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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٣ اکتوبر ٣١
  

  »مدوستُ «ذکر چند نکتۀ ضروری در مورد معذرت 
 ھای افغانی بزنم و ضمن امروز صبح، بعد از گردش روزانه خواستم، بعد از سه يا چھار روز، سری به يک عده سايت

  .  خود را کمی از اوضاع و احوال کشور و جھان با خبر بسازمه،خواندن سه ـ چھار مقال

در سايت " متن کامل اعالميۀ جنرال دوستم"در جريان گشت و گذار از يک سايت به سايت ديگری، چشمم به عنوان 

اما، چون شنيدن از . ، قبالً چيزھای شنيده بودمدر رابطه با معذرت خواھی دوستم از مردم.  افتاد" ھشت صبح"

متن و اعتذار . کردم تا اصل اعالميه را بخوانم" کليک"ديگران، مانند شنيدن از زبان خود يک شخص نيست، عنوان را 

  :از چند نگاه قابل نقد است

ی است که از نظر مقتضيات ـ  اولين مطلبی که در رابطه با پوزش خواھی بايد گفته شود اين است که پوزش طلبی عمل١

وقوع پيوسته باشد و از طرف ديگر ه ترتبی و تسلسلی از يک طرف تابع به اعمالی است که قبل از پوزش خواھی ب

  :اين اعمال عبارت اند از. علتی است که يک سری اقدامات ديگری  را به دنبال دارد

  : قبل از پوزش طلبی

  و قانونضد اخالق يا خالف عرف / ـ وقوع عمل خالف

  ولؤانسان يا انسان ھای خطاکار يا مسـ ديدن و پذيرفتن عمل به عنوان خطا يا گناه توسط 

  ـ تحريک شدن عاطفه در اثر وجود فشار ھای وجدانی ـ روانی ـ اخالقی 

  :بعد از پوزش

  ـ گوشه گيری، يعنی دوری جستن از مردم و پرداختن به استغفار و توبه از گناھانی که نموده است

، ساختن پل ھا، امتداد ء تبديل شدن به آدم مفيد در جامعه از راه کمک ھای خيرخواھانه و بشری، مانند کمک به فقراـ

  ... دادن جوی ھا، ساختن مساکين خانه ھا، حفر چاه ھا، ساختن بيمارستان ھا و 

اجع قانونی و قبول حکم يق مرـ اعالم آمادگی ھمه جانبه و داوطلبانه برای رسيدگی شکايات مردم در مورد وی از طر

  . ول و معتبر قضائیؤادارات مس

  .ـ و در برخی موارد دست به خودکشی زدن

وجود می آيد که تالطم شديد ه شود، ھمه بعد از آن ب مراتب چھارگانه از پائين به باال که شامل پوزش خواھی ھم می

دھد و زندگی انسان گنھکار را آنقدر دشوار و   میروحی ـ روانی ـ اخالقی انسان گنھکار را تحت فشارھای قوی قرار

 انسان گنھکار از مردم عذر بخواھد و به جبران گناھان خود با ،سازد که راھی جز پيش گرفتن آن که ناراحت کننده می

  .ماند  راه ھائی که در باال به آن اشاره شد بپردازد، برايش باقی نمیۀپيش گرفتن يکی يا ھم
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 معذرت می"خورد ـ با يک پوزش يا گفتن   کسی به شانۀ ديگری میۀی در پياده روئی شانخطا ھای کوچک ـ وقت

اما خطاھای . شود ناديده گرفته می... و " کنم خواھش می"و " اختيار داريد"، "کند فرق نمی"ھمواره با گفتن " خواھم

  . بزرگ اينطور نيستند

توان از آن  ان سنگينی شده است که با ابراز يک پوزش نمیدوستم طی اين ھمه سال مرتکب خطاھا، بھتر بگويم، گناھ

. دست افراد زير امر وی به قتل رسيده انده دست خود دوستم يا به ھزارھا انسان، مستقيم يا غير مستقيم ب. ھا گذشت

ی بپذيريم که بناًء، اگر برای لحظه ا. اندازۀ صدماتی که به مال و دارائی و ھستی مردم رسيده است، سرگيچ کننده ھستند

رود، بعد از  پوزش خواھی دوستم صادقانه است، که من فکر نمی کنم چنين باشد، اولين کاری که از وی انتظار می

کند و ضمناً خود و سائر سران  پوزش، اين است که شاخۀ نظامی حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان را منحل می

ا وی مرتکب جنايات شده اند برای رسيگی به اتھاماتی که عليه ايشان  پيادۀ وقت را که ھمراه ب۵٣سياسی و نظامی فرقۀ 

نمايد ـ بدون اعمال فشاری بر فرد، اداره يا مقامی برای کسب حمايت و  وارد است به مقامات قضائی کشور معرفی می

  .       صدور حکم جانبدارانه از وی و شرکايش؛ و به نفع آن ھا

تواند باور کند که پوزش دوستم صادقانه باشد؛ زيرا اين پوزش طلبی با  مینگارندۀ اين سطور به ھيچ صورت ن

دوستم، مطمئناً . موجوديت شاخۀ نظامی جنبش ھيچ مطابقتی ندارد؟ ھزارھا نفر از افراد دوستم ھنوز ھم مسلح ھستند

دوستم در وضيعتی که کند که  ھيچ منطقی قبول نمی. ھنوزھم ده ھا ذخيرۀ پنھان سالح در مناطق زير سلطۀ خود دارد

و اگر جنگی در کشور ميان فرقه ھای گوناگون . فعالً در کشور ما وجود دارد، ھمه سالح ھای خود را تحويل داده باشد

که او ملتفت بيھودگی جنگ و کشت و کشتار شده است خود را از جنگ و کشت و کشتار  نام اينه بازھم رخ بدھد، او ب

  . نگيردکنار بکشد و يا جانبی کسی را 

حکم عاطفه، احساس و وجدان در ميدان جنگ به بيھودگی جنگ و بيھودگی کشتن انسان ھای ديگر پی ه عسکری که ب

اندازد و از جبھه و جنگ فرار  زمين میه يکی سالح را ب: کند شود، دو کار می برد و از جنگ بيزار و متنفر می می

  ! کشد رد و ماشه را میگذا کند و ديگری لولۀ تفنگ را به زير زنخش می می

 کند اين است که تفنگ را بر زمين می اولين کاری که می. دھد گاه به جنگ و کشتن کسی ادامه نمی چنين انسانی ھيچ

خواھد چيزی  گذارد و کار دومش اين خواھد بود که از جنگ و کشتار و ويرانی و خشونت انسان عليه انسان نمی

خواھد ھمراه و ھمکاسۀ کسانی شود که از جنگ و ويرانی و تباھی و کشتن انسان  از اين دو کار که گذشت نمی. بشنود

برند؛ آنگونه که دوستم با اشخاصی که دستان شان تا شانه در خون مردم بيگناه غرق ھستند ھنوز ھم در زير  لذت می

می گيرد، به روی ھر خورد، آن ھا را در آغوش  يک سقف و دور يک ميز می نشيند، در يک کاسه با آن ھا نان می

... رساند و بوسد و در غارت بيت المال به آن ھا ياری می زند، روی آن ھا را می  و خوشروئی لبخند میاءيک با صف

  !و به حضور در سياست و مديريت در دائره ھای کالنتری  می انديشد؟

توان آن  ازی سياسی است که میاين کار يک نيرنگ و ب.  قلب و از روی صداقت نيستهندامت و معذرت دوستم از ت

عذری که به احتمال زياد در اثر خواھش !" بدتر و برتر از گناه" خواند " عذری"باه تبا اطمينان خاطر و بدون اشرا 

اشرف غنی احمدزی به زبان دوستم جاری شده است؛ نه از قلب فشرده شدۀ دوستم از ندامت از کشتار ھزارھا انسان بی 

  !!گگناه و بيزار از جن

به فرازی از . کند که او بدان اشاره نموده است اخير را احتوا می" دو دھۀ"ـ تاريخ جنايات دوستم خيلی ھا فراتر از ٢

سفانه حوادث ناخوشايند در کشور اتفاق افتاده است که أ گذشته متۀدرخالل اين دو دھ: "گفتۀ او در اين مورد توجه کنيد

  ."اند ثر شده و قربانی گرديدهأاند مت  و قومی که بودهگروه) ھر(در جريان آن مردمان ما از 
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دوستم، . شود کند، با آمدن به اصطالح مجاھدين و شکست نجيب شروع می دو دھه ای که جنرال دوستم از آن ياد می

،  ارتش حکومت دموکراتيک خلقۀ پياد۵٣ن فرقۀ اندن يک مليشه و بعداً به عنوان قومدانند، به عنوا که ھمه می طوری

اما، سال ھا قبل از شکست نجيب و آمدن مجددی و ربانی بر سر قدرت، يکی از افراد مطرح نظامی درعرصۀ جنگ 

  . در افغانستان بوده است

يکی . توان به دو دوره تقسيم نمود دوران زندگی سياسی ـ نظامی ـ ضددينی ـ دينی سی و سه سال گذشتۀ دوستم را می

ضدسرمايه داری وی در دورانی که در خدمت حزب و دولت دموکراتيک خلق قرار با تفکرات غير، يا ضداسالمی ـ 

داشت و برای تأمين و حفظ منافع و حاکميت آن حزب و پيشبرد مقاصد شوروی وقت سالح برداشته بود و بی دريغ 

 قومی ـ برد، و ديگری آنگاه که بر اساس اختالفات ھموطنان مخالف حاکميت حزب دموکراتيک خلق را از بين می

گرداند و از روی اجبار در آغوش مسعود و در  نژادی ـ سمتی و عناد ناشی از حس جاه طلبی از نجيب روی بر می

 پياده را که نه با اسالم سروکاری داشت و نه با مليگرائی به ۵٣گيرد و فرقۀ  قرار می(!) آغوش اسالم و مسلمين 

  . کند مبدل می" حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان"

اين که او از جنگ ھا و کشتار ھای پيشتر . نا گفته پيداست که دوستم در ھر دو دوره مرتکب جنايات بيشماری شده است

اما، اين دليل ! را مکتوم نگه دارد، بايد دليلی داشته باشد کوشد آن ورد و می آزبان نمیه از دو دھۀ اخير ھيچ حرفی ب

  :ين سکوت باشدتواند، علت ا چيست؟ به نظر من دو دليل می

خواند و کشته   حق میهيکی، محتمالً جنگ ھای پيش از دو دھه، يعنی جنگ ھای دوران حکومت دموکراتيک خلق را ب

شدگان آن جنگ ھا را مستحق کشته شدن و به اين دليل از بربريت ھای جنگ ھای آن دوره نادم نيست؛ و ديگری، 

ت دموکراتيک خلق را احساس کرده و از يادآوری آن جرائم ـ که سنگينی جرائم و گناه ارتباط خويش با حزب و دول

  . غيرقابل بخشش اند، شرم دارد

درھرحالتی، انسان صادق، اگر قرار شد به پيروی از حکم وجدان و عاطفه و احساس به امری اعتراف کند، يا اگر 

ھمه آنچه گفته و کرده، معذرت به /ذرت بخواھد، بدون کم و کاستی ازقرار باشد از کاری نابابی که کرده است مع

 آن را رندانه برای آن معذرت بخواھد و نيم ديگرنه اين که نيمی از کارھايش را بيان کند و . کند ميخواھد و اعتراف می

گردد که انسان ھا در صداقت چنين اشخاص و درستی گفتار شان کمتر معتقد  چنين امری سبب آن می. مسکوت بگذارد

  . شوند

شود، نه سبب برائت از  اف به گناه و خواستن معذرت، تا جائی که ديده شده است، سبب تخفيف درمجازات میـ  اعتر٣

. مکرر در مکرر، سنگين، تکان دھنده، به پيمانۀ وسيع و عمداً صورت گرفته باشد خصوص وقتی که جرمه جرم، ب

  :تخفيف در مجازات دوستم به چند دليل نبايد ممکن باشد

و سوم طول زمانی که جرائم يا جنايات در آن . دوم عامل تعمد. اليل تکرار و تعدد جنايات وی استيکی از اين د

دھند که متھم در يک لحظه و آناً آنچنان  جرائم منفرد و ناخواسته، غالباً در وضعيتی رخ می. صورت گرفته است

  خواست، و بدون اين که بتواند بر خود کنترول داشته باشد، مرتکب جرمی میشود که بدون اراده و عصبی و ناآرام می

يا . تواند به عمل و پی آمد ھای عملی که قصد انجام آنرا در عالم مستی دارد، فکر کند يا آنچنان مست است که نمی. شود

و يا اين که متھم کامالً از عقل . پيوندد وقوع میه مجرم قصد جرمی را داشته باشد، ب/ جرم سھواً، بدون اين که متھم

  . بيگانه است

تکرار و تعدد جرم گواه بر آنست که متھم يا مجرم عمداً، در کمال خونسردی و آگاھانه، برای دست يافتن به ھدفی يا 

رسيدن به مقصدی مرتکب جرم شده است؛ نه ديوانه بوده است، نه مست، نه از لحاظ روانی در شرايط غيرعادی قرار 

  ... و نه داشته
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جنرال دوستم در محکمۀ اکثريت قريب به اتفاق مردم ما مرتکب جنايات متعدد و مکرر و عمدی، در يک فاصلۀ زمانی 

باشد ـ شده است؛   وی میۀسی و چند ساله  ـ که يکی از فاکتور ھای اساسی برای تثبيت شقاوت و خوی جنايت کاران

کرد،  وی امر میه ه مصمم و ھدفمند و با پيروی از آنچه مغز بيمار وی بآنھم درحالی که نه مست بود و نه ديوانه؛ بلک

خواھيم و نه انديشه  ما نه شما را می"زنند که  زدند و فرياد می  حق فرياد میهبرای سرکوب مردمی که با يک صدا و ب

 ھر چه آبادی بود خنديد و کشت و با دھن کف کرده می جنگيد و می تفنگ برداشته بود و می!!" و حاکميت تان را

  ! تيال و چنگيز و تيمور و ھالکوآکرد، مانند  ويران می

بيشتر از نود و نه در صد آن ھا به اين باورھستند که . ـ  من با خيلی از دوستان در اين مورد صحبت ھای داشته ام۴

نستان يک حزب سياسی گويند حزب جنبش ملی اسالمی افغا اين ھا می. سرشت جنرال دوستم اصالً تغييری نکرده است

ھمه حکايت از ... برخورد مسلحانۀ کمابيش يک سال قبل اين جنبش در شبرغان، حمله به خانۀ اکبربای و. ـ نظامی است

  . تواند خوی و عادت جنون آميزش را تغيير بدھد اين دارند که چنين انسانی نمی

ھيد، نام طالب را از صفحۀ گيتی محو خواھم کرد؟ مگرھمين دوستم يکی دو سال قبل اعالم نکرد که اگر مرا اجازه بد

چنين مشت به سينه کوبيدن ھا وعربده کشيدن ھا و چنين جنگ طلبی ھا فکر نکنم که نشانه ای از سرخوردگی و نفرت 

  !  از جنگ و بيدار شدن وجدان باشد

گاه جناياتی را که به امر وی در  کنم که جنرال دوستم آنقدر ساده لوح باشد که نداند که طالب ھيچ از جانبی فکر نمی

سر برده اند و در ميان آن ھا به ه دشت ليلی و قلعۀ جنگی رخ داده است و صد ھا اسيری را که در گوانتانامو سال ھا ب

  ! يقين ده ھا انسان بيگناه وجود دارند و ھمه را دوستم اسير گرفته و به امريکائيان تحويل داده است، فراموش نموده باشد

 ھيچ يک از گروپ ھای مسلح موجود، از طالب تا حکمتيار و از حکمتيار تا سياف و دوستم و ديگران به آن اندازه روح

تطھير و تلطيف نشده است که از جنگ و قتل انسان بيزار شوند و به صلح و سلم روی بياورند و به راستی و با تمام 

  !! چنين چيزی غير قابل تصور است!  مردم پوزش بطلبند پشيمان شوند و از،وجود از گناھانی که مرتکب شده اند

اما، چون ھيچ چيزی . گاه آرزو ندارم که آنروزھا بر گردند که مردم به داوری پيش گوئی ھای من بپردازند من ھيچ

 غير ممکن نيست، اگر روزی چنين کاری خدای ناخواسته اتفاق افتاد، شما دوستم را خواھيد ديد که ھمانطوری که قبالً 

 اين ۀجان مردم خواھد افتيد و ھمه جان مردم افتاد، چگونه بازھم به بارھا به مناسبت ھا و به بھانه ھای مختلف ب

  !!    زند فراموش خواھد کرد سخنانی را که امروز می

ست و بوده ا" باطل"شان عليه  ھای جنگ: "گويد عيل خان ھم به کلی بيجا و بيمورد و نادرست است که میاـ سخن اسم۵

  ." اند، نياز به عذرخواھی ندارند که در جبھه حق جنگيده کسانی

چرا؟ چون برای تثبيت حق و باطل بودن يک عمل يا دعوا، در يک کشوری که دارای نظم و قانون است، با مردم پيرو 

رعملی  قانون و عدل و عدالت و انصاف، اداراتی موجود ھستند که منحيث وظيفه بايد به بررسی ھر شکايت و ھ

  . بپردازند

دست بگيرد و در کار يا گفتاری خود را ذيحق بداند و ه  و قضاوت را باءرواج چنين فرھنگی که ھر شخص کار قض

. گردد ش ھرج و مرج و تداوم زورساالری و حق کشی و قانون گريزی در يک کشور میي سبب پيداديگری را باطل،

ھان ديگر گناھکاران بسنجند و بعداً بگويند که اگر ما اينکار کرده ايم، يا ترويج اين فرھنگ که گناھان خود را با گنا

  ! فالن کس ھم آن کار را کرده است و در نتيجه ھم خود و ھم ديگران را برائت بدھند

ھمراه با يک " روشن نگری چيست"که در کتاب "  حقيقتۀدربار"لمانی در نوشتۀ کوتاھی اليسينگ، يکی از فيلسوفان 

. تملک و دارائی، سکون می آورد و کاھلی و غرور: "نويسد له ھائی از چند فيلسوف ديگر نشر شده است، میتعداد مقا

خداوندگار عالم اگر بر سوی راست خود ھمۀ حقيقت ھا را می نھاد و بر سوی چپ خود انگيزش جاودانۀ حقيقت جوئی 
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و فرود سر بر سوی چپ ا! برگزين: ه من می فرمودرا، و بر من نيز مقدر می داشت که ھميشه بر خطا بروم، و آنگاه ب

جوی حقيقت را به بندۀ خود ببخشای، زيرا حقيقت ناب تنھا در اختيار  و انگيزش جست! ھابارال: می آردم و می گفتم

  ."وجود کبريائی توست و بس

ھر ! خان وجود داشته باشد؟عيل اکنم، و نمی دانم که چقدر تفاوت بايد ميان ليسينگ ھا و کسانی مانند اسم من تعجب می

ستۀ ھيچ انسانی ي يکی با اين غروری که محتمالً شادو انسان اند، يا ظاھراً انسان اند، يکی با آن فروتنی فوق انسانی و

  !نيست

حق بوده است؟ دوستم طی ه عيل خان بايد پرسيده شود که به نظر شما دوستم در کدام زمان و در کدام جبھه بااز اسم

نام ھای گوناگون و بھانه ھای متعدد جنگيده و ھر بار موجبات قتل انسان ھائی ه ته در جبھات مختلف و بسی سال گذش

  .  فراھم کرده است،را که دارای زمينۀ فکری ـ سياسی ـ قومی ـ زبانی ديگری بوده اند

د؟؟ يا زمانی که بعد از  حق بوده است؟ زمانی که در خدمت کارمل و نجيب قرار داشته بوهدر کدام زمان اين انسان ب

پايان جنگ ھا با حکومت دموکراتيک خلق و استقرار حکومت اسالمی در افغانستان در خدمت ربانی و مسعود قرار 

گرفت؟؟ يا زمانی که ھمراه با حکمتيار و مجددی در جنگ ھای کابل عليه ربانی و مسعود جنگيد و ھمراه با ديگران 

ر اين شھر شد و تمام کابل را با خاک يکسان ساخت؟؟ يا زمانی که بازھم ھمراه با موجب قتل ھزاران انسان بی گناه د

طالب سالح برداشت و دست به کشتارھای /و در رکاب امريکائی ھا عليه حکمتيار... ربانی و مسعود و خليلی و 

  ددمنشانه و دور از عقل زد؟؟ 

کشت، و يا آنگاه که   دست نشاندگان اين کشور را میآنگاه که برای برآورده ساختن منافع شوروی لجوجانه مخالفان

پرداخت؟ در کدام يک از اين دوره ھا او  مريکائی ھا عنادآميز به کشتار مخالفان امريکا میابرای پيش برد مقاصد 

  ذيحق بوده است؟

عيل خان ھم اسمشمول جمعيت اسالمی افغانستان، که اه ھمينگونه است تاريخ پرفراز و فرود  ديگر احزاب اسالمی، ب

  !يکی از اعضای آن بود و است؛ از آغاز تا امروز

عيل خان و ديگران، طی اين ھمه سال و اين ھمه تغيير انديشه و اعتقاد و موضع و اآيا امکان دارد که او، ھمينطور اسم

 و پاسخ باشد، جبھه، کم از کم يک بارھم که شده، در جبھۀ باطل قرار نگرفته باشند، و مرتکب عملی که قابل پرسش

  ! نشده باشند؟

شوند و شھر ھا و دھات با خاک و خون يکسان شده   تا امروز در کشور ما جنگ است و مردم کشته می١٣۵٧از سال 

عامل ھمۀ اين مصيبت ھا ھمين افرادی ھستند که امروز بر اريکۀ . اند و زندگی، اقتصاد و آرامش مردم مختل شده است

 حق و ديگری را هدست دارند و ھر يک، باھمه رسوائی ھا، خود را به شکلی امور کشور را بقدرت تکيه زده اند يا به 

  . خواند باطل می

مراجع ) ناحق(برای تثبيت حق و باطل . رسد گاھی به پايان نمی اين دعوا، اگر به ھمين شکل ادامه پيدا کند، ھيچ

کنند و شھروندان تابع قانون نيز به ھر دو ـ  گی میقضائی وجود دارند که طبق موازين قانون به چنين دعواھا رسيد

 آن ھا خود متھمين به جرائم نباشند ـ اشاره به ن البته قوانينی که واضعي.گذارند قانون و مراجع قانونی ـ احترام می

. دفيصله ای است که متھمين جنگ ھا و قاتلين کشته شدگان سه دھۀ اخير در باب خود از طريق پارلمان صادر نمودن

راه ديگر ايستادن مردم در برابر اين ھا با اين صدا که حق گفتن، پرسيدن، داوری و انتخاب با . يکی از راه ھا اين است

  !! ماست، نه با شما

 ـ به عنوان واپسين سخن، خواھش من از تمام مردم افغانستان اين است که در روز انتخابات متوجه باشند که رأی شان ۶

عيل خان و عبدهللا عبدهللا و گل آغا شيرزوی و قيوم کرزی و اگانی مانند دوستم و سياف و اسم پيشجنايترا در صندوق 
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 قطب الدين ھالل و امثال اين ھا، چه به عنوان نامزد رياست جمھوری و چه به عنوان معاون نامزد رياست جمھوری،

دست اينھا کشته شده اند، ه  شھدائی که بۀھمچنين کاری مسلماً به معنی آن است که رأی دھندگان بر روی . ندازندني

اشرف غنی احتماالً در جنگ . گيرند  بر آن ھا دارند، ناديده میءگذارند و حقی را که اين شھدا دانسته يا ندانسته، پا می

ھا و کشتار سھم مستقيم نداشته است، ولی با انتخاب دوستم به صفت معاون خويش کاری کرده است که تفکيک او از 

  !!ص اخيرالذکر و جنگ ھا و کشتارھای وی غيرقابل امکان گرديده استشخ

. اگردرميان اين ھا کدام خلقی يا پرچمی يا جنايت کار ديگری است، در مورد اين ھا ھم از مردم ھمين خواھش را دارم

بايد کاری نکنند مردم ! جای اين ھا گوشۀ زندان يا چوکی اعدام است؛ نه کرسی رياست جمھوری يا معاونيت اين کرسی

  !!"  خود کرده را نه دردی است و نه دوائی: "که فردا برخی ھا بگويند

٢٨/١٠/٢٠١٣  

  

  

  

  

 


