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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

  ٢٠١۵ نومبر ١٨

غرض از ارسال چنين مقاالتی ـ  که در گذشته ھا .  اين مقاله درست يک سال پيش نوشته شده بود:يک تذکر ضروری

شر نشده اند، عمدتاً برای حفظ آن ھا در آرشيف  ن"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"نوشته شده بودند، ولی در پورتال 

  . پورتال است

 " اولیبانو" از یدرخواست
 و از آنجا   زن بودن تانلي به عرض برسانم که احترام شما به دلديقبل از ھمه با! "ی احمدزیروال غن"  خانم محترم 

 یانسان کار مظۀ  که حافی و تا جائ، با عاطفه، با احساس، مھربان و خوش قلبیکه زن مادر است و فداکار، موجود

  واجب است؛ ه رسان، بر ھمیاري جنگ و خشونت، رؤوف و الف قلب، مخشوکند، آرام، انسان دوست، خوشپندار، خ

  !  وجود ندارد، مگر در عملی تفاوتيچعنوان انسان، ھ ه زن و مرد، بني صورت، بني اري در غايو اال، 

 و در ، بود و ھست"یاحمدز" ی جدا از آنچه آقام؛ي گوی مکيبه شما محترم تبر افغانستان را " اولیمقام بانو"من

 واقعاً ،افغانستان:  است کهنيااز شما محترم  درخواست من ا و امد؛ين کی مندهي در آاي کرده است، کي دور و نزدۀگذشت

 ی بار،يد ني اان زنژهيوه ب کنند، ی می کشور زندگني که در ای شريفیھا ان و عقب مانده است و انسري کشور فقکي

 ھر دريافت یرا موجودات جھان بني مستحق ترلي دلني و به ھمدھستن جروح و مدهي دردمند و محروم و بالکشتينھا

  !  باشندی میارينوع کمک و 

 کهين کشور  زنان ایاري به دي خواھی م، شده استسري تان می که برای مسرت است که شما با استفاده از امکاناتیجا

 ني با تأسف، بدون اند، بودی اکردهي با آن که زن تحص،"ی اول قبلیبانو". دي بشتاب، ھستند کمکازمندي نقاً ي عمواقعاً و

 اسي بدون احسست،ي ھم نی دھه، که وقت کمکي از شتري شوند، خود را بی مصدر خدمته ایکه در کشور به گون

 و دنيرون ارگ محصورساختند و تنھا به خوردن و نوش در دی انجام کدام کار بدون و در برابر مردم،تيمسؤول

 شان مصروف ۀ نازدانه و دردانی ھاشھزاده و شدخو مانند " غم باشیب" با ھمگنان ی ھندی فلم ھادني و ددنيپوش

 ھمه لذت یک ي!ستندي نکسانيھمه !  متفاوندتي و شخصتي و احساس و ذھنتيانسان ھا در اخالق و ترب !خوب .ساختند

 ی و ب خوشی ھاني باالتر،یگري داند و دی خود م و به کشور و خدمت به ھمنوعفهي درست وظیران را در اج جھایھا

 ی طورھم، ني در اديشا !شي و اقارب خوشي و توجه به خود و فرزند و قوم و خوی را در تن پروراي دنذي لذانيان تريپا

 دني من فھمد ماننور مغزانی کی نھفته باشد که برای اللھیا دارند، حکمت ھاور بی گرامی مانند شما بانوی باوراننيکه د

 ني را ب ھا تفاوتميت توانسی بود، چگونه می نمنطوري خواھد بود که اگر اني از حکمت ھا احتماالً ایک ي! استدشوارآن 
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اخالق متوجه  و تي به انسانرمتعھدي غی و اخالق و انسان ھاتي متعھد به انسانی انسان ھاني خوب و بد و بیانسان ھا

 دهي جھت، اگر دکي ھرچند از ؛ميکن "یکيطلب ن" بدش از خدا  یبرا  وميبر طبق آن خوبش را ارج بگذار  وميشو

، وقت خود را "دورو  "ی از انسان ھایاريبس که يیشي کردند به مراتب از کار نمانيشي پ" اولیبانو" که یشود، کار

  از و، و کرکترالقاز اخ ! بھتر استاري سازند، بسی مدواريخوش و ام یزي مردمان را به چيجا کنند و بیصرف آن م

 ی دل به او نمھودهي و بست؛ي نی کاربي دورو و فری فھمد که او انسانی را مني اانسان انسان ھا حداقل نچنيابق  وس

 و دروغگو و ی انسان دو روکي با اخالق ی وقت،ی اخالقنيچن!  سازدی نم" ذھنیخال"  به اصطالحبندد و خود را

  !    استشيا قابل ستی تا حدودی بدني شود، در حسهيمتقلب مقا

 شي بندند، از خوی شما دل می را که به وعده ھای است که زنان نگون بختني از شما محترم ھمنيخواھش من بنابرا

 ھا واقعاً درد دارند و نيا .دي برسانیاربه پاس ھمان اخالق مسيحی ـ يھودی تان ي ممکن ی ھا تا حدنيبه ا !دي نسازديامنا

 اند؛ ھم از دست پدر، ھم از دست برادر و ھم از دست شوھر دهيقرن ھا ستم کش .ندو محزون ھستمحروم و شکسته دل 

 نعمات و ني ترکوچک  قرار داشته اند و از مت سري سده ھا زی  طيط فرھنگ و سنت و مح، و ھم از دست...و خسر و

 ی زندگی لوازم عاد بديھيات و جزئی از ازی  جھان جزئیا، آنچه در سائر کشورھیزاد و حداقل آی، زندگیھای وشخ

 ني به داني پای و تعصب باستي که سی ھا، مانند انساناننيبا ا . بھره بوده اندی شود، بیپنداشته م ان زنیعيو حق طب

  !! ارظنت ااي بدون طمع، توقع و د؛ي است، کمک کنده شان را فاسد نکرريھنوز اخالق و ضم

  یسيفارن بال"  شما را که با  ۀ  مصاحبۀ ترجمی زمانن آمد که مانيمه  بیخاطره ر سخن بظااز توقع و طمع و انت

  :  دي  که جناب تان در آنجا فرموده بودودمخوانده ب "کاي افغانستان و امری دوستتيسا" درد،ي بودودهمن"

 به تيحي مسنياگر آئ . نداشته اندی چون راه دوم، انددهي گروالم اسنير من بانوان افغانستان تحت فشار به دظبه ن "...

  : دي افزوده بودھمچنين" .دي خواھند گروني دنيآنان به ا  ازیمي از نشي شود، شک ندارم بحي آن ھا تشری برایخوب

 در نم .ديھند گرو خواني دني از آنان به ایمي از نشي ندارم بک شود، شحيتشر آنان ی برای به خوبتيحي مسنيئاگر آ"

 ورت صه بل شمال و کاب،ی در مناطق مرکزتيحي مسیري تبشی گروه ھای برختيطول ده سال گذشته از فعال

 کار را گسترش خواھم ني به طور حتم ای جمھوراستيدر صورت حضور در کاخ ر . داشته امیئ ھاتي حماميرمستقيغ

  ".  که مالھا در مغز آنان وارد کرده اندستي نیزي آن چتيحيداد تا مردم افغانستان بدانند مس

 ۀ و مھربانانی انسانی و برنامه ھاباي پشت سخنان زناخواسته یدا که نکند خفتادم فکر اني به امن عبارات نيابا خواندن 

 شان ساختن یحي مسدھمان قص افغانبيچاره و دردمند و محروم و ستم کشيدۀ  به زنان دني رسانیاري ، يعنی تانیامروز

  ! باشد؟ن  و پنھانھفتهن

له دارند و قابل بحث أ مساني ادۀھم !ستي برتر نیگري دنيد  من ازی برایني ديچ ھ.ستمي ننيمن شحصاً چندان پابند د

ی خصر من کار شظ دست بکشد، به نني کالً از داي را انتخاب کند، یگري را ترک و دیکي خواسته باشد یاگر کس. اند

 ی قومیا ھتي که به اقلنيدر خصوص ا . خواسته است عمل کندچه ق داشته باشد به آن حدي شخص بانيخودش است و ا

ر ظ نش،ي دو ھفته پـ یکي ني ھمالً بار ھا و از جمله درشود، من قب  دادها حق برابر در تمام عرصه ھیني دی ـمذھبـ 

با ،  کردنیگري  دني قبول داي ني را مجبور به ترک دی کسی، امرنياما چن.  ـ نظر مساعد و موافقخود را نوشته ام

 که دي دانیم ا  شم!باشد فانهيچندان شرفکر نکنم  مردم ی ھاتي استفاده از مجبورااستفاده از مقام و با استفاده از پول و ب

و  ! زندی می دست به ھرکار برای سير کردن شکم خود و زن و فرزندانش ندارد،ماني اندي گوی که م، گرسنهیانسان

 ست؛ي نماني ا شما بايد بدانيد کهد،ي دار شوھر تان مقام به قوت آن را به قوت پول ودي قصد خر)ايگو(که شما  را یمانيا

 که موھوم است، نه قابل یزي که وجود نداشته باشد، چیزيو چ . استدهي زائل و نابود گردی در گرسنگماني اني ارايز
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دست به دست  تواند ھزار بار یدر برابر پول به فروش برسد، م کباري که یماني ای از جانب! است و نه قابل فروشديخر

ن نشان از کم فکری دارد؛ که شما و شوھر دانشمند تان، با آن تحصيل دي نامماني را ایماني انيچن .دو خريد و فروش شو

 و دي که به خریائ ارزش که تنھا انسان ھی باري است بسی متاعیماني انيچن !!و مدرکی که داريد، حتماً آن را می دانيد

 اگر فرض شود که جناب شما  از جانب ديگر،! گردندی آن شاد مروش و فدي ارزش مصروف اند با خریبفروش متاع 

 ی اغيرشريفانه وی نھايت غيراخالقی بی که کاردي بداندي با،داريد را مردم ماني ا قصد خريد واقعاً  و دادن پولبا معامله

يچ ھبه  ی کارني چنۀ و کنندبسيار رذيالنه است ی انسان ھا کارتي از مجبورفادهاستوء سراي زد؛يرا مرتکب شده ا

 ی مقوله ھا حرفني اخالق و امثال ا از وی و بدیکي از ن،تي از انسان و انسان،ی حق ندارد از مھر و مھرورزصورت

 !   اورديبه زبان ب

 ميد تق در زير خدمت تان گذرد،ی از آن نمی وقتاديز کنم، چون ی تان رفته باشد، که فکر نمادي شما را، اگر بۀ مصاحمن

 کارتان، اگر قصد نيو با ا . نداشته باشدی تان ارتباطیروزي دی ھاالن تان با پی امروزی که وعده ھادوارمي ام. کنمیم

  !!  دينساز دي ناام را که امروز از شما قھرمان ساخته است،"ماللی نظام" خانم  حداقلد،ياش مردم را داشته بني درييتغ

 ھمسر "یروال عبدالغن" خانم .جمعه، ٣ حمل ،٣١٣١  یسي با فارن پال"یاشرف غن" ھمسر محترم داکتر ۀمصاحب

 خود در ی ھادگاهي داني  به بیسيدر مصاحبه با فارن پال ) افغانستانی جمھوراستي ریدايدکان(  "یاشرف غن"محترم 

ال اول ؤ در پاسخ به سیو. رداخت کشور پني ای ترقیھمسرش برا ی کشور افغانستان و برنامه ھایاسي سۀندي آۀبار

  : ت داشھار اظود خمسر ھیار کیھا امه رئوس برنۀخبرنگار در بار

 جھان در ی با تمام کشورھای داشته و قائل به ھمکارورش در مسائل کشی بازاري بسدگاهي د"یاشرف غن"دکتر «

 معنا نداشته و اي در دنی  کشوريچ قطع رابطه با ھت معتقد اسشانيا . باشدی افغانستان می و اقتصادیاسي سیبازساز

 دو دولت ی معتقد است حت"یناشرف غ"  ردکت. برخوردار است  یئ باالتي اھمۀ  رابطه با آنان از درجمظييتنھا تن

 ري مسنيدر ا یاسي به لحاظ سی  مانعچي داشته باشند و ھیندگي به طور ھم زمان در کابل نمادي بالي و اسرائنيفلسط

 مشترک با ھمسرم نتوانسته ام در ی زندگاگر چه در طول سال ھا«:  در ادامه گفت"یعبدالغن" خانم .دارد نودوج

 کشور با ني ا" اولیبانو" توانم در نقش ی می به اخالق افغان ھا کامالً آشنا ھستم و به راحتی کنم ولی زندگانستانافغ

 یحي مسايال که آؤ سني در پاسخ به ا"یروال عبدالغن"  ».ازم سرقرار بباطت ارا ھانم   خصوص خه کشور بنيمردم ا

 نخواھد جادي درصد مسلمان ا٩٩ی با ترکيب بيش از  کشوری جمھوراستي نقش ھمسر ریفاي ای برای  شما مشکلودنب

 نعتقاد مبه ا . شومی محسوب میھودي ی به نوعی اگر چه من از طرف مادرستي بودن من جرم نیحيمس«: کرد گفت

 ان آنی برای به خوبتيحي مسنيئاگر آ . نداشته اندیم راه  دوون اند چدهي اسالم گرونيافغانستان تحت فشار به د انوانب

 ی برختيمن در طول ده سال گذشته از فعال. دي خواھند گروني دني از آنان به ایمي از نشي شود، شک ندارم بحيتشر

 ورت صرد . داشته امیئ ھاتي حماميرمستقي شمال و کابل به صورت غ،یکز در مناطق مرتيحي مسیري تبشیگروه ھا

 آن   تيحي را گسترش خواھم داد تا مردم افغانستان بدانند مسار کني به طور حتم ای جمھوراستيحضور در کاخ ر

 ود خیود خواھد داشت که به خینيري شی زنان به قدریآزاد .د که مالھا در مغز آنان وارد کرده انستي نیزيچ

  ». بودن من حل خواھد شدیحيموضوع مس

١٧/١٠/٢٠١۴  

 
 
 

   


