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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ جون ٠١
  

  !رھبران، فعاالن و ياوران خلق ـ پرچم تنھا کسانی اند، که بايد جواب بدھند
  قسمت اول

 "کاظم" که از خامۀ توانمند جناب داکتر صاحب "نچه ھست گيرندگر حکم شود که مست گيرند ـ در شھر ھر آ"مقالۀ 

 و با آن که وعده نموده بودم که نسبت به  تراوش يافته است، بی آن که از قبل قصد بحث مزيد را با ايشان داشته باشم

ھم و جالبی احترامی که به شخصيت، قلم و دانش ايشان دارم در برابر شان سکوت خواھم کرد، چون به نکتۀ بسيار م

را برآن داشت تا از ميان چندين موضوع و نکته تنھا به چھار يا پنج نکته ای که در يک  بند از ن اشاره فرموده اند، م

متباقی مطالب را به زمان . نوشۀ شان به نظرم ضروری تر آمد، کمی مکث نموده آن را از زاويای مختلفی بشکافم

اميد است اين بحث ھا باعث آزردگی و کاھش احترام . ک خواھم شکافتکول کرده با آھستگی و يک به يوديگری م

  . مقابل به يک ديگر نشود

.  شما را ھمان گونه که نوشته شده است، نقل کنمۀقبل از اين که دنبال سخن را بگيرم، می خواھم بند مورد نظر از نوشت

  : نوشته می کنيد

 کي ثي شان به حیاسي شناسم و دور از افکار سی شان مقي پربار وعمی نوشته ھای صاحب را وراديمن جناب سد"

 قلم ی ادهيتراو...."  را که یکاش اعتبار "ۀ که ھمه متن مندرج مقالکنمي توانا احترام فوق العاده دارم و گمان مسندهينو

 سازد ی مريدر آن نوشته صورت گرفته است که مرا ناگز" یماست مال "کنوعي که نيقي نخواھد بود و به شاني ایرسا

 مقاله شده است، ني مغرضانه موجب سقوط ارزش ایھای   دستکاردانميبا آنکه م. حرفم را متوجه جناب شان سازم

خواھش من [ ١٩۵٩شورای انقالبی بر وفق يکی از اولين مواد قانون اساسی سال  «: قسمت آن آمده استکيچنانچه در 

 جان آن را "نرگس"اين اشتباه در ھر حالتی از من است، اگر . د تغيير داده شو١٣۵٩ به سال ١٩۵٩اين است که سال 

باالترين مقام دولتی در دوران حاکميت ]  نوشته باشم ـ سديد١٩۵٩ًنوشته باشد، يا من در اصالح آن نوشته آن را سھوا 

 دھديله را نشان م و عدم معلومات دستکار مقای فوق کوتاه نظرخي اشتباه در تارني ا،»منفور و خون آشام ح د خ ا بود

قدرت   مرجع پرکي» شورای انقالبی« که ستي شک نیجا.  استندقي دقاري صاحب در ھمچو موارد بسديکه جناب سد

 زي و نی از سران حزبی تعداد محدودکي بدست یاصلار  اقتددانند،ي ھمه مکهي بوده است، و اما طورميآن حزب و رژ

 بودند، دهي در آن  گنجانبي فریرا آنھا محض برا"  لشکریاھيس"نقش   شان بوده است ویبدست مشاوران فراوان روس

 را به مي اتخاذ تصماري تا اختخواستندي نمی تعداد در ھمچو مقامھا ھرگز قدرتمندان حزبکي تي شمولبا گريبه عبارت د

 ما را به یتفاھم قبل و بدون مي بودی در کابل مگري ھرکس داي شما و اياگر من و . گماشته شده بسپارند] ھای[ تيشخص
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-افغانستان آزاد " پورتال -ويراستاری نشده است" کاظم"نقل قول آقای [-"م؟يکردي گماشتند، چه می می مقامکي

  "]آزادافغانستان

  :در ھمين يک بند چند مطلب برای بازگوئی و توضيح وجود دارد که بايد بدان پرداخته شود و آن ھا عبارتند از

نوشته ھای شما به . ًحد و حصر من نسبت به شما من قبال به دفعات نظرم را ارائه نموده امـ در مورد احترام بی ١

 ۀعنوان يک نويسنده و محقق پرکار که دارای خصلت ھای نيکوئی است، بدون شک احترام شما را در دل ھم

  . وجود آورده استه خوانندگان نوشته ھای شما ب

اشتباه از ھر . بايد بپذيريم که نه شما و نه من و نه ھيچ انسان ديگری کامل نيستيمـ راجع به اشتباھی که ياد نموده ايد، ٢

انسانی سر می زند، به ويژه اشتباھات تايپی يا اشتباھاتی که در اثرعدم حضور ذھن و تمرکز کافی فکر روی يک 

که ذھن روی يک مطلب تمرکز مطلب رخ می دھد، به ويژه اشتباھاتی که با حملۀ ناگھانی انديشۀ تاره ای در اثنائی 

من . به نوشتۀ خود مختصر نظری بيفکنيد، بالشک با چند يا چندين اشتباه رو به رو خواھيد شد. دارد به وجود می آيد

اين اشتباھات را ھيچ وقت حمل بر نارسائی فکر يا فقدان آگاھی شما از خط و زبان فارسی و مسائل ديگر نمی دانم، 

ه ھای شما بيانگر سطح باالی آگاھی از تاريخ و سياست و سائر مسائل، و عمق دانش شما، زيرا در کل، تمام نوشت

اميد در اين قسمت ھمين مختصر به مثابۀ آئينۀ جھان نمای نيات و برداشت . صرف نظر از مدرک تحصيلی تان است

  .ھای من نسبت به شما پنداشته شود

خانمی که ھنوز فارسی را . از فکر و نه از قلم من تراوش نموده بودآن مقاله در اساس نه . يدـ شما درست حدس زده ا٣

 الماناين خانم جوان که در . ی نوشته بودالمانبه درستی نوشته کرده نمی تواند، آن مقاله را به زبان نيمه فارسی نيمه 

ند و می نويسد، چون  ھا و انگليس ھا می داند، صحبت می کالمانی و انگليس را مانند المانتولد شده است، زبان 

 مطالب و مفاھيم ۀفارسی را بدون اشتباه طوری که ھم.  تمام نموده استالماندروسش را از صنف اول تا سيزده در 

 وقت زيادی ندارد ھمواره مقاله ھای شما و استاد نگارنگر را با آن که. يک نوشته را به تمام معنی درک کند، می فھمد

مقالۀ مورد بحث . مطالب آن با من گفت و گو و بحث، و گاھی ھم مناظره و مجادله می کندد و گاه گاه در بارۀ می خوان

بحث ما کمی بيشتر از يک . شما يکی ازھمين مقاله ھائی بود که پيرامون آن ايشان با من به بحث و گفت و گو نشست

صيه کردم نظرياتش را در قالب يک چون شب ناوقت و من خسته شده بودم، به ايشان تو. ساعت و چھل دقيقه ادامه يافت

بخش اول . مقاله بنويسند و برايم بفرستند تا من آن را اصالح کرده به دريچۀ نظريات پورتال افغان جرمن آنالين بفرستم

ھدف من از اين کار تنھا . را قبول کرد، ولی قسمت دوم را گفت که او خودش آن را به پورتال افغان جرمن می فرستد

 درازی در يکی از ماھنامه ھای ھندی درغير آن او خود زمان. تن آن بود نوشتن به زبان فارسی و ياد گرفتشويق او به

کار می کرد و مقاله می نوشت و مقاله اصالح می " اديتور"که به زبان انگليسی نشر می شود، ازھمين جا، به صفت 

 برای "آريانا افغانستان" و پورتال "فغان جرمن" او به پورتال اۀجريان نوشته و اصالح و ارسال نظر و مقال. کرد

بسياری از کسانی که با تئوری بافی ھا سر و کار دارند و از تصور برخی از کار غريب، غير معمول به نظر می رسد، 

 و در آوردن آن ھا به شکل "قيس کبير"نوشتن نظريات آقای . ولی اگر نيک ديده شود، آنقدر ھا ھم غير معمول نيست

نام جديد شان . ً قبال نام خانوادگی ديگری داشتند"نرگس"خانم . نظر و مقاله توسط کسانی ديگر چيزی شبيه کار ما است

برای اقناع خاطر شما محترم که چنين شخصی ساخته و پرداختۀ ذھن من نيست، من . را به تازگی انتخاب نموده اند

 ھندی با عکس و نام شان به چاپ رسيده است، به ۀه ھای اين خانم را که در ماھنامۀ ياد شدحاضرم کاپی يکی از مقال

شما آدرس تان را بفرستيد، من . حرف من ھوائی نيست. برای اين کار تنھا آدرس شما به کار است. شما ارسال کنم

  . خانم را"نرگس"نوشته خانم 
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تصحيح ۀ راستش را بپرسيد، من ھيچ وقت حوصل. ود نداشتشخصی سومی در کار تصحيح يا دستکاری آن مقاله وج

اگر موضوع ياد گيری زبان اين خانم محترم نمی بود، فکر نکنم که من حاضر به کمک به . نوشته ھای ديگران را ندارم

  . وی می شدم

بوده است، من با پرچم به دست که ھا و ـ در مورد اين که اقتدار و صالحيت اصلی کار و ادارۀ کشور در دوران خلق ۴

ن شان مطرح و ديکته می شد، ا مسائل در آن دوره نظر به لزوم ديد روس ھا و از طريق مشاورۀھم. شما موافق ھستم

ورای انقالبی و کميتۀ مرکزی و شورای وزيران و مسؤوليت شولی اين موضوع فکر نکنم که مسؤوليت ھای اعضای 

 رخ داده است، کاھش "ح د خ ا" ما طی کمابيش چھارده سال حاکميت خرابی ھا و کشت و کشتار ھائی را که در کشور

 پالن ھا را چه سياسی، چه نظامی، چه اقتصادی و چه ۀسردمداران رژيم بايد آن ھم.  و يا به صفر تقرب دھد بدھد

لشکر را اين کار در ذات، حتی اگر اين ھا آلۀ دست و مترسک بوده باشند يا نقش سياھی .  می کردندءفرھنگی اجرا

ًبازی می کردند، خود ايجاد مسؤوليت می کند، عالوه بر اين که اگر اين ھا نمی بودند يا نمی خواستند، شايد اصال روس 

پس مسؤوليت اين ھا با افزوده . ی در کشور ما بدان شکل که به امر و نھی بپردازند،  وجود و اختيار نمی داشتندئھا

گری چندين اليه پيدا می کند و به مراتب از مسؤوليت ھا و جنايت ھای روس شدن ھر مسؤوليتی بر روی مسؤوليت دي

  ! ھا و اقمار شان در قبال مردم و کشور ما بيشتر است

بدين دليل کسانی که اين شرايط و اين زمينه را برای روس ھا مھيا کرده بودند و به تأسی از آن اسباب ويرانی و قتل و 

ھم کردند، بايد به ميز محکمه کشانيده شوند و جواب ھر آن کار ھای ناروائی را که کشت و کشتار را در کشور ما فرا

" سياھی لشکر"مسؤوليت آن ھائی که به گفتۀ شما نقش !! اين ھا نه قابل بخشش ھستند و نه قابل دفاع. کرده بودند، بدھند

 از آن کسانی نيست که به صفت در مجالس تصميم گيری را بازی می کردند، به زور يا به رضا، به نظر من کمتر

 می کند، يا نظری را تأئيد می نمايد، ءکسی که در يک سند امضا. سران حزب و دولت اقتدار اصلی به دست شان بود

 المانشما در . مسؤول برابر تمام پی آمد ھای آن فيصله است که صاحبان اصلی اقتدار آن را تجويز و يا پيشنھاد می کنند

 از عملی شدن تعھدی که در آن سند ء کنيد و بعد از امضاءبرويد سندی را امضا. يکا زندگی می کنيديا لندن و يا امر

آيا مقامات قضائی .  بپذيريم،سپرده ايد سر باز بزنيد و بگوئيد که من حاضر نيستم آن چه را در اين سند نوشته شده است

وجود دارد که شما از اجرای تعھدی که سپرده ايد، شانه و حقوق اين کشورھا حرف شما را قبول می کنند؟ آيا امکان آن 

 اين ھا گذشته ھمين سياھی لشکر بود که با ظاھر شدن در کنار آن آدم کشان وطن فروش دانسته يا ۀخالی کنيد؟ از ھم

  !  حکومت و زمامداران آن شدندۀ وجھد و در برخی موارد سبب باال بردنندانسته دست به فريب مردم زدن

 ی می مقامکي ما را به ی و بدون تفاھم قبلمي بودی در کابل مگري ھرکس داي شما و اي اگر من و : "ن پرسيده ايدـ از م۵

  "م؟يکرديگماشتند، چه م

وقتی من در چنين شرايطی . شايد برای شما تعجب آور باشد، اگر من بگويم که من ھم با اين مشکل رو به رو شده ام

با . يدم، ھمان گونه که شما فرموده ايد و ديگران می فرمايند، حرف آن ھا را بشنوممصلحت را در آن د. قرار گرفتم

وجود آن چون به من اعتماد کامل نداشتند، چند روز را در بالک اول زندان پلچرخی ھمان دولت بودم که در اثر مساعی 

 برآمدن از زندان تدارکات الزم را برای بعد از. يکی از خويشاندان و پا در ميانی جنرال گل آقا خان از زندان آزاد شدم

خروج از کشور روی دست گرفتم و درجريان کمتر از سه ماه در نخستين ماه ھای سال دوم کودتا از افغانستان خارج 

اختالط يک سوسياليست که به آزادی بيان و آزادی عقيده و آزادی مطبوعات عقيده و احترام دارد و حرمت انسان . شدم

ارد و آرای مردم را از راه انتخابات ھمگانی ومستقيم مردم يگانه وسيلۀ قانونی حق حاکميت در يک را پاس می د

کشورمی داند، با کسانی که نه به آزادی بيان اعتقاد دارند و نه به آزادی عقيده و آزادی مطبوعات نه حرمت انسان را 
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در جريان . نند، به باور من به ھيچ وجه ممکن نيستپاس می دارند و نه به انتخابات و رأی حکومت مردم اعتناء می ک

اين سه ماه برای اين که دو باره به آن سرنوشت دچار نشوم، من يک شعر و يک مقاله به زبان انگليسی نوشتم که ھر 

  . دو در روزنامۀ کابل تايمز به نشر رسيد

را می فريفت، زندگی من در کابل ن  ماگر حرص مال و پول و مقام. حقوق ماھانۀ من بيشتر از حقوق يک وزير بود

صد بار از زندگی امروزم، بھتر بود، ولی ھمان طور که گفتم، قصد من ماندن در افغانستان در آن دوران و خيانت به 

به ھمين دليل با يافتن اولين شانس بدون اين که فکر کنم . مردم و کشور نبود ـ به ويژه خيانت به باورھا و اعتقادات خودم

  . ه چه خواھد شد، کشور را ترک کردمآيند

 را "ح د خ ا"شما و يا ھر کس ديگری نيز بايد با يافتن اولين فرصت از کشور خارج می شديد وعطای : نتيجه اين که

. کار بردم که شما آن را در سؤال تان به کار برده ايده به لقای کريه و خونينش می سپرديد ـ ضمير شما را برای اين ب

ی را در آن دوران کشيده ايد و با چه تدابيری خود و فاميل را از آن شرايط ئ من می دانم که شما چه روز ھادر غير آن

  .دشوار نجات داده ايد

  ادامه دارد 
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