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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

  
  نرگس سايه                                                                                                                         : نويسنده
  يد ھاشم سديدس: فرستنده

  ٢٠١۶ می ٢٩

  کاخ اعتبار را که به يک عمر آباد می شود،
  ! با يک سخن ويران مکنيد

  

  "افغان جرمن"ًنوشتۀ زير را قبال به شکل نظر ترتيب نموده غرض نشر به کلکينچه نظر ھای سايت 

  دو روز انتظار کشيدم، چون نشر نشد، آن را با کمی دستکاری. ارسال نمودم

  "آريانا افغانستان"قاله درآورده برای نشر به سايت ت يک مأدر ھي

  اميدوارم که در اين سايت ھم به آن . روان کردم

  !سرنوشت دچار نشود

  . ند ويراستاری کرده ا"سديد صاحب"نوشته را استاد محترم جناب 

  در اين نوشته تا حد ممکن کوشش شده است

  .  از سبک نوشتاری ايشان پيروی شود

افغان "ی که امروز برای سايت ئنويسنده ھا يکی از نويسندگانی ھستند که در ميان "عبدهللا کاظم"ب جناب داکتر صاح

نوشته ھای ايشان وزن و اعتبار باال در ميان افغان ھای .  مقاله می نويسند دارای نام و احترام زيادی می باشند"جرمن

عيت ھا را بدون مصلحت، رفيق بازی، خويش خوری، ھميشه واق. فرھيخته ای که در پی دانستن حقايق ھستند، دارند

يکی از چندين خصلت بسيار نيکوی ايشان اين است که خود را در . دنتوجه به رابطه ھا، و پارتی بازی نوشته می کن

بحث ھای بسيار جنجال برانگيز و تندی که سخن را به جا ھای باريک و ناخوش آيند و مخاصمه می کشانند مداخله نمی 

 "که روی اجبار به وطن ماندند نظر به موقف دشواری کسانی":   به ھمين دليل نوشتۀ آخر شان تحت عنوان .دنکن

  :ه را با خامۀ شکسته و لرزان خدمت شان تقديم کنماخت، وادار بدان نمود که اين گلرا متعجب سن عالوه بر اين که م

که باريکی ھای مسائل را نبينيد و نتوانيد فرق کسانی طوری که ديده می شود، شما، داکتر صاحب محترم، کسی نيستيد 

 مجبور و درمانده بودند و از روی مصلحت و برای حفظ جان آنھم در سطوح پائين حزبی و دولتی بدون اين ًرا که واقعا

ِکه صالحيت تعرض به عرض و جان و مال مردم، قدرت بستن و کشتن و تصميم گيری را داشته باشند، برای يک مدت 
 و به دنبال "تره کی ـ امين"وتاه، تا مساعد شدن موقع برای برآمدن از کشور تن به ھمکاری با رژيم ترور و اختناق ک

 و "نجيب ھا" ،"کارمل ھا" ،"اسدهللا سروری ھا" ،"امين ھا" ۀ داده بودند، با کسانی که شانه به شان"کارمل ـ نجيب"آن 

 در تبانی با اين مانند اين ھا دور يک ميز در شورای انقالبی می نشستند و ۀديگر آدم کشانی خود فروخته و عوامل بيگان
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کاران حکم شکنجه و زندان و قتل ھزاران ھموطن شما را امضاء و صادر می کردند و به امر ايشان جنرال ھای جنايت

 می کشتند و ويران ی و زمينی به شھر ھا و دھات را صادر می کردند وئ دستور حمالت ھوا"ح د خ ا"خونريز اردوی 

  . می ساختند، نکنيد

 باالترين مقام دولتی در دوران خورشيدی ١٣۵٩ شورای انقالبی بروفق يکی از اولين مواد قانون اساسی مصوبه سال 

 جنايات اين رژيم از ھمه بھتر به شما محترم که آزار و درد ۀوسعت دامن.  بود"ح د خ ا"حاکميت منفور و خون آشام 

وزارت دفاع، وزارت داخله و رياست (اختيارات تمام ارگان ھای ديگر رژيم . ان را ديده ايد، معلوم استشکنجه و زند

من به ھيچ .  ارگان ھای دولتی ناشی می شدۀاز اختيارات ھمين ارگان فوق ھم)  ـ اکسا و کام و خاددولتیجھنمی امنيت 

رسيدن به شورای انقالبی و نشستن دور يک ميز . ر باشيدوجه گمان نمی کنم که شما محترم از اين واقعيت آشکار بی خب

.  و ھمرزمان تبھکار و خاک فروش ديگر شان کار آسانی نبود"تره کی و امين و کارمل و وطنجار و قادر و نجيب"با 

دور از عقل خواھد بود، اگر بگوئيم اشخاصی که در آن شورا عضويت داشتند، اشخاص عادی، غيرحزبی و مترسک 

يا اين اشخاص در فيصله ھائی که صورت می گرفت . ودند که تنھا برای نمايش در آن شورا حضور می يافتندی بئھا

 و اسباب اعتراض مردم، ھمکاری ھای دراز  يکی از عوامل طول عمر حکومت کودتای ھفت ثور! ھيچ نقشی نداشتند؟

افغان "من در ھمين سايت . م کودتا استمدت و مشوره ھای ھمين مشاورينی که گويا غير حزبی بودند به سود رژي

 که در برھه ای از زمان سمت "صديق فرھنگ" محترم هً ده ھا نوشته را خوانده ام که بعضا با کلمات تندی علي"جرمن

استه گان اين سايت به دفاع از وی برنخ نفر ھم از ميان نويسنديک. را داشته است، نوشته شده است "کارمل"مشاوريت 

من نمی خواھم کسی خود را در اين زمينه زحمت بدھد و جوابی ارائه کند، چون ھمه ! اسخ روشن استچرا؟ پ. است

می دانند که سودا، سودای خويش خوری و تو به من و من به تو و دست دراز يک تعداد پرچمی ھا خلقی ھای معلوم 

  !) الحال در اين سايت است

ون ياضافه از پنج ميل.  کشته شده اند"نجيب" ھفت ثور تا سقوط رژيم کمابيش يک و نيم ميليون افغان از زمان کودتای

افغان ـ سياسی و غير سياسی ـ مجبور به ترک خانه و کاشانۀ شان شدند و ساليان درازی را با منتھای بيچارگی و 

ارت ھا ھمان مقصر اولی اين ھمه شر. سر می برنده سر برده و به بدبختی و ذلت و بی آبروگی در ملک ھای بيگانه ب

  .می ناميد، يعنی کسانی که عضو اين شورا بودند" شورای انقالبی"باالترين مقام دولتيی بود که خود را 

ھر کسی ـ به ھر نام و مدرک و نشانی ـ که اين وظفيه را از طريق .  کار تحکيم پايه ھای نظام مھم بود"ح د خ ا"برای 

عھده گرفته بود، ولو غيرحزبی، دستش به خون مردم آغشته است و مرتکب جرم ه سرکوب مستقيم ياغيرمستقيم مردم ب

 در سرکوب مردم و درازی عمر رژيم چيزی است که بايد یاثرات کار چنين اشخاص. و جنايت نابخشودنی شده است

نام و مدرک ِخود حاضر شدن اين مريونت ھا، حتی اگر غرض از استفاده از . حزبی و غيرحزبی ندارد. بدان دقت شود

  .  منافع مردم و کشور بودهو نشان آن ھا و به دام انداختن مردم از طريق آن ھا بوده باشد، خود يک خيانت و جنايت علي

 توقع من به عنوان کسی که سخت به شما احترام داشتم از شما محترم اين بود که خود را در قالب وکيل دفاع کسانی 

ه عنوان شريک رژيم کودتای ھفت ثور ـ يا ھشت ثور ـ به خون مردم و ويرانی و قرار ندھيد که دست شان تا مرفق ب

 و کوشش نکنيد کسانی را که در کرسی ھای مھم رژيم کوتای ھفت ثور نشسته بودند، در  تباھی کشور رنگين است

 نقش داشتند، به ً و آرای مردم، خاک فروشانه، ويرانگر و جنايتکارانه عمالهتصاميم ضدملی، غيرانسانی، خالف اراد

  . لطمه بزنيد،دليل ارتباطی که با آن ھا داريد، برائت بدھيد و حيثيتی را که خوانندگان تان برای تان قايل ھستند

 تاريخ يک ملت رنج کشيده و شھيدپرور و منکوب و مملو از آه و اشک است که يک و نيم "ح د خ ا" تاريخ دوران 

ا کران خاک شان ويران گرديده است و ميليون ھا نفر بدون توشه و بدون داشتن يک ميليون شھيد داده است و از کران ت
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 ۀھم.  رژيم مستبد و آزادی کش کودتای ھفت ثور ترک نمودندهدورنمای روشن خاک شان را به عنوان اعتراض علي

 ی يک يا دو نفر پاخاطره  ملت بۀوی ھمرمال نسازيد و نخواھيد بريخاطر داشتن ارتباط شخصی پاه قربانی ھا را ب

ًبگذاريد يا کسانی را که واقعا مرتکب خيانت و جنايت شده اند در پشت ديواری از نام ھای انسان ھای ملی و پاک و 

رحيم " و "حکيم کتوازی"جای بسيار تأسف است که شما شخصيت ھای ملی ـ مذھبی مثل .  باوجدان قرار دھيد

سر بردند و دستان شان با خون صدھا ھزار ه  ب"ح د خ ا"مری در خدمت  را با کسانی مقايسه می کنيد که ع"چينزيی

در ، "حکيم کتوازی" و "رحيم چينزائی". ھموطن تان رنگين است ـ و با ھزاران انسان دموکرات، ملی، مذھبی و آزاده

  .  کوھی از شرافت و انسانيت بودند،مقايسه با آنھائی که شما از آنھا دفاع می کنيد

غوث الدين رسام به مجرد يافتن فرصت با ھمه عالقه ای که به وطن داشتند، با ديده ھای تر افغانستان را صد ھا ھزار 

 پاک و ملی قرار دادن و سنگری از نام اين ھا برای دفاع از آن یجانيان بدنام را در پشت نام اين انسان ھا. ترک کردند

ن بينی، ايده آل ھای سياسی، تعلقات ملی، کارنامه ھای جھا! ھا ساختن، بی انصافی محض است، داکتر صاحب محترم

ھمين که اين ھا نه . چينزئی و کتوازی، و باالخره ترور اين ھا در پاکستان به دست ارتجاع سياه به شما بھتر معلوم است

د، خود دليل  داشتند و نه در آغوش ارتجاع سياه که در آستان پاکستان سر نھاده بویدر دامن رژيم کودتای ھفت ثور جا

 ھيچ!  و نشان از موضع معتدل شان داشت عزت مردم شان بودبه بر افغانيت اصيل آن ھا و تعھد به کشور و عالقه 

ھر کسی راھی را . ًکدام از افرادی که قلبا مخالف رژيم بودند برای برآمدن از کشور تا سقوط رژيم انتظار نکشيدند

 و يا بدون اندوخته و رھتوشه با پای  ، سختی کشيد، جنگيد و خون داديکی جبھه گرفت، سالح برداشت. انتخاب کرد

 را "ح د خ ا"پياده با عالمی از مشقات خود را به پاکستان و ايران رساند؛ و نخواست ننگ خيانت به مردم و ھمکاری با 

قوط آن رژيم آن را  سمتقبل شود و ديگری خود را به شکلی به آغوش رژيم وحشت و خون و آھن و آتش انداخت که تا

از شما . گفت" يا خير "ھاضد مردمی با آنو ش يافت و در کار ھای ضد ملی بھترين پناھگاه برای خويش و اوالد

ی تعجب است که در اين اثر تان، مانند ھميشه و جا  زمينه ھا با احتياط موی را از خمير جدا می کنيد،ۀمحترم که در ھم

  ! نيک و پسنديده استفاده نکرده ايدطبق معمول از اين شيوۀ بسيار

 و ًی برآمدن از وطن را طی بيشتر از چھارده يا پانزده سال نداشتيم، چطور شد که دفعتائتازه اينھا که می گويند ما توانا

اين و از ! ی را پيدا کردند که خاک را ترک کنند و خود را به گوشه ھای امن برسانند؟ئ اين توانا"نجيب"به مجرد سقوط 

تر اين که آيا زندگی و آبروی اين ھا از زندگی و آبروی بيشتر از پنج ميليون افغانی که افغانستان را به رسم ھم مھم

اعتراض ترک نمودند، ھمه مال و منال شان را از دست دادند و سال ھای درازی را در غايت پريشانی در بسا نقاط 

  !د؟ به چه دليل؟سر می برند، با ارزش تر بوه جھان به سر بردند و ب

ه از شما ھم ھمين صفات دليل اين گل. ، پاک و ملی ھستيددانم که شما شخصيتی کامل، دارای اصول ثابت، صادق می

نوشته . توانم بگويم که شما خود نيز بعد از نوشتن آن دفاعيه احساس ناراحتی می کنيد با اطمينان می. نيک شما است

شما برای خيلی ھا سرمشق راستی و پاکی و صداقت . خوبی منعکی می کنده ا بھای تان اخالق نيک و پسنديدۀ شما ر

بگذاريد اين تصوير و تصور نيک از شما مانند يک تنديس بلورين ھميشه در ذھنيت ھای انسان ھای شريف و . ھستيد

ً  را حتما"کاکړ"حب ر صا داکتۀنوشت. چيز فھمی که در پی دست يافتن به حقايق ناگفته ھستند، بی خدشه و سالم بماند

 کدام افغانی فرھيخته و بادردی "غالم حضرت خان" و "مومند"آيا در برابر اعتراض او و اعتراض آقايان . خوانده ايد

 !اميد آزرده نشده باشيد. ؟ از من تنھا يک درد دل بود، داکتر صاحب!است که دليل بياورد؛ و آره و نه کند

 


