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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

  ٢٠١۶ جون ٠٨
  

  !رھبران، فعاالن و ياوران خلق ـ پرچم تنھا کسانی اند، که بايد جواب بدھند
  قسمت سوم

  

  :در جائی از قسمت دوم اين مقاله نوشته بودم

دادخواھی و تظلم و حقوق . من نمی دانم که شما محترم چرا و به چه منظور به دفاع از اين گونه انسان ھا برخاسته ايد"

خاطر عدالت انتقالی، يعنی رسيدگی ھمه جانبه به جرائم ه ميليون ھا ھموطن رنج کشيده و خواری ديدۀ شما که داد شان ب

رچم و جھادی ھا به آسمان ھا بلند است، برای شما مھم است، يا رھائی جنگی و نقض حقوق بشر در زمان سطلۀ خلق ـ پ

  "و نجات صد يا دو صد ناانسان نابکار جنايت پيشه و خائن به وطن؟

 به نشر رسيد، دوستی به من "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"درست يک روز بعد از ھمان روز که مقاله در پورتال 

 از چنين انسان "کاظم"ًآيا واقعا نمی دانيد چرا آقای : "د از احوال پرسی، از من پرسيدتيلفون کرد و ضمن صحبت، بع

به سرت قسم که اين موضوع برای من با آن شھرت و سابقه ای که ايشان دارند، به معمائی : "گفتم" ھائی دفاع می کند؟

فته باشد، در حدود دو سال را در زندان ، اگراشتباه نفھميده باشم، يا يادم نر"کاظم"داکتر صاحب . تبديل شده است

در اولين . ً ھم ظاھرا نبوده"دموکراتيک خلق افغانستان"عضو حزب به اصطالح . جھنمی پلچرخی گذشتانده است

فرصت بعد از رھائی از زندان کشور را ترک کرده و از لندن، جائی که بايد مسؤوليت نمايندگی بانک را به عھده می 

از فحوای نوشته ھايش ھم، به استثنای ھمين يک بار، معلوم نمی . ه و باالخره به امريکا رفته استگرفت، به جرمنی آمد

چرا با وجود اين، اين کار را می .  و دشمنی با خاک و مردم داشته باشد"ج د ا"شود که ھمدرديی به حزب خلق و به 

م مطمئن نيستم، اما بسيار احتمال دارد که سبب من ھ: "گفت." کند، ھمانطور که نوشته ام فھميدن آن برايم مشکل است

 باشد که گويا خوشبينی و رابطۀ قبلی با "مير محمد صديق فرھنگ"اين کارش ھمانا قرابت يا خويشاوندی وی با آقای 

ًاحتماال برای .  داشته و زمانی منحيث مشاور کارمل ايفای وظيفه می نموده است"شاخۀ پرچم حزب خلق"پيش کسوتان 

به حساب بياورد، می (!) و بی دست و پايان (!) و بی نوايان (!) و مجبوران(!) ه او را در رديف بی گناھان اين ک

ً، و به تبع آن مجبورا ديگران را به "آنالين- افغان جرمن"خواھد با حمايت از يکی از ھم سنخان وی، از طريق تربيون 

جن زار پرتعفن و تاالب خون آلود آن رژيم جنايت پيشه شکل اتوماتيک مورود حمايت قرار داده پاک و مطھر از ل

 با شخص نامبرده را در يکی از نوشته ھای خانم "کاظم"من موضوع قرابت داکتر صاحب : "گفتم." بيرون بياورد

چندان دور خوانده بودم، ولی ی نم، يا کس ديگری درھمين نزديکی ھائ، درست به خاطر ندار" نظامماللی موسی"
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ولی ھرچه باشد، موضع گيری داکتر صاحب خالف خواست و . شايد تصور و گمان شما درست باشد. ه بودفراموشم شد

ًدر نوشتۀ داکتر صاحب ما عمدتا با دو موضوع ! درد کشيده و ستم رسيدۀ ما استۀ جريان فکر مسلط و ھمگانی جامع

ابی ھا و کشتار ھا به مثابه يار و ياور خلقی ھا ًرو به رو ھستيم؛ اول، انگيزۀ دور کردن اتھام از کسانی که عمال در خر

ـ پرچمی ھا دست داشته و روس ھا را برای سرکوب مردم و اشغال به خاک دعوت نموده اند؛ و دوم، استدالل برای 

  .از چنين انسان ھا) محکوميت(دور کردن اتھام 

وع استدالل و قصد وی از آوردن دليل برای  مھم است، اما مھم تر از آن ن"کاظم"فھميدن انگيزۀ اين کار داکتر صاحب 

تبرئۀ کسانی است که به نحوی از انحاء دست شان به خون ميليون ھا انسان آغشته است و اسباب تھاجم نظامی شوروی 

انگيزه خواه رفاقت و شناخت شخصی با يک عده از افراد حزبی وغيرحزبی باشد که ... به خاک ما را مھيا نموده اند، و

ره در مقامات باالی دولتی کار می کرده اند و دارای صالحيت ھای خاص بوده اند، خواه ادای دين باشد، و در آن دو

خواه برائت دادن يکی از اقارب، درھرحالتی غير موجه، خالف پرنسيپ و مباين با پويه و التياع جميع مردم کشور 

حاصل فکر ايشان خواه به خاطر . ل نقد و نکوھشًچنين موضع گيريی در ذات و جوھر خود امری است شديدا قاب. است

آن خويشاوند باشد، خواه به خاطر ارتباطات فعلی اش با شخص خاصی و خواه بدون ارتباط با آن و اين، فقط برای 

  . برداشت شخصی و ذھنی شان از قضايا، معيوب و قابل انتقاد است

 و دولت به اصطالح "د خ اح "ع جرائم و جنايات  با طول و عرض و عمق و ارتفا"کاظم" اين کار داکتر صاحب 

 از يک طرف، و رنج ھا و مشقت ھا و تلخی ھا و مرارت ھائی که قاطبۀ مردم "جھموری دموکراتيک افغانستان"

افغانستان در آن دوران از دست خلقی ھا و پرچمی ھا و ياران و ياوران گوناگون شان کشيده اند، شکنجه ھائی که شده 

يت ھائی که در داخل و خارج کشور ديده اند، خون ھائی که در راه آزادی و دفع دشمنی که ھمين ھا سبب اند، محروم

آمدن شان به درون افغانستان شده بودند، ريخته اند، محنت و مشقت و آزار و اذيت ھائی که در مھاجرت ھای تحميلی 

ً داده اند، به ھر دليلی که صورت گرفته باشد، ابدا در داخل و خارج کشور کشيده و ديده اند و کشته ھای بی شماری که

  ! پذيرفتنی نيست

ايشان در اين مورد موضوع گرھی و اصلی، يعنی نقش يک کتلۀ سه ـ چھار صد نفری حيوان صفت و ايادی غير حزبی 

 يک يا چند آن ھا در تمام ويرانی ھا و جنايات دوران حاکميت خلق ـ پرچم را ناديده می گيرند؛ صرف برای اين که

 تحوالت ۀايشان حتی اين را ھم فراموش می کنند که ھم. انسان را از زير بار مالمت و شايد بازجوئی و مؤاخذه برھانند

جنايات خلق ـ پرچم تنھا به دوران خود خلق ـ .  و محصول تحوالت ھمان زمان استهمنفی، تلخ و دردآور امروز نتيج

ًبناء اين که امروز آن .  و انجام آن را خدای عليم می داند ت روز ھفت ثور بودآغاز اين جنايا. پرچم محدود نمی شود

ح به دست و پکول به سر به مسجد می رود و خير و خيرات می کند و سخنانی در باب مزايا و ييکی به حج رفته و تسب

ادی و دموکراسی و حق بودن اسالم و ضرورت صلح و سلم و رفع خصومت و آشتی و حقوق بشر و مقام زن و آزه ب

اخالق و گذشت و مھر و مروت وووو می زند، يا کتاب و مقاله ای در مورد عظمت تاريخ و فالن شخصيت خوش نام و 

تره "ی مانند ئمی نويسد، نبايد سبب شود که آن روز ھايش را که پھلو به پھلوی دژخيم ھا... بدنام سياسی ـ تاريخی و

مردم را يک جا با اين ...  نشست و دستور سرکوب و قتل و زندان و شکنجه و می"نجيب" و "کارمل" ،"امين" ،"کی

  !ھا امضاء و صادر می کرد، فراموش کنيم

جناب داکتر صاحب کار ھای فرھنگنی موکل شان را مثال آورده می نويسند که موکل شان ھرچه کرده و ھرچه بوده، 

ته است، بايد زندگی گذشته اش در دوران خلق و پرچم و چون بعد از برآمدن از افغانستان چند کتاب و مقاله نوش

اين استدالل درست به استدالل آقای ويس . ھمکاری اش با آن ھمه ميرغضب ھای سفاک و خونريز ناديده گرفته شود
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به قسمتی از نوشتۀ آقای ويس . ناصری می ماند که در خصوص تبرئۀ خيال محمد کتوازی زمانی بيان داشته بود

  :، توجه کنيد"اعالنات فوتی"، بخش "آزمون ملی"سايت ناصری از 

دت بسياری از صورت مختصر بنابر چشمديد خودم و شھاه در ارتباط شخصيت مرحوم آقای خيال محمد کتوازی ب"

ھموطنان ما که با جناب شان در طول اين ساليان دراز در ھالند شناسائی و معرفت داشته اند، جناب شان باوجودی که 

من، عابد، متقی، ؤحيث يک شخصيت مسلمان، م بودند، اما من) جناح خلق( حزب دموکراتيک خلق ۀيک عضو برجست

  .ه داشتندخوش اخالق و متواضع، يک زندگی ساده و فقيران

در يکی دو روز آينده، .  که اين قلم چگونه با ايشان آشنا گرديدمیهللا بنده پيرامون شخصيت شان و تصادف و اتفاقءانشا

با تقديم حرمت و ارادت، . مندان آزمون ملی تحرير خواھم کرده زمانی که صحتم بھتر گردد، خدمت ھموطنانم و عالق

  -ويراستاری شده است" ازاد افغانستان- افغانستان آزاد"تال  از طرف پور-."برادر شما ويس ناصری

ويس "، انسان متوجه می شود که بين رويش درونی و برداشت آقای "ناصری"بعد از مطالعۀ اين برش از نوشته آقای 

  و ياران و"خيال محمد کتوازی"جناياتی که افرادی مانند .  و جناب داکتر صاحب ھيچ تفاوتی وجود ندارد"ناصری

برای آقای . ًدستياران و رھبران وی طی دوران زمامداری شان مرتکب شده اند، اصال برای ايشان مھم نيست

 که خود يک مسلمان است و ھمه ارزش ھا و ضد ارزش ھا بايد به پای بت اسالم قربانی گردند، تنھا و تنھا "ناصری"

. روزه گرفتن وی و داشتن اخالق اسالمی مھم است و ن، مسجد رفتن، نماز خواند"خيال محمد کتوازی"مسلمان بودن 

ی مانند خودش در حق مردم بينوای ما روا داشته است، از آن ھمه جنايت و ئاز آنچه که او با ھمدستی خيلی از انسان ھا

بوده است، با آن " عضوی برجستۀ حزب دموکراتيک خلق"بيداد و خيانت، ھيچ چيزی نمی گويد؛ با آن که می داند که 

 بوده است و در ھر جشن و روز "امين"مقرب دربار " وزرای" سفاک و خونريز يکی از "امين" می داند در دوران که

 ، "مصطفی مندوزی"و ده ھا ... ً شخصا برايش کارت تبريکی به رنک سرخ و انقالبی می فرستاده است و"امين"مھم، 

به دست جوخه ھای اعدام، " عابد"و " مؤمن" و "مسلمان" به امر مستقيم ھمين مرد "فرمھدی ظ"و "طاھر وھاب"

 قوم ۀ زن بارگی ھا و رذالت ھای وی، ھمۀ، ھم"خيال محمد کتوازی"ھمۀ خيانت ھا و جنايت ھای . اعدام شده اند

 مظلوميت ھای مردم فراموش می شود، چون او امروز به اسالم رو آورده است، مھم نيست از ۀپرستی ھايش و ھم

من و متقی وعابد و خوش اخالق و محترم شناخته شود و احترام شود و ؤ و از روی تزوير، بايد مصدق دل يا به رياء

مسلمانی آن مسلمانانی که در ! ش به کار ببرندز نام، پيش ا)جناب(کلماتی را که پيش از نام بزرگان به کار برده می شود

ه اند و مال و منال و آبروی شان به دست ھمين  جان ھای شان را از دست داد"خيال محمد کتوازی"اثر فجايع صد ھا 

  !! "خيال جان"اوباشان شرور تاراج شده است، ھيچ؛ فدای مسلمانی 

 قتل ھا و کشتار ھا و خيانت ھا و جنايت ھای وی پرده ۀ بر روی ھم"خيال محمد کتوازی"ھمان گونه که مسلمان بودن 

کل جناب داکتر صاحب نيز به نظر داکتر صاحب بايد امری می افکند و ھمه را مستور می کند، کار ھای فرھنگی مو

در اساس ميان موضع يا ! باشد برای ناديده گرفتن ھمکاری وی با حزب و دولت خون آشام و جنايت پيشۀ خلق ـ پرچم

يکی به خاطر قرابت، يا .  تضارب و تفاوت فاحشی وجود ندارد"ويس ناصری"محل وقوف جناب داکتر صاحب و آقای 

 که در برابر موکلش، که در برخی موارد به پشتيبانی وی برمی خيزد، به دفاع از ھمۀ جنايت کاران می پردازد و َدينی

 ملت توھين می نمايد، گويا ھمۀ ملت حزبی و جنايت کار بودند يا ھمۀ ملت از ترس جان ۀبا آوردن بيتی از حافظ به ھم

 و ديگری به خاطر اسالم و به   پای خوکان قربانی کردند شرف و عزت و آبروی شان را در،و از ترس نان و نام

 جنايات وی را در دوران قدرت حزب و دولت خلقی ھا ـ پرچمی ھا ۀ ھم"خيال محمد کتوازی"خاطر مسلمان شدن 

ۀ گذشت.  وی را ناديده بگيرندۀناديده می گيرد و وی را نه تنھا تبرئه می کند، که به ديگران ھم توصيه می کند که گذشت
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جنايت پيشه و وطن فروشی را که ساليان درازی ھزار ھا انسان را در سالخ خانه ھای حزبی سالخی نموده است، چون 

  ...امروز خود را مسلمان می نامد، فراموش کرد و او را احترام کرد و

ردن چيز مردی که غير از خشونت و زورگفتن و خود را ھميشه به حق دانستن و کشتن و بستن و دعوای خدائی ک

ًديگری بلد نبود، کسی که اصال در باور ھايش جا و پديده ای به نام اخالق و اسالم وجود نداشت، چون تظاھر به اسالم 

  !عجيب نيست؟!  می گردد"ناصری"می کند، نمونه ای از اخالق نيکو و الگوئی برای مسلمانانی مانند آقای 

تا کتاب و چند صد تا مقاله است، نه آن ھمه خونی که در دوران  ھم مھم ده ـ بيست "کاظم"برای جناب داکتر صاحب 

 و نه آن ھمه خرابی و تباھی و آوارگی و درد و رنج و بی ناموسيی که اين ھا سبب شده اند؛ و  خلق و پرچم ريخته شد

برای به نه مساعد کردن زمينه برای تجاوز يکصد و بيست ھزار عسکر تا دندان مسلح شوروی به خاک ما و ھمياری 

اين کار جناب داکتر صاحب غايت ستمگری و بيدادی است که متأسفانه ... اشغال در آوردن سرزمين آبائی خويش و

  . ايشان درحق تمام ملت درد کشيدۀ ما مبذول می دارند

ًفراموش نشود که ھمين دوست ضمنا ابراز تعجب کرد که چطور شد حزب و دولت در دورانی که به ھيچ کسی اعتماد 

نمی کردند و از ترس اين که به خارج پناھنده نشوند به مشکل کسی را به خارج می فرستاد، به جناب داکتر صاحب 

  !اعتماد نموده او را به صفت نمايندۀ بانک به خارج از کشور روان کردند؟

تن دفاعيه ای به  که درست در ايامی که جناب داکتر صاحب برای نوش"صالحه وھاب"در اخير اين نکته را خدمت خانم 

منظور تبرئۀ تعدادی از بازوان غير حزبی جنايت کاران خلق ـ پرچم مورد نقد قرار گرفته اند، نوشته ای را با زيرکی و 

موريت ھا و مسؤوليت ھای جناب أھوشياری مخصوص خود شان، ھدفمندانه پيرامون شخصيت، تحصيالت، مدارک، م

ً که من شخصا نه به مدرک تحصيلی جناب داکتر صاحب شک دارم، نه به داکتر صاحب نشر می کنند، يادآور می شوم

خدماتی که ايشان درعرصۀ آموزش و پرورش در داخل و خارج کشور با شکيبائی انجام داده اند، و نه به کارھای 

  : صحبت من در کليت آن تنھا بر سر سه موضوع متمرکز است. ارزشمند قلمی شان

زبی ھا با جنايت کاران بی رحم و وطن فروش در کشتار مردم، ويرانی خاک و باز کردن ـ ھمدستی خطا کارانۀ غيرح١

  .راه تجاوز به کشور

 منفی حزب و دولت خلق ـ پرچم را ۀـ مظلوميت مردمی که تا ھمين اکنون پی آمد ھای سياست ھای جبارانه و چند الي٢

  .تجربه می کنند

و ارادۀ جميع مردمی که ھر يک به گونه ای دست کم يکی از دوستان، ـ  دفاع غير مطلوب و غير موجه و خالف ميل ٣

آشنايان، خويشان و نزديکان شان را در دوران حاکميت خلق ـ پرچم و سياست ھای ددمنشانه و ضدملی آن ھا از دست 

  .داه اند

حصيلی، کار و نوشته  تالش دارد با پيش کشيدن مدارک ت"صالحه وھاب"علت اين مسأله را که بنابر چه منظوری خانم 

ھای جناب داکتر صاحب، اين سه موضوع را به پشت صحنه بکشاند و از انظار دور کند، ضمن بحث بر سر برخی از 

  .متفرقات نوشتۀ جناب داکتر صاحب در نوشتۀ بعدی توضيح خواھم کرد

  ادامه دارد    
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