
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  سيد ھاشم سديد

  ٢٠١٣ اکتوبر ١٨
  

  دوعمل بسيار شرم آور دوران ما
  

و کشتارھای دوعمل، شايد از جملۀ شرم آور ترين اعمال، حتی از خود کشتار سيستماتيک درنده خويان خلق و پرچم 

تموچين گونۀ دوستم ھم، در عمر کشور ما باشد، که شنيدن آن بدون ترديد، گذشته از ايجاد تحيرغير قابل توصيف و 

  . کند منتھای برافروختگی و غضب، مو را در بدن راست می

م و دولت به يکی از اين دوعمل دفاعی است که برخی از انسان ھای بی عاطفه و جنايتکار مربوط به حزب خلق و پرچ

اصطالح دموکراتيک خلق افغانستان به اشکال متنوع ـ به نحوی آشکار يا به شکل تلويحی و ضمنی ـ از کشتارھائی 

دورانی که اين حزب و اين دولت، به زور و به اتکای نظاميان شوروی، بر اريکۀ قدرت در افغانستان تکيه زده بودند، 

ئی که با ھيچ تدبير و ترفند و با ھيچ زبان و کالم پنھان کردن و انکار آن ممکن کشتارھا. کنند با پرروئی تام و تمام می

  . و ميسر نيست

" پل و پت"توان انتھای بی حيائی و بيشرمی آنانی که به  چنين کاری را، به نظر من، بدون کدام تشويش و ترديد، می

 من، از برای اين که، اين ھا با چنين جرأتی به .پردازند، به حساب آورد کردن، انکار يا دفاع آن اعمال وحشيانه می

 مناسبی پيدا کنم، با آنکه برخی از ستم سخنپردازند، متأسفانه نتوان انکار، يا به دفاع از آن ھمه جنايت آشکار می

  ! فتد ادوستان به اين عقيده ھستند که زبان من بند نمی

 تيپ روشنفکران غرب، يکی از روشنفکران افغانف وعمل دوم، انتخاب دوستم به صفت معاون رئيس جمھور از طر

  . يعنی جناب داکتر صاحب اشرف غنی احمدزی است

جنايات بی حصر و حساب دوستم، ھم در دوران زمامداری کارمل و ھم در دوران حکومت نجيب و ھم در روزھائی 

ردم جھان از آن بی اطالع که جنگ ھای تنظيمی در شھر کابل جريان داشت، چيزی نيست که مردم افغانستان و م

  . باشند

نيازی به گفتن نيست که ھيچ درجه دار حزبی ارتش، پوليس و امنيت ملی نيست که در دروران حکومات چھارگانۀ خلق 

ھمه به نوبه و به قدر توان خود، تا دست شان رسيده، چه در جبھه و چه . و پرچم مرتکب جنايت يا جناياتی نشده باشد

ن تحقيق و شکنجه، گاھی ھم از روی تفنن و گاھی ھم برای شرط بندی، مرتکب کشتار مردم، حتی در زندان و چه حي

دست دوستم و افراد ه مرتکب کشتار اطفال و زنان بی پناه و بی گناه نشده باشد، ولی بی ناموسی ھا و کشتارھائی که ب

  .  است، از حد و حساب بيرون استوی در سرتاسر افغانستان آن دوره به دستور کارمل و نجيب اتفاق افتيده
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خود اشرف غنی احمد . جنايات دوستم، طوری که يادآور شدم، از نظرھيچ انسانی شريف و صاحب وجدان پوشيده نيست

طور آشکار اذعان داشته بود، اما باوجود اين، با ھمه حرف ھای ه زی ھم، در دوران انتخابات قبلی به اين موضوع ب

ا ھمه اعترافات خود اشرف غنی احمدزی در ارتباط جنايات و جنايت پيشه بودن دوستم و معذرت خواھی اخير مردم و ب

شخص اخيرالذکر از جنگ ھائی که طی آن ھا ھزاران انسان را به امر دو وطن فروش با بی رحمی تمام کشته است و 

 و ملک و دارائی شان را به يغما برده است ـ صد ھا پسر و دختر و زن شوھر دار مردم را بی سيرت و بی عفت نموده

  اينخص ـ اشرف غنی احمدزی ـ به دليلمعذرتی که به ھيچ وجه و به ھيچ عنوان قابل پذيرش نيست ـ، اينک ھمين ش

تواند در امر  زعم اشرف غنی احمدزی میه کنند و پشتيبانی آن ھا ب که قسمتی از قوم ازبک از دوستم پشتيبانی می

کند و وقتی  ياست جمھوری به نفع جناب داکتر صاحب تمام شود، وی را به صفت معاون خويش معرفی میانتخابات ر

شود که شما در انتخابات قبلی دوستم را جانی و آدمکش و اين و آن ناميديد، پيام می فرستد که من  که از وی پرسيده می

آنچه من ! دوستم، اگر نيک ديده شود، يک فرشته است. زمان از روی واقعيت ھا پرده بر می دارد. اشتباه نموده بودم

  .)تعبيرسخنان سخن گوی اشرف غنی احمدزی!( قبالً گفته بودم واقعيت ندارد

اگر کسی از من، نگارندۀ ای سطور، بپرسد که اوج بيشرمی کجا است؟ بدون تأمل خواھم گفت آنجا که اشرف غنی 

ر يا دفاع بيشرمانۀ جمعی از ناکسان حزبی از جنايات غيرقابل چرخد؛ جمع انکا احمدزی يکصد و ھشتاد درجه  می

  .بخشش خلق و پرچم در دوران قدرت و زعامت شان

سياست : " گويند گفتند و می ياد آن گفتۀ معرف برخی از انسان ھا انداخت که میه اين عمل اشرف غنی احمدزی مرا ب

 که ممکن است، مشروع و نامشروع، مجاز و غيرمجاز و يعنی برای کسب قدرت از ھر وسيله ای." پدر و مادر ندارد

اما، اين گفته در اصل بايد چنين اصالح . توان استفاده کرد، حتی اگر به قربانی پدر و مادر منتج گردد پاک و ناپاک، می

واھر و شود که سياست نه، بلکه سياستمدار بد و تشنۀ قدرت و خودبين و خودمحور و بی آبرو است که پدر و مادر و خ

برادر و وطن و وطندار و شرف و عزت ندارد و برای رسيدن به قدرت ـ که بھترين راه رسيدن به ثروت است ـ به ھر 

  . زند گونه خفت و خواری دست می

 اين رسوائی و کثافت کاری، نه قدرت خواھد بود و نه ۀنصيب اشرف غنی احمد زی، اما، بدون شک و ترديد، با ھم

آنچه تا ابد بر پشانی ايشان به عنوان لکۀ ننگ ديگری باقی خواھد ماند، بدنامی انتخاب . ست جمھوریچوکی ناپايدار ريا

  !!يک خونخوار جنايت پيشه به صفت معاون وی خواھد بود؛ که مبارکش بادا

١٧/١٠/٢٠١٣  

  

  

  

 


