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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
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 Political سياسی

  
   کابل–عزيز نعيمی 

 ٢٠١٣ جنوری ١٧

  

  "، اندازه نگھداشتنبردنحق داشتن، سود "
  

ان قلمی و تخنيکی اين مأمن تمام مکار، متصديان و ھ" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "خوانندگان نھايت عزيز پورتال 

 مردم افغانستان، نخست از ھمه اجازه می خواھم تا سالمھای گرمم را از فضای سرد و آزاديخواھان بی شيله و پيلۀ

يخبندان کابل تقديم بدارم، آرزومندم ضمن آن که مورد پذيرش قرار می گيرد، بر زبان درازيھايم نيز با ديدۀ اغماض 

  .ه پذيرش آن از بزرگواری شما بعيد نيستبنگريد، خواستی ک

  :و اما

 در ھمين پورتال به ٢٠١١  به تاريخ سيزدھم جنوری–چيستی هللا «  که زير عنوان ھمان طوری که در اولين نامه ام

، نگاشته بودم بعد از سالھا انتظار و سرزدن به که با تأسف سؤال آن تا لحظۀ حاضر بی جواب مانده است» نشر رسيد

و مشاھدۀ طيفھای گستردۀ مطالب " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"کان بقالی و بنجاره ای، سرانجام با يافتن پورتال ھر د

 ساله، ١۴٠٠و از ھمه باالتر مشاھدۀ شجاعت و شھامت نويسندگان و متصديان پورتال در شکستن تابوھای اعتقادی 

شته و با جرأت می توانم بنويسم که ھيچ بديلی ھرچند شايد برخی  ھمان نظر را دانظرگاه اصلی خود را يافتم، اينک ھم

 که .ھا را خوش نيايد برای آن نيافته و آن را چنان از خود می دانم که نبودش را به عدم خود تعبير نموده می توانم

  !ھرگز چنين مباد

با پورتال و يا گرادنندگان آن تلقی اين تذکر را بدان علت در آغاز نگاشتم تا برخوردم در سطور بعدی به معنی دشمنی 

آن را بخشی از باور يک ھموطن و آنی که خود را متعلق به جنبش انقالبی کشور می داند، دانسته، ھرگاه نگردد، بلکه 

قابل پاسخ باشد، بدان پاسخی ارائه داشته بر من منت گذارند، و ھرگاه آن را انتقادی می دانند وارد، در عمل و با دوری 

 از آنجائی که اين برخورد تنھا به متصديان پورتال و سياست .از موضع مورد انتقاد، از خود انتقاد نيز نمايندجستن 

نشراتی آنھا محدود نمانده کسان ديگری را نيز شامل می شود، آرزومند آنم که حين عطف توجه به اين تقاضاء از ھيچ 

ھمچنين . به اثبات برسانند" ج راست به زور رگ گردن نشودحرف ک"خالف اين باور را جانب کوشش به عمل نيايد تا 

  .ھيچ گاھی آرزومند آن نيستم تا به جای پاسخ با اتھام زنی، افتراء و يا دشنام مواجه بگردم

 نبايد از آن چنان مگراين تذکر را بدان علت نوشتم که واقعاً نمی خواھم از کسی دشنام شنيده و يا به کسی دشنام بدھم 

م بلد نمی بودم مگر با تأسف تمام اايکاش اينطور می بود و به راستی دشن. صورت گيرد که گويا دشنام بلد نيستمتعبيری 

گذشتاندن آنھم با يک پای معيوب و بدن " کوچۀ سراجی"بزرگسالی را در از دوران کودکی، جوانی و حتا قسمتی 

در نتيجه به جای پای کوتاه، از زبان درازی برخوردار که ھيچ گاھی توان مقابلۀ جسمی با ديگران را نداشتم و ضعيف 
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، شايد از ھمه بدتر دشنام سکوت در مقابل يک انسان فحاش بوده و می باشم، ھرنوع دشنامی را باز ھم با تأسف ياددارم

  .و بدان طريق توھين نمودن وی

 از طريق پورتال و در ظاھر به در ھر صورت از مدتھا بدين سو، متوجه شده ام که افراد مشخصی، با طرح مسايلی

 که نه تنھا باعث مصروفيت بيش از حد متصديان نفع پورتال و يا ھم نويسندگان آن بحث ھائی را ايجاد و دامن زده اند

پورتال گرديده است بلکه دشمنی ھای چندی را نيز برای آنھا بار آورده، پورتال را ناخود آگاه در تقابل با تمام آنھائی 

دراز مدت و به صورت بالقوه می توانستند شامل طيف ھمکاران و ھواداران پورتال بگردند، نمی در  است که قرار داده

تصديان پورتال را متوجه اين شيوۀ کار نموده و از خواھم بدون تحقيق حکمی صادر نمايم، مگر به خود حق می دھم تا م

سانی اعتماد رفيقانه نمايند به ھمان اصطالح معروف از اصل آنھا صميمانه تقاضا نمايم تا پيشتر از آن که برکس و يا ک

  .حرکت شان را آغاز نمايند" صد بار گز کردن و يک بار بريدن"

 تا به بزرگان و افراد متجربی که در پورتال جمع شده و سياستھای نشراتی آن را تعيين نموده من به خود حق نمی دھم

شان پيشنھاد نمايم که در مواجھه با چنان  ن نکته را حق خود می دانم تا برایاند حرفی از مشوره به ميان آورم، مگر اي

بلکه بکوشند تا .  سال قبل شان را معيار شناخت افراد قرار ندھند٢٠ سال و يا ۴٠ افرادی، لطفاً برداشتھا و شناختھای

افراد را ل باوری می خواھد ساز استعمار با قدرت غيرقاب در شرايط امروز، در شرايطی که ماشين بردهرا افراد 

اين را به خاطری . فراد آنھم يک شبه، ناديده نگيرنداستحاله نمايد در نظر گرفته، نقش دالر را در تغيير شخصيت ا

نوشتم که در بطن چنان شرايطی زندگانی می نمايم و به کرات اتفاق افتاده شاھد چنان تغييرات سريعی در افراد باشم که 

 ھمين تغييرات ناگھانی برخی از انسانھا را .قابل تصور دانست" چراغ عالءالدين" آن را از طريق در گذشته می توان

  . ھم نمی توان مشاھده نمودباندیاز چنان زيرکی حرفه ئی برخوردار ساخته است که نمونه ھای آن را در فلم ھای جيمز

که بگذريم و بيائيم، روی اصل ھدف و " بدبينانه"و برخی ديگر " بزرگمھری"از اين درسھای به گفتۀ برخی از دوستان 

  :، بايد بنويسمآنچه را عنوان انتخاب نموده ام

که اگر به خاطرشان مانده "  موسوی"با تأسف در تمام مشاجرات قلمی که بر پورتال به خصوص استاد عزيزم آقای 

شاگردی شان را داشته و اولين فردی  آن مؤسسه افتخار ساينسباشد در صنف چھاردھم اکادمی تربيت معلم در شعبۀ 

، تحميل شده است، من در تمام بحث ھا نتوانسته ام صدا نزده اند" عزيز لنگ"علت لنگ بودن پايم، من را به بودند که 

به خصوص در اين مورد، بدون .  از دو طرف بحث مشاھده نمايمرا"  و اندازه نگھداشتنبردنحق داشتن، سود "اصل 

ی يعنی حق داشتن و سود جستن زير سؤال قرار بگيرد، سومين اصل که مکمل و متمم آن دو اصل آن که دو اصل اول

عمده از طرف جانبين بحث مورد توجه قرار نگرفته و اگر گرفته و من متوجه نشده باشم، صورت ديگر می باشد، به 

  . من را کمک نمايندخوشحال می شوم تا با توضيحات شان

فتراء قرارمی گيرند، ادر دوقسمت اول سؤالی ندارم، زيرا افراد نه تنھا به مثابۀ فردی که  مورد سؤال، اتھام و يا نوشتم 

بر آنھا گذشته حق دارند تا به دفاع از ھويت مبارزاتی خويش قلم بزنند بلکه اين حق تمام مردم افغانستان است تا آنچه را 

 نی قرار بدھند تا باز ھم از ھمان غارماری نتواند بر آنھا نيش بزند،ھمچنياست در روشنائی قرار بدھند، در روشنائ

 از ادامۀ چنين بحث ھائی، صرف نظر از اين که طرفين درگيری از آن چه حاصلی بر می دارند و يا ھم بردنسود 

از آن سود برده ، با روشن شدن وقايع تاريخی، مردم چون برخی ھا، چگونه نقاب کذب و ريا از رخسار شان می افتد

بی خبر امروز و آيندۀ جوان و راه را از چاه تميز می نمايند، که خودش می تواند کالنترين خدمتی باشد، برای نسل ھای 

  .کشور

داشتن در حکم و ، اصل اندازه نگھمگر در سومين قسمت شما خود شاھد ھستيد که طرفين بحث چگونه، با عصبانيت

می را صادر نموده اند که ھرگاه آگاھانه گفته باشند و پای عصبانيت در آن نباشد، خطر ، احکاانتقاد را فراموش نموده
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تمام سامای بعد از زنده " پوالد"مثالً وقتی که آقای . آن وجود دارد که انسان حکم خاين به آنھا نيز بنمايد، نيزکم نيست

د، به من لنگ که در ھمان کوچۀ ما ده ھا بار معرفی می داررا يک قلم جاسوس و عامل استخبارات " مجيد کلکانی"ياد 

، از بين ببرم و صد ھا نددلم می خواست تا عناصر و افراد خاد را که زندگی را بر تمام کوچه به زندان مبدل نموده بود

چنين ، از خواندن تن ديگر در ھمان کوچه به مانند من می انديشيدند، مگر توان انجام مجازات آن جنايتکاران را نداشتيم

، يعنی ١٣۵٩حکمی چه احساسی می تواند دست بدھد، آنھم با نظرداشت آن که وقتی يکی از روز ھا در اواخر سال 

-" ساما"خواست کيفر دھندۀ مردم کوچه از آستين زمانی که بر گور ناپيدای زنده ياد کلکانی سبزه سبز شده بود، 

 تن از عوامل شناخته شده و وحشی خاد، لبخند بر ٣ انقالبی  برآمده با مجازات- "سامای بعد از مجيد"فراموش نکنيد 

  .ند بقاء در ذھن افراد کوچه به وجود آورددھان و اميد

جھت صدور چنان حکمی چه مستنداتی داشته است، اما يک نکته را می توانم با شجاعت " پوالد"من نمی دانم که آقای 

آن جوانان چريک سامائی را تخطئه نمايد تا چه رسد به نۀ ناو قھرماھيچ مستندی نمی تواند عمل شجاعانه : تمام بيفزايم

  . آن که به آنھا اتھام سنگين رابطه با خاد را بتوان زد

  :در ھمين جا بی مناسبت نيست بيفزايم

ر اين قلم با سن بيش از نيم قرن می تواند به حيث يک دوست بزرگتمن نمی دانم خودت چند سال داری، آيا " پوالد"آقای 

و يا کوچکتر از خودت تقاضا نمايد، مگر در ھر صورت به خود حق می دھم از شما بخواھم، بادر نظرداشت نوشته 

 و شما را آدم دانشمندی يافته ام، اگر آن حکم را در حالت عصبانيت ھائی که از شما در آغاز حيات پورتال، خوانده ام

، از خود انتقاد نموده نه تنھا از آن جوانانی که با "بخش نمی شوددرجنگ نان و حلوا "صادر نموده ايد، به ھمان حساب 

ايثار خون شان از مادر ميھن به دفاع برخاسته بودند پوزش بخواھيد، بلکه از تاريخ يک سازمان و از تاريخ جنبش 

ايتان به مانند انقالبی کشور نيز ھمان پوزش تان را بخواھيد، مطمئن باشيد فقط در چنان صورتيست که شما و نوشته ھ

  ما بايد باز ھم در اين دنيای نداری، به مرگ گذشته، از اعتبار الزم برخوردار خواھد گرديد، در غير آن 

  .  نيز ماتم بگيريم،نخستين" والدپ"

دوست عزيز اين را بدانيد که انسان با انتقاد و انتقاد از خود نه تنھا خورد نمی گردد، بلکه اساساً انتقاد از خود و 

 می توان ژوای کاذب و معامله گر را از يک فعال کمونيستی صادق،رنگريختن از آن يگانه محکيست که يک خرده بو

  .در پرتو آن از ھم متمايز ساخت

ندگان شورش خود را با آن مشغول می سازند، در اينجا نمی خواھم به آن اتھامات، افتراء ھا و دشنامھائی که نويس

نھان، يا آنھا در مورد کدام آدم ديگری به غير از موسوی که من می شناسم، می نويسند که در بپردازم چون از شما چه پ

 به بحث آن وارد شوم و يا ھم عوامل متعدد برای آنھا چيزی به نام چشم آن صورت نبايد از چيزی که اطالع ندارم

  .حقيقت بين باقی نگذاشته است، تا بتوان بر مبنای آن به قضاوت پرداخت

نيز تا جائی که عقل قاصر من قد می دھد، در اندازه نگداشتن فکر " موسوی"ھمين سان استاد عزيزم شخص آقای به 

بدان معنا که با شناختی که از ايشان وجود دارد و خودشان ھم در پاسخ ھای شان به آن اشاره . پای شان می لنگدمی کنم 

يچ نوع ارتباطی با ايشان نداشته است، چرا بايد تمام نام نيک و نموده اند، در حالی که مسألۀ تسليم طلبی در ساما، ھ

برند، آنھم در ب و آنھائی که خون مردم را به گردن دارند، زير سؤال شھرت مبارزاتی شان را در دفاع از تسليم طلبان

مبارزاتی ام شرافت حالی که تسليم طلبان يا چنان در دنيای دالر و کار سياه و سفيد غرق شده اند که ديگر چيزی به ن

مجبور به زندگانی اند، برای خود " دوزخيان روی زمين"برای آنھا باقی نمانده و يا ھم اگر در افغانستان و در کنار ما 

 ساخته اند، که نه تنھا چيزی به نام گذشتۀ مبارزاتی برای آنھا وجود یشکوه وجاللچنان زندگانی پر شأن و شوکت و 
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ھرگاه خواسته باشيد من از ھمين محل زندگانی فعلی . جواسيس خاد نيز پست تر می باشندندارد بلکه از پست ترين 

  .، ده ھا تن آن را می توانم با نام و نشان تذکر بدھمخودم يعنی حصۀ دوم خيرخانه

  !استاد عزيز

ن که مردم و تاريخ بادر نظرداشت چنين حالتی، به دنبال آن که حق داشتيد از خود و جنبش دفاع نمائيد، و به دنبال آ

جنبش از آنچه نوشتيد سود خود را بردند، آيا فکر نمی کيند با دفاع از تسليم طلبھا، اصل اندازه نگھداشتن را دردفاع 

  .زير پای کرده باشيد

  !استاد عزيز

 اول اين ه باراگر ھم ناراحت شده باشيد بايد عرض بدارم کل انتقاد آميزم شما را ناراحت نساخته باشم، از سؤااميدوارم 

ف ھمين عنوان را بر تختۀ سياه نوشته، بدون آن که بگوئيد مال چه کسی است، آن را در شما بوديد که در داخل صن

  .توضيح نموديد... روابط فيمابين افراد جامعه و 

  

 


