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 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 ٠٢

  !"غالم حضرت خان"جناب 
  

  ،بعد از عرض سالم

  : امون آن ارائه کنم خويش را پيره اجازۀ شما ضمن تشکر از شما نظردر سه مبحث می خواھم ب. تبصرۀ تان را خواندم

ـ جای مسرت است که لحن کالم تان را يک اندازه تغيير داديد، با تعقيب اين شيوه می توانيم با ھم بھتر تقارب و تقارن ١

کنايه ھا را . اميد اين شيوه را با کمی اعتماد به نفس ادامه دھيد و حرف تان را مستقيم، واضح و کوتاه بزنيد. داشته باشيم

باور کنيد . خداوند به شما عمر طوالنی بدھد. ای ديگرانی که ھنوز از تمدن دور مانده و با فرھنگ نشده اندبگذاريد بر

به . ًکه من طبيعتا آدم نرمخوئی ھستم و به بحث ھای جدل آفرين و شخصی با اشخاص و افراد نه عالقه دارم و نه عادت

 کشور فالکت زدۀ ما ۀ به شکلی به جامعه و گذشته و حال و آيندگوشۀ خود افتاده ام و تنھا به آن مسائلی می پردازم که

البته بحث ھا يا نظر ھائی که به سياست و تاريخ و فرھنگ، به ويژه به زندگی توده ھای ميليونی . ارتباط می گيرند

ا در حيث يک افغان که به شادی و غم مردم فکر می کند، چون شادی و غم خودش ر کشورما تعلق داشته باشد، من

  . را بر آن می دارد تا نظر يا تبصره ای در آن باره ارائه کنمن شادی و غم مردم جست و جو می کند، م

تکرار اين حقيقت که انسان ھا طبايع مختلف دارند، چون زياد گفته و شنيده شده است، شايد چندان خوشايند نباشد، ولی 

اگر نظر شان نادرست . مه حق بدھيم تا نظر خويش را ابراز کنندبنابراين بايد به ھ. اين حرف به تجربه ثابت شده است

و نامعقول بود، با ارائۀ مدرک و سند، اگر مدرک و سند نبود، از راه استدالل و استنتاج يا از طريق استفاده کردن قانون 

به اين داليل درست  خيلی محترمانه به ايشان بفھمانيم که سخنان يا نظريات تان ،درست انديشيدن و درست فکر کردن

امروز ميزان ھوش و . فکر نمی کنم کسی پيدا شود که از سخن نرم برنجد! نيست، و يا تا اين حد و اندازه درست نيست

تنھا با بو . زمان خواندن يک نوشته ديگر گذشته است. ھوشمندی انسان ھا در حدی است که نوشته ھا را بو می کنند

ھمه می دانيم که افکار برخی از انسان ھا به کدام سو در . افراد را استشمام کنندکردن نوشته مردم می توانند نيت 

باد؛ منتھا بدون تلميح و آحرف تان را بزنيد، اگر کسی نشنيد ھم خانۀ شان آباد و اگر شنيد ھم خانۀ شان . حرکت ھستند

  .استعاره و ايما و اشاره يا کنايه

ًنموده ايد، کامال ) ضمن بيان موضوع آن را تشريح ھم کرده ايد(را تبيين کوئی و با تواضع آن يـ حدس شما که به ن٢

  :قصد فرستنده و ناشر يکی است و آن عبارت می باشد از. درست است
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 که "نوری"، که با آن صراحت و عريانی از نظام شاھی انتقاد می کرد، چگونه با آقای "سديد"ــ نشان داده شود که 

آن روز چه می گفت، و امروز چه می .  مرحوم است يک جا شده است"ظاھر خان"ن به انسان سلطنت طلب و خوش بي

در پورتال ..." واقعيت ھا را بايد از" شما را به مقاله ای که ديروز و بعد از انتشار مضمون هدر اين زمينه توج! کند

واقعيت ھا را " باب مضمون در آن مقاله با خواندن نظر من در. معطوف می دارم نشر شد، "افغان جرمن آنالين"

ُ، ھم شما متوجه می شويد که تير فرستنده و ناشر که برای خرد کردن من پرتاب شده بود چگونه به خاک می ..."بايد

 و ھم خود آن ھا به خاطر اين کوشش بی ثمر شان خجلت زده می گردند ـ برای من ھمين کافی است که اين ھا  خورد

 به اين کار شان و نتيجه ای که از اين کار شان گرفته اند، بپذيرند که اين کار شان چقدر در تنھائی، وقتی که در سکوت

  .خجالت آور بوده است

  . تلقين کنند"نوری"ــ ھمين گونه فکر را به آقای 

در . د را خدشه دار بسازن"آريانا افغانستان"ــ آزردگی ھا را که ايجاد شده بود، تازه نموده ھمکاری ميان من و پورتال 

من ھنوز ھم به ھمان نظر ھستم که " من ديروز در نوشتۀ "آريانا افغانستان"مورد ادامۀ ھمکاری خويش با پورتال 

اميد اين قطع رابطه را شما و ديگران نتيجۀ سياست بازی ھای کسانی که شما به آن ھا اشاره . چيزکی نوشته ام" بودم

  .نموده ايد، ندانيد

  .طمه وارد کنندــ به شھرت من و ايشان ل

کسی به مفھوم تحقير، تصغير و " تخلص"بعد از اسم خانوادگی يا " خان"نوشتن صفت :  شخصی از شماۀـ يک گل٣

غالم "شما اين کار را برای اين نموده ايد که من در يکی از نوشته ھايم شما را . توھين به آن کس پنداشته می شود

خواسته ايد، چون فکر می کنيد من شما را تحقير يا توھين نموده ام، از با اين کار تان . خطاب کرده ام" حضرت خان

خوب کرديد، اما اين را بايد بدانيد که در فرھنگ ما افغان ھا تا ھمين امروز کلمۀ خان به منزلۀ صفتی . من انتقام بگيريد

دگی نداشته باشد، يا تخلصی برای وقتی کسی نام خانوا! کار برده می شوده با بار مثبت به دنبال اسم اصلی يک انسان ب

ًحال او واقعا خان است يا نه، (خود انتخاب نکند، ناچار از آن ھستيد که برای حفظ ادب و احترام به کسی اين صفت را 

  . کار ببريده بعد از نامش ب) فرقی نمی کند

 کسانی را که صاحب زمين و ثروت و ۀًدرقديم که انتخاب اسم خانوادگی در کشور ما چندان رواج نداشت، تقريبا ھم

 خوب، مفيد برای جامعه، آبرومند و پول ساز بودند با افزودن اين صفت در اخير نام شان ۀصاحب يک شغل يا حرف

يعقوب خان، سردار جان خان، علی رضا خان، جنرال خان محمد خان، داکتر نصير ": عزت و احترام می کردند؛ مثل

، صفت "انس"و اگر کسی دارای اسم خانوادگی می بود، مانند داکتر ...  و"ان، يوسف خاناحمد خان، داکترعلی احمد خ

فکر . "نور احمد خان اعتمادی": طور مثال. کار می بردنده خان را بعد از اسم اصلی يا اوليۀ وی و قبل از تخلصش ب

نور احمد "  باشيد که کسی گفته باشد يعنی شنيده. نکنم شما، يا کسان ديگری گاھی عکس آن را خوانده يا شنيده باشيد

  "! اعتمادی خان

نمايانگر احترامی است که برندۀ اسم نسبت به اين شخص، به خاطر تحصيل يا مقام يا " نور احمد خان اعتمادی"کاربرد 

را  شوخی و استھزاء و کم زدن ۀ عکس، جنبهب" اعتمادی خان. "نام و نشان پدرانش و يا شھرت و ثروت خود وی، دارد

دارد که کسانی که قصد شوخی با نام و خود اين شخص را ندارند، يا نمی خواھند به داليل گونه گون وی را ريشخند و 

تنھا کسانی به اين کار دست می زنند که می خواھند او را از نظر ! کار نمی برنده مسخره کنند، ھيچ گاھی آن را ب

ن بی ادب و بی فرھنگ و ا و سياسی وی ھستند، البته تنھا مخالفن قومی و زبانیاشخصيت کوچک نشان بدھند و مخالف

بی خبر از مدنيت اين کار را می کننند و آن ھم با کوچک نشان دادن شخصی از طريق ريشخند به نام، لباس و طرز 
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لر و رنگ و لباس پوشيدن، آرايش موی، شيوۀ سخن زدن، لھجه، عالقۀ وی به غذا، عالقه به فالن ھنرپيشه و فلم يا فوتبا

گل و از اين قبيل چيز ھا، چون ھمه موضوعات شخصی ھستند و ساحت مسائل شخصی انسان ھا از تعرض مصون 

ناگفته پيداست که چنين اشخاصی با اختيار کردن . اين کار تنھا برای خود را بزرگ جلوه دادن صورت می گيرد. است

ب عقل و ادب خيلی کوچکتر از آن جلوه خواھند کرد که در اصل اين راه نه تنھا بزرگ جلوه نمی کنند، که در نظر اربا

  . ًو واقعا ھستند

 را از اين طريق بدنام بسازد يا کوچکتر نشان بدھند، شايد در حلقۀ بی ادبان و یکسی که می خواھد چنين اشخاص

پيش اشخاص مؤدب و خردساالن و تنگ نظران و بيماران روانی و غرضمندان و بدانديشان عقده ئی موفق شود، اما 

منور و خوش اخالق، به خاطری که شخص مورد ھجوم اين بی ادب به داليلی غير موجه مورد جفا قرار گرفته است، 

  . خريداری ندارد

ن ثروت از راه ھای غير قانونی،  شايد به داليل سياسی، افکار فلسفی، کارکرد ھای شغلی، اندوخت"اعتمادی"آقای 

بين و ملی ان حقتی، بی کارگی و ده ھا دليل ديگری، شخصی مطلوب جامعه يا توده ھا و منتقداستفاده از کرسی دولسوء

وی ) اين سخنان بر فرض استوار ھستند(نباشد و شايد ميليون ھا انسان به دليل اين گونه کار ھای ناپسند و ناشائست وی 

حقير و کوچک شمردن وی با پس و پيش کردن را دوست نداشته باشند، ولی اين داليل دليل نمی شود که به تصغير و ت

، بايد با ارائۀ سند ثابت ساخته شود که رشوت خور و ...اگر رشوت خور بود يا بی کاره و تنبل و. نامش پرداخته شود

  .  و کم زدن ویءبود، نه از راه استھزا... بی کاره و تنبل و

ً نيست که سی سال پيش، مثال، يک آدم مفسد و بد ذات بھتر از اين) نابرای اثبات فساد برخی از مفسد(البته سندی 

صاحب ... صاحب يک خر نبوده، ولی امروز بدون اين که کار کرده و بيلی زده باشد، يا خزانه ای را يافته باشد و

  . ھا و امثال شان"کرزی" ، ھا "فھيم" ، ھا "محسنی" ، ھا "سياف"ميليون ھا دالر و پوند و يورو شده است؛ مانند 

رز مبارزۀ شريفانه با يک مخالف فکری، عقيدتی و سياسی بايد توأم با احترام و در چھار چوکات ادب سياسی و خلق ط

 کسی، تنھا برای ون ريشخند و تحقير و توھين ناموجهمبارۀ شفاف، ھدفمند، بد: ادب سياسی يعنی چه؟ يعنی. نيکو باشد

نسان سياسی؛ مگر اين که طرف مقابل شما را با دشنام ھای برمال کردن جنبه ھای منفی کار و فکر و سياست يک ا

  !!مکرر و با سخنان توھين آميز خود مجبور به گفتن سخنی ناسازگاری بسازد

کار برده ايد، نوعی از کالم حقارت آميزی است که البته من آن را به دليل ه که شما آن را در نظر تان ب" سديد خان"

 تا انتھا، به استثنای ھمين يک مطلب، محبت آميز بود، زياد جدی نمی گيرم و ھم به دليل ءتماميت نوشتۀ تان که از ابتدا

  !برخورد محبت آميز ادامه يابدۀ اين که ھمين شيو

زبان شايد، بھتر بگويم به طور حتم، يکی از سخنان آخر من عنوانی يکی از افغانان سبب خواھد شد که با زبان قال يا با 

دار سخنان سخت نيستيد، چگونه به کار برديد؟ خطور چنين که آن سخن سخت را اگر شما طرفحال از من بپرسيد 

سؤالی به مخيلۀ ھر انسانی بعد از خواندن اين نوشته قابل تصور است، اما اين حقيقت را ھم فراموش نکنيد که سخن تلخ 

اميد از اين مثل ." ه کار نداری، ھيش مگوبه خری ک"ی گويند م! اگر کسی از تکرار آن باز نيايد، جواب تلخ می خواھد

! ھرانسانی که حد خود را نگه ندارد، به شکلی بايد سرجايش نشانده شود! تنھا يک مثل است.  آن چنانی نکنيدتعبيرات

  . م استسالمتی تان آرزوي! ن مفھموم باشداميد اين سخنان من برای تا

 ٠١/٠۶/٢٠١۶  

  

    


