زمان شاه تعلق داشتند، ١٣ان خائن به وطن انگليس اين مزدور. پرداختند

پاينده خان بارکزائی، محمدعظيم خان الکوزائی، محمد رحيم خان عليزائی، اسالم خان فوفلزائی، سلطان خان : مانند

فر ھندی مسلمان، رابط انگليس با توطئه در ميان آن ھا يکن... نورزائی، خضرخان عليزائی، زمان خان فوفلزائی و

  . گران افغانی، و دو يا سه نفر  قزلباش بود

صفحۀ . اين ھا قصد داشتند شاه زمان و وزيرش، رحمت اله خان، را بکشند و تاج و تخت را به محمود بسپارند

  . ، افغانستان در مسير تاريخ٣٨۶

رد که از دربار ايران شروع می شد تا قندھار و ھرات و حکايت زمان شاه و توطئۀ انگليس عليۀ او سر درازی دا

  . کابل و پشاور

  :به يک مثال در اين زمينه اکتفأ می کنم

  :نويسد باز چنين می) آخرين سال سلطنت زمانشاه (١٨٠١کپتان در سال 
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انستان متوجه و حتی برای سال آينده خطری از ناحيه افغ) ١٨٠١(چناکه از اوضاع جاريه بر می آيد، برای امسال «

. را اشغال کرده است ی آنحندھار و نواھندوستان  نخواھد بود، زيرا محمود از خراسان حرکت کرده و يقين است ق

زمانشاه در زمستان قادر به حمله . باشند  برای جنگسال آينده میءغول تجمع قواشسای ناراض به او پيوشته و مؤر

پس زمانشاه .  آنوقت شاه ايران وعده داده که به خراسان حمله نمايدبه قندھار نيست زيرا راه ھا مسدود است، تا

اگر سپاه زمانشاه به او خدمت نمايند، ھم . آنقدر مصروف خواھد شد که فرصت حمله به ھندوستان را نخواھد يافت

 که دست داده استه سای درانی، بھترين فرصتی بؤاختالف و نفاق ر. فقط خواھد توانست محمود را شکست بدھد

  .، افغانستان در مسير تاريخ٣٨٨صفحۀ » ...ايران واليت خراسان را بگيرد

 شاه هنگارنده را باور بر اين است که اگر جاه طلبی ھا و توطئه ھای سران و فيوداالن طائفه ھای مختلف پشتون علي

شوکت و سربلندی کشور  يک ديگر، به خاطر اعتأل، هزمان نمی بود و اين توطئه گران به جای دسيسه و توطئه علي

با ھم يک جا و يک دست می شدند، با احتمال زياد، پای انگليس به کشور ما باز نمی شد و افغانستان امروز به جای 

  .کشوری می بود مقتدر و معمور و معتبر" پيش پای خور"يک کشور ضعيف و  به اصطالح 

دالرحمن خان در افغانستان زمان امور کشور را لمان، درست در ھمان سال ھائی که امير عبابيسمارک، صدراعظم 

لمانی نژاد، سبب ادر دست داشت، با سياست ھای مدبرانه و دادن حق برابر به ھمه افراد و ھمه مليت ھای 

عبدالرحمن خان چه کرد؟ به جای ايجاد وحدت از طريق اعطای حق برابر به ھمه و ايجاد . لمان شداھمبستگی 

 اقوام و کار سرتاسری برای آبادی و فراھم نمودن رفاه برای تمام ۀحترام متقابل ميان ھمفضای يگرنگی و اخوت و ا

مردم در تمام افغانستان، ھزارھا ھزاره را کشت و صد ھا ھزار را که امروز در کويته پاکستان زندگی می کنند 

  . مجبور به ترک کشور کرد

 جات تا امروز ھزاره. الرحمن خان صورت گرفته استمھاجرت اين ھا ھمه در اثر تعصب دينی و بيداد گری عبد

 افغانستان است که مانند خيلی از مناطق ديگر در افغانستان مردم آن بد ترين نوع زندگی را يکی از مناطق وسيع

  . دارا است

مبارزۀ فرھنگی بيسمارک،  که سبب شد کليسا بازھم يک قدم ديگر عقب نشينی کند، يکی از کار ھای ارزشمند، 

نام دين خون مردم را می ه اما حاکمان ما، تا آخرين پادشاه، کسانی را که ب. قابل ستايش و ماندگار وی است

نوشيدند، تنھا به خاطر اين که حامی حاکميت باشند، حمايت و تقويت نمودند تا بازھم خرافات و فال بينی و استخاره 

د و خود و فرزندان خود را از پول مفت فربه و فربه تر گری را ترويج بدھند و مردم را بيشتر از پيش تحميق کنن

  .بسازند

زمانی ھم يکی از خانم ھای محترم، به دليل اين که من از اين انسان ھای محروم و زجر . من ھزاره يا شيعه نيستم

  . کشيده غالباً دفاع نموده و دفاع می کنم، فکر می کرد که من ھزاره و شيعه ھستم

افغان ھا غير از اين گونه دريافت ھای نادرست، تصورات و توھمات چيز ديگری خطور نمی در ذھن خيلی از ما 

اين .  تنھا برای شيوع ھمين گونه تفکرات باز نگھداشته می شوندھائیچون تمام کانال ھای اذھان چنين انسان. کند

انسانی راستين انسان ھا /د اخالقیگونه انسان ھا ھميشه مسائل را به ھر چيزی می توانند ربط بدھند، به غير از تعھ

  !به حق و حقيقت و انسان و انسانيت و راستی و عدالت

 حتماً يا بايد پشتون باشی يا ھزاره يا ازبک ،اگر حق را به سبب تعھد در برابر حق و مسؤوليت و حکم اخالق گفتی

...  يا نوکر پاکستان و ايران و يا، يا امريکائی يا روس و چينی، يا مسلمان و يھود، يا کمونيست و ليبرال،...و

  !   ھمانگونه که مرا ھم مسلمان می کوبد و ھم کمونيست
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صد ھا موضوع و مطلب ديگر در باب شاھان و شھزادگان و رؤسا و فيودال ھائی که با خودپرستی ننگين شان 

نظر من به عنوان بخش سبب نفاق و شقاق بين مردم و پارچه پارچه شدن کشور شدند، وجود دارد که گفتن آن از 

ی از تاريخ ما، که غالباً به دستور ھمين حاکمان يا جانشينان آن ھا مکتوم مانده يا تحريف شده است، ضروری ئھا

  . است، حتی اگر کسانی آن را از روی خصومت با يک قوم بدانند

پاسخ دقيق حوادث /اختيادآوری اين مسائل فقط برای روشن ساختن زوايای تاريک و قصداً ناگفتۀ تاريخ و شن

اين شانس بد آن عده از پشتون ھای شريفی بود و است که از ميان شان . امروز در روشنی رويداد ھای گذشته است

باز ھم کسانی مانند احمدشاه بابا، تيمورشاه و شاه زمان، که بدون شک چنين بزرگ مردانی در ميان شان به ده ھا و 

  !! ز نکردصد ھا تا وجود داشت و دارد، تبار

ذکر اين مطلب را ھم ضروری می دانم  که نظريات احترام آميز من در مورد احمدشاه بابا و تيمورشاه و شاه زمان 

برخی از نوشته ھای حداقل . نظرياتی مربوط به امروز نيستند؛ بلکه ساليان درازی است که من به آن معتقد بوده ام

اين نوشته ھا برای آن نبوده اند که انتظاری پاداش . اين مدعا ھستندده سال من که در سايت ھا موجود است، شاھد 

نوشته ھای پيش از آن،  دستخوش تاراج زمان شده واال در آن ھا ھم چيز ھای در اين باب . از کسی داشته باشم

  !يافت می شدند

 بارۀ وی نوشته ام واضح بيان ـ در مورد سخنان فتانه گيالنی من زياد پافشاری نمی کنم، زيرا من در مقاله ای که در

چون مبحث حاضر پيرامون سخنان کسی است که صحيح العمل و صحيح القول بودن وی به شکل "داشته ام که 

پيوسته و با تجربه از جانب توده ھا ھنوز به طور قطعی تأئيد و ثابت نشده است، بايد گفته شود که او، به ھمين 

ی که غالب ن ديگری خود را با خودبزرگ بينيپند دھد، و اگر او يا کسادليل، ھنوز در حدی نيست که به مردم 

انسان ھا نسبت به خود دارند، مناسب چنين جايگاھی بدانند و بخواھند پندی به مردم بدھند، مردم با شناختی که از 

اخت کامل از آن ھا و خانواده ھای شان دارند، در حال حاضر و پيش از زمان دادن و زمان گرفتن و تجربه و شن

باوجود اين وقتی سخنانی مورد بحث وی را ". آن ھا، به پند و نصيحت آن ھا قدر و منزلتی قايل نخواھند شد

بکاويم، چنين امری، انتقاد از عملکرد خود، پدر، برادر، شوھر، دوست، رفيق، ھمرزم، رھبر و پيشوای خود، 

  . کاری است که از ھر انسانی ساخته نيست

خود انتقاد کنند و به اشتباه و خطای ... که اين شھامت را دارند که از خود و خويش و قوم و شوھر ومن به کسانی 

خود و وابستگان خود اعتراف نمايند، آفرين می گويم و در عين زمان به کسانی که به کتمان و تحريف حق و حقيقت 

خويش دست می زنند، لعنت و ... ی وبه خاطر خويش و قوم و دوست و رفيق و يا منفعت شخصی و قومی و گروھ

نفرين فرستاده می گويم که ھزار ھزار اين چنين افراد به پای کسانی که شھامت انتقاد از خود را دارند و از خود 

  ! انتقاد می کنند، نمی رسند

ھستند، با در صد، و بيشتر و کم تری ... ـ  اما مردم از نظر من، ھمان چھل و پنج، سی و يک، يازده، ھفت، پنج و

وابستگان شان، که با شناخت يا بدون شناخت به اين يا آن نامزد و تيم ھائی که در کنار اين يا آن نامزد قرار داشته 

  . اند، رأی داده اند

 در صد دور اول را مد نظر ۴۵نمی دانم که در دور دوم انتخابات چند درصد به عبدهللا رأی داده است، اما اگر 

فت ميليون، وی از حمايت سه ميليون و يکصد و پنجاه ھزار افغان از چند قوم بھره مند بوده بگيريم، به حساب ھ

 درصد دو ميليون و دو صد و پنج ھزار انسان پشتيبانی کرده که مجموع ٣١.۵و از اشرف غنی به حساب . است

نی پنج ميليون و سه صد و آرای ھر دو نامزد بالغ می شود به پنج ميليون و سه صد و پنجاه و پنج ھزار رأی، يع
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پنجاه و پنج ھزار انسان، و در کل ھمان ھفت يا ھشت ميليون انسانی که به ھر يک از ھفت يا ھشت نامزدان رأی 

نه قلدران دزد و آشوب گران و جانيانی که ميدان ھا را شغالی ديده اند و قصد تاراج چيزھائی را دارند که  داده اند،

  .  ھا ساخته نشده استھرگز برای اين گونه انسان

برای من نه عبدهللا گرگ صفت ارزش و اھميتی دارد و نه سياف خون آشام و غنيی خپک زير بوريای روبا صفت 

گرگ کردار دوستميار و نه عطامحمدنور و صالح و ناصالح و محقق سياف اشباه و دوستم خونخوار تر از ھمه 

  ...  خونخواران و

 پليدی ھا، دو تيم خيانت پيشه و جاسوس و جنايت کار چه انتظاری می توانم داشته باشم من از دو تيم آلوده به انواع

دام ک. که از اين يا از آن پشتيبانی کنم؟ ھر انسانی که چنين فکر می کند، کمی بايد از ھوش و خرد خود استفاده کند

د از اين يا از آن پشتيبانی يا دفاع کنم؟ ويژگی و کدام مشترکاتی ميان من و اين ھا وجود دارد که بر اساس آن من باي

از ھوش برای اين که به وضعيت و حالت عينی زندگی عملی من و اين افراد نظری بيندازند و از خرد برای ديدن 

  باطن قضايا و اين که آيا چنين امری ممکن است که من از اين جانيان دفاع کنم؟  

 ھزار انسانی است که فھميده و نافھميده، با شناخت دقيق يا بدون سه صد و پنجاه و پنجو نظر من به پنج ميليون 

 است که نفس تقلبیشناخت دقيق از اين ھا و از اوضاع جاری کشور، به پای صندوق ھای رأی رفته اند؛ و به 

ۀ عظيم من اين کتل. به انسان ھائی که متأسفانه نتوانسته اند از رأی شان به درستی استفاده کنند. صورت گرفته است

م که چرا در انتخابات اشتراک کردند و به اين ھا رأی ت کنرچند مرتکب اشتباه يا خطأ شده اند، نمی توانم مالمھ، را

ويژه آن ھائی که در دوران آرامش حکومت ه دادند؟ برای اين که نه دولت ھای پی در پيی که آمدند و رفتند، ب

جدی و الزمی کردند و نه روشنفکران ما طی حداقل بيشتر از کردند، برای باال بردن سطح آگاھی اين ھا کار 

دولت ھا به فکر عيش و نوش خود بودند و روشنفکران مصروف ! شصت سال آن گونه که من امروز فکر می کنم

  !به کلۀ يک ديگر زدن و ھر يک برای خود گردان ساختن

طی قرن ھا به ما آموخته شده است : د و بپرسنداگر يکی از ميان ھمين ھائی که در انتخابات اشتراک کردند، برخيز

که به ھمين افراد ناباب تکيه کنيم؛ افرادی که با ھمه رسوائی ھای شان رھبر و مجاھد و قھرمان و آزاده و محبوب 

 يک ديگر توطئه کرده اند و بر سر دعوای زعامت و قدرت، يک هخوانده شده اند و ھمواره عيل... و بابای ملت و

از کی بايد می آموختيم که راه کدام است و چاه کدام؛ و ...  بزرگ را به دھکدۀ ويرانی بدل ساخته اند وامپراتوری

  کی نيک است و کی بد؛ چه جوابی داريم که به اين ھا بدھيم؟ 

 از توده آنانی که. می پرسند که به کی رأی می داديم؟ غير از ھمين ھا ما که کدام شخص ديگری را در ميدان نديديم

ھای عظيم مردم حرف می زدند کجا بوديد که به آن ھا رأی می داديم، چه پاسخی به آن ھا بايد بدھيم؟ من شخصاً 

  ! گذشته از اين که پاسخی برای اين سؤال ندارم، خود را در برابر يک يک اين ھا قصور وار می دانم

با رأی ھمان توده . می آمدند: گفت. فونی صحبتی داشتممن با يکی از ھمين انسان ھا که در کابل زندگی می کند، تيل

ھای عظيم قدرت را می گرفتند و وقتی قدرت را گرفته بودند، از طرق قانونی، با صالحيت ھای که داشتند، مانند 

مالکی و کرزی از امضای معاھدۀ امنيتی خود داری می کردند و از نيرو ھای خارجی ھم معذرت می خواستند و 

  ...  را داشتند ھم با توطئه ھای پاکستان و ايران وادند که ھم با طالب قدرت جنگيدندنشان می 

اين دوست عالوه کرد که او در ھمين تازگی ھا در يکی از سايت ھا خوانده است که نويسنده ای در بارۀ تاريخ 

اين ھا که در اروپا : "فتاو با اعتراض گ. گذشتۀ افغانستان و شکست اسکندر و فالن و فالن چيز ھائی گفته  است

نام کتله ھای ه لمانی بانشسته اند، به کسی اشاره کرد که در جرمنی زندگی می کند، و از اين سازمان و آن مرجع 
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بزرگ افغانی و مبارزه پول می گيرد، چرا به افغانستان قدم رنجه نمی کند و مانند پدران شان که عليه اسکندر و 

شان را از لوث بيگانه پاک کردند، نمی جنگند و وطن را آزاد نمی کنند؟ ای کاش فالن و فالن جنگيدند و ملک 

  !"حرف ھم به خريد می بود، که می ديديم آن وقت اين ھا چه قدر حرف می زدند

  : برگرديم

و ھر قدر به صحت تفکرات خود مطمئن . من به ھمۀ اين انسان ھا و به آزادی فکر و عمل شان احترام می گذارم

 ھر قدر اين ھا را در اشتباه ببينم و در خطأ بدانم، اگر تيشه به ريشۀ خود ھم بزنند، چون به حق و حقوقی که باشم،

دارند احترام دارم، چون به آزادی شان احترام دارم، چون می پذيرم که صاحب اراده و اختيار خود ھستند، چون 

 خود را نمی دانند، به اين ھا و به کاری که کرده ھنوز درست و نادرست را از ھم تفکيک نمی کنند و نفع و ضرر

  ! اند يا می کنند، توھين نمی کنم

به حال شان، ھم برای اين که متوجه احوال خود نيستند و ھم برای اين که توانائی فکر کردن به نتائج کار ھای شان 

را به خود نمی دھم به انسانی که اصالً من اين حق . را ندارند، تأسف می خورم، اما توھين و تحقير شان نمی کنم

صاحب اراده و اختيار است و حقی دارد و کاری را با استفاده از حق و اراده و اختيار خود انجام می دھد توھين کنم 

و مردم ھمين ھائی ھستند که به . دموکرات، يعنی کسی که معتقد به حکومت مردم است! و او را بد و بيراه بگويم

رفتند و رأی خود را به رضايت خود در صندوق ھا انداختند؛ با ھمه فساد دولت و با وجود پای صندوق ھای رأی 

  !حضور نيرو ھای نظامی کم و بيش پنجاه کشور جھان در افغانستان

به فکرمن شکستاندن آن ماشين کھنۀ مورد نظرھم بايد باالخره به دست ھمين انسان ھا صورت بگيرد؛ ھمين انسان 

و من فکر می کنم تا طی کردن اين صد فرسنگ نبايد .  از فکر شکستاندن آن ماشين دورندھائی که صد فرسنگ

به نظر نگارنده در اين انتخابات بايد به چند مطلب دقيقاً و عميقاً ! دست روی دست بگذاريم و ھر چيز را نفی کنيم

  : توجه شود

  .ـ  احترام به حق، آزادی، اراده و انتخاب مردم١

  .نفس تقلبـ پرداختن به ٢

ـ دادن حق دفاع به کسی که حقش تلف شده است؛ حتی در درون ھمين نظام حق کش، رسوا، بدجنس، ناجور، ٣

  .دست نشانده، نامشروع و نامستقل؛ و برای ھمين انسان ھای بدکار و بدنام و خيانت پيشه و جنايت کار و جاسوس

  . ـ انسانی فکر کردن۴ 

نظر من اينست . و بر اساس ھمين تصميم در انتخابات سھم گرفتند. بات اشتراک کنندـ  مردم اراده کردند که در انتخا

  .که به ارادۀ شان، ولو اشتباه و نادرست بايد احترام گذاشته شود

اما مردم، باوجود اين رفتند و . برخی از ھموطنان ما انتخابات را به دليل در اشغال بودن افغانستان، تحريم کرده اند

اگر نصف نفوس کشور را واجد شرائط رأی دھی به حساب بگيريم، کمی ! ھفت يا ھشت ميليون افغانرأی دادند؛ 

  . بيشتر از نيمی از مردمانی که واجد شرائط رأی دھی ھستند، در انتخابات اشتراک کرده اند

 اين انسان ھا وظيفۀ ما که طرف دار داشتن  آزادی سياسی در جامعه ھستيم، آيا اين نيست که به تصميم و اراده

احترام گذاشته شود؟ آيا اين انسان ھا حق اين کار را داشته اند که به ميل و ارادۀ خود عمل کنند، يا خير؟ ھمۀ اين 

  ! ھفت يا ھشت ميليون انسان بزھکار و دزد و فاسد و خائن و جانی و جاسوس نيستند
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ھستند که کشور در اشغال است، اما با آن ھم در ما کسانی را در ميان اين انسان ھا می شناسيم که به اين عقيده 

ھمۀ اين ھا از حقی که دارند، از آزاديی که برخور دارند استفاده کرده و، با آن که می . انتخابات سھم می گيرند

  به اين ھا چه می توانيم بگوئيم؟؟. گويند که ملک در اشغال است، می روند و رأی می دھند و انتخاب می کنند

ھم تقلب، ھم تقلب کننده و ھم اين . ب به مردم بی احترامی صورت گرفت، اين بی احترامی بايد تقبيح می شدـ  با تقل

  .نظام و ھم حاميان شان بايد محکوم می شدند

به ." کورھم ديد که دلده شور است"تيم کرزی با استفاده از قدرت دولتيی که داشت طوری تقلب کرد که به اصطالح 

  .قابل که در عين بی قانونی و بی اعتباری قانونی بود، اعتنأ نشدخواسته ھای تيم م

چرا؟ چون  تقلب نموده بودند و از اين ترس داشتند که با تن دادن به خواست جانب مقابل تقلب ھای شان افشأ می 

 را قبول مانند قصد شمارش شش ھزار صندوق، سه ھزار از اين تيم و سه ھزار از آن تيم، که تيم عبدهللا آن. شود

از چه ترس دارند، ." دزد نباش از خدا نترس: "می گويند. کرده و تيم احمدزی برای دو روز مھلت خواسته است

  اگر رأی شان پاک است و اگر تقلب نکرده اند؟

به رأی مردم خيانت کردند؛ يکی زياد و يکی . من با عبدهللا و غنی کاری ندارم؛ اين ھا به مردم بی احترامی کردند

متقلبين بايد تقاص بی احترامی و تقلب و خيانت شان را . تالش من اين است که متقلب بايد رسوا و محکمه شود. کم

رکارد تقلب انتخاباتی . انتخابات افغانستان برای دنيا به عنوان مثالی از تقلب و رسوائی باقی خواھد مانند. بپردازند

  .نام ملت تمام می شوده سوائی آن بو ر. در جھان در کشور ما و به امر کرزی قائم شد

نه به . و اين کار را می کنم! حداقل کاری که من در اين شرائط می توانم ھمين است که متقلبين را بايد رسوا کنم

  !خاطر احمد يا محمود، که به خاطر مردم و به خاطر مسؤوليتی که خودم در برابر مردم و ميھن احساس می کنم

ای مردم ـ به شمول حق انتخاب مردم ـ  باور داريم، بايد به آنچه که مردم کردند، احترام اگر به حقوق و آزادی ھ

ن يو اگر به آزادی انسان ھا و به حق تعي! تقاضای داشتن احترام، و اعتقاد به آزادی انسان ھا، ھمين است! بگذاريم

ای حق و آزادی و عدالت و دموکراسی، سرنوشت شان به دست خود آن ھا باور نداريم، پس اين ھمه داد و واويال بر

  خواه ليبرال و خواه مردمی برای چيست؟ 

انتخابات شد، اما زمانی ... در الجزاير و مصر و ترکيه، در گذشته ھای دور و نزديک، به نام دموکراسی و آزادی و

دتا ھا به ھدايت غرب ـ که نيرو ھای تندرو و متعصب اسالمی در انتخابات برنده شدند، توطئه ھا و دسيسه ھا و کو

وسيلۀ گماشتگان شان عليه گروه ھای پيروز آغاز شد و دولت ھای مشروع و قانونی در ه اين مدعيان دموکراسی ـ ب

  . اين سه کشور را که با رأی مردم به قدرت رسيده بودند، با کودتا ھا سقوط دادند

ب دينی ھستم، و ھر شرائطی را می توانم تحمل که من شديداً مخالف تندروئی و تعص اين کار از نظر من، با آن

چرا؟ چون اين جا حقی تلف شده است؛ ولو . کنم، اال تندروان اسالمی را، نه قابل پذيرش بود و نه قابل پذيرش است

  ! اين حق از مخالف و دشمن من بوده باشد

بوده باشم، مثل قضاوت من در قضاوت من در بارۀ انتخابات موجود افغانستان، ھرچند در اصل من با آن موافق ن

باب نقض تعھد غرب به قولش در برابر احزاب تندرو اسالمی پيروز در انتخابات کشور ھائی که بدان اشاره شد، 

  .است

ن سرنوشت سياسی انسان ھا به دست خود شان، مانند احترام و يآيا احترام و تعھد دوستان ما به آزادی و حق تعي

  موکراسی، انتخابات و به مصريان و ترکان و الجزايری ھا داشتند؟تعھدی است که غربيان به د



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

اگر امروز متقلب و دسيسه گر افشأ نشود، . بايد جلوی تقلب گرفته شود و متقلب ھر کسی که است بايد رسوا گردد

  . فردا باز ھم تقلب می کنند ـ در ھر زمينه و ھر موردی تقلب می کنند

ويژه با حمله به خيمۀ لويه جرگه و راھپيمائی ھا و تحصن، فکر نکنم که بعد ه ببا وضعيت و رسوائی که پيش آمد، 

  . از اين کسی جرأت کند که در انتخابات دست به چنين تقلبی بزند

حق "مثل مشھور است که . با مصلحت و مصلحت انديشی مشکل اين جامعه ھيچ گاھی حل نشده و حل نمی شود

  ! سی که برای حقش نمی جنگد، بازنده استھر ک."گرفته می شود، داده نمی شود

ـ  آن ھائی که به خيمۀ لويه جرگه جمع شدند، چون داد شان را کسی نشنيد، چون کسی حاضر نشد به قناعت شان 

بپردازد، چون آن ھا را با خود داری از ابطال آرای باطل مجبور ساختند به اين کار دست بزنند، چون مرجعی نبود 

نام مرجعی مسؤول به داد آن ھا برسد، کاری کردند که ممکن ھر يک از ما، اگر در ه  کند و بکه به آن ھا اعتنأ

  ووءحال اين ھا دارای ھر سابقه ای که ھستند، که من ھم منکر سابقۀ س. چنين وضعيتی قرار می داشتيم، می کرديم

شان را با سخت ... ی ھا و خيانت ھا وکارانه و مشمئز کنندۀ شان نيستم و بار ھا جرائم و جنايات و سازشکارجنايت

ترين جمالت و واژه ھا تقبيح و محکوم  کرده و پيوسته خواھان رسيدگی به جرائم اين ھا از طريق مراجع عدلی و 

قضائی کشور شده ام و باز ھم می شوم، حتی در مقاله ھائی که در ارتباط با تقلب و انتخابات و دسيسه ھای کرزی 

  . نوشته شده است... و

ـ  آن چه برای من مھم است حق و عدالت و انسانی فکر کردن است؛ حتی اکر در حق دشمنم ھم بی عدالتی شود، از 

با سياف و صالح و محقق و سلطان زوی . با اشرف غنی ھمچنان. من با عبدهللا رابطه ای ندارم. آن دفاع خواھم کرد

به .  قرابت، اما با انسانيت و حق و عدالت سخت در پيوندمنيز نه شناختی دارم و نه دوستی و... و احدی و دانش و

ھمين دليل است که، با ھمه جنايات و جاسوسی ھای عبدهللا و دار و دسته اش و با ھمۀ نفرتی که من از اين ھا دارم، 

  !!به دفاع از او برخاسته ام

سه ای بين کسی که اين حرف را زده بدون اين که مقاي!  از لولۀ تفنگ بيرون می آيدقدرت سياسیگفته می شود که 

با عبدهللا يا کسان ديگری در نظر باشد؛ شايد اين ھا ھم امروز با استفاده از ھمين روش می خواھند به خود حق 

ھر انسانی از ھر انديشه و رھنمودی چيزی را که به ! انديشه ھا مرز نمی شناسند!! بدھند که حق خود را بگيرند

  !سودش است، می گيرد

ر اين کار برای من مجاز است، بايد برای ديگران ـ ولو يک دنيا تفاوت ميان اين و آن وجود داشته باشد ـ ھم بايد اگ

  .مجاز باشد

و اما در مورد عکس کرزی؛ کاش کسانی پيدا می شدند و خود اين تجسم واقعی خبث و شر و فساد، اين برادر طالب 

  ! ن نبود، از تخت پادشاھی اش به زير می کشيدندرا که در مطلق العنانی کم از عبدالرحمن خا

ـ درمورد اشتراک مردم درانتخابات، من يک سؤال دارم و آن اينست که اگر مردم در انتخابات اشتراک نمی کردند، 

  چه می کردند؟ 

 چه می کرد ھمانگونه که در مورد احمدشاه بابا پرسيده اند که اگر او از ايران نمی آمد و اعالم پادشاھی نمی کرد،

، با آن که اصالً چنين مطلبی در نوشته ھای من حتی به شکل مضمر ھم به کار نرفته است؛ من می پرسم که ...و

  . اگر مردم در انتخابات اشتراک نمی کردند، چه می کردند؟ دورۀ کار کرزی ھم تمام شده بود

  : کشور به وجود نيايدی قدرت در با رفتن کرزی خالھشت آلترنيتيف وجود داشت، برای اين که

  .ـ  کرزی، چون انتخاباتی صورت نگرفته، کماکان به قدرت می ماند
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  . کرزی می رفت و افغانستان بدون دولت باقی می ماند

 رئيس جمھور ۀنام برنده ـ  مطابق قانون اساسی انتحابات به راه انداخته می شد و يک نفر را از ميان نامزد ھا ب

  .انتخاب می کردند

  .ومت موقت روی کار می آمد تا غايلۀ انتخابات حل می شدـ  حک

ـ  امريکائيان با قدرتی که دارند، طوری که بين عبدهللا وغنی ميانجی گری کردند و گپ آخر را زدند، يک نفر را 

  . بن اتفاق افتاد، نصب می کردندجلسۀباز ھم، ھمانگونه که در 

ھدايت امريکا و شرکأ به مشورۀ ملل متحد، مشترکاً مديريت کشور ـ  شورائی متشکل از چند فرد منتخب افغان، به 

  . را به عھده بگيرند

  .ـ  کودتائی به نفع يکی از کانديد ھا صورت می گرفت

  .ـ  ھر جنگ ساالری در ھر جائی که طرف دار و قدرت دارد، حکومتی برای خود تشکيل بدھد

  کدام يک از اين گزينه ھا راه حل درست است؟

  اردادامه د

 

١٣/٠٨/٢٠١۴  

 


