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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ می ١٣
  

  !در خدمت حقيقت بودن کاری است بسيار مشکل، اما شريفانه
 

دوست عزيزی . به نشر رسيده بود ين ًاين مقاله  بازنويسی و تکميل نظری است که قبال در پورتال افغان جرمن آنال

سخن اين دوست عزيز چون آيتی بود که . کرده به شکل يک مقاله در آورم توصيه کرد که آن نظر را کمی دست کاری 

  .مقالۀ زير باز نويسی آن نظر است. نمی شد آن را ناديده گرفت

  

ف اخالق سياسی صحبت می کنند، در يکی دو کاش کسانی که بعد از اعدام شش نفر جانی در افغانستان از سقوط و ضع

دھه ای که گذشت حداقل از صد ھا حملۀ انتحاری که طی آن ھا به ھزار ھا انسان بی گناه و غير نظامی از پينه دوز و 

، زن و مرد و ...حمال گرفته تا تبنگ فروش و راننده و دکاندار و کارگر و مأمور و متعلم و محصل و معلم و مامور و

  . پير و جوان به خاک و خون کشيده شدند، به حکم انصاف و اخالق و وجدان يکبار حرفی به زبان می آوردندطفل، و

خوب بود اگر تعريف تروريست و تروريسم مشخص می شد، اما نبود تعريف مشخص از تروريست و تروريسم، فکر 

ـ ... بائی، قتل، بمبگذاری، انفجار و انتحار ونکنم که سبب شود ما نتوانيم يک عمل مبين غير اخالقی و نادرست ـ آدم ر

را تثبيت، يا تقبيح و محکوم کنيم؛ و يا با بازداشت و محکوميت، و اجرای حکم محکمۀ عامالن چنين اعمال غير انسانی 

  . ـ غير قانونی ـ غير اخالقی ـ ضد ملی و نوکر منشانه مخالفت بنمائيم

 و ھر کسی آن ھا را به  ما، با تأسف چنان پر از مغالطه و کشدار ھستندبسياری از مفاھيم سياسی ـ حقوقی در جھان 

نوعی و مطابق به ميل و به منفع خود تعبير و تفسير می کند که کشيدن يک مخرج مشترک از آن ھا برای خيلی ھا 

  . ًتقريبا غير ممکن می نمايد

نظر به اھداف مشخص خود و با رجوع به يک چنين مفاھيمی تنھا به درد سياستمداران و حقوق دانانی می خورد که 

  . کلمه، يک عبارت، يک جمله و يا يک بند، ھمان چيزی را از آن ھا استنباط می کنند که به نفع شان باشد

برای مردم، نفس يا سرشت يک عمل، خوب و بد، يا مفيد و مضر بودن آن، مانند قتل يک انسان بی گناه، تجاوز به زنی 

چيزی نيست که به تفسير و تعبير حقوقی سودجويانی از خدا و ... زور گفتن به يک انسان کم زور وبی دفاع و مظلوم، 

  .انسانيت بی خبر نياز داشته باشد

از نظر مردم عوام نفس کشتن انسان ھای بی گناه، آنھم به شکل عامدانه و با آن خشونتی که طالب و امثال طالب بدان 

کسانی که به چنين جناياتی دست می زنند، به ھر نامی که . ث و غير قابل بخششدست می زند، جرميست غير قابل بح
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چنين انسان ھائی به ھيچ وجه در جملۀ اسرای . باشد و ھر دليلی که برای آن بتراشند، مجرم و قاتل و اليق جزاء ھستند

ون ژنو، مشروط شده است چرا؟ چون در جملۀ اسير جنگی به حساب آمدن، مطابق کنوانسي. جنگی به شمار نمی روند

  ." قوانين جنگ را محترم بشمارند"به اين که 

و قوانين جنگی در ھيچ صورت اجازۀ قتل ھدفمند و عامدانۀ مردم بی گناه، محکمه ھای صحرائی و خود سرانه، کشتار 

ريدن گلوی تبسم نه زنان و کودکان و از پا افتادگان، کشتار اسراء، کشتار خبرنگاران، بريدن گلوی کودکان ـ مانند ب

  .  را نمی دھد... ساله، اختطاف و کشتار مسافرين بس ھا و

بمباردمان ھای امريکائيان که منجر به قتل مردم بی گناه ما می شود، ھم جنايت است و ھم تخطی از قوانين جنگی و 

 بازار، در ميان مردمی که ھيچ بين المللی، اما اين جنايات به ھيچ وجه دليل نمی شود که طالب و دستيارانش در کوچه و

گناه و تقصيری در قبال حمالت امريکائی ھا به شھرھا و روستا ھای کشور ندارند و بسياری حتی با حضور امريکا در 

افغانستان موافق نيستند، مردمی که خود در برخی موارد آماج حمالت ھوائی و زمينی و زورگوئی ھا و بی قانونی ھای 

ی گيرند و از خود سری ھا و قانون شکنی ھای نھاد ھای سه گانۀ دولت فرياد شان به آسمان ھا بلند امريکائيان  قرار م

انتحاری که سبب قتل ھزاران طفل و زن و مرد و پير و جوان می ۀ شده است، دست به حمالت خونين و غير مسؤوالن

  . يا کسی را اختطاف کنند و گردن ببرند و زور بگويند. شود، بزنند

جنگ مسلحانۀ طالب در قدم اول، جنگ استقالل .  را به عنوان نيروی مقاومت معرفی کردن منتھای پرروئی استطالب

.  ملی و باوجدان پوشيده نيست از نظر ھيچ انسانوابستگی طالب به پاکستان و عربستان. طلبانه، افغانی و ملی نيست

جنگ طالب تنھا برای برآورده . کشور خود نمی جنگدطالب برای اجرای مقاصد ملی، آزادی و استقالل سياسی کامل 

ساختن مقاصد سياسی ـ اقتصادی پاکستان و مقاصد ارتجاعی عربستان سعودی به راه انداخته شده است و توسط ھمين 

بنابراين از نظر . دو کشور، پيشاپيش برخی از کشور ھای ديگر، ھم ھدايت می شود و ھم تجھيز و تمويل می گردد

سانی که از طالب دفاع می کنند، ھرچند ماھيت اين مدافعين از نوشته ھا و از ديد و باز ديد ھای شان با مال خيلی ھا ک

  . ًوی به وضوح ھويداست، کامال جانبدارانه و فاقد ارزش است... عمر و بوسه زدن به سر و گوش و چشم و

تحدين شان در افغانستان و کشتار ھای بی رويۀ چنين افرادی ھيچ فرقی با کسانی که از حضور نيرو ھای امريکائی و م

  . آن ھا حمايت می کنند، ندارند

دوم، اگر طالب با امريکائيان و متحدين شان، و با دولت دست نشاندۀ آن ھا دشمنی دارد و نه با مردم، و پابند به قوانين 

روھای نظامی دولت و حاميان شان جنگی و اعالميۀ جھانی حقوق بشر است، چرا جنگ و حمالت خود را تنھا متوجه ني

نمی کند؟ آيا کشتار مردم بی گناه در قوانين جنگی مجاز دانسته شده است؟ آيا قتل و کشتار ھزار ھا انسان بی گناه برای 

ايجاد ترس و نگرانی و خوف و در نتيجه به منظور به زانو در آوردن دولت دست نشانده و بيرون ساختن امريکائيان از 

  ًفا عمل شريفانه و درست و توجيه پذير است؟ کشور انصا

در کجای اين کار . قابل تأئيد نمی دانم... من چنين عملی را در ھيچ جای دنيا، خواه در الجزاير بوده باشد يا در ويتنام و

  قوت اخالق سياسی سراغ می گردد که ما در صدد يافتن قوت اخالق سياسی در کار دولت ھستيم؟  

ايد از ياد برد که کسی که در فکر حقيقت و در فکر گفتن حقيقت نيست، اگر سرش به آسمان ھم بخورد، اين مطلب را نب(

و حقيقت در باب طالب اين است که او . نه قابل احترام است و نه قابل تحسين و ستايش کسانی غير از ھمرنگان خودش

طالبی که ھم روح . وک صفت افغانستان استفقط و فقط  آدمکش، فرسوده فکر و افتاده درپای خونين ترين دشمن خ

  !خود را به بيگانه فروخته است، و ھم وجدان خود را
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 از سوی يکی ـ دو انسانی مانند خود شان، بدون اين که دالئلی برای تأئيد نظری ارائه ئیتأئيد سخنان چنين انسان ھا

که به طور نمونه يک يا دو عمل طالب را که به از اين ھا خواسته می شود ! کنند، نه قابل توجه است و نه قابل ارزش

  .)نفع افغانان و افغانستان طی کم و بيش بيست سال صورت گرفته باشد، به رخ منتقدان طالب بکشند

 با تأسف پر "کرزی"دولت فعلی مانند دوران ! البته الزم به يادآوری است که منظور من در اين جا دفاع از دولت نيست

  . سر دولت نيز مانند طالب در آخور ديگران است. ًمالی که شديدا قابل نقد و نکوھش می باشنداست از مطالب و اع

در اين جا بحث بر سر مقولۀ اخالق است که دوستان ما می خواھند آن را برای دفاع از يک عمل سياسی ـ عقيدتی 

  ! سخيف و غيراخالقی به عنوان ابزاری مورد استفاده قرار دھند

  :  عنوان نيروی ملی پذيرفته می شود و حرکت وی به حيث مقاومت ملی پنداشته خواھد شد کهطالب وقتی به

اول ـ برای آرمان ھای استقالل طلبانه و دموکراتيک سراسر مردم افغانستان، صرف نظر از قوم و قبيله و تبار و ايل و 

واھان افغانان و افغانستان قرار بگيرد و ، بدون اين که آلت دست بدخ...شمال و جنوب و شرق و غرب و سنی و شيعه و

  . در پی برآورده ساختن اھداف خانه برانداز اين بدخواھان در کشور ما باشد، دست به مقاومت بزند

کاربرد کلمۀ مقاومت زمانی مورد پيدا می کند که نيرو ھای مخالف دولت، مسلح يا غير مسلح، خود به کشور يا کشور 

.  شانه نداشته باشد و مجری سياست ھای خراب کارانه و خالف منافع افغانستان قرار نگيردھای ديگر ارتباط چاکر من

  ! ِدوم ـ با دشمن خود کار داشته باشد، نه با مردم بی گناه و ملکی

شھر جالل آباد و شاه شھيد کابل، به گونۀ مثال، چند نفر از امريکائيان و متحدين شان کشته ) حملۀ انتحاری(در کشتار 

ًبسياری از کسانی که فعال در زندان ھا . ند؟؟ ھمه کشته شدگان و مجروحين ھموطنان ملکی و بی گناه خود ما بودندشد

 کسانی ھستند که در انفجار ھای خونين در گوشه گوشۀ کشور ما سبب قتل و مجروح شدن ھزار ھا ۀقرار دارند، از جمل

  . ھموطن بی گناه ما شده اند

 بی گناھان يا افراد غير نظامی می ۀکسی که دست به قتل ھدفمند و عامدان!  جنايت کار ھستند، نه اسير جنگیاين ھا ھمه

  ! زند، ھرگز اسير جنگی ناميده نمی شود

نفس اين گونه اعمال ـ اختطاف، گردن بريدن، ايجاد خوف و ھراس در ميان مردم غير ملکی، بمبگذاری، حمالت 

اين . ـ جنايت پنداشته می شوند و قابل سخت ترين جزاء ھستند...  را سپر جنگ قرار دادن وانتحاری، مردم غير نظامی

  !گونه انسان ھا تروريست ھستند و ما ھيچ نيازی به تعريف رسمی يا حقوقی اين و آن فرد يا کشور برای آن نمی بينيم

ست از سوی ريزه خواران طالب برای پيچيدن بر سر نام و تعريف شيوۀ عمل و  کشتار طالب به عقيدۀ من تالشی ا

اصل سخن و اعتراض بر سر اين است که در اثر حمالت انتحاری طالب ـ جنايت آشکار ـ جان صد . گمراه ساختن مردم

ن بی گناه و سر بريدن آن ھا اھمين طور در اختطاف مسافر. ھا و ھزار ھا ھموطن بی گناه ما تلف شده و تلف می شود

نفس خود، ھم جرم ھستند، و ھم قابل نکوھش و جزاء؛ حتی اگر تعريف ترور و تروريست روشن اين کار ھا در ... و

به کارگيری ترس و وحشت به عنوان شيوۀ عمل برای دست ": ًنباشد، ھرچند تعريف اين دو کلمه کامال روشن است

  .)نقل از فرھنگ دھخدا( ."ًيافتن به ھدفی که معموال دالئل عقيدتی يا سياسی دارد

 ـ می تواند بدون دالئل سياسی و اعتقادی "احمدزی" و "کرزی"يا اعمال طالب ـ جنگ و ترور و مخالفت با امريکا و آ

  باشد؟  

ً يک انسان با عاطفه و معتقد به اين امر که ھر انسانی حق زندگی دارد، شديدا مخالف اعدام اسرای جنگی ۀمن، به مثاب

 جنگ و چه بعد از جنگ و در دورانی که صلح بر قرار می شود، درھيچ در جنگ ھا، نظاميان چه در جريان. ھستم

  . مرحله ای حق ندارند افراد غير نظامی، بی گناه و ارتشيانی را که اسير می گيرند، به قتل برسانند
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ه اند نظاميان حق دارند تنھا با کسانی که مانند خود شان نظامی ھستند و با سالح در برابر شان به مقصد جنگ صف بست

و به قصد کشتن خود شان و تسخير ملک آن ھا آمده اند، برای دفاع از جان خود، برای اين که خود شان کشته نشوند، 

در غير اين ھيچ حق ندارند به کشتن کسانی . تنھا از روی ناچاری دست به کشتن دشمن بزنند، يا آن ھا را اسير بگيرند

  . يم می شوند، مبادرت بورزندکه سالح شان را به زمين می گذارند يا تسل

اگر چنين کاری صورت نگيرد و نظاميان با وجودی که دشمنان سالح خويش را به زمين گذاشته و تسليم شده اند، دست 

اين کار بايد به . به کشتار آن ھا بزنند، ما حق داريم اين عمل شان را نه تنھا غيراخالقی، که حتی جرم و جنايت بخوانيم

  . و جنايت غير قابل بخشش پنداشته شودعنوان يک جرم 

طالب، چون دست به قتل عامدانه و ھدفمند بی گناھان می زند، آنھم برای پيش بردن مقاصد دشمنان ديرينه و آشتی 

 و به قصد آن که افغانستان را به دامن پاکستان تروريست پرور بيندازد، شامل کسانی نمی شود که قابل  ناپذير کشور

  !"ھر کسی که شمشير می کشد با شمشير کشته می شود ":مقوله ای است در يک کتاب مذھبی که می گويد. ترحم باشند

ًکسانی را که خارج از ميدان جنگ برای ترس و خوف ميان مردم ـ مخصوصا از طريق حمالت انتحاری و مين !  بلی

مان بی گناه می زنند، و به دست نيرو ـ دست به قتل مرد... گذاری و انفجار بمب و اختطاف و محکمه ھای صحرائی و

  ! فتند، اسير خواندن کاری است بسيار کودکانه، مضحک، نادرست و دور از شرافت و اخالق اھای امنيتی می

سازش با طالب به عنوان يک حرکت . چنين انسان ھائی بايد به شديد ترين وجه ـ که ھمان اعدام است ـ مجازات گردند

  . مخالف ترقی و تحول و آزادی و دموکراسی به ھيچ وجه قابل پذيرش نيستقرون وسطائی، زن ستيز، 

نگارنده مخالف حضور ھر بيگانه ای که قصد اشغال افغانستان را داشته باشد، در افغانستان ھستم، اما وقتی خواھی 

يح می دھم که امريکا در نخواھی مسألۀ انتخاب ميان امريکا و طالب به مثابۀ تنھا دو گزينه در ميان باشد، صد بار ترج

 ـ قرن اول و دوم قرون وسطی را ايشافغانستان حضور داشته باشد، تا طالب با انديشه ھای قرون تاريک قرون وسط

ًتاريک ترين قرون اين دوران می گويند ـ که کمر به ويرانی افغانستان و خواری و کشتار افغانان بسته است و عمال در 

ًرار دارد؛ مخصوصا به تندی، به شدت و با تمام وجود مخالف سلطه و حضور پاکستان، خدمت پاکستان و عربستان ق

  !ھمچنين ايران، در کشور خويش می باشم

  :در اخير چند نکته به غرض اختصار بحث

ميت ای مسلحانه، تحت حاک ًای ذاتا جنائی، و نه مخاصمه  الملل تروريسم را پديده  ـ انديشمندان و صاحبنظران حقوق بين١

  . دانند حقوق جنگ می 

  .ـ قتل انسان در تمام شرايط، غير از جنگ، اقدام غير قانونی تلقی می گردد٢

  .ـ قتل عامدانه قتلی است که با قصد و نيت قبلی صورت گيرد٣

روريسم اين تعريف البته در زمانی بود که ت. (ـ قتل عامدانه و قتل ھدفمندانه توسط دولت يا عوامل دولتی انجام می شود۴

ھنوز به پيمانۀ موجود وجود نداشت، و تروريست ھا دست به قتل و کشتار انبوھی از مردم از راه حمالت انتحاری و 

  .)اختطاف و مين گذاری ھا و از اين قبيل تشبثات جنايتکارانه نمی زدند

بی گناه وغير نظامی طالب با ترور مردم . (ـ کشتار مردم بی گناه و غير نظامی نقض آشکار قوانين جنگی است۵

کسی که قوانين جنگی را با کشتن عامدانه و ھدفمندانۀ مردم بی گناه و غيرنظامی . آشکارا قوانين جنگی را نقض می کند

 جنائی ۀچنين شخصی فقط و فقط يک جنايتکار است و بايد در يک محکم. نقض می کند، نبايد اسير جنگی خوانده شود

  .کمه مجازات شودمحکمه و مطابق به فيصلۀ آن مح
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ـ مردم بی گناه و غير نظاميی که در نتيجۀ حمالت انتحاری کشته شده اند، ھيچ کدام را نمی توان اھداف نظامی به ۶

  . حساب آورد

  :چند نکتۀ ضروری از قوانين جنگی

  ).واھد کردًکاری که طالب اصال بدان اعتناء نکرده است و اعتناء نخ. ( محدوديت عمليات جنگی به افراد رزمنده-

  ً حمله به کسانی که مستقيما در جنگ شرکت ندارند، -

   جمله قتل به تمام اشکال آن، زخم زدن، رفتار بيرحمانه، شکنجه و آزار،  لطمه به حيات و تماميت بدنی من-

  ـ گروگانگيری،

  ـ لطمه به حيثيت اشخاص به شمول تحقير و تخفيف و تھديد، 

  !ی، ھمه ممنوع است و نقض جدی و روشن قوانين جنگی می باشدئو تصميمات قضادون دادگاه قانونی ـ محکوميت ب

  :قبل از پايان بخشيدن اين مقاله می خواھم سه نکتۀ ضروری ديگر را ھم ذکر کنم

 خويش را برای مستدل سازی ا تأئيد نمی کنم، بھتر است دالئلـ کسی که می نويسد من فالن نظر را تأئيد می کنم ي١

 تأئيد نمی کنم، فکر نکنم از ارزشتنھا اين نظرکه من فالن نظر يا بھمان گفته را تأئيد می کنم يا .  بداردنظرش ابراز

  .خاصی برخوردار باشد

ـ نگارنده نظر کسانی را که از موضع غير جانبدارانه به قضايای کشور نظر دارند و به تحليل مسائل می پردازند، با ٢

نظر کسانی را که با ارتباط تنگاتنگ و عميق با طالب يا امريکائی ھا و يا فالن . داندش، در خور توجه و محترم می زار

تنظيم و حزب، حتی با کشيدن پوست پشک بر روی شان به دفاع از طالب و امريکائيان و اين يا آن حزب و سازمان می 

 نه شمه ای از عدالت وجود دارد و نه ذره پردازند، آن ھم بدون ذکر داليل مستند و معتبر، فاقد اعتبار می دانم که در آن

  .ای از انصاف در نظر گرفته شده است

از مردم بی گناه و غير نظامی؟ از اطفال . طالب از که انتقام می گيرد. چگانهبت انتقام گيری بحثی است بسيار بـ صح٣

  و کودکان و نوجوانان و جوانان؟ از زنان؟ از پيران و از پا افتادگان؟ 

 اين تا حال که طالب دست به کشتار ھزار ھا انسان بی گناه زده است، اين ھزاران انسان را به انتقام کدام گذشته از

طالبی که اعدام شده بود، به خاک و خون کشانده است؟ يا چندين ھزار مدرسه و مکتب را به دليل گرفتن انتقام کدام 

گی انسان يا ه منتھای ضعف فکری، اگر نگويم ابلايانگر ؟ چنين مطالبی نم...طالب اعدام شده به آتش کشيده است و

ی طوری که ديده ئچنين انسان ھا. زمان می دانند و مردم را کودن فکر کرده اند" ادريس"انسان ھائی است که خود را 

ی از حرف ھائی از اين قبيل ھم نوع! می شود، تنھا از طرف کم مايه گانی مانند خود شان مورد حمايت قرار می گيرند

جنگ با حقيقت و راستکاری و اخالق است؛ که برای ايجاد ھراس و تخويف در ميان مردم به نفع طالب خون خوار و 

  !!بيگانه پرست نوشته يا بر زبان رانده می شود

  !!!در خدمت حقيقت بودن کاری است بسيار مشکل، اما شريفانه

١٢/٠۵/٢٠١۶  

 

 

 
 


