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 صفحه 3 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 20/05/2016                   دیداشم سه سید
 

 !غالم حضرت یآقا هموطن عزیز،

 با سالم، و به آرزوی سالمتی تان
 

ه عمل ب پیرامون نوشته های من سال گذشته که طی چیزی بیشتر از چهار ،استمین تبصره ای تبصرۀ اخیر شما پنج

، البته از فحوای کالم احساس می کنم زیرامن تا کنون به هیچ یک از تبصره های شما جواب نگفته ام،  آمده است. 

م گاهی ه ،نیدشما، که شما بدون توجۀ دقیق به نوشته ها و درک عمیق محتویات آن ها دست به نوشتن تبصره می ز

 نوشته های و حاشیۀ متن آن ها را از که انسان می تواند ،می شودهای شما انگیزه های دیگری سبب نوشتن تبصره 

 : ویت و استحکام این ادعا، بطور نمونه یک نکته را بیان می دارمبرای تق حدس بزند. شما

ت برای شما کافی اس "حمایۀ پنهانی از کشت کوکنار و محصول تریاکمن تعجب می کنم که چگونه تنها چند کلمه: "

قبال صد سال اخیر آن ها در  ۀیاست های کجدار و مریز و منافقانتا به سیاست های استعماری انگلیس و ادامۀ س

حداقل این احساس را  ،عزیز خویش پی ببرید، اما آنچه من در سیزده و نیم سطر در بارۀ انگلیس ها نوشته امکشور

من بگیرد؟ مخصوصاً عبارت  نسبت به نوشته شما را در داوری غیر دوستانۀ تان جلو ه است کهدر شما بوجود نیاورد

 که می گوید: سطرو نیم اخیر آن سیزده 

 "...سخنان دیگر را می توانم در مورد انگلیس ها ـ در این جا نیز اشاره به سیاستمداران این کشور است ـ قبول کنم و خیلی از"

 م: عیناً در زیر نقل کن و سائر خوانندگان این نوشته می خواهم آن سیزده و نیم سطر را برای غور و مداقۀ بیشتر شما

یکی از بزرگترین کشورهای استعماری جهان بوده است، من بدون کدام اگر گفته شود که انگلستان یکی از اولین و "

ـ پنجصد  ریخ چهارأطول ت سخنی آن را می پذیرم، چون این سخن عین حقیقت است! اگر گفته شود که انگلستان در

ای زیادی از ثروت ه ان بی گناه را ریخته است و مقدارجنگ های استعماری خون صد ها هزار انس سال اخیر خود در

های افریقائی و آسیائی و امریکای التین را به غارت برده است، من با آن مخالفت نمی کنم، چون این حرف  کشور

قابل انکار! اگر گفته شود انگلیس ها با طالب زد و بند دارند، من حرفی ندارم، زیرا کار کرد  هم حقیقتی است غیر

این سخن نیز می تواند مقرون به واقعیت باشد. اگر گفته شود چندین سالۀ انگلیس ها در هلمند نمایانگر آن است که 

که سیاست انگلیس ها در ارتباط با افغانستان و پاکستان سیاستی است دو پهلو و بیشتر به جانبداری از پاکستان، من 

تان افغانس این سخن را هم می پذیرم. اگر گفته شود که انگلیس با شیوه های "هم به نعل و هم به میخ زدن" خویش در

می خواهد انتقام شکست های خردکننده، خجالت آور و فراموش ناشدنی خود را از ما بگیرد، من آن را نیز قبول می 

کنم. اگر گفته شود که بخش بزرگی از ناآرامی های ما نتیجۀ تشبثات پیدا و پنهان انگلیس ها در افغانستان می باشد، 

نان دیگر را می توانم در مورد انگلیس ها ـ در این جا نیز اشاره به و خیلی از سخمن آن را هم رد نمی کنم. 

 " ...سیاستمداران این کشور است ـ قبول کنم
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که مردم ما از دست  همه ناگواری ها و صدماتیذکر ـ دو یا سه صفحه اینوشته کوتاه ـ یک  نید که درشما بهتر می دا

و همه  که انگلیس ها طی یک دورۀ طوالنی بر ما روا داشته اند، انگیس ها کشیده اند و همه آن مظالم پیدا و پنهانی

های نیک و بد دیگران، برای کردها غالباً برای تکمیل فهرست کار ممکن نیست. نویسنده جنایات آن ها در کشور ما

یا  و ، برای تبیین همۀ زیبائی ها و زشتی های یک عمل یا یک شخصن تمام صفات خجسته و گجسته اشخاصبیا

با سه نقطۀ تعلیق" به کار میبرند، یا و غیره و غیره و امثالهم و... می  "یک "و ،، بعد ذکر چند نمونهک رویدادی

یک و نها، تعدد صفات  رویداد" تعیین ابعاد و... دیگر سخنان، شواهد موضوعات، نوشتن "و خیلی از با نویسند، و یا

 را به خواننده واگذار می شود. رخداد  و یک یک عمل ،تی و زیبائی یک شئزش و یا میزانبد، 

خیلی از سخنان دیگر را می توانم در مورد انگلیس قبول کنم"، برای این که از طوالنی شدن  من هم با نوشتن "و

از  انگلیس ها در افغانستان را و نکوهش و قابل انتقاد شده باشد، تعیین نهایت کارهای جنایت کارانۀنوشته اجتناب 

، به خاک ما یورش بردند مرتبه چندینعقیب آن تو به  دی اولین بار به امور داخلی این کشور دست زدنزمانی که برا

 گذاشته ام.  هبه عهدۀ خوانند ،تا امروز از همان زمان های اولیه

ت نهایبی  را تا میدان باز گذاشته ام. شما می توانید آنها  هو سائر خوانندمیدان را برای شما  ،من با نوشتن آن جمله

و شما را کسی جل ثریا باال ببرید و تا جائی که قدرت دارید، توسن تخیل تان را به جوالن درآورید.تا  بگسترانید و

اهی، که به تخیل، به آگ ،همین است و نشانه های دیگر ،نشانه با نوشتن این در واقع نویسنده همنگرفته است. خواهش 

فکر می کند و می خواهد بگوید، میدان داده باشد. نویسنده با این  هوانندیات و باالخره به آنچه خببه دانش، به تجر

کارش خود را با اندیشه های خواننده که نمونۀ یا نمونه های آن قبل از آوردن این نشانه بیان شده است، شریک می 

می  هیا اضاف می آوریدمی گوئید، مثال  فکر می کنید، ،سازد. هر آن چیزی که شما در امتداد آنچه نویسند نوشته است

 اشتراک نظر دارد.در آن نمائید، در واقع نویسنده با شما 

ین، بشتند، اشاره می کنم، خواننده تیزبدوش دا ها وظیفۀ آوردن امنیت را در آندورانی که انگلیس  وقتی من به "هلمنِد"

 که این اشاره چه مطالب و مفاهیمی را افاده می کند.  ،می داند بدون توضیح بیشتر و بی غرض مطلع، باهوش

ق می ، یا از آن طرینظر نیک دارد این نیست، که نویسنده نسبت به شخص خاصیدلیل فقدان توضیح مو به مو تنها 

 د. خنی ناموجه و نادرستی را توجیه نماییا س ،را برائت بدهددفاع کند یا مجرمی  معینی یا کشور فرد از خواهد

 ن باره صحبت نکرده ام! از نظرکه در ای ،نوشته اید تریاک یا هیروئین صحبت نموده از کشت خشخاش و تولیدشما 

وجه  به هیچ که توضیح همۀ آن ها ، آنقدر زیاد هستند،دنچون قضایائی که به هلمند و انگلیس ها ارتباط می گیر من ــ

همان  ــنسبت به طالب از دید کسی پوشیده نمانده است و چون تمایل انگلیس ر یک مقاله سه صفحه ای ممکن نیست د

ۀ ام نشدو ذکر نام "هلمند" و "انگلیس" برای بیان همه مسائل و مطالبی که در ارتباط هلمند و وظایف انجیک اشاره 

 کافی است!  به شمول قوت گرفتن طالب در دوران حضور انگلیس ها در هلمند، ود دارد،انگلیس ها در آن والیت وج

یده " به نشر رس"آریانا افغانستان آنالین یتوبسادر شان که  آقای حمیدی عزیز در اخیر مقالۀ قابل توصیف و دقت

 اشاره می کنند!  خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.": "تواست، به ضرب المثلی

که در  ،ای را نخواهید یافتهیچ مقاله هفت صفحه بیان کنند!  وانند همۀ درد های دل خویش را درچرا؟ چون نمی ت

بی شماری که در مورد افغانستان در دلتان  صوص انکشافات و واقعیات و واقعاتخ ی دلتان را درآن همه حرف ها

ده ه شگفت تلنبار شده است، حتی اگر آن درد ها و انکشافات و واقعات و واقعیات در کتابی پرحجمی هم بیان شوند،
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ا ی ، بی علت و بی دلیل نیست!از قرن ها در میان فرهنگیان ما رواج داردکه  ب المثلباشد. شما می دانید که این ضر

 را در هفت صفحه بگنجاند؟ و جنایات کسانی از مانند وی؟ همه جنایات حکمتیاربود فکر می کنید کسی قادر خواهد 

 ها لاز قت هرگز ی داشتم،ها دلسوزی م ساگر من نسبت به انگلی :و اما در مورد کلمۀ "دلسوزی" باید گفته شود، که

 ریخ دراز دامن درأکه به دست انگلیس ها در طول ت مستقیم، و آشکار و پنهان بی حسابی غیر یم وهای مستقو توطئه 

می آوردم؟ یا از غارت سرمایه عمل ذکری بما، در کشور لهجممن ،گوشه گوشۀ دنیا رخ داده است درهای مختلف، کشور

  .؟.صورت گرفته است و. استعماری این کشورریخ أل تطوکه به گونه های مختلف در دیگران و منابع گونه گون ها

را  ی. وقتی سخنو نسبت به کل بشریت بلی، من دلسوزی دارم، اما نسبت به هموطنان خود و نسبت به کشور خود

 رزید، به هنی که می شنوید، بپردابه تفکیک و تحلیل سخ و می گویم کوشش کنید ه هموطن خود می سازم متوج

خن قابل تحمل این س ولو با تلخی غیر می زنم؛د ونسبت به هموطن خمناسبتی که باشد، این سخن را از روی دلسوزی 

بسیار درد  ،دست خودی های رنگارنگ و چه از دست بیگانه ها چه از ،از یک طرف دلم چون را بر زبان بیاورم.

 ختس که ،ه نیافته و ضعیف است، و برای هموطنانممند و توسعدلم برای وطنم که فقیر و درد دارد، و از طرف دیگر

ه نگه داشته شده اند، بالخاص عقب مردمی که از کاروان زندگی بسیار هستند، می سوزد. و رنج کشیده بینوا و بیچاره

ا برای ی و ؛ یا از روی غرض، یا از روی نافهمیقب ماندگی خود نیستندهم متوجه علل این ع کسانی بینم وقتی که می

 . فضاء را تیره و تار می سازند سرگرمی

 ،ئلسی با مسااحسا های ؛ و برخوردعرصۀ اندیشه و اندیشیدن است این عقب ماندگی ها عقب ماندگی دراز دیگر یکی 

 عقالنی!های بجای برخورد 

، به انگلیسموضوع را از بعد دیگری، بدون دخیل ساختن حب و بغض نسبت  ین بود کهن در آن نوشته ام خواست

ریخی بروم، به مانند یک أن این که زیر تأثیر رویداد های تو، یا شخص و گروه و سازمانی، و یا بدیا کشور دیگری

 بشکافم.  ،استیا یک قضیه هدفش واکاوی یک سخن  منتقدی که تنها مانند یاتحلیل گر، 

ه ک نیست و این نخواهد بود نبود، گاه اینقصد من هیچ ل آن سخن اشتباهاتی از من سر زده باشد، مگردر تحلی شاید

خود را تاریک ساخته و حریم دیگران را روشن  حریم رم و به خانۀ دیگران ببرم؛ یاچراغی را از خانۀ خود بردا

ن م هنوز نتوانسته اند میانهموطنان ما  که برخی ازاین بسازم؛ یا با سیه کردن روی خود روی دیگران را سفید کنم!

 است! من زیاد و جدیتأسف ، باعث تفاوتی را مشاهده کنندفروشانی گونه گون وطن و ،کنندمانند من فکر می نی کهو کسا

حصول م کشت کوکنار و حمایۀ پنهانی از" :دیک مورفقط  تعجب برانگیز نیست، کهگویم که آیا به تکرار میآری، 

ال ۀ صد سال اخیر آنها در قبر و مریز و منافقانادامۀ سیاست کجدا وسیاست استعماری انګلیس برای شناخت  ،"تریاک

، به شمول ار گفته و ناگفته سیزده و نیم سطر نوشتۀ من که یک دنیا مطلب ولی ،برای شما کافی است ،ناتکشورعزیز 

در  ...طالب و ، اعم از فساد و کشت تریاک وها اشاره نموده ایدبه آن شکوائیه مانند تان که شما در نوشتۀ همه مطالبی

اد سخنی از فسواقعاً آیا شما   ؟دهدنمی محترم شماافکار من بی شناخت انگیزه ای برادستمایه و دارد، هیچ  نهفته خود

و  ،در هلمند اعتیاد و جنگ و سازش های پنهانی انگلیس با طالب در وختولید و قاچاق مواد مو  و کشت خشخاش

. کنمکر نمیکه فمن  کنید؟مشاهده نمی آن نوشتهدر از پاکستان آشکار تما و حماین عقده گشائی های انگلیس نسبت ببیا

 ً باید در جای دیگر جست و جو شود. شاید یک روانشناس یا یک روانکاو مجرب بتواند ما را در این  علت حتما

 خصوص کمک نماید!
 

 پایان


