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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
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 Political سياسی

  
 سيدھاشم سديد

  ٢٠١١ سپتمبر ٢٢

  

  !در مرگ جانيان وطن فروش ماتم روا نيست
  

که من اين مقاله داغ ترين خبر طی شانزده ساعت گذشته، از ديروز ساعت شش شام به وقت کابل تا ھمين ساعتی 

نويسم موضوع کشته شدن ربانی، رھبر جمعيت اسالمی، رئيس شورايعالی صلح و رئيس جمھور اسبق  را می

افغانستان است که تقريباً در ھر روزنامه، سايت انترنتی، راديو و تلويزيون افغانی و غير افغانی انعکاسات آن را 

  . کنيم مشاھده می

 با هدر رابط. شاھد و ناظر ھستيم در جامعۀ ما با ارزيابی ھای مختلف روبرو شداين موضوع، ھمانطوری که ھمه 

نظريات متعلقين و خويش و قوم و اعضای جمعيت و کسانی که به نحوی به ربانی ارادت داشتند يا به شکلی مورد 

در زندگی خود لطف ايشان در سه ساختار سياسی سابق الذکر يا در زندگی خصوصی قرار گرفته اند و به طريقی 

را مديون او می دانند، چيزی نمی گويم؛ زيرا برخورد و قضاوت چنين انسان ھائی نه تنھا در مورد ربانی، که در 

و " دوغ ھيچ کسی ترش نيست:" علت آن ھم اين است که. بارۀ ھر دوست يا عزيزی که فوت می شوند، روشن است

  ." يد آبچۀ ھر خارپشتی به نظرش مخمل می: " يا اينکه

ه ميرد ب نظرات ديگر مربوط به عوام است که بر طبق عرف و عادات و عقايد دينی شان در مورد ھر کسی که می

کند، بنابراين پشت مرده گپ زدن کار  رد گليم خود را جمع میيم کسی که می: طور عام به اين باور ھستند که

گويند که ھر کاری که کرد گذشت و رفت؛   و میکنند ی میئبرخی ھا ھم از قرآن و رسول نقل قول ھا. خوبی نيست

پشت مرده حرف زدن غيبت است و غيبت يعنی گوشت برادر مردۀ خود را . يعنی آن کار گذشت و او ھم مرد

خود بگيرد، ه کوشد ژست انسان نيکخواه و خيرانديشی را ب از يکی از ھمين ھموطنان ما که ھمواره می. خوردن

: گفت ديگری می. حرف زدن پشت مرده وقاحت و فضولی است: گفت چھار نفری میديروز شنيدم که به يک جمع 

  ... داند کی خوب است و کی بد و  تنھا خدا می

طبيعيست که چنين برخورد ھا و اعتقادات در بسا حاالت حرف ھای خوبی ھستند، اما نه در ھمه حاالت و در مورد 

 می بينيم که در درجات و مراتب مختلف از نظر اجتماعی ـ در ھر جامعه ای که بنگريم انسان ھائی را. ھر کس

سياسی ـ فرھنگی ـ اقتصادی ـ اخالقی قرار دارند و اين انسان ھا ھر کدام نظر به موقف اجتماعی ـ سياسی ـ اخالقی 
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ر دھقانی عادی و فقيری را در نظ.  ـ اقتصادی خويش در جامعه تأثيراتی بر زندگی فردی و اجتماعی مردم دارند

بگيريد که در طول عمر پر مشقت خويش مصروف کار و زندگی خود بوده و با مردم در منتھای ھارمونی زندگی 

وجود آمده اول، ه اگر اينجا يا آنجا با اين فرد يا آن فرد مشکلی پيدا کرده و ميان او و آن فرد رنجشی ب. نموده است

 دھقان ـ اگر بپذيريم که اد شده، نظر به موقف و کار ايناين رنجش که در نتيجۀ خسارتی به حق يا حقوق فردی ايج

. اقه سخت نگی. گم کو: " شود گفت ش آن رنجش تقصير آن دھقان بوده باشد ـ رنجش يک فرد است که میدر پيداي

اما با انسان ھای مانند تره کی وامين و کارمل و نجيب ..." گذشت خوب چيز اس و . آدمی بدی نبود. کاری بود، شد

 آن ھا و رھبران و فعالين احزاب اسالمی که طی اين ھمه سال در تباھی کشور و مردم ما نقش غير ۀدست و دارو 

تأثير کار آن دھقان که يک مقدار از آب زميندار . توانيم مانند آن دھقان برخورد کنيم قابل انکار داشته اند، نمی

ی مانند نجيب و امين و کارمل و ئا تأثير کار انسان ھا او استفاده کرده است بۀھمجوارش را بدون اجازه و موافق

يک فرد را ضايع کرده و ۀ يکی حق آب. يکسان نيستند... مالعمر و سياف و ربانی و خليلی و ظاھر و نادر و 

 تبديل کرده و حالتی را موجب گرديده  و يک کشور را به ويرانهخاک و خون کشانده استه ديگری يک ملت را ب

  . ل ديگر بايد عواقب تلخ و ناگوار آن را تجربه کنندکه چندين نس

مسؤول برنامه، آقای تيمور . کردم را تماشا می" خانه و خانواده"ۀ امروز صبح در تلويزيون آقای عمرخطاب برنام

شخصيت ھای بزرگ ما را " دال خور"ی گويد که نگذاريد پاکستانی ھا شاه حسن، ضمن حرف ھای زيادی می

ار خوبی است، اما مگر ھمين شخصيت ھای بزرگ ما ساليان سال بر سر خوان ھمين پاکستانی حرف بسي! بکشند

نشسته بودند و از سفره ھای رنگين ھمين پاکستانی ھا تغذيه نمی کردند و به دستور ھمين پاکستانی نھای دال خور 

ی مانند شمس الدين مجروح، ئھا صد ھا افغان ھموطن صديق و آزاده و متدين ما را ترور نمی کردند؟ انسان ھا

و  که به اشاره ھمين رھبران ترور شدند یعبدالحکيم کتوازی، عبدالقيوم رھبر و ده ھا شخصيت ملی و مبارز ديگر

آن روزھا اين استغاثه ھا و اين فرياد ھا کجا بود؟ چرا .  آن ھمکاری نداشتندۀيکی ھم با شوروی و دولت دست نشاند

  تراض نگشود؟ برای اينکه آن ھا ربانی نبودند؟؟   يکی در آن روز ھا لب به اع

من يقين دارم که اگر فردا دوستم و خليلی و مردانی مانند اينھا ھم بميرند يا کشته شوند اين دوستان ما خواھند گفت 

ر اينھا قتل ھای عامی را که دوستم به دستو. به حق اينان دعا کنيد؛ زيرا اين عمل يک عمل انسانی و اسالمی است

يا قتل ھای فجيع ماه ھای اول . کارمل و نجيب در گوشه، گوشۀ کشور ما مرتکب شده است، فراموش خواھند کرد

آيا در اين ھمه ويرانی و کشتار و بزرگترين بحران تاريخ ! آمدن احزاب اسالمی به افغانستان پس از سقوط نجيب را

تنھا ھمين يکی :  را اگر مشخص کنيم و بگويمکشور ما تنھا يک نفر و يک حزب مقصر بود؟ ھر يک از اينھا

ربانی در اين وقت رئيس تنظيم ! مقصر است، باور کنيد که آخرين لگد را به نعش وجدان نيمه مرده خود خواھيم زد

تواند چنين حکمی را صادر کند که  کدام انسان بيدار و باوجدان می. جمعيت اسالمی و رئيس حکومت و دولت بود

وحشت و کشتار و ويرانی و تباھی و خواری کشور و مردم دست نداشته است و انسان بی گناه و او در اين ھمه 

مستوجب دعا و خدا بيامرزی است؟ يا حکمتيار و احمدشاه مسعود و سياف و مزاری و فھميم و محسنی و ديگرانی 

بخشد، ببخشد؛ ولی حق الناس  از اين رسته و دسته؟ آيا اين ھمه تباھی ھا قابل بخشش ھستند؟ خدا حق خويش را می

خاطر جاه طلبی ھای اين ه چه؟ حق اين ھمه يتيم و بيوه و مستمند و بينوائی که نان شان طی اين ھمه سال ب

خونخواران در خون تر است و روح و روان شان افسرده و ملول چه؟ شھرکابل مال يک انسان نبود که با دل کالن 

پدر و مادر و پسر . اين شھر به ھمۀ مردم اين شھر و کشور تعلق داشت! ، شدخير است، چيزی که شدنی بود: بگويد
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دل ميليون ھا انسان ! کنم، شايد رضای خدا ھمين بود و دختر و خواھر و برادر يکی کشته نشده که بگويد صبر می

  ! از دست اين ھا داغ داغ است

و عقيدۀ غيرانسانيی که داشتند مرتکب صد ھا خلق و پرچم به چھار کتاب کافر بودند و به حکم سرشت و خوی بد 

جرم و جنايت و خيانت به مردم و کشور شدند؛ اين ھا که مسلمان بودند و صلۀ رحم داشتند، چرا دست به اين ھمه 

جنايت و تخريب و خيانت زدند؟ مگر دورۀ چھار سالۀ حکومت ربانی و آن ھمه جنگ ھای ميان تنظيمی ھراس 

نسان ھای بی رحم را فراموش نموده ايد؟ آيا فکر نمی کنيد که اگر اين ھا کمی از خود انگيز شقاوت بار اين ا

کرد؟  مدند، طالبی ظھور می آکاستند و به خاطر ملک و ملت با ھم کنار می خواھی ھا و قدرت طلبی ھای خود می

يب القاعده به ملک ما کشيده گرفت و باالخره پای بيشتراز چھل کشور جھان به تعق  در کشور ما جا میه ایيا القاعد

آيا در دوران ھای قبل از کودتای خلق و پرچم اين ھمه کودکان بدبخت بيکار و بی ! شد؟ به جامعۀ تان نگاه کنيد می

روزگار، اين ھمه زورگوی خودسر، اين ھمه چور و چپاول و اختطاف و تجاوز به زنان و اطفال مردم در کشور ما 

بودند، آيا ما امروز با اين ھمه مشکل  عاً انسان ھای نيک و خداترس و ميھن پرست میوجود داشت؟ اگر اين ھا واق

خاطر جيفۀ دنيای ه شديم؟ فکر نمی کنيد که اينھا اميد و اعتماد و اطمينان ميليون ھا انسان را تنھا ب روبرو می

  !! زد اه بدان دست نمیگ ناپايدار و چھار سال قدرت به بازی گرفتند؟ کاری که يک انسان واقعاً خوب ھيچ

مگر ھمين ھا ـ از جمله ھمين ربانی ـ نبودند که در خانۀ خدا، واالترين مکان برای مسلمانان، در قرآن، کتاب 

آسمانی شان، نوشتند و تعھد کردند که ديگر باھم جنگ نمی کنند و ھنوز رنگ نوشته و امضای شان خشک نشده 

گر برخاستند و بازھم نفاق و کشتن و زدن و بستن و بردن را آغاز بود که باز ھم به مخاصمه و جنگ با ھمدي

  !  نکرده بود و تعھدی برای قطع خصومت و جنگ، و تأمين صلح نسپرده بود؟ءکردند؟ يا ربانی در اين سند امضا

در کنيد؟  بنديم؛ ولی با تاريخ چه کار می خوب، ما دھن می! گوئيد پشت مرده حرف نزنيد، کار اسالمی نيست می

نويسيد، و وقتی با کارنامه ھای ربانی و امثالھم   سی ساله را میۀوقت نوشتن تاريخ ھم، وقتی وقايع اين دور

 او حرف نمی زنيم، زيرا حرف زدن پشت مرده ۀنويسيد که چون او مرده است، در بار نويسيد؟ می رسيديد، چه می

کنيد، گاھی فکر  ا اينقدر به رعايت آن دعوت میاسالمی و اخالقی نيست؟ اين اخالق و اسالمی که شما مردم ر

 است و اسالم تنھا ذکر نام خدا ؟ يا اخالق تنھا نرم حرف زدنکرده ايد که ربانی ھا چقدر پابند اين حرف ھا بوده اند

 دو آيت از قران را گردان کردن و یو تسبيح گشتاندن و روزه گرفتن و نماز خواندن و قبل از ھر صحبت يک

 تکفير کردن و خود را مجاھد خواندن است؟ بگذاريد و بيائيد اين حق و احترام را به مجاھدين حقيقی که ديگران را

رود   نه کسی به دلپرسی زن و فرزند شان می،راند نام ھای شان را کسی بر زبان مینه  ،نه گور ھای شان پيداست 

 و دين خويش را به اين ساالران واقعی و بی و نه از زندگی و حال و روز آل و عيال شان کسی آگاه است، بدھيم

  ! مدعای آزادی و استقالل افغانستان ادا کنيم

آيا تفاوتی ميان زندگی سی ـ سی و پنج ! به زندگی ديروز و امروز اين موسيچه ھای بی گناه مختصر نظری بيفکنيد

ھده نمی رسد؟ اين ھمه ثروت از کجا سال پيش اينھا، از لحاظ مالی، پولی و اقتصادی، با زندگی امروز شان به مشا

چقدر کوخ بايد ويران شده باشد، تا اين کاخ ھا ! شود آمد؟ گفته علی است که تا کوخی ويران نشود کاخی آباد نمی

  آباد شوند؟

ربانی و امثال وی ھم با ھمين ديدگاه به ! کند که ما جھاد کرده ايم و حق و حقوقی بر اين ملت داريم سياف ادعا می

ول دارائی ھای عامه و ثروت ھای ملی پرداختند، بدون اين که به اين اصل اسالمی به عنوان يک مسلمان توجه چپا

اگر اين جھاد به راه خدا بود، پس اين ). جھاد فی سبيل هللا(کنند که اول، جھاد در قرآن تنھا به راه و برای خداست 
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ر ؟ و دوم، اگاه خداست، پس اين حق از کجا  سر بدر آوردمعاوضه، آنھم با مردم، برای چيست؟ اگر اين جھاد به ر

آيا اين معاوضه به تناسب توان مردم !  باشد به تناسب توان مردمه ایکنيد بايد معاوضۀ تان معاوض معاوضه می

  است؟        

 مسائل و قضايا از ديدگاه دين و در نظام حقوقی اسالم، از آنجائی که جامعۀ ما يک جامعۀ اسالمی است و با خيلی از

 حق خدا را به خدا می.  يکی حق هللا و ديگری حق الناس: با ديد دينی برخورد می کنند، دو گونه حق وجود دارد

  بخشيد؟ اما حق مردم را به چه حق به اين ھا می! گذاريد، بگذاريد

ک انسان، اعدام کنند، در امريکا در ھمين روز ھا قرار است يک مرد امريکائی را به جرم قتل يک انسان، فقط ي

ولی ما، باوجودی که ھر يک از اين انسان ھای درنده خو و قسی القلب در قتل ھزاران انسان دست داشته اند، شھر 

"! خدا نبخشيش: " ھا را ويران نموده اند و يک ملت را در سوگ نشانده و بدبخت کرده اند، اجازه نداريم که بگوئيم

  "! در آمد و مردار شداءالخره عدالت خدائی در مورد يکی از اين ھا به اجربا: " يا اجازه نداريم بگوئيم

کنم، ولی در مورد آنانی که طی  من، اگر چه عمل ترور و کشتن و بستن را به ھر شکلی که باشد سخت محکوم می

اطر پول و خه  صرف ب، از مردم و پروا از ندای وجدان و احساس مسؤوليتءاين ھمه سال بدون ترس از خدا و حيا

 به مال و دارائی ھای مردم اءقدرت دست به کشتار ھزارھا انسان ھموطن خود زده اند و بدون ترس از روز جز

دست برده خالف منافع مردم و کشور در خدمت بيگانه ھا قرار گرفته اند به اين باورم که اينھا نه تنھا مستحق ھيچ 

 کسی که کشته می شوند عدالتی است که در مورد اين ھا به دست ھره دعای خيری نيستند، بلکه به ھر شکل و ب

  !  يد آ درمیاءاجر
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