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  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

  ٢٠١۴ اگست ٠٢
  

  ،"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"خدمت مسؤولين محترم پورتال 
  

فکر نمی کنم نيازی برای توضيح اين مطلب که اين ماشين بايد شکسته شود و اين سيستم بايد عوض گردد، وجود 

اما فراموش نشود که با از بين رفتن اين ماشين، برای پيشبرد تمام برنامه ھای سياسی ـ اقتصادی ـ . داشته باشد

اجتماعی ـ فرھنگی ـ نظامی ـ بين المللی خود، ما نياز به ماشين ديگری خواھيم داشت؛ و اگر اين ماشين وجود 

  . ھای خوب و انسانی ما از بين خواھند رفت آرزو ھا و اميدۀ تالش ھا، ھمۀنداشته باشد، ھمه چيز، ھم

به نظر من، اگر آزادی داشتن و ارائۀ نظری را داشته باشم، بھتر است اول ماشينی را که ما در نظر داريم بسازيم، 

  .و بعد از آن به تخريب ماشين موجود بپردازيم

 می کند و آب می دھد تخم می پاشد و ماله. دھقانی را در نظر بگيريد که قطعه زمينی را با وسائل سنتی قلبه می کند

ندم پخته می شود با داس درو کرده خرمن می کند و با گاو و چپر و شاخی آن را از کاه جدا کرده به گو زمانی که 

وسيلۀ مرکب به آسياب می رساند و در آسياب آبيی که ھزاران نسل پيش از خودش به آرد کردن کندم پرداخته اند، 

  . ی کندکندمش را آرد م

در اين جا شما برای کدام کار اولويت قائل . من ھم آرزو دارم که اين سيستم کھنۀ دوران بابای آدم از بين برود

خواھيد شد؟ آيا اول بيل و گاوآھن و داس و چپر و شاخی و مرکب و آسياب آبی را که وسايل کار دھقان مورد نظر 

برای آن " کامباين"که اين وسايل را از بين ببريد يک ماشين   اينما را تشکيل می دھد از بين می بريد، يا پيش از

  مرد بدبخت و بينوا فراھم می نمائيد و او را برای استفاده از اين ماشين  آموزش می دھيد؟

جای ماشين موجود صد در صد ھم احساس می کنم و ھم تأئيد می نمايم، ه من ضرورت وجود چنين يک ماشينی را ب

 است که ما گذشته از آشنائی به طرز کار و کم و کيف ماشين مورد نظر خويش، به داشتن اين ماشين اما واقعيت اين

  .و داشتن آگاھی از حفظ و مراقبت آن نيز احتياج داريم

 بدی ھا، برای داشتن يک ۀدر جھان امروز اھميت آگاھی و علم به آنچه برای ما خوب است، ھمراه با شناخت ھم

نه، عاری از استثمار و استعمار، مستقل و حاکم بودن به سرنوشت خويش، اگر اشتباه نکنم، زندگی انسانی، عادال

 انسان ھای مانند من و شما است، منتھا به نظر من، تنھا انديشه ھا و تالش ھای من و شما يا يک تعداد ۀآرزوی ھم

انسانی سرمايه داری، در حال محدود انسان ھای بادرد، درست کار، مترقی، مخالف بی عدالتی ھا و نظام غير

  .حاضر، برای نصب ماشين مورد نظر من و شما به جای ماشينی که بايد شکسته شود، کافی نيست
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ديگران، از ظاھر و داوود و تره کی و حفيظ و کارمل و مجددی و ربانی و . به وضعيت تشکيالتی خود نگاه کنيد

ا مقايسه نمی کنم، چون به گفتار تان باور دارم، باوجودی که گاه شما را با آن ھ طالب و کرزی، کسانی که من ھيچ

تنھا . ھنوز از کار عملی حکومت داری تان تجربه ای در دست نيست، ھمه ھم تجربه کرده اند و ھم تجربه شده اند

  نه در قدرت بودند و نه مردم از آن ھا و کار حکومت داری شان٢١ و ٢٠کسانی که در اين کشور و طی سده ھای 

برای شفاف صحبت کردن خود پيش از پيش معذرت می خواھم و شما ھم ھمين حاال . تجربه ای دارند، شما ھستيد

شما وقتی قادر نيستيد اين بيست تکه و پارچه را با ھم يکی کنيد، چگونه . عمالً به بيست تکه و پارچه تبديل شده ايد

  ان را با ھم يکی کنيد؟ دمی توانيد اين ملت آشفته و سرگر

له و مشکل و مردم بی عالقه به سرنوشت شان، تنھا يک گروپ نمی تواند آزاد و آباد أافغانستان را با اين ھمه مس

  . ۀ مردم اين کشور نياز دارد به نيروی ھمآباد ساختن و آزاد کردن افغانستان. کند و عدالت را در آن بر قرار سازد

ر و برای پاسداری از تغييری که ما طالب آن ھستيم، و اگر روزی قادر به بميان آوردن آن ھمۀ مردم بايد برای تغيي

من و شما ھا ـ ھمۀ . شديم، بايد آگاھانه و از روی ميل و شناخت عميق ضرورت اين تغيير، در کنار ھم قرار گيرند

  . ر خود نداريمما ـ به خوبی می دانيم که ما اين نيروی عظيم و کارآ و مورد نياز را در کنا

من . من نمی خواھم خود را فريب بدھم؛ ھمچنين نمی خواھم با سخنی که ھيچ درست نيست، ديگران را فريب بدھم

اگر .  تفکر، يک عمل و يک رويداد می تواند سرنوشت ملت ھا را تغيير بدھدزفکر می کنم که يک انديشه، يک طر

کار برده شود، من يقين دارم که نتيجۀ آن ه مناسب، برای تغييری ب درست، معقول، کارآ، به وقت و با لوازم ۀانديش

  . به سود ما و به سود مردم خواھد بود؛ در غير آن ھمه چيز از ھم می پاشد

عاقبت حکومت ھای ظاھرخان و داوود و تره کی و امثال وی و مجددی و ربانی و کرزی و کسانی که پيش از اين 

ررو شدند، برخی ھم سر ھای شان را در اين راه از دست دادند، ه صيبت ھا روبھا بودند و حکومت کردند و با م

 چنان تلخ بود که ھيچ کدام تکيه به ملت نداشت و معيار ھا و نياز ھای الزم و عملی و علمی را برای يک ،برای اين

  .حکومت کامياب در نظر نگرفت

 ام، به اين اعتقاد رسيده ام که اولين وظيفۀ ھر دست آوردهه من از مستخرجات و تجاربی که طی اين ھمه سال ب

انسانی واقعاً دموکرات اين است که با صداقت و شفافيت در قدم اول به بيداری زمان شمول مردم بپردازد و از 

  .ی و زمانی استفاده کندئامکانات دست داشتۀ خود برای عبور از مشکالت مرحله 

زم عميقاً باور دارم، در شرائط فعلی، با ھمه مشکالت بھداشتی که دارم، بی به ھمين دليل، باوجود اين که به سوسيالي

  .طرفانه به مسائلی می پردازم که من نظر به نياز زمان گفتن آن را نسبت به ھر چيزی ديگر ضروری می بينم

ن  شد، مطمئعالھر زمانی که اين ماشين مھيا و ف. من می خواھم که اول ماشين مورد نظر خود را مھيا و فعال سازم

باشيد که اولين کسی که چکش را برای ويران کردن ماشين موجود بر می دارد، ھمين پير مرد شکسته و ريخته و 

  !دردمند خواھد بود؛ اگر زندگی باشد

  ٠١/٠٨/٢٠١۴   

  

  :يادداشت

  :، بايد بيفزائيم»سديد«با عرض احترام خدمت ھمکار گرانقدر پورتال آقای 

 شما مسؤولين پورتال می باشد، ما ضمن نشر نامه، آن را به آدرس تمام متصديان پورتال نيز از آنجائی که مخاطب

فرستاديم، اميدواريم از اين که خود مبادرت به پاسخدھی ننموده ايم، دال بر بی احترامی ما نسبت به شما تلقی 
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ا غور کامل مطالعه نموده، بحث خويش با اطمينان نوشته می توانيم که متصديان پورتال نامۀ جنابعالی را ب. نگردد

  .را ادامه خواھند داد

  شاد و پيروزباشيد

  AA-AAادارۀ پورتال 

 


