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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

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ جون ٠١
  

  !من ھنوز ھم به ھمان نظر ھستم که بودم
  

نگارندۀ اين اثر نوشته شده ، که به قلم نارسای "واقعيت ھا را بايد از زبان بينوايان بيدار ضمير شنيد"نشر مجدد مقالۀ 

افغان " از ارسال اين مقاله به پورتال "سيستانی"رچند غرض آقای ھبود، آنھم بدون تبصره و اظھار نظر و تعليل، 

با آن، ايجاب .  درست در اين برشی از زمان قابل فھم است، نه خالی از ھدف است و نه تعجب برانگيز"آنالين- جرمن

افغان " حداقل يکی دو سطری پيرامون منظور خويش از ارسال مقالۀ مورد نظر به پورتال "سيستانی"می کرد که آقای 

اگر ايشان به علت .  برای آنانی که ازھوش سرشار، مانند ايشان و ھمپالکی ھای شان بھره نبرده اند، می نوشتند"جرمن

 "افغان جرمن"ای آن نداشتند، پورتال فراھم سازی کار ھای سفری که در پيش دارند، سفری به خير باشد، وقت کافی بر

  . بايد منحيث ناشر مقاله، در بارۀ علت نشر دو بارۀ آن چيزکی می نوشت

 فکر می کنند که نزديکی دو باره و قسمی من و آقای "افغان جرمن" و يا پورتال "سيستانی"به ھرحال، اگرآقای 

ات من در مورد دوران چھل سال حکومت و کار ِ، سبب شده است، و يا سبب خواھد شد که در کليت نظري"نوری"

 مرحوم تغييری وارد شده باشد، بايد صاف و ستره بگويم که سخت در اشتباه ھستند، زيرا من ھنوز ھم به "ظاھر خان"

  .  نيز استوار خواھم ماندهھمان نظر خويش استوار ھستم و در آيند

أس آن ھا شاه قرار داشت، صورت گرفته است که تحت ی از سوی حکومت ھائی که در رئطی دورۀ ياد شده غفلت ھا

چھل سال، در آن زمان، چيزی بيشتر از عمر . ھيچ عذر و تعليلی نبايد صورت می گرفت و نبايد ناديده گرفته شود

بيست و ھشت سال بعد تر از ما ) ابراز اين نکته تکرار احسن است(پاکستانی که . متوسط ما افغان ھا را احتوا می کرد

 مثابه يک کشور مستقل بر روی نقشۀ جھان عرض وجود کرد، طی کمتر از ده سال در بسا عرصه ھا از ما پيشی به

ما امروز از تاجکستان که در آن زمان ـ ھمينطور امروز ـ دارای جمعيت چيزی کمتر از يک چھارم جمعيت . گرفت

بزرگترين کار خانۀ توليد . منستان و ايرانھکذا از ازبکستان و ترک. افغانستان بود و است، برق وارد می کنيم

اگر رشد نسبی ايران و افغانستان را در نظر بگيريم، می بينيم . جھان امروز در کشور تاجکستان قرار دارد" آلمونيوم"

  . که يکی دارای رشد مثبت بوده و ديگری از ھر لحاظ رشد منفی داشته است

ُدرغايت فقر و ناداری و بيچارگی به سر می بردند و ) تا ھمين لحظه(اه اما، ما؟ مردم ما در دوران چھل سال سلطنت ش

 در "افغان جرمن"پورتال . کاری که بايد در آن دوران به صورت الزم و احسن صورت می گرفت، صورت نگرفت

در صحن " جاکت دامن پوش"ی از چند تا دختر ئنوشته شده بود، عکس ھا..." واقعيت ھا را بايد"روز ھائی که مقالۀ 
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. يگانه دانشگاه آن زمان افغانستان و يک البراتوار را به عنوان نشانه ھای پيشرفت کشور در زمان شاه چاپ کرده بود

ًاوال اگر شما به مکاتب ثانوی کشورھای توسعه يافته و کمتر : اشارۀ من به اين عکس ھا و مقصد پورتال اين بود که

براتوار ھای بزرگتر و مجھز تری را می بينيد که البراتوار منعکس شده در توسعه يافتۀ جھان برويد، در آن جا ھا ال

ًعکس اصال با آن ھا قابل مقايسه نيست، و ثانيا، تنھا چھار تا دختر و پسر و چھار تا تعمير مدرن در شھر کابل و چھار  ً

ار قضاوت و نشانۀ پيشرفت کشور تا شفاخانه و يک و نيم يا دو ھزار کيلو متر سرک اسفالت شده در کشور را نبايد مد

به حساب بياوريد، بلکه قضاوت ما بايد بر مبنای تمام کشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب و به مقايسه با 

 هھمچنين از نظر زمانی بايد سنجيد. کشورھای ھمسايه و کشورھای پيشرفتۀ جھان به مثابۀ معياری برای پيشرفت، باشد

 و  سر برد بود، چقدر بوده در آن دوره انجام شده بود، با زمانی که کشور در امنيت و آرامی بشود که نسبت کاری که 

بدان ھا اشاره شده است، در اين دوره قابل نقد ..." واقعيت ھا را بايد"خيلی از سخنان و واقعيت ھای ديگر که در نوشتۀ 

ه ھيچ انسان حق بين و با وجدانی نمی تواند آن ھا را ھمه آنچه در آن مقاله آمده است، حقايقی بودند ک! و نکوھش بود

  .ناديده بگيرد، و اگر الزم افتد نگويد

من نه شاه پرست ھستم، نه داوود پرست، نه امان هللا پرست و نه کلکانی پرست، يا روس پرست و چين پرست و امريکا 

ر نيستم به خاطر خصومت به يکی وھيچ گاھی حاض. و نه طالب پرست و مجاھد پرست... پرست و ايران پرست و

کار ھر يک را به تناسب سود و ضرر آن نسبت به کشور و منافع توده ھای . ديگری را به آسمان ببرم و يا به زمين بزنم

. ميليونی و نيازمند آن و خدمت و خيانتی که اين يا آن فرد نسبت به کشورش مرتکب شده است ستايش و نکوھش می کنم

ًقا از حتميت تناسب خدمت ھا و خيانت ھا نسبت به کشور و نسبت به واقعيت ھا چشم پوشی و درھيچ قضاوتی اخال

 گذاشتن روی شرفم روابط را بر ضوابط ارجحيت نخواھم یو ھم ھيچ گاھی با پا. گريز نکرده ام و گريز نخواھم کرد

  .داد

ی ھستند انکار ناپذير، بی ھراس و ئ، چون واقعيت ھاگفته شده است..." واقعيت ھا را بايد" آنچه را که در مقالۀ ۀھم

ًبدون مجاملت و مجاھلت، استوارانه مجددا تأئيد و بر آن ھا تأکيد می کنم؛ ولی فراموش نکنيد که من در مورد امنيت و 

گم ويژه در سی وھشت سال گذشته ھمۀ مردم ما مانند ه ی دارم که در دوره ھای بعدی، بئآرامی آن دوره ھم حرف ھا

  ! شدۀ عزيزی ھم در پی آن ھستند و ھم در آرزوی آن

اين مسأله، يعنی چھل سال آرامی و امنيت در کشور، ھم برای مردم ما و ھم برای حکومت شاھی غنيمت و امتيازی بود 

، که يکی بايد قدر آن را می فھميد و بدون ماجراجوئی ھا از راه تحصن ھا و اعتصابات و مظاھره ھای ميليونی مدنی

بدون اين که آن فضاء را مکدر و مختل و مضمحل کند به خواسته ھای خود می رسيد، و ديگری به اين دليل که در اين 

ُسر می برد، سلطنت می کرد؛ که با تأسف زياد نتوانست استفادۀ شايانی از ه دوره که کشور در آرامی و امنيت کامل ب

  .آن داشتۀ نيکو و خير بکند

به فکر من قصد از اين کار ايجاد : "افغان جرمن"ون غرض ارسال نشر مجدد مقاله به پورتال و حال کمی ھم پيرام

واقعيت ھا را " به دليل نوشتن چندين مقاله از نوع و ريخت مقالۀ "نوری"مجدد آن شکر رنجيی که ميان من و آقای 

  . وجود آمده بود، استه ب..." بايد

من . بيھوده، حداقل از جانب من، می کوشند آن شرايط را دو باره احياء کنند "افغان جرمن" و پورتال "سيستانی"آقای 

ً اخيرا، "آريانا افغانسان"، بلکه به دليل اين که پورتال "افغان جرمن" و پورتال "سيستانی"نه به خاطر اين تالش آقای 

 مانند ن ھم از نشر آ"افغان جرمن"ل ، از نشر توضيح اخير من که پورتا..."واقعيت ھا را بايد"قبل از نشر مجدد مقالۀ 

احتراز از نظر ارسالی ما، خود خوداری کرد، اجتناب ورزيد، از اين به بعد ايشان را مزاحم نخواھم شد، ولی فضائی 
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به عقيدۀ من لقای سايتی را که در عسر و يسر مردانه وار در ! ًرا که قبال وجود داشت دو باره به وجود نخواھم آورد

  !!ده ھای خويش قرار نداشته باشد، بايد به لقايش سپردکنار نويسن

ھيچ وقت ھم به اين فکر نمی کنم که کی خوش می . باری و به تکرار، من از گفتن حقايق باز نمی ايستم و باکی ندارم

ن کسی با م. راه و روش من روشن است. اگر کسی شھامت شنيدن حقيقت را ندارد، بگذار نداشته باشد. شود و کی خفه

ًمن تا زنده ھستم به راه خود، حتی اگر تنھا ھم باشم، که فعال به خاطر ھمين استقالل فکری . می آيد، بيايد، نمی آيد نيايد

از آن انقالبی ھا و . ًبندی به گفتن حقيقت عمال تنھا ھستم و با خوشی از آن استقبال می کنم، ادامه خواھم دادی و پا

دم از انقالب و شرافت انقالبی می زنند، ولی درعمل خادم سرمايه و چاکر پول ھستند و انقالبی نما ھائی نيز نيستم که 

سر در آستان دربار ھا و دولت ھای چپ و راست افراطی و ليبرال دست نشاندۀ بيگانگان می سودند و می سايند؛ يا 

مرتجع ترين انسان ھای مانند  و سائر "محسنی" ، "یليلخ"،  "سياف" ، "عطا محمد نور" ، "دوستم"سجده بر آستان 

اين ھا برای رسيدن به يک کرسی بی مقدار می گذارند و دل به جاللی و کسانی از سنخ وی می بندند و خواب مقام 

  ). می ديدند(معاونيت وی را می بينند 

نی را که کسا.  جاھل بی منطق و کور مغز ھم نيستم که چشم پت کنم و خشک و تر را به آتش بکشم"ھاشميان"مانند 

کسانی را که با غفلت و ندانم کاری به وظايف محولۀ شان توجه نکرده . جرم و جنايت کرده اند، با قلم محکمه می کنم

اند، ولی دست شان به خون بی گناھان آغشته نيست، ملک را ويران نکرده و وطن را در معرض ليالم قرار نداده اند، 

و ھم کسانی را که ھنوز به قدرت سياسی دست نيافته کوم و تبرئه می کنم؛ به تناسب مسؤوليت و بی مسؤوليتی شان مح

اند و در عمل ضرر و خيانت شان نسبت به مردم و کشور ثابت نشده است، صرف به دليل داشتن فکر و ايدئولوژی 

کفر و خاصی که مخالف فکر و ايدئولوژی من است، نه بد و بيراه می گويم، نه زشت می خوانم و نه محکوم به 

 به آزادی بيان و آزادی عقيده و حق مسلم سياسی انسان ھا، ھمان گونه که گفته و می گويم، ھم باور دارم !خيانت می کنم

  !! و ھم از آن دفاع می کنم

 به خاطر کوششی که در نشر آن مقاله در آن زمان مبذول داشت، يک بار ديگر تشکری "سيستانی"در اين جا از آقای 

 "نوری"ً تصادفا ھمزمان با نوشته ای بوده است که در آن آقای "نرگس جان"ی کنم که نظر اصالح شدۀ کرده اضافه م

را نيز منعکس می کند، ھرگز به آدرس شخص ن نظر نرگس جان که رسوباتی از نظر م. اسمی از ايشان برده بود

 پرچم وياتی که در کشور در زمان خلق خاصی نوشته نشده است، بلکه جماعتی را در بر می گيرد که ھمه با ھم در جنا

  .رخ داده است و آن جماعت در آن جنايات به شکلی از اشکال دست داشته اند، می باشد

  ٣١/٠۵/٢٠١۶  

      

 

 
 


