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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١١ اکتوبر ١۶

  

   سمين بارکزیحرفی چند با محترم
  

 ھمه حرف ھا و ھموطن عزيز، بعد از يک مدت انديشيدن ھمه جانبه پيرامون تصميم تان به اين نتيجه رسيده ام که با

 کار شما که به نوع خود يکی از شجاعانه ترين، شريفانه ترين و قانونی ترين کار ھا عليه نظام سر تا پا ،سخن ھا

قوی ترين ضربه را به پيکر نظام مربوط به يک مشت زورگويان قانون شکن و خود سر وارد  فساد و دھشت است

  .  نموده است

اد و خود سری ھای جباران حاکم بر سرنوشت مردم و کم و کاست ھا نوشته اند و خيلی ھا در مورد بی قانونی و فس

خيلی ھا ھم لب به انتقاد باز نموده اند، اما رسوائی را که اعتصاب شما برای گروه بدنام حکومتگر فعلی به بار 

ئيد می کنم دو أشما را تمن ضمن اين که اين کار .  آورده است شايد ھيچ نوشته و سخن و عملی به بار نياورده باشد

  :خواھم به عرض برسانم نکته را می

  :نوشته می کنيد"  اعتصاب من ۀانگيز" ـ شما در جائی از نوشته ١

آيا اين ."  من برای پاسداری از حق، عدالت و آزادی انسان اين سر زمين و نسل ھای بعد از من استۀمبارز "

می کنم که شما را نبايد با طرح چنين سؤال ھا ناراحت کرد، بخشيد که اين سؤال را وقتی  حرف درست است؟ می

دانم پايان کار اعتصاب شما چگونه خواھد بود و شما تا کجا در اين تصميم تان پايدار ھستيد ـ  که نمی ولی از آنجائی

 يا ن به خواندکه اميدوارم به پايان زندگی تان نينجامد ـ ناچار بايد اين سؤال را از شما زمانی بکنم که شما قادر

آيا شما واقعاً برای آزادی و عدالت و حق انسان ھای اين : کنم باز ھم ھمان سؤال را تکرار می.  شنيدن آن باشيد

زنيد؟ ببينيد ما در   خويش است که به چنين عملی دست میۀکنيد يا تنھا برای حق از دست رفت سرزمين مبارزه می

 تنھا وقتی اين صدا ،تراض آميز زيادی را شنيده ايم که صاحبان آن ھاتاريخ کم و بيش طوالنی خويش صدا ھای اع

  .  از دست داده اند،ی را که قبالً داشته اندبلند نموده اند که حقوق يا مزايائھای اعتراض آميز را 

خوشحال خان ختک تا زمانی که در سرزمين آبائی اش تيولدار شاه جھان است و در خدمت شاه جھان قرار دارد 

 ندارد، اما ھمين که اورنگ زيب که خواھان سلطنت بعد از پدر است، مغولیچ مخالفتی با خانواده و حاکميت ھي

کند و پدر را شکست داده در   پدر طغيان می عليهولی پدرش داراشکوه را به جانشينی خويش انتخاب نموده بود،
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کند ـ چون  ل خان را از وظيفه سبکدوش میسازد و خود بر اريکۀ قدرت می نشيند و خوشحا کاخ آگره زندانی می

خوشحال خان در زمان پادشاھی شاه جھان مطابق فيصلۀ شاه به نفع دارا شکوه برادر بزرگ اورنگ زيب رأی داده 

تا قبل از اين تصميم اورنگ . نام آزادی و استقالل و ملت و مردم آغاز می يابده بود ـ مخالفت وی با آورنگ زيب ب

  .  آزادی و استقالل است و نه نامی از ملت و مردمزيب نه حرفی از

به حيات سياسی دوران وزارت . توان آن ھا را به عنوان نمونه مثال داد در زمان خود ما ھم ھستند کسانی که می

تا زمانی که در کرسی ھای شان قرار !  آقای عبدهللا عبدهللا و دوران رياست امنيت ملی آقای صالح نگاه کنيدۀخارج

 و حاکميت به مشاھده نمی رسد، اما ھمين که از وظايف شان برکنار "کرزی"ند ھيچ نوع مخالفتی از اين ھا با دار

گردند ھمه اعتراضات و مخالفت ھا، ھمه مردم خواھی ھا و ھمه بدی ھای دولت و ھمه دموکراسی طلبی و چه  می

گرگونيی در امور دولت و در شخصيت آيا چنان د. کنند و چه يک شبه مانند سمارق از زمين سر بيرون می

وجود بيايد که يک انسان را در يک شب يکصد و ھشتاد درجه تغيير ه تواند ب اشخاصی نامبرده در يک شب می

  بدھد؟

نظامی که کرزی در رأس آن قرار دارد از روزی که بر سر کار آمده تا ھمين امروز نظام زورگويان فاسد و جنايت 

چور و چپاول در آن وجود داشته و وجود دارد؛ مردم را اختطاف می کنند؛ . ارجی استپيشه و وابسته به دول خ

ی و مال و ملک و زمين مردم را به ئگيرند؛ سرمايه و دارا دختران و پسران و زنان مردم مورد تجاوز قرار می

ی اين ه جا ھا انسان ـ بکنند؛ بی کفايت ترين انسان ھا بر سر قدرت ھستند؛ به جانيان و قاتالن ھزار زور غصب می

شود و باالترين مناصب  که محاکمه شوند و به جزای اعمال ناشايست شان برسند ـ باالترين احترام ھا گذاشته می

چه تغييری در ماھيت اين نظام ... شود و  گردد، به حق و حقوق ھيج انسانی توجه و احترام گذاشته نمی تفويض می

مده است؟ اگر آوجود ه که شما را از پارلمان بيرون کردند ب د کنيد و بعد از اينکه شما خود را کاندي قبل از اين

 ھای نسل و زمين سر اين انسان آزادی و عدالت حق، از پاسداری برای من ۀمبارز: " گوئيد آنطوری که شما می

کنيد که  ؟ شما فکر میچرا به چنين کاری قبل بر اين که شما را از پارلمان خارج کنند دست نزديد" است من از بعد

طور عادالنه پيش رفته بود و ھمه کسانی که به پارلمان راه ه در انتخابات قبلی و انتخابات قبل بر آن ھمه کار ھا ب

  يافتند واقعاً کسانی بوده اند که مستحق بودند و رأی الزم را برده بودند؟

 جنايت و خيانت و فسادی وجود نداشت و حق مردم تلف نشده و آيا در آن وقت و در اين زمينه و ده ھا مورد ديگر

پاسداری از حق، عدالت و  "خويش خوری ھا صورت نگرفته بود؟  چرا در آن زمان و زمان ھای ديگر برای

 به چنين کاری که امروز دست زده ايد دست نزديد؟ آيا به نظر شما وقتی که ده ھا" آزادی انسان ھای اين سرزمين

ناميد باوجودی که ھمه ملت را به خاک و خون  می" خانه ملت"که شما آن را  یشه از طريق ھمين خانه اجنايت پي

کشيدند و در ماتم ابدی نشاندند خود را برائت دادند لزوم چنين اعتراصی که شما امروز به آن زبان گشوده و دست 

  شد؟  زده ايد ديده نمی

 به ھمان ظلمی که به شما شده است و خود در جای خود کاری است به نظر من بھتر بود که شما اين کارتان را

  . کرديد  مشخص می،اعتراضو زشت و قابل تقبيح  

نظير و پاسخ کوبنده عليه حکومت و  جا و عمل بیه ئيد، اعتراض بأاين نوع اعتراض در جای خود اعتراض قابل ت

ون ترديد تأثيرات خود را خواھی نخواھی در بعد  يک تعداد اوباش بر سرنوشت مردم بود و بدۀبی قانونی و سلط

شما برای دفاع از حق مسلم تان در برابر حکومت زر و زور و . گذاشت وسيعی در کشور و در جھان بجا می

بھتر بود نام مردم را در اين عمل که بنابر داليل ! اين خود حرفی است بسيار بسيار کالن. تزوير قد راست نموه ايد
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ای کاش شما اين اعتصاب را زمانی که دختر آن مرد .  شخصی بود به ميان نمی آورديدألۀ يک مسياد شده در کل

مورد تجاور درنده خويان قرار گرفت و دولت ھم ھيچ کاری برای ... بينوا در اندخوی و در بدخشان و در تخار و 

 و یشد و يا ده ھا عمل غيرقانون خراج میحمايت از آن دختر انجام نداد يا در وقتی که زنی مانند ماللی از پارلمان ا

درآن صورت ھيچ احتياجی به اين نبود که از مردم نام ببريد، زيرا خود عمل شما . داديد  انجام می،غير انسانی ديگر

  !با آنھم اميدوارم من در مورد شما اشتباه کرده باشم. گويای مقصد تان می بود

 کنند و زندگی خانوادگی تشکيل می که ازدواج می ی تنھا ھستيد؟ کسانی دوم اين است که آيا شما در زندگألۀـ مس٢

خصوص بعد از پيدا کردن اطفال خاصتاً زمانی که اطفال شان در سنين پائين قراردارند ه  يک سند  باءدھند با امض

گذشته از . دو به مادر و پدر نيازمندند حق ندارند در مورد زندگی و مرگ خويش خودشان به تنھائی تصميم بگيرن

کنيد که يک انسان درستکار و مبارز زنده در شرايطی که کشور ما قرار دارد بيشتر به درد  اين آيا شما فکر نمی

شما با اين عمل تان به قدر کافی اعمال ! خورد تا يک انسان مرده؟ خوب فکر بکنيد اين خاک و اين ملت می

ن نظام بدنام را به انظار مردم جھان به نمايش گذاشته ايد؛ غيرقانونی و خالف موازين حقوق بشر و دموکراسی اي

 نادرست و ناپسند ديگری ھم وجود دارد که بايد به آن ھا اعتراض شود و ھر يک ھم به  به يقين صد ھزار کارولی

  اين کار را که بايد بکند؟ . رخ نظام کشيده شود و ھم به مردم کشور و به مردم جھان نمايانده شود

انسانی که واقعاً در فکر اصالح جامعه و بھبود اوضاع اين کشور و رفاه مردم و استقرار عدالت و حکومت چند نفر 

" ديوجانس" کنم که با چراغ  قانون ھستند به نظر شما در کشور ـ انسانی که بدون مدعا باشد ـ وجود دارد؟ فکر می

پس اگر .  و تنھا در فکر اين ملت و اين کشور باشندحکيم ھم اگر بگردی شايد چند ده تائی را پيدا نکنی که واقعاً 

را در سر داری بايد برای ھمين مردم و ھمين آرزو ھا ... ی ملت و مردم و کشور و آزادی و حقوق و قانون و ھوا

! زنده بمانی و برزمی و صد ھا و ھزار ھا انسان دردمند را با مبارزه ھای واقعاً مردمی ات به دنبالت بکشانی

شما اگر دو باره ھم به پارلمان راه بيابيد در اين . کشد ا را مانند اطفال يتيم ھيچ کسی به آغوش نمیشکست ھ

گيرند آن کاری را که بايد بکنيد  و بدان ھدفی که بايد برسيد  پارلمانی که تقريباً ھمه الشخوران در آنجا تصميم می

 برسيد، ولی در خارج پارلمان با چنان جديت و قاطعيت و شايد مانند ماللی جويا نتوانيد انجام بدھيد و به آن ھدف

را که  یيه اابتکاری که شما داريد شايد کارھای زيادی را انجام بدھيد؛ از جمله قادر شويد که حداقل ھمان روح

 دھند تزريق که به شما رأی داده اند و رأی می طرفداران آن مرد مبارز ھندی ـ آقای ھزاری ـ داشتند به آن ھائی

  . کنيد و ايشان را به پشتيبانی ھدفمند، راستين و قاطع خود متقاعد سازيد

اين کار را تنھا وقتی که . ندازيد و به پيروزی برسانيده راه بياين ملت را شما و امثال شما ھا بايد به پا ايستاده کنيد، ب

ستمداران به اصطالح جھادی و خصوص تا زمانی که سياه مرگ تان را اين ملت ب. توانيد بکنيد زنده باشيد می

 مانند شما ميدان را با مرگ يا در زندگی به ینـ که به يقين در صورتی که مبارزاطالبی بر اريکه قدرت نشسته اند 

اينھا خالی کنند اين ھا بازھم زنده خواھند بود و در قدرت باقی خواھند ماند ـ چنانچه مرگ ده ھا تا را فراموش کرده 

 دو سالی در زير ميليون ھا سخن و سخن پردازی ھا فراموش خواھد کرد و راه شما خالف يکیطی است با تأسف 

در نيستی و با نيستی چيزی . پس ھستی را با ھستی ات بيافرين. کنيد بی رھرو باقی خواھد ماند آنچه شما فکر می

  ! شوند کسانی که اين حرف را فراموش کنند خود فراموش می! شود آفريده نمی

     

  

  


