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قاسم قاسمی

فیض هللا خان جالل کیست؟
فیض هللا خان جالل زمانیکه در زمان حفیظ هللا امین به اتهام وابستگی هایش با طاهر بدخشی و ستم
ملی زندانی شد با کشتمند و الیق و چند تن دیگر آشنا شد .در آنوقت وی تازه از صنف دوازدهم
فارغ شده بود .زمانیکه از زندان رها شد از سیاست توبه کرد و شامل فاکولته حقوق و علوم سیاسی
شد .الحق که محصل پر تالش و سخت کوش بود .ولی با وجودیکه از سیاست توبه گار شده بود.
پیدا کردن موقف استاد در پوهنتون کابل وی را به محیط اکادیمیک آورد و تصور میشد که وی باید
از دنباله روی های کورکورانه سیاست کوردالنه سیاسیون چهل دهه اخیر متنفر و منزجر شده باشد
ولی با توجه به صحبت های انتقادی اش از هر رژیم وی را به چهرۀ مبدل ساخت که ملت ناراضی
از سیاست حکومات دو دهه اخیر به حرف های وی گوش فرا دهد.
هرگاه به عمق صحبت های وی متوجه شوید باز هم وی نه توانسته جوالن فکری خود را از افکار
متعصبانه ستمی و سمتی و زبانی و تعصب کورکورانه رها سازد .وی هم مانند یک تعداد مفتی های
مفت خور که به ناحق تاپه بر جبین هر بی گناهی میزند همه حکومات را همه سیاسیون را به باد
انتقاد چنان می بست که باالی شان تهمت می بست درست مانند ادعای برسمیت شناختن خط دیورند
بوسیله حکومت داکتر غنی و ده ها مثال دیگر.
فیض هللا جالل در دکانچه سیاست امارت نشسته ولی دهنش باز هم موسیقی آزادی بیان جمهوریت
را می نوازد .این حرکاتش ما را به این نتیجه میرساند که یا فیض هللا جالل خیلی آدم ساده لوح است
که حیات خود و فامیلش و حتی یک سمت را به تهدید می افگند ،یا انسان خیلی ماجراجو است و یا
هم هرگز نمی تواند دهنش را مهار کند و هر آنچه بدهانش بیاید بی خریطه گفته باد می کند.
جالل در مسلک خود بدون شک وارد است ،هرگاه دهان خود را محتاطانه مهار میکرد ،و آگاهانه
از افکار ستمی خود را رهایی می بخشید به یقین که هیچ کسی باعث اذیت وی نمی شد.
با این همه آرزومندم این هموطنم بزودی رها و به آغوش خانواده خود برگردد.
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