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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
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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ اپريل ٢۶
  

  !کار اين ملت به بيخ گوشی گفتن و مصلحت نگری به جائی نمی رسد
  

 ، غالم حضرتی آقازيھموطن عز

و در  ی نکته در آن قابل تأمل جدشش. مطالعه کردم "افغان جرمن آنالين"تال در دريچۀ نظريات پور شما را ري اخنظر

 : ً، که ذيال خدمت تان عرض می شود باشدیمخور جواب 

 و بی طرف را، مانند سائر مصلحان و  خواهري خ،صلحُ انسان مکي تان موضع ۀ آخر نوشتًبايشما از شروع تا تقر) اول

 افغانی" دن کيشوت" به رھبری "فارانی" و جدل ميان من و جبھۀ مشترک آقای در قبال بحث خيرخواھان و بی طرفان

تان، نمی دانم چه چيز باعث شد، که  ۀ نوشتً، تقريبا از نصف اما ناگھان؛است و ستايش  که قابل قدرد،ي نموده اارياخت

را ن  می نوشته ھابه شکلی کهبا من تبديل شد، /موضع آرام و مصلحانۀ تان به موضع توأم با پرخاش و ستيزه جوئی به

  . ھم به حساب نياورده ايد کنار سرک  ھای لبلبو فروشۀمطالع خور در

. ابراز می کنيد من نظر مبارک تان را در قبال نوشته ھای ني که جناب شما ا، استیبار) نيھم سوم ديشا (ني دومنيا

 ًقطعا وجود ندارد، ولی تعجب در اين است، که باشد،ن حيشما محترم صح  که نظر آناحتمال. من با شما موافق ھستم

بی مايه و بی ارزش بودن نوشته ھای من ملتفت شده و آن را دو ـ سه باری به قبل  ماه ھا، شايد سال ھا که  محترمشما

را تان گرانبھای وقت من، نه تنھا   باز ھم به خواندن نوشته ھای بی ارزش و در خور لبلبو فروشان چرا،ياد ھم کرده ايد

    ، که سبب ناآرامی و باال رفتن فشار خون خود نيز می گرديد؟دي سازی م کرده و ضايععيضا

آن  فکر می کنم بھترين راه برای نجات شما از عذاب اليم خواندن چتلنامه ھای من، اين خواھد بود، که شما از خواندن

 مبارک تان بی غم می شود و از طرف از شر چرنديات من گوش ھای يک طرف ھا صرف نظر کنيد و با اين کار از

 خواندن لبلبو ۀستي حتا شا"سديد"ديگر مردم ھم از شما نخواھند پرسيد، که وقتی می دانيد و می گوئيد نوشته ھای آقای 

 !" يش ريش صاحبشپمال بد "، چرا اين نوشته ھا را می خوانيد؟ بگذاريد؛ يستفروشان ھم ن

 ونهگني حداقل ااي و باشدي آدم وطن دوست و مردم دوست مکي ی وطن-ی  ملاهګ ناز دي سدیآقا«: دي کنینوشته م) دوم

  ».کنديوانمود م

 تظاھر ی به مردم دوستاي ی من به وطن دوست سبب می شوند را کهالئلی کنم دیه خواھش مناممحترعزيز  از شما من

   .به من و به دوستان و به خوانندگان نظريات تان نيز بگوئيدکنم، 
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 و تقويت حزب  جلب و جذب مردمی که برا، ھستم و گروه و دسته حزب و سازمانای فعال و داراستمداري کدام س منايآ

 ی انتظار کمک مالايم؟ کن ی تظاھر پرستھني و میبه مردم دوستو مکنت  و سازمان خود و برای دست يافتن به قدرت

 از کس  ديگر در بدل انتظاراتاي؟ ظاھر سازی بپردازم، که به  را دارمافراد و نھاد ھای گوناگون داخلی و خارجیاز 

، که تنھا  منکه شخصی مثل ،دو شمی به نظر شما باعث یزي زنم؟ چه چی معوامفريبی ني دست به ای، کساناي

و تا امروز با ھيچ اداره و نھاد دولتی و  مصروف زندگی شخصی و فاميلی خود است و فوقش با ده نفر ھم تماس ندارد،

 رياء و تلبيس و فريب مردمبه تی در کشوری که زندگی می کنم يا جای ديگر ارتباط سياسی و غيرسياسی ندارم غير دول

  چه مطلبی سبب پيدائش اين چنين يک تصوری در ذھن شما محترم شده است؟دست بزنم؟

 من به یوقت. داشته باشدی ات پخش آن ھا انتظاربا  کنند، که انسانی مداي را پی تجارتی کاالتيثي حی ھا وقتشهياند) سوم

 ني دانند، که من تا ھمی شناسند خوب می مکيرا از نزدن  که می از کسانیلي را خني، ا می گويم انسانکيعنوان 

  استفاده نکرده ام، از شماپول و دارائی به نافتي دست اي ی، به جائدني رسی براوسيله ای ۀ به مثابمي ھاشهيامروز از اند

، که او در طول دي را قبول کن و يک ھموطن تان انسانکي بار اگر ھم شده، سخن کي توقع دارم، سانھم به نام يک ان

 در برابر حق و حقيقت ھميشه سر تسليم .عمر خود از ھر نظری زندگی بسيار پاک و ميھن پرستانه ای داشته است

است و می کوشد ھر حمله ای را، از ھر فرود می آورد، ولی در برابر دشمنان حق و حقيقت ھمواره استوار و سربلند 

   !ی که باشد، سپر شودئجا

چون اين دوستی بسيار عميق است، عميق تر از دوستی و عشق نسبت !  مردمانش را دوست دارمافغانستان وًمن واقعا 

دمان نمی توانم، و نمی خواھم ھيچ گونه کم مھری و خيانتی را نسبت به آن مرتکب شوم و مر. به ھر عنصر ديگری

 .شريفش را که به ھيچ وجه و بھانه ای مستحق بی مھری و بدعھدی و بيدادگری و تطاول و خيانت نيستند، فريب بدھم

 يا نيخصوص د  دریگري دی کساي که من ، شودی سبب نمگري ھر افغان داي مسلمان نبودن من ايمسلمان بودن ) مچھار

ی به عنوان يک ارزش اجتماعی جامعه ای که من به نحوی سائر مسائل، به خصوص زمانی که با آن خواھی نخواھ

  . ھنوز ھم با آن ارتباط دارم، ابراز نظر نکنم

تو که دعوای اسالم و اسالميت داری، چرا به اين کار غير اسالمی دست : اگر من از کسی که مسلمان است می پرسم

  :می زنی؛ دو دليل دارد

  . و سائرين متأثر می شويمـ از آن کار نادرست به نحوی از انحاء من١

ـ اين تشبث برای آن نيست که من از نظر دين آنقدر رنج می برم که بايد از او اين سؤال را بکنم، بلکه برای آن است، ٢

  . که واقعيتی را به رخ يک انسان دغلکار کشيده باشم

 ۀ اجاز،ستي شما نني که دیگري دنيد  ھراي اني زردشتاي انيھودي اي انيسوي عني شما درخصوص دی، به گونۀ مثال،وقت

 و سائر اعتقادات خويش را ني دۀ در بار دادننظر ۀ ھم اجازگراني به ددي باد،ي دھیبه خود را مو بحث کردن نظر دادن 

ًيا وقتی شما به خود حق می دھيد که مثال در خصوص ليبراليسم، يا سوسياليسم، يا فاشيسم، يا مارکسيسم، يا . ديبدھ

يا آبسولوتيسم، يا آنارشيسم و سائر مکاتب و انديشه ھای سياسی ـ اجتماعی صحبت و ابراز نظر کنيد، بايد به مائوئيسم، 

ديگران نيز اين حق را اعطاء کنيد، که در باره اعتقادات سياسی يا دينی، يا اعتقادات سياسی ـ دينی و يا برداشت ھای 

 پاکستان و ايران يا چين و جاپان و روسيه و ھند چيزی ۀ ما در باريا وقتی. ھنری ـ فرھنگی شما سخنی بر زبان بياورند

  ! نوشته می کنيم، نبايد اين انتظار را نداشته باشيم، که آن ھا در بارۀ ما چيزی ننويسند

  ! ھم تنيده است؛ که مشکل است کسی خود را از اين تنيدگی و پيوند برھاند؛ امکان ندارده تمام جھان چنان ب
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نديشد، در يک کشوری که سی و شش تا چھل قوم در  بيط در فکر خود باشد، يا ھزاره ای که تنھا به خودازبکی که فق

آن زندگی می کند، مگر امکان دارد؟ امکان ندارد کسی به کار کسی غرض نداشته باشد ـ وقتی اثرات آن کار بر ھمه 

  ! متصور باشد

ً، مثال، وقتی نوشته شد که او با الفاظ درشت و نام "فارانی" آقای من عنوانی» بکوشيم حداقل با خود صادق باشيم«مقالۀ 

 مقالۀ ٢٠١٢در گذشته نيز، آنگھی که من در ماه فبروری . گرفته طی مقاله ای به من تعرض و بی احترامی کرد

قبل از آن . د نوشته ش"فارانی"را نوشتم، مقالۀ من بعد از مقالۀ آقای » حقايق را بايد در واقعيت ھا جست و جو کرد«

مراد از اين تذکر اين است، که در بسياری !  نمی توانيد پيدا کنيد"فارانی" آقای هشما در ھيچ جائی يک نوشته از من علي

  !موارد چيزھائی را می شنويم، پژواک صدای ھای خود ما ھستند

وقتی اعتقاد ھر يک .  چه داريمما در جامعۀ خود يھود و ھندو و زردشتی و عيسوی و سيک و قاديانی و نمی دانم چه و

رده فرھنگ ھای خود شان بگذرد و ديگران را متأثر و خ اعتقادات دينی ـ مذھبی ـ سياسی و حقوقی ۀفراتر از دائر

بسازند، افراد ھر قوم چه به نام يک فرد و چه به نام يک قوم، يا به نام ملت واحدی به نام افغانستان که سبب به وجود 

 ميان آن ھا شده است، حق دارند نظرات دفاعی سازنده و مفيد متحد کنندۀ خويش را برای رفع مشکل آوردن اشتراکاتی

  . ھمگانی و مشترک شان ابراز کنند

  . وظيفۀ ما در چنين شرايطی اين نيست، به نام اشخاص ملی، که تنھا به شر شانی فکر کنيم

مۀ ھستی ما را بسوزاند، بھتر است با گفتن آنچه الزم است، شری را که به مثابۀ آتش زير خاکستر باقی بماند و روزی ھ

  .بار و برای ھميشه، يا با اقدامات ضروری از بين برد با صراحت و شھامت، يک

به اعتقاد من کار ما به پس پس و پچ پچ و با در نظر گرفتن مصلحت ھا، يا با سازش کاری ھای مجتمع ھای دينی ! بلی

به جائی ...) از کرزی ھا و احمدزی ھا وعبدهللا ھا و دوستم ھا و خليلی ھا و( متشکل ـ سياسی موجود غير متشکل و

  . نمی رسد

! ما ملتی ھستيم بی حد مصلحت گرا. مصلحت امر بدی نيست، اما وقتی از حد گذشت، بدون شک مھلک و مخرب است

ه و مصلحت و صبر و توکل توصيه دليل آن در اين است که اخالق ما برخاسته از دين است و دين به گذشت و حوصل

و ما بدبختانه ملتی نيستم، که . ھيچ کدام از اين مقوله ھا بد نيستند، اما حد لزوم و احتياج آن را بايد شناخت. می کند

ھر چند خود را مسلمان می خوانيم و اسالم بر حفظ حد وسط امور . تعادل داشته باشيم و حد وسط امور را اختيار کنيم

  !!  نموده است ـ گذشته از اين که ضوابط را فدای روابط می کنيمتأکيد جدی

ھای غيرقابل انکار و دوست داشتنی ھستند، اما تمسک و بھره گيری از " ارزش"ھمۀ چيزھائی را که در باال نام بردم 

گذشته از اين که زيادش می کشد و کمش . آن ھا، مانند دوائی که مقدارش را دکتر تعيين می کند، بايد به اندازه باشد

نظر من ھمين است، باقی . سودی نمی بخشد، اضرار مختلف و در دراز مدت اثرات کشنده ای را نيز باعث می شوند

  !خود دانيد

زيرا محيط و جامعه . کار نيک و فضيلت تنھا برای خود انسان نيکو کار و صاحب فضيلت نيک پنداشته نمی شود) پنجم

  . می گرد) دلشاد يا آزرده دل(نيز به گونه ای از آن متأثر 

ل منوط ذيلت ھا را ھم به خود انسان ھای رذاگر قرار باشد فضيلت ھا را به خود انسان ھا مربوط بدانيم، چرا نبايد ر

اصل از نظر من، وقتی يک انسان در يک جامعه زندگی می کند، اين است که در برابر ھر دو، ھم فضيلت، که . ندانيم

يلت، که تمھيداتی برای از بين بردن خوشبختی ھمگانی می ذدن به خوشبختی ھمگانی است، و ھم رتمھيداتی برای رسي

يلت ذش مربوط است، اما رداين درست نيست، که گفته شود نيکی يا فضيلت فالن انسان به خو. باشد، بايد موقف گرفت
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ثر گذار است؛ يکی مفاد مادی و معنوی و چرا؟ چون نيکی و بدی به نحوی بر ھمۀ جامعه تأ.  جامعهۀفالن انسان به ھم

ھرعملی که به شکلی جنبۀ . آرامش خاطر و دلشادی ھمگانی می آورد و ديگری اضرار گوناگون و آزرده دلی ھمگانی

  ! قاق تمجيد يا تقبيح ھمگانی را پيدا می کندحعام گرفت، است

 زھردار و بی زھر، سياه و سرخ و سبز می بينی که زنبوران نيشدار و بی نيش و! به لحاظ خدا، بس است) ششم

ساخته اند، حداقل شما از اخالق " پکو"به من ھجوم آورده اند و مرا " گاوزنبور"وزوزکنان از چھار طرف به قومانده 

بيشتر از اين تاب و توان شنيدن تھديد و چنگ و دندان نشان دادن، . اسالمی تان کار گرفته و به من مسکين رحم کنيد

 !!عذر مرا بپذير؛ ببخش. انب شما را ندارمآنھم از ج

٢۴/٠۴/٢٠١٧  

 


