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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

  
  سيدھـاشم سيديد

  ٢٠١۶ می ٢١
  

  !"غالم حضرت"ھموطن عزيز، آقای 
  

  با سالم، و به آرزوی سالمتی تان

سال گذشته پيرامون نوشته ھای من به عمل مين تبصره ای است، که طی چيزی بيشتر از چھار تبصرۀ اخير شما پنج

  . آمده است

، البته از فحوای کالم شما، که شما زيرا احساس می کنممن تا کنون به ھيچ يک از تبصره ھای شما جواب نگفته ام، 

 دقيق به نوشته ھا و درک عميق محتويات آن ھا دست به نوشتن تبصره می زنيد، گاھی ھم انگيزه ھای هبدون توج

. ی سبب نوشتن تبصره ھای شما می شود، که انسان می تواند آن ھا را از متن و حاشيۀ نوشته ھای شما حدس بزندديگر

  : طور نمونه يک نکته را بيان می دارمه برای تقويت و استحکام اين ادعا، ب

 شما کافی است تا برای" حمايۀ پنھانی از کشت کوکنار و محصول ترياک: "من تعجب می کنم که چگونه تنھا چند کلمه

به سياست ھای استعماری انگليس و ادامۀ سياست ھای کجدار و مريز و منافقانۀ صد سال اخير آن ھا در قبال 

کشورعزيز خويش پی ببريد، اما آنچه من در سيزده و نيم سطر در بارۀ انگليس ھا نوشته ام، حداقل اين احساس را در 

ً من بگيرد؟ مخصوصا عبارت ۀ در داوری غير دوستانۀ تان نسبت به نوشتوجود نياورده است که جلو شما راه شما ب

  :اخير آن سيزده و نيم سطر که می گويد

و خيلی از سخنان ديگر را می توانم در مورد انگليس ھا ـ در اين جا نيز اشاره به سياستمداران اين کشور است ـ قبول "

  "...کنم

  : ً و مداقۀ بيشتر شما و سائر خوانندگان اين نوشته عينا در زير نقل کنممی خواھم آن سيزده و نيم سطر را برای غور

اگر گفته شود که انگلستان يکی از اولين و يکی از بزرگترين کشورھای استعماری جھان بوده است، من بدون کدام "

چھارـ پنجصد سال اگر گفته شود که انگلستان درطول تاريخ ! سخنی آن را می پذيرم، چون اين سخن عين حقيقت است

اخير خود درجنگ ھای استعماری خون صد ھا ھزار انسان بی گناه را ريخته است و مقدار زيادی از ثروت ھای 

کشورھای افريقائی و آسيائی و امريکای التين را به غارت برده است، من با آن مخالفت نمی کنم، چون اين حرف ھم 

گليس ھا با طالب زد و بند دارند، من حرفی ندارم، زيرا کار کرد چندين اگر گفته شود ان! حقيقتی است غيرقابل انکار

اگر گفته شود که سياست . سالۀ انگليس ھا در ھلمند نمايانگر آن است که اين سخن نيز می تواند مقرون به واقعيت باشد

از پاکستان، من اين سخن را ھم انگليس ھا در ارتباط با افغانستان و پاکستان سياستی است دو پھلو و بيشتر به جانبداری 
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خويش در افغانستان می خواھد انتقام " ھم به نعل و ھم به ميخ زدن"اگر گفته شود که انگليس با شيوه ھای . می پذيرم

اگر گفته شود . شکست ھای خردکننده، خجالت آور و فراموش ناشدنی خود را از ما بگيرد، من آن را نيز قبول می کنم

ناآرامی ھای ما نتيجۀ تشبثات پيدا و پنھان انگليس ھا در افغانستان می باشد، من آن را ھم رد نمی که بخش بزرگی از 

و خيلی از سخنان ديگر را می توانم در مورد انگليس ھا ـ در اين جا نيز اشاره به سياستمداران اين کشور است ـ . کنم

  " ...قبول کنم

 ناگواری ھا و صدماتی که مردم ما از دست ۀ يا سه صفحه ای ـ ذکرھم کوتاه ـ دوۀشما بھتر می دانيد که دريک نوشت

 ۀ و ھم  آن مظالم پيدا و پنھانی که انگليس ھا طی يک دورۀ طوالنی بر ما روا داشته اندۀانگيس ھا کشيده اند و ھم

 ديگران، برای بيان ًنويسنده ھا غالبا برای تکميل فھرست کارکردھای نيک و بد. جنايات آن ھا در کشور ما ممکن نيست

 اشخاص، برای تبيين ھمۀ زيبائی ھا و زشتی ھای يک عمل يا يک شخص و يا يک ۀتمام صفات خجسته و گجست

می نويسند، و ... برند، يا و غيره و غيره و امثالھم و به کار می" با سه نقطۀ تعليق" و"رويداد، بعد ذکر چند نمونه، يک 

 و يا  تعيين ابعاد رويداد ھا، تعدد صفات نيک و بد..." سخنان، شواھد ديگر وو خيلی از موضوعات، "يا با نوشتن 

  . ، يک عمل و يک رخداد را به خواننده واگذار می شودیءتی و زيبائی يک شميزان زش

، برای اين که از طوالنی شدن نوشته "و خيلی از سخنان ديگر را می توانم در مورد انگليس قبول کنم"من ھم با نوشتن 

 و قابل انتقاد و نکوھش انگليس ھا در افغانستان را از زمانی که هکاران باشد، تعيين نھايت کارھای جنايتجتناب شدها

برای اولين بار به امور داخلی اين کشور دست زدند و به تعقيب آن چندين مرتبه به خاک ما يورش بردند، از ھمان 

  .  امزمان ھای اوليه تا امروز، به عھدۀ خوانند گذاشته

شما می توانيد آن ميدان را تا بی نھايت . من با نوشتن آن جمله، ميدان را برای شما و سائر خواننده ھا باز گذاشته ام

کسی جلو شما را نگرفته . بگسترانيد و تا ثريا باال ببريد و تا جائی که قدرت داريد، توسن تخيل تان را به جوالن درآوريد

 و نشانه ھای ديگر ھمين است، که به تخيل، به آگاھی، به دانش،  قع با نوشتن اين نشانهخواھش نويسنده ھم در وا. است

نويسنده با اين کارش خود را .  فکر می کند و می خواھد بگويد، ميدان داده باشدهيات و باالخره به آنچه خوانندببه تجر

ھر آن چيزی . شانه بيان شده است، شريک می سازد يا نمونه ھای آن قبل از آوردن اين نهبا انديشه ھای خواننده که نمون

 نوشته است، فکر می کنيد، می گوئيد، مثال می آوريد يا اضافه می نمائيد، در واقع هکه شما در امتداد آنچه نويسند

  .نويسنده با شما در آن اشتراک نظر دارد

 ۀدوش داشتند، اشاره می کنم، خواننده دورانی که انگليس ھا وظيفۀ آوردن امنيت را در آن ب" ِھلمند"وقتی من به 

  . تيزبين، باھوش، مطلع و بی غرض بدون توضيح بيشترمی داند، که اين اشاره چه مطالب و مفاھيمی را افاده می کند

 تنھا اين نيست، که نويسنده نسبت به شخص خاصی نظر نيک دارد، يا از آن طريق می ی به مویدليل فقدان توضيح مو

  . ا کشورمعينی دفاع کند يا مجرمی را برائت بدھد، يا سخنی ناموجه و نادرستی را توجيه نمايدخواھد از فرد ي

از نظر من ! شما از کشت خشخاش و توليد ترياک يا ھيروئين صحبت نموده نوشته ايد، که در اين باره صحبت نکرده ام

د ھستند، که توضيح ھمۀ آن ھا به ھيچ وجه در ــ چون قضايائی که به ھلمند و انگليس ھا ارتباط می گيرند، آنقدر زيا

ی ممکن نيست و چون تمايل انگليس نسبت به طالب از ديد کسی پوشيده نمانده است ــ ھمان يک ئ سه صفحه ۀيک مقال

 مسائل و مطالبی که در ارتباط ھلمند و وظايف انجام نشدۀ انگليس ۀبرای بيان ھم" انگليس"و " ھلمند"اشاره و ذکر نام 

  ! در آن واليت وجود دارد، به شمول قوت گرفتن طالب در دوران حضور انگليس ھا در ھلمند، کافی استھا 

به نشر " آريانا افغانستان آنالين" در اخير مقالۀ قابل توصيف و دقت شان که امروز در پورتال "حميدی عزيز"آقای 

چرا؟ چون نمی توانند ھمۀ ! اشاره می کنند." توخود حديث مفصل بخوان از اين مجمل: "رسيده است، به ضرب المثلی
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 حرف ھای دلتان را ۀھيچ مقاله ای را نخواھيد يافت، که در آن ھم! درد ھای دل خويش را درھفت صفحه بيان کنند

 بی شماری که در مورد افغانستان در دلتان تلنبار شده است، حتی اگر آن صوص انکشافات و واقعيات و واقعاتدرخ

شما می دانيد که اين ضرب . شافات و واقعات و واقعيات در کتابی پرحجمی ھم بيان شوند، گفته شده باشددرد ھا و انک

 بوديا فکر می کنيد کسی قادر خواھد! المثل که از قرن ھا در ميان فرھنگيان ما رواج دارد، بی علت و بی دليل نيست

  ؟ رای از مانند وی جنايات حکمتيار را در ھفت صفحه بگنجاند؟ و جنايات کسانۀھم

اگر من نسبت به انگليس ھا دلسوزی می داشتم، ھرگز از قتل ھا و : بايد گفته شود، که" دلسوزی"و اما در مورد کلمۀ 

توطئه ھای مستقيم وغيرمستقيم، و آشکار و پنھان بی حسابی که به دست انگليس ھا در طول تاريخ دراز دامن در 

می آوردم؟ يا از غارت نرخ داده است، من جمله در کشورما، ذکری به عمل کشورھای مختلف، درگوشه گوشۀ دنيا 

سرمايه ھا و منابع گونه گون ديگران که به گونه ھای مختلف در طول تاريخ استعماری اين کشور صورت گرفته است 

  ؟ ...و

وقتی سخنی را . بلی، من دلسوزی دارم، اما نسبت به ھموطنان خود و نسبت به کشور خود و نسبت به کل بشريت

متوجه ھموطن خود می سازم و می گويم کوشش کنيد به تفکيک و تحليل سخنی که می شنويد، بپردازيد، به ھرمناسبتی 

که باشد، اين سخن را از روی دلسوزی نسبت به ھموطن خود می زنم؛ ولو با تلخی غيرقابل تحمل اين سخن را بر زبان 

ت خودی ھای رنگارنگ و چه از دست بيگانه ھا، بسيار درد دارد، و از چون از يک طرف دلم، چه از دس. بياورم

 و برای ھموطنانم، که سخت بينوا و  طرف ديگر دلم برای وطنم که فقير و دردمند و توسعه نيافته و ضعيف است

ه وقتی که مردمی که از کاروان زندگی بسيارعقب نگه داشته شده اند، بالخاص. بيچاره و رنج کشيده ھستند، می سوزد

بينم که کسانی ھم متوجه علل اين عقب ماندگی خود نيستند؛ يا از روی غرض، يا از روی نافھمی و يا برای  می

  . سرگرمی فضاء را تيره و تار می سازند

يکی ديگر از اين عقب ماندگی ھا عقب ماندگی درعرصۀ انديشه و انديشيدن است؛ و برخورد ھای احساسی با مسائل، 

  !خورد ھای عقالنیجای بره ب

خواست من در آن نوشته اين بود که موضوع را از بعد ديگری، بدون دخيل ساختن حب و بغض نسبت به انگليس، يا 

کشور ديگری، يا شخص و گروه و سازمانی، و يا بدون اين که زير تأثير رويداد ھای تاريخی بروم، به مانند يک تحليل 

  . اکاوی يک سخن يا يک قضيه است، بشکافمگر، يا مانند منتقدی که تنھا ھدفش و

شايد در تحليل آن سخن اشتباھاتی از من سر زده باشد، مگر قصد من ھيچ گاه اين نبود، نيست و اين نخواھد بود که 

چراغی را از خانۀ خود بردارم و به خانۀ ديگران ببرم؛ يا حريم خود را تاريک ساخته و حريم ديگران را روشن 

  ! يه کردن روی خود روی ديگران را سفيد کنمبسازم؛ يا با س

 گونه گون  وطن فروشاناين که برخی ازھموطنان ما ھنوز نتوانسته اند ميان من و کسانی که مانند من فکر می کنند، و

  !تفاوتی را مشاھده کنند، باعث تأسف زياد و جدی من است

حمايۀ پنھانی ازکشت کوکنار ومحصول : "ک موردآری، به تکرار می گويم که آيا تعجب برانگيز نيست، که فقط  ي

برای شناخت سياست استعماری انګليس و ادامۀ سياست کجدار و مريز و منافقانۀ صد سال اخير آنھا در قبال ، "ترياک

کشورعزيز تان، برای شما کافی است، ولی سيزده و نيم سطر نوشتۀ من که يک دنيا مطلب گفته و ناگفته را، به شمول 

در ... البی که شما در نوشتۀ شکوائيه مانند تان به آن ھا اشاره نموده ايد، اعم از فساد و کشت ترياک و طالب و مطۀھم

  خود نھفته دارد، ھيچ دستمايه و انگيزه ای برای شناخت افکار من به شما محترم نمی دھد؟ 
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عتياد و جنگ و سازش ھای پنھانی انگليس ًآيا شما واقعا سخنی از فساد و کشت خشخاش و توليد و قاچاق مواد مخدر و ا

با طالب در ھلمند، و بيان عقده گشائی ھای انگليس نسبت به ما و حمايت آشکار از پاکستان در آن نوشته مشاھده نمی 

شايد يک روانشناس يا يک روانکاو مجرب . ًعلت حتما بايد در جای ديگر جست و جو شود. کنيد؟ من که فکر نمی کنم

  !ا در اين خصوص کمک نمايدبتواند ما ر

٢٠/٠۵/٢٠١۶  

   

  

 

 
 


