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 70/70/3713          سید هاشم سديد

 توضیحاتی که بايد داده میشد
 شانخبه تأسی از سئوال میهن از بد

 

خلط کردن موضوعات برای مغشوش ساختن يا جهت دادن افکار مردم در مسیری خاصی، يکی از خصوصیت 
مبلغین حکومت های خلق و پرچم و شوروی و مبلغین . های آشکار مردمان غرضمند و غالبًا معاش خوراست

رفته و نمی پذيرند که احزاب و حرکت های اسالمی را در گذشته و امروز در نظر بگیريد، هیچ يک، هیچگاهی نپذي
شهر کابل با خاک يکسان شد و شصت تا هفتاد هزار انسان در يک هفته کشته شدند، . غلطی در کار شان بوده است

اين خصلت انسان هائی است !" خدا نکند، ما نبوديم: " ولی همه جوانب درگیر در آن جنگ های شرم آور میگويند
چنین خصلتی را خداوند تنها به . استقالل در فکر و عمل بی بهره اندکه هنوز از نعمت وجدان سالم و آزادی و 

يکی مرا طالب میخواند و ديگری کمونیست، يکی مسلمان و ديگری کافر، يکی . بعضی از انسان ها عنايت میکند
 ؛ ...در خدمت امريکا و غرب و ديگری ضد امريکا و غرب و در خدمت چین و روسیه و 

 چرا؟ 
که نادرست می پندارم، چه به غرب مربوط شود و چه به شرق، چه به بحث دينی تعلق داشته باشد چون من آنچه را 

چه به بحث غیر دينی، نادرست می گويم و همیشه گفته ام که يک انسان يا يک روشنفکر نبايد خود را در يک قالب 
متفکر و انديشه ورز را از فکری ـ سیاسی معینی محدود سازد؛ زيرا محصور شدن در يک قالب مشخص استقالل 

بین می برد و آن متفکر و انديشه ورز با اين کارش نه متفکر و انديشه ورز باقی می ماند و نه انسان و نه 
 .   روشنفکر

در گفته های من، تا جائیکه خودم می دانم، هیچ تناقض و تمايزی وجود ندارد؛ و من هیچگاه تالشی برای پوشاندن 
: و از افغانستان و دو مطلب ديگر/ابطه با وضع موجود و ماندن و رفتن قوای خارجی بهدر ر. چیزی نکرده ام

مستقل نبودن حاکمیت افغانی و حضور قوای خارجی در کشور و مقايسۀ آن با سائر کشورها، با اعتقاد به آنچه در 
 :باال آمد، نظر خويش را يکبار ديگر ذياًل بعرض می رسانم

نتیجه گیری نهائی که سال ها قبل بدان رسیده ام، وضع موجود را، با مقايسه با  در يک:  ـ  تکرار می کنم
ديکتاتوری های تئوکرات طالبی و سائر احزاب و حرکت های به اصطالح اسالمی و ايدئوکرات های افراط گر، به 

رمن آنالين، قباًل از اين خیلی از دوستان، از جمله يکی دو نفر از مسؤولین پورتال افغان ج.  نفع افغانستان می دانم
اين مسئله که تفکیک آن از مسائل ديگری که در زير می آيد و قباًل هم در نوشته ها به شکل .  نظر آگاه بوده اند

صريح بیان شده است، برای برخی ها، چون اغراض و اهدافی دارند، ظاهرًا قدری مشکل به نظر می آيد؛  يا شايد 
ود دارد يا همانگونه که خود می گويند قصد شان مشاجرۀ عامیانه و بی هدف و مشکلی از لحاظ ادراک متون وج

 ! غیر مستند و بی اساس، يعنی پولیمیک است
اگر از آزادی و استقالل حرف بزنیم، معنی اشغال هم " :ـ موضع بعدی را در يک مصراع از يک شعر در نوشتۀ 

 : استمصراع ياد شده چنین .  روشن ساخته ام!" روشن می شود
وقتی مجبوری و ناتوانی و استیصال و درماندگی و کوتاه دستی دولت موجود ." ای جوان شناسندضد را از ضد "

را در اجرای برخی از امور سیاسی مهم و حیاتی کشور با موجوديت نیرو های خارجی در کشور و تشبث آنها در 
یم، نتیجه آن می شود که ضد اين ضد، يعنی نبود اموری که بايد در حیطۀ صالحیت يک دولت ملی باشد، مشاهده کن

به مصاحبه هـای آقای کـرزی و قانـونی و .  حاکمیت ملی  و استقالل و آزادی ـ آزادی عمل ـ خود را برجسته بسازد
عاجز " معنی . يک بار ديگر نظر کنید. . ." اگر از آزادی و استقالل حرف بزنیم : " اعترافات ايشان که در نوشـتـۀ

چه است؟ مگر شما از اين سخنان و ده ها . . . و " بلی، بلی از اين کار ها را می کنند" ، "تحمل می کنیم"، "تیمهس
 سخنی ديگر بوئی وابستگی و نداشتن استقالل را استشمام نمی کنید؟ 

خست ـ  برای توضیح موضوع سوم برای برجسته ساختن هرچه بیشتر استقالل و آزادی کشور ما در حال حاضر ن
ازبکستان را از میان همه کشورهائی که امروز نیرو های خارجی در آنها مستقر هستند، برمیداريم و می بینیم که 
وضع اين کشور ـ بگونۀ مثال ـ با وضع افغانستان در ارتباط با حضور نیروهای خارجی ازچه قرار است و موقف 

 نه است،  و با افغانستان چه تفاوت هائی دارد؟اين کشور از ديدگاه استقالل سیاسی در برابر امريکا چگو

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sadid_s_h_taozihate_ke_bayad_daada_meshod.pdf
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استقرار کم و بیش هزار و پنجصد سرباز امريکائی در پايگاهی در خان آباد ازبکستان، بعد از يازده سپتمبر، بر 
اعتبار پیمان انعقاد شده چهار يا پنج سال بیشتر دوام . اساس توافقنامۀ میان دو کشور آزاد و مستقل صورت گرفت

ز سرکوب خونین مخالفین دولت در انديجان، ديکتاتور چرا؟ چون امريکا رئیس دولت ازبکستان را، بعد ا. نیافت
 . خواند و اين عمل که به مزاق کريم اف برابر نبود، سبب توقف اين همکاری شد

استقالل سیاسی را، اگر خواسته باشیم، در اين عمل بهتر می توانیم مشاهده کنیم؛  نه در تشبث خارجی ها در 
 !د هائیکه در کشور ما به میان می آيند بی خبر هستندکشورما که حتی رئیس کشور ما از قرار دا

داليلی از سرگیری همکاری های امريکا و ازبکستان بسیار متنوع  و پیچیده است که در اين نوشتۀ مختصر با 
هموطنان عزيز ما می توانند در اين زمینه به . محدوديت هائی که فعاًل من دارم توضیح جامع و مانع آن میسر نیست

 .بیست و چهارسالۀ کشورهای مذکور نظر مختصری بکنند تأريخ
میان قرغزستان و قزاقستان و تاجکستان هم، باوجودی که همه عضويت يک اتحاديه دفاعی جمعی را دارا هستند، 

وهمین اختالفات ـ به اضافۀ اختالفات با چین و ازبکستان ـ سبب شده است که هر يک برای .  اختالفاتی وجود دارد
حداقل توازن در منطقه و کاستن فشارهای کشورهای منطقه روابطی هم با امريکا داشته باشند؛ مانند روابط ايجاد 

 .ايران با روسیه در زمان شاه ضمن داشتن وابستگی کامل وی به امريکا
 همۀ اين کشورها دارای استقالل کامل هستند؛ باوجودی موجوديت پايگاه های کشورهای روس و امريکا در برخی

 ! از آنها
حرف های صدراعظم وقت قرغزستان، باقی يف، را که بعدًا در مورد توافقنامۀ قرغزستان و امريکا به زبان آورده 

 :اين گفته ازاو است. بود، خیلی از ما ها هنوز فراموش ننموده ايم
به . . . بخاطر می آورم زمانی را که بیشکیک به واشنگتن اجازه ايجاد پايگاه نظامی در میدان هوائی ماناس را داد"

 ..." خاطر دارم، که تذکر بعمل آمده بود، که پايگاه تا ختم جنگ با طالبان وجود خواهد داشت
قالل آن کشور در برابر امريکا است، مانند و يادآوری از شرطی که گذاشته شده بود، نمايانگر است"  اجازه"کلمۀ  

 . پاکستان که به اخراج نیروهای نظامی امريکا، چند سال قبل، از يکی از میدان های هوائی خويش مبادرت ورزيد
کرد، در " کون ده کون" بن الدن دشمن شماره يک امريکا، کسی که امريکا برای دستگیری و تنبیه وی جهان را 

زداشت شد، اما امريکا بجای تنبیه پاکستان بعنوان حامی رهبر تروريستان چندين بار کارمندان پاکستان پیدا و با
 .عالی رتبۀ خويش را به پاکستان اعزام نمود و باالخره به شکلی وادار به عذرخواهی از آن کشور شد

 !  بگذريم
آن سرنگون شده بود و نه نظام  قرغزستان نه مانند افغانستان مورد حمله قرار گرفته بود، نه نظام و حکومت

 . وحکومت جديد در آن کشور بوسیلۀ کشور فاتح بوجود آمده بود و نه تحت کنترول کشور فاتح قرار داشت
عاجزيم،  : "داده ايـم؛ آن هم برای يک زمان معینی، ولی افغان هـا می گويند" اجــازه"قـرغـزهـا می گويند که ما 

. . می کنیم، ای کاش به حرف من و حرف رئیس جمهور کاری از پیش می رفت و  ناتوانیم، بی چاره ايم،  تحمل
". 

نمی دانم برخی از هموطنان ما که دم از استقالل می زنند، معنی اين سخنان را درک می کنند، يا نه؟ من به عنوان 
ز قضايای موجود و منوط يک تحلیلگر آزاد و مستقل تنها در پی تحلیل و بیان اين سخنان هستم، سخنانی که بخشی ا

 ! به تأريخ فعلی کشور ما و جهان است
تا   11با حمله " پرل هاربر"ـ سخن ديگر ناديده گرفتن تمايزات فاحش میان حملۀ جاپانی ها به عنوان يک کشور به 

 . تروريست رباينده به عنوان اعضای يک سازمان است
ی در جنوب شرق و شرق آسیا میان غرب و جاپان بود،  توسط حملۀ جاپان به امريکا که نقطه اوج اختالفات اقتصاد

بیشتر از سه صد طیارۀ نظامی مجهز با بم و سنگین ترين ماشیندارها به دستور دولت جاپان صورت گرفت که از 
اما طیاراتی که در حمله به پنتاگون و . روی ده ها کشتی طیاره بردار و جنگی متعلق به آن کشور پرواز کرده بودند

مورد استفاده قرار گرفتند، اگر چه سبب خرابی هائی زياد و کشته شدن بیشتر از سه . . . مرکز تجارت جهانی و 
هزار انسان شدند، طیارات مسافربری ای بودند که به دستور يک مشت دهشت افگن ضد امريکائی سبب  خرابی 

 . های مدهش و کشته شدن افراد بی گناه شدند
کشور و يک مشت تروريست و بین استفاده از ابزار نظامی و ابزار غیر نظامی و جنگ و  به فکر من فرق بین يک

 .ترور برای صدور يک قطعنامۀ مناسب بايد وجود داشته باشد
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حرف زياد است، ولی از آنجائیکه بی طرفی پورتال گاه . ـ شعری که بدان اشاره شده است، انتخاب من نبوده است
نقض میشود و امیدی به نشر بیشتر چنین نوشته ها را با ترکیب مسؤولین پورتال کمتر گاه بوسیلۀ يک يا دو نفر 

 . دارم، قصه را کوتاه می کنم
بار اول به يک آدرس که .  را دوبار به پورتال ارسال نمودم" حقايقی که شايد قصدًا ناديده گرفته می شوند"مقالۀ 

پ نشد، و بار دوم به ايمیل ديگری مربوط به يکی از مسؤولین باوجود تأئید ارسال شدن ايمیل به آدرس گیرنده چا
 . لیبرال پورتال که لطف کردند و به نشر آن پرداختند

يک نفر . اگر وضع اينگونه باشد بحث ها که غالبًا به قصد روشن شدن قضايا صورت می گیرد، يکطرفه خواهد بود
خواندن يا گوش دادن می پردازد؛ مانند سؤال و جواب هرچه دلش خواست می گويد و نفر ديگر سکوت نموده تنها ب

 .  در تلويزيون های افغانی که گاهی پرسشگر موقع سخن گفتن پیدا نمی کنند و گاهی هم تیلفون سرش قطع می شود
   

 پايان

   


