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  سيدھاشم سديد

 ٢٠١۴ مارچ ٣٠
 

  !خر خودتان ھستيد
برند که  کار میه رود، در برابر کسانی ب اين عبارت را معموالً انسان ھای ھوشمند، زمانی که حوصلۀ شان سر می

  . کنند ته و نادانسته به ھوشمندی و ذکاوت آنھا به شکل غير مستقيم توھين میدانس

رود مرتکب جرم يا  در اتاق تحقيق در زندان، دو يا سه نفر مصروف تحقيق و پرس و جو از کسی ھستند که گمان می

  .  جنايتی شده است

راف کند و بپذيرد که کاری خالف انجام داده گويند اعت بازرسان، طبق معمول انتظار دارند که متھم به آنچه آنھا می

يکی از اين راه ھا اين است که يکی . شود کار برده میه طبيعيست که برای گرفتن اعتراف راه ھای گوناگونی ب. است

کند، با ماليمت  که رفيقانش با خشونت و درشتی تمام با متھم برخورد می گونۀ مثال، درحالیه از چند نفر بازرس، ب

  . دھد پردازد و به او وعدۀ کمک و مساعدت، حتی رھائی کامل از آن مخمصه را می ل باور به نصيحت متھم میغيرقاب

  . ھمۀ اين مھربانی ھا از برای آن است که متھم را فريب بدھند و از او، جرمی از او سر زده باشد يا نه، اعتراف بگيرند

شخص ساده و خوش باوری باشد، اگر مرتکب جرمی ھم خصوص زمانی که متھم ه پرواضح است که بعضی اوقات، ب

کند و بازرسان که به مقصد رسيده اند متھم را با يک عالم اميدی که شايد  نشده باشد، اين تدليس و تلبيس کار خود را می

  .روند گذارند و می در آخرت ھم عملی نشود، تنھا می

را که به ارتباط " يکجا با افراط گرائی مبارزه کنيم: بلروحانی در کا: "رفتم و گزارشی. سی.بی.ديروز به صفحۀ بی

  . جشن جھانی نوروز تھيه شده بود، بعد از دو روز، مرور کردم

 بسيار خصمانه ای که در عمل پاکستان و ايران در برابر ما اتخاذ نموده اند مرا ای کشور و موقفبرداشت من از قضاي

حظه ای به ديپلوماسی و ادب و اخالق داشته باشم گفتم خر خودتان ھستيد و که مال به ياد اين عبارت انداخت و بدون اين

 درست در ھمين روز به اين فکر افتادم که تحت ھمين عنوان اين واقعيت را که اين دو کشور در زبان يک چيز می

ده است، با ھمين کنند، اگرچه ده ھا ھزار بار در اين رابطه از ھزار قلم نوشته ش گويند و در عمل چيز ديگری می

  . بار ديگر از نظر خوانندگان اين قلم بگذرانم عنوان درشت، ولی بجا، يک

کنم ما، ھر يک از ما، اين حق را داريم که، اگر  خاطر انتخاب عنوان باال مرا مالمت نکنيد، چرا که من فکر میه اميد ب

خوانند،  الح عام، نادان و کم عقل و کند ذھن میالزم افتد، در برابر کسانی که غير مستقيم ما را مانند خر، به اصط

  .کار ببنديمه ھمين عبارت و تصور را ب

 پيش بگيرند و کشورھای منطقه بايد به تقليد از بھار، اعتدال را«: گويد ـ می. سی.بی.آقای روحانی ـ نقل از صفحۀ بی

ھای شان، از دولت ھای خود   اساس سنت ملت نوروز بايد بهۀھا در حوز  سران دولت.ی مبارزه کنندئيکجا با افراط گرا
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 نياکان خود در ۀرھبران منطقه بايد به شيو.  غبار روبی کنند و قھر و کينه را دور سازند و ھمزيستی را تقويت کنند

يد به تقليد از سيرت نوروز که صورتش از نسيم بھاری خوش ئبيا. بدھند) عيدی ـ از من(نوروز به ملت خود عيدانه 

تدال امروز ندای اع... ه و رسم اعتدال در پيش گيريم که اعتدال محدود به شعار يک شخص و يک کشور نيستاست، را

شود که قربانی جنگ و افراطيت بوده و بارھا  نوروز امسال در کشوری جشن گرفته می. ی دعوت به صلح استئگرا

.  کرده استءون آورده و استقالل خود را احيای ايستاده و چون ققنوس سر از زير خاک بيرئگرا  در مقابله با افراط

ی را ئ نظير از ھمکاری منطقه ای بی توانند بر اساس سنت نوروز و بر مبنای منافع مشترک، تجربه کشورھای منطقه می

 ».سامان دھند

يار انسانی وقتی به ظاھر کلمات نگاه کنيم و محتوای جمالت را به بررسی بگيريم، حقا که ھر کلمه زيبا و ھر جمله بس

خصوص در ه و خوش آيند ھستند، اما آيا ايران واقعاً به اين گفته ھا باور دارد و خواھان آن است که در منطقه، ب

وجود بيايد؟ صلحی که ھر يک، ھم افغانستان ھم ايران و ديگران، بتوانند در پرتو آن خواسته ھای ه افغانستان، صلح ب

  . عمل بپوشانند و پيرو و برده و بندۀ ديگری نباشندملی ـ انسانی ـ جھانی خويش را جامۀ 

دليل اين که اين مقاله طوالنی و ه کنم؛ ب در مورد ايران و دوگانگی در گفتار و کردار ايشان تنھا به يک مثال اکتفأ می

  :خسته کن نشود

آن در مسير دريای بند سلما که بيشتر از سی و پنج سال پيش، در زمان محمد داوود خان مرحوم طرح و ساختمان 

ھريرود  در ھمان زمان آغاز شد و کار اعمار آن تا کودتای ننگين ھفت ثور در حدود سی در صد به اکمال رسيده بود و 

خواھد با کمک ھشتاد ميليون دالری بالعوض به افغانستان آن را به پايۀ اکمال برساند، چندين بار  اينک کشور ھند می

آيادی ايران قرار گرفته و تخريب شده است، صرف ۀ يت اسالمی تا امروز مورد حملاز زمان استقرار حاکميت جمع

که از رفتن تقريباً تمام آب اين دريا به ايران جلو گيری نشود ـ قسمتی از آب اين دريا بعد از خروج از مرز  برای اين

توان با آن اخالق و سياستی که آن  میاما ترکمنستان را ن. رود ھای افغانستان به ايران و قسمتی ھم به ترکمنستان می

  .کشور و سياستمداران آن دارند، متھم به اين کار شرمگين کرد

کند، ما آنقدر احمق ھستيم که اين حرکت  آيا اين کار ايران با اين گفتار روحانی تطابق دارد؟ روحانی چه فکر می

! ما احمق نيستيم، آقای روحانی! شود ر استنباط میآشکار ايران را نمی بينيم و نمی فھميم؟ از سخنان روحانی ھمينطو

  ! رين زبانی ھا تعلق به شما دارد؛ نه به مايحمق باوجود ظرافت ھا و شابلکه 

نام برق مستفيد شوند و شکم گرسنۀ شان سير ه گاه نخواسته ايد بخشی از مردم اين کشور از نعمت بزرگی ب شما ھيچ

تواند برای صدھا ھزار خانواده برق توليد کند و صد ھا  لی بندی را که میزنيد؛ و شما از ھمکاری حرف می. گردد

  ! ھمکاری؟: گوئيد به ھمين می. کنيد  نوکران تان تخريب میۀوسيله مشکل ديگر مردم را حل نمايد ب

توانيم از آب اين بند در عرصۀ کشاورزی کار بگيريم و حداقل بخشی از مردم کشور خويش را از گرسنگی  ما می

   ؟!ھمکاری: گوئيد به ھمين می. گيريد نجات بدھيم، اما شما با جلوگيری از احداث بند نان اين مردم را از دھن شان می

شما حتی به !  با ما که شما آن را با ما به راه انداخته ايددشمنی و افراطيت و جنگ پنھان: گوئيم ما به اين کار شما می

اين گفتۀ خود تان باور نداريد که چون ققنوس سر از زير خاکستر برآوردن اين ملت شايد روزی ھمانگونه که در برابر 

ويند که گما بشده ھا متجاوز خرد و بزرگ ايستاده شد در برابر شما ھم ايستاده شود و نه کرزی وار که سديد وار به 

ی به چشم ما نگاه خواھيد کرد، اگر ئ؟؟ آن وقت با چه روآقای روحانی مگر اين شما نبوديد که به ما اين جفأ ھا را کرديد

زنيد، ملبس  بوديد که واقعاً به اخالق الھی، ھمانگونه که از داشتن آن حرف می و اگر مردی می. سياستمدار نمی بوديد

  ...نام و بهه بوديد؛ نه به ظاھر و ب می

  :و اما در مورد سخنان ممنون حسين، رئيس جمھور پاکستان بايد گفت که
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گذشته از آنچه در طول چندين دھه گذشت، طی اين ! کمی از خدا بترسيد و از مردم شريف جھان حيأ کنيد! آقای حسين«

، حمله به دفتر انتخابات در داراالمان ده روز از حملۀ وحشيانه به ھوتل سرينا گرفته تا حمله به مرکز ثبت نام سربازان

و حملۀ يک يا دو ساعت پيش به دفتر انتخابات در پشتون کوت پلچرخی ـ يکی از دوستان در تيلفونی که دو يک ساعت 

نام ريشه ھای صلح در غرب کابل و حملۀ ه سسۀ غير دولتی بؤپيش از کابل به من نمود اين خبر را داد، حمله به م

، ده حمله در ...انتحاری در کندز، حملۀ انتحاری در شھر اسعدآباد کنروۀ ن حمله در ھمين منطقه، حملبعدی يعنی دومي

  . طول ده روز، نظر کنيد

به ھر يک .  که در حملۀ ھوتل سرينا ھمراه با پدر و شوھر شان کشته شدند نظر کنيدیبه آن دو کودک خرد سال و مادر

ھر کدام اين ھا پدر و مادر و دختر و پسر و زن و . ينا کشته شدند نظر کنيداز آن نه نفری که طی حمله به ھوتل سر

  ! و به کسانی که در سائر حمالت کشته شده اند. شوھری داشتند

قای حسين، ادعای آن را داريد، بفرمائيد که آاگر ھمسايۀ نيک چنين است، که شما، . آيا ھمسايگی نيک ھمين است

   بود؟ھمسايۀ بد چگونه و کدام خواھد

چرا که نه ما . گونه مشترکات با شما نداريم لۀ نوروز بگذريم، ما ھيچأر نيک ديده شود و اگر تنھا از مسامروز اگ

  ! و رو و متقلب و فريب کار و دروغگوی ھم نيستيمد. تروريست ھستيم و نه تروريست پرور

چون ما .) و ھم پروردۀ دست شماستبرای اين که ا. کرزی در حساب نيست(قول و عمل ما ھميشه يکی بوده است 

کشوری که به صلح نياز . شود صلحی که از طرف شما برھم زده شده است و برھم زده می. واقعاً به صلح نياز داريم

  ! کند داشته باشد، ھميشه برای دست يافتن به صلح صادقانه عمل می

کنند  بش و لشکر تندروی که واضح اعالم میطالب و حقانی و چندين حرکت و جن. بن الدن در خاک پاکستان پيدا شد

شوند و به خاک  که ما با جمھوری در ھر کجای دنيا که ھست مشکل داريم از خاک پاکستان تمويل و تجھيز می

کجای اينکار به . حکمتيار را شما زير پر و بال گرفته ايد. گردند کشورھای ديگر از جمله به خاک افغانستان اعزام می

  ! گی نيک شباھت دارد؟ ھمين است حمايت شما از کوشش ھا به سوی صلح؟دوستی و ھمساي

کنيم که شما در عمل دست از مداخله در امور  ما به حرف ھای اينسانی شما، ھم پاکستان و ھم ايران، وقتی باور می

 امنيت و تأمين صلح کشور ما برداريد و مانند دولت ھند با صداقت و شريفانه به ما در امر بازسازی و نوسازی و ايجاد

  !"خر خودتان ھستيد، نه ما: "در غير آن ھمانگونه که گفتم. ھمکاری جدی کنيد

کند و  و کرزی ھم با سادگی يک انسان کم عمق حرف ھای شما را باور کرده شما را برای تجليل اين جشن دعوت می

 زيبا و فرصتی است تا با ۀن نوروز بھانبرای ما افغانھا، جش: "نمايد مقام خواھر و برادر را برای شما اعطا می

ی توسعه و تعميق زمينه ھای  خود جمع شويم تا با مشترکات تمدنی و تاريخی خود آشنا شويم و برابرادران و خواھران

؛ بدون اين که فکر کند، مانند يک ".ی ھاستئ سرزمين ھای ما در گرو اين ھمگراۀآيند. ی بکوشيمئی و منطقه ئھمگرا

ھر ساعت و ھر روز در کشور ما ده ھا خانواده در سوگ !! کدام عيد!! حساس و با عاطفه، که کدام جشنافغان با ا

دعوای پاکی و صداقت و درست کاری را !  جشن می گيرد آقا،خراشند و اين  کنند و رو می مرگ عزيزان شان مو می

غل و تروريست پرور را کدام عقل باور نشستن مردمان درست کار و درست پندار با مردمان دروغگو و د! ھم دارند

  !خواھد کرد؟

گرائی يعنی ھم. را به درستی نمی داند" گرائیھم"شايد ھم کرزی يا کسی که آن بيانيه را برايش نوشته است معنی کلمۀ 

گروه و ھمگام بودن با کسی يا  به يک ديگر، يعنی ھمگرايش مشابه با ھم داشتن، يعنی پيوستگی اجزای يک مجموعه

  . سانیک
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سؤال من از کرزی اين است که کدام تروريست  زير پر و بال و زير حمايت شما قرار گرفته است  و حمايت و تمويل و 

  خوانيد؟ شود که خود را در پيوند با پاکستان اجزای يک مجموعه می تجھيز می

ی يکی بودن با پاکستان را کنيد؛ چرا که ملت افغان ھيچگاھی ادعائ ممکن شما از آنچه خودتان ھستيد، صحبت می

  . ندارد

 نداريم و از ھيچ تروريستی حمايت »ترورستان«کنيم که ما ھيچ شباھتی با  ما با صراحت و با صدای بلند اعالم می

  . نکرده ايم و حمايت نمی کنيم

خواھيم  میه نو ما با ھيچ سياستمدار ايرانی و پاکستانی، تا زمانی که اين ھا چنين ھستند، نه ھمگرائی داريم و 

  ." کند ھمجنس با ھمجنس پرواز: "شعار مردم ما ھمواره اين است که. ھمگرائی داشته باشيم

 اين را ھم خدا می. و ما، ملت افغانستان، به ھيچ صورت با سياستمداران ايرانی و سياستمداران پاکستانی ھمجنس نيستيم

  !!داند و ھم بنده ھای شريف و خوش قلب خدا
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