
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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 جوالی ٠١
  

  ، سيليی بر روی مردم دردمند ما"دکتر حقوق"نامه ھای 
، نويسنده ای از "صمد بھرنگی"وان  منتشرۀ شادرۀمتنی که کمی برجسته تر و تيره تر نوشته شده است، قسمتی از نام

نام ايران می باشد، که به يکی از  بميان نويسندگان روشنفکر، مترقی، با احساس، با عاطفه، شريف و انسانگرای

ارقام نموده و من آن را  به ارتباط نوشته ھائی از چند انسان تحصيلکرده و صاحب مدارک " اکبر نژاد"دوستانش به نام 

 انتظاراتی که از ايشان می رود به حمايت خشن ۀوشن و صاحب ضمير، که با تأسف و خالف ھمًعالی و ظاھرا ر

ترين، بی سوادترين، بی منطق ترين و خونخوارترين انسان ھائی که کشور ما را از بيشتر از دو دھه به بدترين بحران 

ند، انسان ھائی که خود را طالب و بندگان ھا سوق داده و ھر روز ماتمی بر ماتم و دردی بر درد ھای مردم ما می افزاي

  .  انسان ھا می نامند، برخاسته اندۀراستين، و به تبع آن، جانشين خدا بر روی زمين و مالک نفس ھم

شادروان صمد بھرنگی با تشخيص بسيار مناسب و بجای خود از اين گونه تحصيلکرده ھای بی تحصيل و انسان ھای 

  :يسدناانسان به دوستش چنين می نو

اما باز بايد به طور متفرقه امتحانات درس و کالس را بگذرانی و آن يک تکه کاغذ بی ارزش را که نامش ديپلم "... 

بعد ھم بايد و بايد دنبال مطالعۀ آزاد و کتاب خواندن را بگيری و ھميشه ياد . يا ليسانس يا دکتراست، بدست بياوری

پيدا نمی  سانسيه يا دکتر شدن آدم با سواد نمی شود و شعور اجتماعی چون با ديپلمه و لي.بگيری وھميشه بخوانی

البته اگر قصد داری راحت و . تو اگر شعور و فھم اجتماعی داشته باشی، در ھمه کاری مفيد جامعه خواھی بود. کند

نه و زندگی بی درد سر زندگی کنی و از جامعه و مردم و از درد ھای اجتماعی بی خبر بمانی و فقط برای خودت خا

کافی است بی اندازه متملق باشی، ھميشه کاله سر مردم بگذاری، از حق رو . راحتی درست کنی، کارت آسان است

بگردانی و مثل گوسفند سرت را پائين بيندازی و شاش خودت را بو کنی تا زندگی راحت و پول بی حساب گيرت 

  ] پورتال- نقل قول  ويراستاری نشده است[ -..."بيايد

نه ) البته نه ھميشه و در مورد ھر فردی(ربه نشان داده است و واقعيت ھم ھمين است، که ديپلمه و ليسانسيه و دکترا تج

 انسانی و تعھد ۀبا سواد و انسان می سازد و نه راھی است يگانه و قطعی برای رشد شعور اجتماعی و احساس و عاطف

ست کاری و دوری از گناه و اجتناب از فساد ھای رنگارنگ و نسبت به راستی و حقيقت و نوع دوستی و عدالت و در

  . نفاق و دوئی گری و جھالت پروری و جنگ
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 و صد ھا دوست ورفيق و ھمفکر و ھمنظر و ھمسنگر اين ھا ـ و به ھمين جناب "عبدهللا" و "احمدزی" و "کرزی"به 

م مال عمر، رھبر گروه خونريز و جاھل طالب دکتر حقوق و حمايت وی از طالب، و آن استاد استادانی که بوسه بر چش

می زند، يا کسان ديگری از اين دسته يا صنف، که با يافتن ھر فرصتی آشکار و پنھان به پشتيبانی از ناپذيرفتنی ترين 

ناپذيرفتنی ھا و بدترين منابع شر و فساد و دشمنی و جنگ بر می خيزند ـ نگاه کنيد و ببينيد که ھمه دارای ديپلم و 

يسانس و دکترا ھستند؛ و به کشوری که اسير پنجۀ ھولناک فقر و خفقان و درشتخوئی و فساد و بی عدالتی و جنگ ل

  . است

کار ما امروز به ...  و"مزاری" و آخوند "ربانی" وشيخ "يونس خالص" مرد؛ ھمچنان مال "محمد نبی محمدی"مال 

ر قرار چنان می بود، که ديپلوم و ليسانس و دکترا در ھر حالتی اک. دست ديپلمه ھا و ليسانسه ھا و دکتر ھا افتاده است

انسان و باسواد می ساخت، احساس و عاطفه و وجدان انسان را بيدار می کرد، اخالق انسان ھا را تطھير می نمود و 

 ھای مدرسه شعور و مسؤوليت ھای اجتماعی انسان ھا را باال می برد و سبب پاکيزگی می شد، بايد با از بين رفتن مال

يد، نه فرو می غلترفته و حوزه ديده و عمامه به سر و روی کار آمدن اين ھمه ليسانسه و دکتر نه اشکی ديگر از چشمی 

ديگر فرياد حزن انگيزی شنيده می شد، نه جوی ھای خون در کشور ما و در جھان جريان می يافت، نه تفرقه و دشمنی 

.  نه بی عدالتی و فساد و کشمکشی بر سر قدرت در کشور وجود می داشتو جنگی بر زندگی ما سايه می گسترد و

 و "ربانی" و "مجددی" و "دوستم" و "حکمتيار"زندگی، مانند آن روز ھائی که ھمکيشان و ھم سنخان طالب ــ 

دارای  محشری در کابل برپا کردند ــ با موجوديت افرادی که "نجيب" و امثالھم بعد از سقوط "مزاری" و "مسعود"

حشتناک و کشور ما ھنوز ھم ھمان صحرای وکه رفت، ھنوز ھم  که بود و چنان ديپلمه و ليسانسه و دکترا ھستند، چنان

  .  ھفتاد بودۀمحشر است، که با آمدن به اصطالح مجاھدين به کابل در اوائل دھ

ت، که ھمه، زن و مرد و صغير و  زنده ای از انسان ھای درنده و خونريز و جاھل و خودکامه و مستبد اسۀطالب نمون

گروھی که ھيچ انسانی، به خصوص انسان . کبير، شاھد جھنمی ساخته شده به دست او در کشور خود بوديم و ھستيم

 باز و دموکرات، در عصر حاضر آرزوی به قدرت ۀھای بامعرفت، مترقی، انسانگرا، جويندۀ آزادی و حامی يک جامع

د کرد؛ چون می دانند، که حاصل نظام ھای استبدادی و خودکامه چيزی نيست غير نھرسيدن آن را در کشور خود نخوا

تھی شدن از آرزو و شوق سازندگی، دست کشيدن از کار و : از بدبختی و ذلت و خواری و نفرت و ترس؛ و به تبع آن

 و به قول ماکسيم ...تالش، بی رنگ شدن زندگی و رو به نزول و افول رفتن طراوت و شادی و تحرک و سرزندگی و

؛ که نه سکوت رضايت است، نه سکوت توطئه، نه سکوت توافق، نه سکوت "در سکوت زيستن و رنج بردن"گورگی 

ِشرم عالم در برابرجاھل، نه سکوت مردگان، بلکه سکوتی است ناشی از ترس زندگان از انسان ھای خودسر خودمحور  ِ
  . خودراضیبی منطق و خونريز و خودکامه و از ۀ شرارت پيش

 به مثابۀ مشت نمونۀ خروار "ماللی موسی نظام"محک درستی سخن شادروان بھرنگی، دکتر حقوق مورد نظر خانم 

است، که بايد، اگر داشتن سند و مدرک تحصيل ھميشه و در ھر موردی اثری بر اخالق و تربيت و عاطفه و وجدان 

ًپيشرفته و قانونمند و آزاد و دموکرات و نسبتا انسانی غرب آدم را سر عقل انسان می داشت، و زندگی در يک محيط 

می آورد و انسان می ساخت، با چنان نامردمی با سيلی بر روی ميليون ھا انسان مرارت کشيده و ناراض از طالب در 

شت نامه می نويسد و از اما می بينيم که چگونه اين دکتر حقوق عاشقانه و با سرسختی تمام نامه پ. کشور ما نمی زد

طالب با ھمه جھالت و خودکامگی و جنايات، و با ھمه سرسپرگی ھايش به دشمنان ميھن و مردم ما دفاع می کند و در 

جھانی که ملت ھا از جھل و جاھل، از کھنه و کھنه پرست و کھنه پرستی و از استبداد و اقتدارگرائی و خشونت و 

، که رھبر ھم قانون است، ھم مجری قانون و ھم قاضی، فاصله می گيرند و در پی حکومت ھای دين بنياد و مطلق گرا
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رشد دانش و رستگاری و تحول و تکامل و آزادی و زندگی بھتر و سازندگی و توسعۀ سياسی ـ اقتصادی ـ فرھنگی ـ 

  . انی ترغيب می کنداجتماعی ھستند، ما را به داشتن يک حکومت قرون وسطائی خيلی ھا بدتر از رژيم آخند ھای اير

با اين مختصر از آنچه می توان ھزاران صفحه را سياه کرد و شرح کلمه به کلمه از درد ھای بی پايان و جانکاه 

مردمان سرزمين خويش را طی چھار دھه، به خصوص شرح زندگی غم انگيز و خونين مردمان سرزمين خويش را در 

سال پر از ضجه و فرياد و خون و ويرانی تاريخ کشور و ھمداستان شدن دوران سياه امارت طالبانی و کمابيش شانزده 

  : ارباب تحصيل و مدرک با اين وحشيان خونريز بيان نمود، به مصداق اين سخن که

  م ھيچفتگفتم که الف، گفت دگر گ

  در خانه اگر کس است يک حرف بس است

ه از ا به پايان رسانيده به مثابه گلدکترا در ھمين جسخن را در مورد طالبان نکتائی پوش و صاحب ديپلم و ليسانس و 

کسانی که نشر نظريات چنين مار ھای زھرآگين، ولی خوش خط و خال را در سايت ھای خويش مساعد می سازند، 

  :سخنی چند عرض می دارم

نديده و انسانی سايت ھای انترنتيی که خود را دارای عقل سليم، دوستدار علم و دانش و ترقی و تجدد و سنت ھای پس

می خوانند، چگونه در کشمکش ھای ... غرب و حامی انسان و انسانيت، عقالنی شدن زندگی و سياست، تکثرگرائی و

قلمی ميان تندروان ضد آزادی ھای سياسی ـ اجتماعی و روشنفکران طرفدار تغيير و تحول و برابری انسان ھا و 

رائی و حکومت دينی ھستند، در کنار گروه اول می ايستند و تعھدی را پيدائش انديشه ھای جديد سياسی، مخالف اقتدارگ

که در قبال انسانيت و علم و مردم و کشور و عدالت دارند فراموش می کنند و به نشر مقاله ھای قابل نکوھش، گاھی ھم 

ود را در زمرۀ سرآمد اقدام می کنند؛ سايت ھائی که اکثريت نويسندگان آن خ" برگزيده"و " انتخابی"در ستون مقاالت 

روشنفکران عصر و عاقالن دوران و آزادی خواھان و متجددين و دموکرات ھای زمان به حساب می آورند، آيا نمی 

  دانند که چنين مقاالتی با چه انگيزه ھا و نياتی نوشته می شوند و چه اثرات منفی بر اذھان مردم ما دارند؟ 

" کابل پرس"و " دعوت"اينترنتی، که بر سايت ھای اينترنتی ديگری، مثل ًمن، شخصا، نمی دانم که اين سايت ھای 

، به نام سايت ھای غير مردمی و مبتذل می تازند و خود را جدا و متمايز از آن ھا می دانند، با نشر چنين مقاالتی ...و

  چگونه خود را متباين از سايت ھای ياد شده می دانند و می خوانند؟

البته در اين صورت ديگر من و ": در ادامۀ برش باال از نامۀ خود به آن دوستش نوشته می کندشادروان صمد بھرنگی 

 -نقل قول  ويراستاری نشده است[  ..."تو ھيچ ارتباطی با ھم نداريم، بعالوه تو دشمن من خواھی بود و من دشمن تو

  ]پورتال

ستيضاح قوۀ مجريه توسط مجمع قانون گذاری را که در فکر حکومت قانون و تفکيک قواء است و حق ا چرا؟ چون، آن

که به نمايندگی مردم عمل می کند و خدمت به مردم را يکی از اولويت ھای اساسی سياست و نظام خوب و مردمی می 

داند و طرفدار مشارکت سياسی ھمۀ آحاد ملت در امور عمومی در مفھوم گستردۀ آن است و در فکر پيشرفت و آبادی و 

دی انديشه و عقيده می باشد و می خواھد کشورش را آباد و مردمش را شاد ببيند، ھيچ گاھی با کسانی که از رفاه و آزا

نظام ھای توتاليتير و آزادی کش، که تحمل اپوزيسيون را به ھيچ شکلی ندارند و جامعه را به نام دين و خدا به بندگی و 

ر ھستند و با انسان گرائی و جامعۀ مدنی و جامعۀ رفاه و بردگی می کشانند و مخالف نھاد ھای دموکراتيک در کشو

درس و تعليم و مدرنيته ناسازگار می باشد و نصف جامعه را فاقد ھوش و فاقد حق و آزادی و زيستن مانند يک انسان 

صاحب حق و حقوق می دانند و کار شان تروريست پروری و بمب گذاری و انتحار و انفجار و کشتن است، نه دوستی 

  !  دارند و نه ھمکاری و رفاقت؛ حتا اگر سايت ھای شان تا ابد بی خط و خبر، و بی مضمون و مقاله باقی بماند
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نوشته ھای خوب و سازنده و مفيد که به منظور گره گشائی . ناشر را از روی نوشته ھائی که نشر می کند، بايد شناخت

 و رھنمود ھای نيکو در يک سايت نشر می شود، نشان از از معضل مردم و کشور و دادن آگاھی ھای سالم و سازنده

  .درونمايۀ اخالقی و تقبل مسؤوليت ملی ـ ايمانی آن سايت در برابر جامعه دارد

سايتی که از صلح و آشتی سخن می گويد و تبليغ وحدت می کند، ھيچ وقت، به طور نمونه و مثال، به نشر نوشته ای 

الفاط و کلماتی نھفته در ھزار پوشش به تشديد نفاق و دشمنی بپردازد و به دفاع از يک اقدام نمی کند که نويسندۀ آن با 

. قوم يا قبيله و زبان و يک فرد، در جامعه ای که به ده ھا قوم و قبيله و زبان و فکر و انديشه وجود دارد، دست بزند

می تواند مصدر خدمت واقعی به مردم و چنين سايتی می تواند منبع مصروف شدن مردم شود، اما ھيچ گاھی نه تنھا ن

کشورش گردد، که دير يا زود پرده از چھرۀ واقعی گردانندگان آن، اگر از اين سياست ناباب دست برندارند، برخواھد 

  . افتيد

گردانندگان چنين سايت ھا بايد بدانند، که ميزان رشد آگاھی و خرد انسان ھای جامعۀ ما رو به فزونی است و زمانی 

پس بھتر است قبل آن که . اھد گذشت، که انگشت ھای انتقاد مردم يکی پس از ديگری به سوی آن ھا بلند خواھد شدنخو

آن روز بيايد، جلو نشر نوشته ھای ناباب و مضر و گمراه کنند را در سايت ھای خويش بگيرند و بدانند که آزادی بيان و 

 !! ر آزادی را بکنيمعمل ھيچ وقت بدين معنی نيست، که به نام آزادی گو
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