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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

  سيدھاشم سديد

  ٢٠١١ اکتوبر ١٩

  

  !راست ميگوئی، اما بنما آنچه را گفته ای
  

ارسال نموده اند " نستانافغانستان آزاد ـ آزاد افغا" ھموطن عزيزخانم منصوری در نامۀ خويش که به آدرس پورتال 

  :می نويسند

ئيد تلويحی و أت" (تيمور شاه تيموری" و " سيدھاشم سديد" در طی دو روز گذشته مقاله ھائی را که از آقايان " 

که من از مشی پورتال برداشت  به نشر رسانيده ايد، تا جائی) ... مستقيم از يک وکيل پارلمان و حتی انتخاب کذائی

  ..."يرت با آن قرار دارد نموده ام در مغا

در اين مورد با شناخت از خود و افکار خود و آنچه من طی آن مقاله ابراز داشته ام با اطمينان کامل به عرض شان 

من در مورد انتخابات، . می رسانم که برداشت و قضاوت شان از آن مقاله و در مورد من کامالً نا درست است

يکی آن زمانی که .  دو مقالۀ ديگر ھم نوشته ام، ھا به افغانستان قبل از اين مقاله و شورای بعد از ھجوم غربیءوکال

ماللی را از پارلمان بيرون کردند و دومش درست به خاطرم نيست که کی بود، ولی در ھيچ کدام نه وکالی شامل 

نظرم در مورد دولت کرزی از . اين شورا ھا را تأئيد نموده ام، نه انتخابات اول و دوم را و نه ھمچون شورا ھا را

دانم و بار ھا  من اين دولت را يک دولت دست نشانده دانسته و می. روز اول تا امروز ھيچ تغييری نکرده است

تقريباً ھمه اعضای شورای . نوشته ام که نزد من ميان کرزی و کارمل و شاه شجاع کوچکترين فرقی وجود ندارد

ی مقاله ای که اين ھموطن بدان اشاره در کجا. خطاب کرده ام" ... جانی و الشخور و"ه طور واضح فعلی را ھم، ب

را " کذائی"نموده اند چنين جمله يا عبارتی وجود دارد که ايشان به اين فکر بيفتند که من پارلمان و حتی انتخابات 

  ئيد نموده ام؟أت

ی چنين مطلبی است برايم بنويسند؛ من از اين ھموطن خواھش می کنم که کلمات، جمالت يا عباراتی را که حاو

کنم؟ من که آن  ئيد میأھمچنان بنويسند که با چه دليل و منطقی به اين نتيجه رسيده اند که من انتخابات و پارلمان را ت

 کار میه دانم که با چه نيتی آن مقاله را نوشته ام ـ با ھمه احتياطی که من در نوشته ھايم ب مقاله را نوشته ام و می

 که سؤالی بی پاسخ نماند يا نکتۀ مبھمی در نوشته از قلم نيفتد، چطور متوجه اين مطلب نشده ام که ايشان متوجه برم

نمی دانم شايد فھم من در اثر پيری و کبرسن به ضعف دچار شده باشد يا فھم درست از نوشتۀ من برای ! آن شده اند
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شان اين نکته را روشن کنند تا رو سيه شود ھر که ھر حال منتظرم ايه ب! اين ھموطن کمی دشوار بوده است

  .دروغش باشد

طور کل، برای اين که يکی يا چند تا از اين ھا، يا ه را ب... نکتۀ دوم اين است که بارکزی يا احمدزی يا نورزی و 

 درستی يک يا چند تا در قوم ديگری، کار نادرستی انجام داده اند در يک ظرف انداختن و به يک چشم ديدن کار

اين . برخی از مسؤولين پورتال ھم ايشان را می شناسند. من دوستی دارم که به قوم محمدزی تعلق دارد. نيست

. دوست، ھمينطور برادر محترم شان، به يقين يکی از شريف ترين انسان ھا و يکی از شريف ترين افغان ھا است

 و ظاھر يا يک مشت افراد ديگر از خويش و قوم وی طی آيا کار معقولی است که من ايشان را ھم برای اين که نادر

  بيشتر از چھل سال حکومت در افغانستان مرتکب صد ھا نوع بزھکاری ھا شده اند در زمرۀ آن ھا به حساب آورم؟

  :مقالۀ من حاوی سه مطلب بود

 برای مقاصد و اھداف  زمانی که اين کار ـ اعتصاب غذائی ـ رانبايد از مردم حرف بزندـ اين که خانم بارکزی ١

  !فھمند اين پيام آنقدر رسا و گويا است که حتی کم شعور ترين انسان ھا آن را می. شخصی خود می کند

به . دھم که به زندگی کودکان خود که به او نياز دارند بينديشد ـ من او را به عنوان يک مادر مخاطب قرار می٢

د؛ يا زير شون ون مادر با يک عالم حسرت و عسرت بزرگ میآيندۀ کودکانش فکر کند که در صورت مرگ او بد

درست . و ترس و وحشت و اشک و آه" گم شو و دور شو"خوردن و " پس گردنی"با ده ھا ھزار " مادراندر"دست 

بان کند، اما آيا کنم که سيمين خود را در راھی عدالتخواھی قر گويد که من افتخار می است که شوھرش امروز می

 بالد و افتخار می کند ـ اين که آيا اين زن واقعاً از برای مردم مبارزه می ھمين شوھری که امروز به نام اين زن می

خواھد يا نه ھم درمقالۀ قبلی بدان اشاره شده و ھم در اينجا به طور ضمنی از  کند يا اجرای عدالت را برای ھمه می

وی ه  بعد از مرگ خانم سيمين بدون زن و به ياد خانم سيمين زندگی خواھد کرد و بآن ياد کرده ام  ـ چه مدتی

 موظبت خواھد کرد؟ ،رسيد رسد و می وفادار خواھد ماند و از کودکانش آنگونه که خود خانم سيمين بدان ھا می

رود  ين جنس می شما، که خود يک زن ھستيد، در اين موارد ـ چون زن ھا بيشتر متوجه مظالمی که بر اۀتجرب

  !ھستند ـ  شايد نسبت به ما بيشتر باشد و شما بتوانيد به اين سؤال بھتر از ما مرد ھا جواب بدھيد

 ـ به توصيه من به ايشان اين است که اگر شما واقعاً ھوای مردم را داريد، يعنی اگر واقعاً به فکر مردم ھستيدـ ٣

باره به پارلمان بر نگرديد و کار تان را در خارج از پارلمان و در شکلی که سؤال شده توجه داشته باشيد ـ بايد دو 

جائی برسانيد که چه شما ه و اين مردم را ب. خصوص مردمی که به شما رأی داده اند، آغاز کنيده ميان مردم، ب

يست که در ھر ضرور ن. باشيد و چه نباشيد در برابر ظلم و بيعدالتی بايستند و با ھر نوع بيداد به مبارزه برخيزند

ھمينکه حق و ناحق و ظلم و بيعدالتی و ظالم و مظلوم و . وجود آينده ب... حالتی ھمه بايد انقالبی و ماترياليست و 

  . يک عالم کار است،ستمگر و ستمکش را ھم تشخيص کنند و بدانند که راه نجات کدام است

ی  را در پَرگراف اول اضافه "واو " ستاری در اخير يک خواھش کوچک از پورتال دارم و آن اين که ضمن ويرا

است و بعد از موصول، " حرف موصول" در اين پَرگراف " که"حرف . نموده اند که جمله را ناقص ساخته است

نويسد جملۀ ناقص می آيد که معنی آن جملۀ ناقص با جمله ديگری  می"  جھانبخش نوروزی"ھمانطور که دکتر 

در زير آنچه را من نوشته ام . سازد در ميان دو جمله، جملۀ دوم را نيز ناقص می " واو" شود و افزودن  تکميل می

  .کنم ھمراه با ويراستاری شما برای مقايسه بھتر نقل می

 با که ام رسيده نتيجه اين به تان تصميم پيرامون جانبه ھمه انديشيدن مدت يک از بعد عزيز، ھموطن: " منۀنوشت

 عليه ھا کار ترين قانونی و ترين شريفانه ترين، شجاعانه از يکی خود نوع به که ماش کار ھا سخن و ھا حرف ھمه
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 و شکن قانون زورگويان مشت يک به مربوط نظام پيکر به را ضربه ترين قوی است دھشت و فساد پا تا سر نظام

  ".است نموده وارد سر خود

  :ده استاضافی که زير آن خط گرفته ش" واو" نوشتۀ ويراستاری شده با " 

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

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

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

   ".است نموده وارد

آمده و جمله ای که بعد از  " که " در پرگراف دوم ـ نوشته ويراستاری شده ـ ھر دو جمله، جمله ای که بعد از حرف 

  .سومی نياز دارند می آيد، ناقص اند و برای اين که تکميل شوند به جملۀ" و " حرف 

  

  :يادداشت

  ھمکار نھايت عزيز،

  .، اميد است به سالمت باشيدخويش را تقديم می داريمنخست سالم ھا و احترامات 

صحت انتقاد شما متوجه خبط خود و ، مطلببه ارتباط انتقاد تان باالی ويراستار مطلب تان، ماھم با دوباره خواندن 

 و از شما سپاسگزاريم که ما را متوجه اشتباه ما يم،شده ضمن آن که مطلب را در اصل نشر شده نيز تصحيح نمود

   . ما را به خاطر بروز آن اشتباه بپذيريدپوزش اميدواريم نموديد

  با کمال محبت

 AA-AAادارۀ پورتال 

  

  

  


