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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

  
  سيدھاشم سديد 

  ٢٠١٧ می ١۵

  !سند رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسيب

   چھارم قسمت

  

 و "تره کی" و "حفيظ هللا امين"ـ اين تصور که مبارزه با حکومت ھای ترور و وحشت، مانند حکومت ھای ١٣

مخالفت و مبارزه با نظام ھای سياسی . کار آسانی است، يک تصور بسيار بچه گانه خواھد بود "نجيب" و "ببرک"

خواه و جنايت پيشه ای که به حقوق، آزادی ھا و  رژيم ھای غير دموکراتيک، تماميت و مخالفت و مبارزه با در کل

ھائی ـ گاھی بسيار بسيار سنگينی ـ را زندگی انسان ھا به قدر توتی ھم ارزش و احترام قائل نيستند، بالخاصه ھزينه 

   .، نمی تواند کار آسانی باشددر بر دارند

احزاب اسالمی، يگانه احزابی بودند، که مورد حمايت جھان مخالف شوروی و رژيم . کشور در اشغال شوروی  بود

ژيم ددمنش و حاميان بر سر اقتدار در کابل قرار داشتند و ھمين احزاب تنھا اميد برای آزادی کشور از چنگال ر

  . خارجی آن شناخته می شدند

. من مياِن خوبی نه با اسالم داشتم و نه با مسلمانانی که در تشکيالتی به نام احزاب جھادی ـ اسالمی جمع شده بودند

ن در مقايسه ميان افکار م. ولی با اين ھم، آنچه برای من از اھميت فوق العاده ای برخوردار بود، آزادی کشور بود

بنابراين تا زمان برآمدن از افغانستان از ھيچ گونه کمک به سه . و آزادی کشور ھميشه پلۀ دومی سنگين تر است

حرکت انقالب اسالمی "حزب اسالمی مخالف دولت، به خصوص کمک ھای مالی قابل مالحظه ای به حزب 

  . دريغ نکردم" محمد نبی"مربوط مولوی " افغانستان

دريافت کردم، تا بدون تکليف از مناطق تحت کنترول و " حزب اسالمی"غانستان کارتی از در موقع برآمدن از اف

لمان نيز بنابر ھمان احساس و برداشتی که از اوضاع داشتم از ادر پاکستان و . نفوذ مجاھدين عبور کرده بتوانم

، "المعروف" من در نوشته ھای. طريق کار ھای فرھنگی با نماينده ھای مجاھدين در اروپا ھمکاری داشتم

استفاده ھای وءی ھم بودند که از سئدر ميان اين نوشته ھا، نوشته ھا. به نشر می رسيدند... و" الصبح"، "ھجرت"

  ! مالی احزاب اسالمی در ھمان زمان به سختی انتقاد می شد ـ کاری که در آن زمان جرأت خاصی می طلبيد
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با اينھم به دليل دو ھدف مشترک ما با ھم در يک مسير روان . اشتندھمه از افکار سياسی ـ ايدئولوژيک من اطالع د

باقی مسائل، مسائلی بودند فرعی، که می شد با مرور . يک ـ دشمن مشترک؛ و دو ـ آزادی و استقالل کشور: بوديم

  . خود رفت شکلی حل کرد و يا ھر کسی به راهزمان و در صورت آزادی و بقای کشور، يا آن را به

حزب اسالمی، اتحاد اسالمی، جمعيت اسالمی و نمايندگان حزب اسالمی : وع را که من با اين احزاباين موض

مولوی خالص در اروپا تماس داشته ام و برای سه تای اولی مقاالت و تبصره ھائی نوشته ام، ھمه می دانند و ھمه 

را افکار ن انستند که پايۀ افکار متمام اين احزاب می د. می دانند، که دين ما را با ھم يک جا نساخته بود

  . سکيوالريستی ـ سوسياليستی تشکيل می دھند

 به اين موضوع تماس نگرفته ام، شما از "قيس کبير"وقتی من تا کنون در برابر حرف شما يا در پی يادداشت آقای 

افتاده ام؟ به چنين تالش " خاک پالک"يا " چارغوک"کجا فھميديد، که من به اصطالحی که شما به کار برده ايد، به 

ھائی کسانی دست می يازند، که به انکار يک عمل غير قابل انکار دست می زنند، مانند شما که از حضور در الگر 

 منکر شويد، انکار می کنيد و برای تبرئۀ خود از برادری "باختری"شوالبخ، برای اين که از داشتن تماس با مرحوم 

  ! لمان نبودا زمان در ياد می کنيد، که اصالً در آن

چارغوک کسی می کند، که از ترس برمال شدن . من چيزی ندارم، که برای پنھان کردن آن به چارغوک بيفتم

  !شخصيت دروغين خويش به ھر خس و خاشاکی دست می اندازد

 من از ھمکاری ھائی که با احزاب اسالمی در سال ھای حاکميت خلق ـ پرچم و حضور نيرو ھای شوروی در

افغانستان ـ چه در داخل کشور و چه در خارج ـ کرده ام، ھيچ پشيمانيی ندارم و اگر باز ھم چنان شرائطی در 

ولی اگر باز ھم احزاب اسالمی . افغانستان پيش بيايد، بازھم ھمان کاری را خواھم کرد، که در آن زمان کرده بودم

مودند، يعنی کشور را به آتش و خون بکشند، بازھم با ھمان کاری را بکنند، که بعد از سقوط رژيم خلق ـ پرچم ن

 نا شائست شان را تقبيح و ط انتقاد می کنم و ھرعملايشان قطع رابطه می کنم و باز ھم از ايشان با شديد ترين الفا

  . محکوم خواھم کرد

امه ھای سياسی ـ من به عنوان يک انسان مستقل، بدون تعيين خط مشی قبلی و معين برای ھر زمان و مکانی، برن

استنتاجی که من در آن زمان از . مبارزاتی خود را نظر به واقعيت ھا و ايجابات لحظه ھا مستقالنه تعيين می کنم

  :اوضاع افغانستان، منطقه و جھان داشتم، اين بود که

  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

  از آن به که کشور به دشمن دھيم

، اگر کشور مستقل و آزاد و زنده و پاينده "سر اگر زنده باشد، کاله بسيار است: "زيرا، به مصداق اين گفتۀ مشھور

  !باشد، ھر خواستۀ ديگر قابل حصول است و چون وطن نباشد، ھيچ چيزی وجود ندارد

 به اين نظر است که من به تأسی از مجوسيان و يھودان ايرانی دين بزرگ خود را ندانسته "مسعود فارانی"ـ ١۴

  !ءياوه ای ديگر از اين استاد ياوه سرايان بی حيا.  کنمتخريب می

دينی که شما از آن ياد می کنيد، چگونه می تواند دين من باشد، آنھم دين بزرگ من، وقتی شما : نکتۀ اول در اين باب

  را بی دين و ملحد می دانيد؟ن جماعت م

ه در پنج بخش تھيه شده بود ـ خوانده باشند، می را ـ کن ی م"زردشت واقعيت يا افسانه"کسانی که مقالۀ : نکتۀ دوم

مسعود "نيت اول اين بود، که زردشت، آنگونه که شما، ! دانند که من با چه نيتی اين مقاله را نوشته کرده ام

، چيزی قبل از نوشتن مقالۀ من نوشته بوديد، افسانه نيست، بلکه واقعيتی بود، که ده ھا، شايد صد ھا، تاريخ "فارانی
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ر و انديشمند وعالم شرقی و غربی، ھم در زمان حيات زردشت، ھم در قرون پيش تر از امروز و ھم در زمان نگا

  . نيت دوم طرد اين نظر زردشتيان است، که گويا اين دين، دين بھتر از سائر اديان می باشد. ما آن را تأئيد نموده اند

  :دحاصل کالم در اين مورد در بخش آخر مقالۀ مزبور اين بو

تحقيقات مداوم خلص کالم اين که موجوديت تاريخی زردشت امری بود که طبق اسناد و مدارک متعدد و "

ن نمی توان آن را انکار کرد، اما آئين او را با آن ھمه سخنان عجيب و غريب و متناقص و اانديشمندان و محقق

اگر تمام محتويات کتاب به . واھد زددور از عقل، پذيرفتن ُمھری خواھد بود که انسان بر جبين خرد خويش خ

ارزيابی گرفته می شد، بدون ترديد سخن به حدی زياد می شد، که نه من قادر به نوشتن آن می شدم و نه خواننده 

  !"  آنچه را که نوشته شد، من حيث مشت نمونۀ خروار بپذيريد! حوصله ای برای خواندن آن می داشت

، که انسانی که چنين نظری را در باب دينی ابراز می کند، چطور می تواند آن حال شما خوانندۀ محترم قضاوت کنيد

  دين را تأئيد کند؟ چطور می تواند با پيروان آن دين ھمکار باشد و به نفع آن ھا تبليغ کند يا به آن ھا ياری برساند؟ 

بخوانيد و قضاوت .  موجود است"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"تمام بخش ھای مقالۀ ياد شده در پورتال وزين 

  ! ھم نثار نمائيد" لعنت"کنيد؛ و اگر الزم ديديد به دروغ پرداِز ياوه سرا يک 

 تراوش نموده است ٣٠/٩/٢٠٠٨ در سال "مسعود فارانی"، که از قلم آقای "پندار نيک را پيشه کنيم"ھمچنان مقالۀ 

ی را که از وجودش چند سال بعد منکر می شود و او می خواند، ھمان زردشت" صالح پيامبر"و در آن زردشت را 

  . را افسانه می داند، بخوانيد

 در زير نقل "آغا صاحب سيد مسعود فارانی"و متغير " شوروائی"بخش کوچکی از آن مقاله را برای تعيين خصلت 

  :می کنم

 نيک و گفتار نيک ميدانيم ھمانطوريکه پندار نيک را مادر کردار: می آموزيم که* از درس زرتشت صالح پيامبر"

   ] پورتال- اغالط امالئی و انشائی نقل قول ويراستاری نشده است[ ."پندار بد را مادر کردار بد و گفتار بد نيز بدانيم

خوانندگان گرامی متوجه ھستند که اين شياد و مار ھفت سر چگونه با نقل قولی از يک افغان صاحب نام، آقای 

 ــ که به پيروی از ايرانيان زرتشت نوشته می کند ــ به جای صالح پيامبر معرفی می ، زردشت را"فکری سلجوقی"

يا از آن شوری شور، يا از اين ! يا خدای عالميان! ياللعجب!! کند و حتی نوشته می کند که  قبر او در بلخ می باشد

خ با چنان اطمينان حرف می زنيد، وقتی شما حتا قبر او را ديده ايد، يا حتا از وجود قبر او در بل!!!! بی نمکی

  ! چگونه وجود او را افسانه می خوانيد؟

شما بايد نزد يک . ازعقل ھم بيگانه نشده ام. چشمان من ھم باز ھستند. "فارانی"ـ ھوش من سر جايش است؛ آقای ١۵

مانان به نرمی و اگر در باب مسل. من ھمۀ اديان را به يک نظر می بينم. روانشناس برويد و خود را تداوی کنيد

احترام با آنچه . مدارا صحبت می کنم، برای اين است، که مردم ما پيرو دينی ھستند، که باور مسلط جامعه می باشد

مصلحت کشور، تا آگاھی ! مردم بدان احترام دارند، احترام به احترام مردم است؛ نه به نفس آنچه مردم باور دارند

  . ی نکنند که گود ھا عميق تر شوند و کشيدگی ھا گسترده تر گردندمردم، ايجاب می کند که آگاھان کار

، با اين ھمه نوشته و نقدی که از من در ...بنابراين تصوری مبنی بر اين که من زردشتی ام يا يھود و يا عيسوی و

  .  ھا می باشد"ھاشميان"باب اديان وجود دارد، از منتھائی بی خردی شما و 

ی از خود راضی و دھن لق، الزم نيست کسی وی را بار اً انسان ھا انسان ھا، خصوصـ برای شناخت برخی از١۶

را می شنود، می فھمد که با چه " ھزار ھزار سالم"در اولين برخورد وقتی انسان از دھن شما عبارت . بار ببيند

از . خصيت شما بود معرف ش"باختری"گذشته از اين رفتار شما با مرحوم . رو استه انسان بی وقار و سبکی روب
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ھمه گذشته صحبت ھائی که ميان شما دو نفر در آن روز جريان پيدا کرد، به مصداق اين سخن که بديھيات باعث 

ھوش اگر باشد کتاب و دفتری در : خوب گفتيد.  اسرار درون شما بودۀوصول به مجھوالت می گردند، افشاگر ھم

  !! کار نيست

رکس را برای برائت خود سديد داستان پردازی منفی عليه من ميکند ناگفته واضح اينکه نام ما: "ـ نوشته می کنيد١٧

  ] پورتال- اغالط امالئی و انشائی نقل قول ويراستاری نشده است [..."ميسازد که سديد با خود صادق نيست

ز اھميت  در جامعۀ ما آن قدر ا"مارکس"مگر مقام و منزلت !! بی عقل ديده بودم، اما به اين حد بی عقل نه

برخوردار است، که کسی برای برائت يافتن از کار يا گفتار نادرستی الزم است نام وی را وسيله قرار دھد؟ دوم؛ 

 به عنوان يک فيلسوف و يک انسان نيک و مھربان و "مارکس"اگر من با خود صادق نمی بودم، با اعتقادی که به 

 مسلمان است و ۀو با درک اين حقيقت که جامعۀ ما يک جامعيک سياستمدار مترقی و طرفدار عدالت اجتماعی دارم 

پلۀ ترازو را .  دفاع نمی کردم"مارکس"در اين جامعه ندارد، ھيچ وقت از نزد عوام  یمحبوبيتچندان  "مارکس"

مانند شما می ديدم و ھمان چيزی را بر زبان می آوردم، که به ذائقۀ مردم برابر باشد؛ و ھيچ وقت، به ھيچ وجه 

  !! من يک سوسياليست ھستم: نوشته نمی کردم که

آغا "را ن سته ام مصدا می زدند، بپرسيد که من از ايشان خوا" آغا صاحب"را ن  که ھميشه م"قيس کبير"ـ از ١٨

 صدا کنند؟ ديگران ھم، اگر من از کسی اين خواھش را نموده باشم، می توانند چنين چيزی را بر رخ من "صاحب

کسی که طرفدار برابری انسان ھا است و فرقی ميان انسان ھا قائل نيست، ھيچ وقت حامی رواج و استعمال . بکشند

  .  و ارباب و خواجه و سردار و خان و امثالھم نيستالقاب اعليحضرت و واالحضرت و آغا و حضرت 

از ھمۀ اين کلمات بوی مشمئز کنندۀ جدائی انسان از انسان و بوی نفرت انگيز برتری انسان نسبت انسان به مشام 

ه را ب" سيد" را شاد می سازد، که اگر به اشتباه ھم لقب "ھاشميان"می رسد، که تنھا خاطر حيوانات انسان نما، مانند 

  ! پيش نامش نوشته نکنيد، آسمان و زمين را يکی می کند

با استفاده از چنين القابی خود را راحت احساس می کنند، من کاری کرده نمی ) به شمول زن من(اگر جامعۀ ما 

 و "ھاشميان"جامعه عادت ھای زيادی دارد، که بايد اصالح گردد، ولی با تأسف کسانی ھستند، مانند شما و . توانم

ی بی معنا و غير ضروری چيز ھاند ده تائی ديگر، که برای تسکين خاطر کثيف خود پيوسته و مدام در پی رواج چ

  ! ھستند

 بايد خجالت بکشد، که "ھاشميان"! "مسعود فارانی"ـ من شما را به خاطر بی سوادی تان مالمت نمی کنم، آقای ١٩

در کجا و چه وقت خوانده ايد که من نوشته باشم شما .  استانسان بی سوادی مانند شما را لقب استادی اعطاء کرده

بار ديگر به نوشتۀ من مراجعه کنيد و  يک! يا من وی را به خانۀ شما آورده ام؟!  رفته ايد؟"باختری"نزد مرحوم 

جا، ن آ را در"مسعود فارانی"ببينيد که من واضح نوشته کرده ام که من به ديدن آن مرحوم به شوالبخ رفته بودم و 

  !برای اولين و آخرين بار ديدم

 واقعيت اين است، که مردمان.  استـ ديگران را سياھی لشکر خواندن گويای فرعون صفتی و غرور کاذب شما٢٠

تکبر شما در آن روز . از خود راضی و مغرور به ندرت متوجه انسان ھای فروتن و متواضع و کم سخن می شوند

؛ "مسعود فارانی"بزرگی در غرور نيست، آقای ... ليک صحيح ھم با من نکرديدبه حدی بود، که شما حتا سالم وع

  . را ترک نکرده استن در تواضع و افتادگی است؛ عادتی که ھنوز ھم م

آيا ممکن است کسی شخصی را که به خانۀ وی آمده ! عذر بدتر از گناه. می گوئيد که من به خانۀ شما آمده بودم

  !!     گر اين که انسان سرشار از شراب خودپرستی و تفرعن باشدنه؛ م! باشد، فراموش کند؟
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 ھم به من يادآوری کرده از کسانی "قيس کبير"بار آقای   را يک"کبير رنجبر" و "قيس کبير"ـ موضوع آقای ٢١

و جواب من به ايشان اين بود، که من چون چيزی نمی دانم، چيزی ھم در اين مورد گفته نمی توانم . شکايت کردند

ازجانبی شما می توانيد از . اضافه نمودم که اگر چنين چيزی درست نباشد، ثابت کردن آن چندان مشکل نيست

  !  می نامند"کبير رنجبر"کسانی گله کنيد، که شما را فرزند 

را منبع و منشاء اين موضوع می ناميد، منتھای بی حيائی و فرومايگی و ن  م"مسعود فارانی"اين که شما، آقای 

چه بگويم به شما، که بيشتر ... من از مرگ خود خبر دارم، اما از اين سخن خبر ندارم، ولی شما! تی تان می باشدپس

  !!از کلمات و صفات بی حيائی و فرمايگی و رذالت متأسفانه چيزی مناسب حال شما پيدا کرده نمی توانم

ق را بايد در واقعيت ھا جست و جو کرد ـ قابل حقاي"مقالۀ . ـ من ھم در گذشته برای شما چيز ھائی نوشته بودم٢٢

 نوشته شده بود، حاوی مطالب گونه ٢٠١٢ فبروری ١۶ صفحه، که به تاريخ ١٨، در "مسعود فارانی" آقای هتوج

  . گون و زيادی است

 با چون آن مقاله. فرقی ميان آنچه در آن وقت نوشته بودم و آنچه امروز می نويسيم در اساس و در کل وجود ندارد

اين ! آن شرح و بست نتوانست قناعت شما را فراھم کند، اين مقاله ھم نخواھد توانست رھنمون شما به حقايق باشد

را به پيشگاه داوران تنھا بگذارم، مخصوصاً با عادت ونکته را به خوبی ملتفت ھستم؛ اما نخواستم بد رفاقتی کنم و ت

  !! دروغگوئی و بھتانی که شما داريد

    :قالهلينک آن م

ی ايرانی باعث نقصان رشد کتاب خوان، وجود کتاب ھای  شما را، مبنی بر اين که کتاب ھاـ وقتی انسان نظر٢٣

ار نويسندگی در کشور ما می شود، می خواند، به اين فکر می افتد، که اصالً ھيچ کشوری نبايد خوب و بطی شدن ک

از ھيچ کشوری به اين دليل که باعث نقصان انديشۀ سالم در آن کشور نشود، ھيچ نظر و علم و فن و کتاب و نشريه 

  . ای را نه وارد کند و نه اجازۀ خواندن آن را به کسی بدھد

تجربه نشان . مندان بزرگ و انقالبی فرانسه به اين اعتقاد بود که کتاب ھا از کتاب ھا زاده می شونديکی از انديش

داده است، که نه تنھا کتاب ھا، بلکه فرھنگ ھا از فرھنگ ھا و تمدن ھا از تمدن ھا به وجود آمده و به وجود می 

  . آيند

به بازار افغانستان وارد وعرضه می ...  و چين و ھند ودرميان کتاب ھائی که از ايران يا از تاجيکستان يا شوروی

اگر شما سر و کار تان با کتاب ھای نچندان ارزشمند يا عھد عتيق و . شد، بی گمان کتاب ھای خوبی ھم وجود داشتند

شايد ُعرضۀ درک و خواندن کتاب ھای سنگين و ثقيلی را که برای . بوده است، تقصير شماست" بنجل"به قول شما 

  !مۀ مردم مشکل بودند، نداشتيدعا

در بارۀ فلم ھای ايرانی به جواب شما نوشتم،  که ..." حقايق را بايد"موضوع دوم اين است، ھمان گونه که در نوشتۀ 

اين ھيأت ھم از ميان ما و شما . دولت ھا ھيأت سانسور مقرر می کردند. کنترول اين مسائل به دست دولت ھا بود

از بنيان خراب بود و ما ھم به ھمين خوش بوديم که زنده ھستيم و شاه و وزير و ناظر و خانه . تعيين می شدند

  . داريم و نان و ُگر و چای ما می رسد... مراقب و وکيل و ھيأت سانسور و

سيد و شيخ و حضرت و مال و مولوی ھم برای رضايت خاطر شاه و وزير و وکيل با قصه ھای بھشت و دوزخ و 

و نوشتن تعويذ و طومار و شوئست به تخدير افکار مردم دست می ... کل و قناعت و شاه دوستی ومزايای صبر و تو

  .زدند و به فکر شکم خود بودند
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کسانی که . جامعه را نه کتاب ھای ايرانی به گمراھی کشاند، نه کتاب ھای روسی و امريکائی و چينائی و انگليسی

ضرت و سيد و مال و مولوی ھائی بودند که اجازه نمی دادند مردم با اين جامعه را به گمراھی سوق دادند شيخ و ح

استفاده از عقل پويا و جويای خويش خوب و بد شان را تمييز کنند و خود را از راه توسل به علم و دانش در رديف 

وار دربار سائر کشورھای مترقی جھان قرار دھند؛ و شما ھائی که برای اين ھمه انسان گمراِه شکم پرسِت جيفه خ

  ! ھای عرب و عجم تبليغ می کرديد و تبليغ می کنيد

ھرکتابی را ورق می زند، می خواند و چيزی از آن می . آن که ارزش کتاب را می داند، ھيچ کتابی را بد نمی گويد

  ! آموزد ـ حتا از خرابش؛ ھمان طور که لقمان می گفت

نجره را می بينيد، ھوای صاف و گوارائی را که از پنجره تنھا کثافت چوکات پ" گاندی"شما خالف آن حرف نيکوی 

.  استقراض و داد و گرفت استیدنيا، دنيا. به درون می وزد و مناظر زيبای بيرون را در ورای پنجره نمی بينيد

شما می خواھيد پنجره ھا را ببنديد، و من می خواھم ھمه پنجره ھا را باز کنم، به اين شرط که ھوای پاک و سالم 

  ! داخل اتاق گردد

خوشه ھای "و " روح القوانين"کتاب ھای قصه خوانی طالب و داعش و حقانی و امثالم به وجود می آورد، اما 

و امثالھم به شما می فھماند که شما که ھستيد؟ حق و حقوق تان چيست؟ آن ھائی که بر شما " جنگ و صلح"و " خشم

شما را به مثابۀ برده به کار بگمارند و استثمار کنند، يا نه؟ قانون حکم می رانند که و چه ھستند و آيا حق دارند 

چيست؟ برابری چيست؟ انسان و انسانيت چيست؟ به شما می فھماند که بھره کشی و به خرج ديگران زيستن عملی 

نی سالمی است زشت و غيرانسانی؟ از چه راه ھائی انسان ھا می توانند در کنار ھم به آرامی زندگی کنند؟ ھر انسا

چرا يک تعداد محدود انسان ھا از سيری می ترکند و تعداد ! بايد کار کند ـ حتا اگر نواسه و کواسۀ پيامبر خدا باشد

کثيری از گرسنگی تلف می شوند؟ از جنگ و صلح کدام يک را بايد انتخاب کرد؛ و چرا؟ کدام نوع حکومت خوب 

  ؟ ...و کدام نوع آن خراب است؟ و

 دو کتاب در مورد یبرويد يک. حرف می زنيد، بدون اين که به افکار واالی گاندی آشنا باشيدشما از گاندی 

 در یکتاب ھای زياد! شخصيت، افکار، عقايد سياسی و مذھبی گاندی مطالعه کنيد، بعد در مورد وی صحبت کنيد

ز تعصبی که در مقابل کمی ا. ايران در مورد اين شخصيت بزرگ فکری ـ سياسی ھندی نوشته و ترجمه شده است

 انگليس، هگاندی پنجره ھا را در برابر فرھنگ و دانش غرب، باوجودی که علي! بد نيست. ايرانی ھا داريد، بکاھيد

و ھيچ گاه نخواست ديگران را به بستن آن ترغيب . قوی ترين نمايندۀ غرب در آن زمان، مبارزه می کرد، نبست

  !   گاندی سخن می زنيد؟شما با اين ھمه تعصب چگونه از... کند

شما از يک يا دو ايرانی نام . ـ متوجه عيوب خود شدن نيز يکی از امتياز ھائی است که انسان ھا بايد بدان ببالند٢۴

من با صد ھا . برده ايد که از کار ھای فرھنگی ـ علميی ناپخته و نارسا که در ايران شده و می شود، دلخور ھستند

ادميک تا مدرس مدرسه و مالی ايرانی برخورده ام که ازعيوب در کار نويسندگی و تحقيق نوشته، از انسان ھای اک

از کتاب فروش ..." حقايق را بايد"در مقالۀ . و تتبع و از موانع موجود در سازندگی و راه رشد و کمال شکوه دارند

ـ امری که در " کاغذ پران باز"ب يک کتاب فروشی ياد کردم که با تعجب توأم با ناراحتی از چاپ چند ميليونی کتا

چنين کاری تا کنون برای ھيچ يک از نويسندگان : ايران تا ھمين امروز تحقق نيافته است ـ به من خبر داد و گفت

  ...شما مردم با استعدادی ھستيد و. ايرانی رخ نداده است

  : اين سخن چھار پھلو دارد
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اگر اشخاصی مانند شما ھا بگذارند زمينه برای شان فراھم شود، . ديک ــ افغان ھا واقعاً مردمان با استعدادی ھستن

  . شاھکار می کنند

دو ــ نيرو ھای کھنه پرست و عقب مانده تا امروز اين امکانات را از اين انسان ھای مستعد و صاحب قريحه گرفته 

ی در افغانستان می بود، به دالئلی اگر آقای حسين. بودند و ھنوز ھم تالش دارند که اين امکانات را از ايشان بگيرند

چند، از آن ميان سخت گيری ھای ارباب دين و تعصب ھای ديگر، بسيار بعيد بود که قادر به نوشتن اين کتاب می 

  . شد

سه ــ ديدن و پذيرفتن عيب خود، خود نوعی از ھوشمنديی است که جلو تکرار اشتباھات را می گيرد ـ امری که ما 

  ! ه ايمھنوز متوجه آن نشد

چھارم ــ با خجلت بايد بگويم که اين کتاب را، با آن که نويسندۀ آن يک افغان است، ايرانيان ترجمه کرده اند، نه ما 

  ! آيا برای ترجمۀ آن ھم به حمايت مالی دولت نياز بود؟!! افغان ھا

  ادامه دارد

١۴/٠۵/٢٠١٧  
 


