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    مدآ حميد 
 

 ؟؟؟ راـچ
  

درين روز های اخيری که همچو ديگر روزهای ما برباد رفته است قضيه از دست رفتن چوکی وزارت خارجه از 
جناب داکتررنگين دادفر سپنتا هنوز برجايش محکم بوده عده يی آنرا بهر زوری که در توان دارند ميخواهند از زير 

ی هم کمر و قسم بسته اند تا بهر صورتی که باشد بايد چوکی و چوکی و در طرف ديگر عده ي! پايشان بدر کنند
  . نشينش را از هرگزندی محفوظ و در امان نگه دارند

چگونه عمری را که چون حلقه غم ند ن وجود دارد که نميدا  رهبربیو در جهتی هم لشکری چون سپاه بی قائد و
اندود سرحدات افغانستان و ايران و يا در ذلتخانه مهاجرت  در بيابان های سوزان و غبار  است  آويختهانبرگردنش

اين بدبختان که چون اکثرهموطنان ما نه در عقب چيزی برايشان است و نه در جلو، حيران اند !. ايران سپری نمايد 
در . داينان برخالف چوکی بازان، در غم شب و روز خود، در اندوه فاميل و اقارب جدا شده از خود ان. که چه کنند؟

آنان ميبينند که . چون سياه باد های دشت های فراه و نيمروز در انتظار شان استفکر سياه روز های آينده ييکه 
 که  بودکسی بيادشان هم نخواهد. چگونه زندگی ، آبرو  و آينده شان در معبد بدنام سياسی افغانی بقربانی گرفته ميشود

ی که قلب هر انسان را شايد بدرد آرد  اگر قلبی در انطفلک. دنرا ميخواه ان مادر و پدرش  گکیيمهحر و نورباشی حتی
در سن وی  و حالت وی ی ميکشيديم؟ و يا اگر من و تو رنجاين طفل اگر از من ميبود و يا از تو  چه . سينه يی باشد

  .قرار ميگرفتيم چه دردی ميکشيديم؟
 و صدايشان را گر نه همه هموطنانش بپا بر ميخاستنددر جای ديگری و از کشور ديگری ميبود م رحيمه اگر اين 

  . هم فجايعی ازين شکل صورت ميگيرد٢١ در قرن : دنيا ميرسانيدند که بگوش همۀ 
درين اندکی شکی وجود ندارد که  وضعيت مهاجرين افغان در ايران نمونۀ است از بدترين و زشت ترين حاالت 

گذشته است، در طول تاريخ لوی ديگر حاالت بد و زشتی که بر مهاجرين در په مهاجرت در دنيا و شايد هم در تاريخ
ولی امتيازش در اينست که ايران از سويی هميشه دعوی يک فرهنگی و همزبانی را بلند کرده از جانبی هم دعوی 

 خاک  از ريختن نوشابۀ به نزدشان شايد روی همين دو اصل است که ريختن  خون افغان. را دارد! حکومت اسالمی
از همين خصلت های کاذبی شان  ناشی  ،وقتی انسانی بجرم افغان بودن توهين، تحقير و کشته ميشود! آسان تر است

  .باشد
البته در ينجا بايد حساب آنعده از مردم شريف ايران را که درين لجن حکومت ايران آلوده نشده و زير تأثير تبليغات 

چقدر انسان های نيکويی بودند .  جدا دانست اب سياست گذاران در ايرانمرئی و غير مرئی حکومت نرفته اند از حس
  .دولتمردان در کشور ايران ميباشندو هستند که مخالف با اين روش و شيوۀ زشت 

اخراج غير انسانی و تعذيب هموطنان ما بگونه های مختلف ان در ايران مسئلۀ جديد نبوده بلکه از سالهای قديم، از 
تا امروز دوام دارد وقايعی که از خروار مشتی به دن مصائب بر ملت ما و آغاز مهاجرت در ايران اوان شروع باري

ن کاری مؤثر انجام نداده اند، بلکه در بسا مواقع آبيرون ميايد، ولی هيچ يک از حکومات حاکم در افغانستان در مقابل 
لی که در ايران باالی هموطنان ما رخ ميداد اين دولت مردان در افغانستان بودند که بيشرمانه خاک بر گند عم

  .ميأنداختند و انرا به شکلی سرپوش گذاری ميکردند
  

در مورد داکتر عبداهللا که گلۀ نبود و لی داکترسپنتا که بايد در ين زمينه نشانی از حمايتش از حيثيت ملی و آبروی 
  . هموطنان ما نشان ميداد

  
ولو به برباد دادن کشور همسايه (  اينکه هرکشور برای منافع خود کار ميکند خوب ما چرا ديگران را بکوبيم مگر نه 

  .ما چرا به خود ننگريم که ما چه عيب و نقصی داريم ؟) . اش هم شود
  

برای بار اول در تاريخ خود ميبينيم که مسئله هموطنان مان کمی در پوست سرد ما حرکتی بوجود اورد و سبب شد 
ت انعکاساتی داشته باشد که از آنجمله استيضاح دو وزير و بالخره گرفتن رأی اعتماد از در سطح کل دولکه قضيه 

و هی هی از ) غالمغال. (و در نتيجه هم جنجال ديگری که اصل واقعه را تقريبا بفراموشی کشاندگرديد آنها را سبب 
ده شد معصوميت ها  از رخساره هرجا بلند شد کتب قوانين از رفچه ها به پائين کشيده شد سند های تخصص برخ ز

  . شد و در مورد وزير دومی هم قراری بحق يا بناحق صادر شد ! شنبهچون روز، ... ها بباريدن گرفت و
  

برای من تعجب آور است که چرا اين هياهو دو روز قبل  وقتی از وزير مهاجرين سلب اعتماد شد برپا نگرديد؟ در 
 گرد و غبار را نروفت؟ چرا در انزمان  اين همه قانون شناسان از قانون آنزمان چرا ازين دفتر های قانون کسی
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که ( و با بلند کردن کارت سرخ و سبز صورت گيرد !! رأی بايد مطابق قانون اساسی علنی: شکنی ياد نکردند که 
  .)فکر ميکنم اينهم افترای بزرگی بر قانون اساسی است

مگر ما را عقده های سياسی و ميشه بدش را گفتيم پيروی نميکنيم؟ مگر ما تاهنوز هم از همان شيوه هايی که ه
 آستين کهنهو در برابر عاجز و !  چرب  مطيع  آستينايديولوژی خرد نميکند؟ مگر ما تا هنوز هم در مقابل زور و

   نميباشيم؟  ! غران
  

 مربوط ميشود به ه با هم ميهنان کشورها در رابطاگر فکر قاصر من کار کند، قضيه اخراج مهاجرين و تعامل با ديگر
 بايد سرو سامان دهد، را وزارت مهاجرين وضعيت مهاجرين در داخل کشور. نه وزارت مهاجرين! وزارت خارجه

باکشور های ميزبان از مهاجرين در قبال . انهارا جابجا کند زمينه کاری شان را و زندگی اينده شان را روبراه کند
 يک  اقال  قتل،در حادثه اخير. ميکند از کانال های وزارت خارجه بايد عبور کندگر صحبتی برگشت و حضور شان ا

اموال و دارايی هموطنان ما و بالخره معامله زشت !  جرح و تعذيب ديگران ، غارت و يا استردادوهموطن ما 
فبار مهاجرين  اخراج شده و مهاجرين موجود در آن کشور مطرح بود نه وضعيت اسنحکومت ايران در قبال مهاجري

 کشور که از وزير مهاجرين به اين سادگی سلب اعتماد صورت گيرد و کسی هم خمی به ابرو داخلعودت کننده در
سمان و رسيمان را بهم ميبافند تا بطالن آ درين زمينه بازخواست ميشود،  مباشر اما وقتی از وزير مسئول. نيارد 

دارد که در زدو بند با ان برايش چنين ...  گاه محکم سياسی ، و چون وزير خارجه چند تکيه! قضيه را ثابت کنند
دفاعيه ها صورت گرفته و حتی رئيس ستره محکمه را که بايد برای انجام وظايف مهم و ضروری اش وقت داد در 

له بر و بفرض اگر ستره محکمه هم خدای نخواسته فيصلۀ پارلمان را تائيد کرد انگاه حم. اين ماجرا بميدان ميکشندش
  !.جا خواهد داشتشان ال ادر صدر اعمستره محکمه و شخص رئيس ان 

  
که اين کار جبهه ملی است در حاليکه ) غالبا آقای کبير رنجبر( در اين گيرو دار داليل مختلفی را شنيديم ؛ کسی گفت 

 ٢٣/ آژانس خبری پژواک (  جبهه در استيضاح دو وزير سخن ميگويد سخنگوی جبهه در گفتارش  از عدم دلچسپی
  ).ثور 

فکر ميکنم که منطقی هم است که اقال قشر بارزی از جبهه درين استيضاح وسلب رأی اعتماد دلچسپی نداشته باشند 
  . اين کار در شأنشان جا ندارد جرأت زيرا اين کار سبب رسوايی هايی برای کشور ولی نعمت ميشود و

ان نموده بود در صدد انتقام بر آمدند  شی که آقای سپنتا به شخصيت برجستۀقسمت ديگری ازين جبهه بخاطر اهانت
که بنظر من اکثر مشکل هم از همينجا نشأت ميکند، چون مدافعين . گرچه بمنافع دوست و حامی شان هم بر ميخورد

ينند بايد بهر شکلی که باشد عليه وی موضع گيرند  را در طرفی ميبخود حريفموجود از وزير صاحب خارجه وقتی 
  .و لو که  انجام ان بضرر ملت هميشه متضرر ما تمام شود

  )گويی ما جز غم حريف کوبی ديگر کاری نداريم ( 
  

 با بلند و" علنی  " قانون اساسی٩٢ ماده حکم  بايد سلب اعتماد بنا بر !اين درست نيست: عده يی هم دليل اوردند که 
  !.کارت ميبود کردن

 در اشتباه افتيده اند) مقابل مخقی  (و علنی  )مقابل مبهم(  صريح  بين کلمهان  محترم  اگر من به بيراهه نرفته باشم
   !.هم به ان استناد کرده اند " نمايندگان جامعه مدنی" چنانچه 

علنی باشد  بايد  :اما نگفته که.  باشدوبر اساس داليل موجهصريح و مستقيم رأی عدم اعتماد بايد :   ميگويد ٩٢ ماده 
   .نه سّری

  .  که  شايد بتوان از ان چيزی ساخت انداستناد کرده"  باشد و بر اساس داليل موجه  "  ... به جملۀعده يی هم 
  

 ،هم فرهنگ ،همدين، و همنژاد زير شک قرار  !حيث يک کشور دوستيه بدون شک مسئله حيثيت ايران مندرين قض
 ولی ميبينم که سياسی .خواهد شدقضيه با کلمات درشت در تاريخ ثبت اين   پارلمانوصا که با چنين عملميگيرد خص
 داده چنانچه آگاهانه ويا نا آگاهانه بنفع ايران و برضد احساس و طن خواهی که بالخره  شان قفا مو درهای ما تغيير

  . بپا ميخيزندهدر قسمت ايران سربلند کرد
  

  و ممتازم يگان ديگری سؤال پيدا ميشود که آيا از قانون فقط بخاطر دفاع از منافع طبقۀ مورد نظربرای من و شايد ه
   استفاده صورت ميگيرد؟ یيا فرد مشخص

  آيا قانون در کشورما چون دوره های بربريت  بطرفداری از زور مندان و برعليه  بيچارگان استعمال ميشود؟ 
 و مخالفت ه در تضاد ن مگر انگشت انتقادی را بطرف اقای سپنتا هم گرفتند کاين همه قانون کشان و قانون شناسا

   دفاع ساخته اند، قرار دارد؟سپر   همين قانون اساسی که اکنون از ان ٧٢صريح مادۀ  
چرا راهی را که اگر اکنون نيمه کج هم  کشيده شده است ميخواهند کور کنند و برای هميشه طبقۀ ممتاز ما در امان از 

  .؟پيگرد عملشان بوده هرچه خواهند بکنند
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ل و تنبيه که کاريست بس پسنديده و وولی اين رسم بازخواست از مسئو.  شايد اعضای پارلمان مردم خوبی بنظرنيايد 
  .بجا ماند) شان  مخالقان بگفته ( اقال بپذيريم که رسم نيکويی از ناکسانی . ميوهای آنرا نسل های اينده خواهند چيد

  
از ايشان توضيحی خواسته  وجود دارد و بايد  بنظرمن رد آقای  سپنتا بصفت وزير خارجه چند نکتۀ مهمی کهدر مو
  :شود

  
وقتی ايشان بقانون اساسی وقعی .   قانون اساسی که يک تابعيتی وزير را حکم ميکند٧٢مخالفت علنی شان با ماده  * 

 برعالوۀ اينکه وی بايد خودش حافظ دست آوردهای  ميسازيم؟نميگذارند پس چگونه از همان قانون برايشان سايه بان
  .قانون اساسی باشد نه نا قض آن

  : ) با تصرف( بگفته ناصر خسرو بلخی  
  

  "چرا بايست قانون را شکستن" اگر ريگی بکفش خود نداری               
  

 گويا که ايران مرهم زخم مابوده و .د ما دانستنراستينتوصيف و حمايتشان از ايران که مدتی قبل ايران را دوست * 
 در گفته وزير . حقائق و وقائع چه ميرساند؟مگر تاريخ نزديک بما چه بيانی دارد؟. هيچ مزاحمتی برای ما ندارند

  صاحب ما حقيقتی را ميتوان ديد؟
     هزاره ها  که در وزارت خارجه حقوق پشتون ها ازبک ها و ند وقتی ياد کرد.ی را به زشتی ديگريزدودن زشت* 
، آيا اين صدايشان واقعا ندای وجدان شان بود و يا اينکه در پناه آن هدف خودرا به پيش !مد نظر گرفته نشده) !فقط ( 

که اينها سه سينه سطبر هايی اند که در پناه انان ميخ خودرا عميق تر   بخاطری ، ميبرد؟ چرا از اين سه قوم ياد کرد؟
 مگر قوارۀ ؟ يندازيم؟ چرا از ديگران نام نبرد اقوام ديگر را بايد به زباله ب  چهار قومو اال  مگر غير از اين. بنشاند

  . در دست انها تبر و ساطوری نيستچون ديگران برای پست های ديپلماتيک سازگار نيست؟ و يا اينکه 
ر ما بود روی  کشوروس دروقتی ظاهر طنين که زمانی بوقی برای استعمار. معامله گری شان با ظاهر طنين* 

و بعد از اينکه محترم سپنتا بوزارت رسيدند برای  باالی اقای سپنتا ترکيز زياد کرده  در  راديوی  بی بی سی داليلی
محترم . ظاهر طنين پاداش زحمات شان را داده و ايشان را بنمايندگی دايمی کشور مان در سازمان ملل مقرر داشتند

 را بکار های  آماتورو يا ژورناليست جرفه يی ردند چگونه يک طبيب سپنتا  که هميشه از تخصص صحبت ميک
  خيلی حساس ديپلماتيک ميگمارد؟

. بازهم از طريق همين بی بی سی در قسمت سپنتا شنيديم که جناب شان از مدافعين سرسخت حقوق بشر ميباشند* 
 اموالشان را که با تباهی عمر شيرينشان بحال ما ، و لی هموطنانش که در ايران کشته شدند و يا شکنجه شدند وخوش 

، مگر بشر نبودند؟ که کمی از ان همه بيانيه های اتشين خود ت اورده بودند از نزد شان گرفتندو عرق جبينشان بدس
  .که روبه شرق ميدهند يکبار هم روبه غرب ميدادند که ما هم باور ميکرديم که و اقعا در درد بشر درد مند ميشوند

 از دو وزير براه انداخته اند ميخواهم بگويم  که چرا ما يکیيزانی که اينهمه جار و جنجال را بخاطر عز هو اما ب
 حق جستجو   ردای زير شخصيت هارا در؟ چرا ميکشيم  بيرون خودنظر چپن شخص مورد آستين ازهميشه حق را 

  نميکنيم؟
  .ظالم بودن  و يا مظلوم بودن دفاع ميکنيم؟:  حالتیوی بشکلی نه بشکلی وابسته ايم در هره چرا ما هميشه از کسيکه ب

  چرا همه بديها از ديگران و همه خوبی ها از خوديان؟
  چرا قانون را همچو شمشيری هميشه در مقابل سينه طرف قرار داده وخود در پناه آن به نان و نوالی دست يابيم؟ 

روی منافع و (  بجای شخص و شخص پرستی ما  از قانون و قانونمندی) روشنفکر( چه زمانی قشر تحصيلکرده
  ، دفاع خواهند کرد؟ ) اهدافی خاصی

  
  پايان

  
  
  
   
  


