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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۴ جون ٢٩
  

  !عبدهللا و غنی از حيث بدی ھر دو يکسان اند
م که ئيستن، می توانيم بگواگر آموزش را وسيله ای برای آگاھی و علم بدانيم و آگاھی و علم را ضرورتی برای بھتر زي

برخی از مردم افغانستان آگاھی و علم الزم را از آموزشی که ديده اند، نياموخته اند ـ طرف صحبت من آنانی ھستند که 

خود را صاحب علم و تخصص می دانند، ولی در اين معرکۀ فريبکاری و تقلب و جرم و رفتن احتمالی کشور به سوی 

که موضع قاطع در برابر حق تلف شدۀ مردم اتخاذ  کنند، با جديت نظری برای ريشه کن جای اين ه جنگ و تجزيه، ب

ساختن فساد و تقلب ارائه نمايند و به فکر آيندۀ ملک و ملت باشند، می خواھند با کلخ ماندن از آب بگذرند؛ و يا اين که 

  .به خود، به يک انسان، به يک تيم، يا به يک قوم می انديشند

ائطی که ھم اکنون در کشور ما حکمفرماست، نگاه می کنيم، شرائطی که عده ای برای عبدهللا عبدهللا و تيم وقتی به شر

اش سر می شکنند و عده ای ھم برای اشرف غنی و طرفدارانش که اينک پردۀ شرافت از چھره ھای سياه شان 

ھزار مشکل و دادن قربانی ھای زياد در فروغلتيده است، و متوجه می شويم که مردمی که در اين ميان آمدند و به 

باه به سوی نابودی برود، تاند با يک اشانتخابات اشتراک کردند چگونه در فراموشی مغمور شده اند و کشوری که می تو

می توانيم اين حکم را به راحتی و بدون ناراحتی وجدان صادر کنيم که بسياری از اين آگاھان و دانشمندان و 

به دليل برداشت ھای ذھنی و محاسبات ظاھراً خيرخواھانه وملی خود، يا به دليل برآوردھای منفعت متخصصين، بعضاً 

طلبانۀ خويش، به آن چيز ھائی که لوازم اصلی برای نجات راستين و مستدام کشور از آشفتگی و بی قانونی و زورگوئی 

رای زيست بھينه در يک جامعه می باشد، نه توجه و تقلب و فساد است، يا آن چيز ھائی که اسباب و وسائل مورد نياز ب

  . دارند و نه اھميت قائل ھستند

  : جوزا با تقلب ھای گسترده انجام شد، کالً چھار مجموعه از انسان ھا سھم داشتند٢۴روز ه در انتخاباتی که ب

 .رأی دھندگانی که به دو دسته تقسيم شدند و به يکی از دو نامزد رأی دادند .١

 . تيم انتخاباتی اشاشرف غنی با .٢

 .عبدهللا عبدهللا با تيم انتخاباتی اش .٣

 . کميسيون ھای انتخاباتی ـ کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون رسيدگی به شکايات انتخاباتی .۴

که ھمه تالش ھا در ھمه سطوح در يک جامعه بايد برای بھتر ) مردم(شکی نيست که گزينۀ اول، يعنی رأی دھندگان 

ه کار برده شود، در اين ميان، آنگونه که ديده، شنيده و خوانده می شود، مورد بی مھری عذاب دھنده ای زيستن آن ھا ب

گونه بی  که  باالترين شأن، ارزش واھميت را در يک جامعه مردم دارا ھستند؛ و نبايد ھيچ قرار گرفته اند؛ در حالی

  .آن ھا صورت بگيرد نسبت به آن ھا و نسبت به رأی يا نظر ئیاعتنائی يا بی مھر
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ويژه در جامعه ای که دم از مردم ساالری و مدنيت می زنند، آنقدر برجسته و ه لۀ اھميت مردم در يک جامعه، بأمس

  . چشمگير است که شايد انکار از آن برای ھيچ يک از انسان ھای آزاده و نيکو و ملی مقدور نباشد

تفاوت نمی کند که اين . م و مرتکب دستبرد به رأی آن ھا شده استکميسيون مستقل انتخابات مرتکب بی اعتنائی به مرد

وسيلۀ يک شخص که صالحيت استخدام ھزارھا نفر را برای پيشبرد امور انتخابات داشته است ه دستبرد، يا تقلب، ب

رت گرفته ومی توانسته است از افراد استخدام شده در اين کميسيون در تقلب گسترده در آرای مردم استفاده کند، صو

  . است يا از يک، دو يا سه نھاد ـ کميسيون مستقل انتخابات، کميسيون رسيدگی به شکايات انتخاباتی و رياست جمھوری

نتيجۀ تقلبی که در پی تالش ھای يک فرد يا از درون يک يا تمام سه نھاد ياد شده ظاھر گرديده است، آن بوده که حق 

ات مورد سؤال قرار گيرد، روند شمارش آرای انتخابات برھم بخورد و در مردم تلف شود، شفافيت و درستی انتخاب

نھايت موجب اعتراضات مردم، ضياع وقت، به ھدر رفتن ميليون ھا دالر و باعث شرمساری مردم افغانستان در انظار 

  ." خنده داری استانتخابات افغانستان واقعاً انتخابات بسيار : "لمان ديروز به من گفتاجھانيان شود ـ پيرزنی در 

 جھانيان را نسبت به افغانان، ما مديون امرخيل ھا، نورستانی ھا، خوگيانی ھا، هاين قضاوت و قضاوت ھای مشاب

  ! شريک اين ھا، يعنی اشرف غنی ھا ھستيمۀمحسنی ھا، کرزی ھا و دار و دست

ھای احتمالی بسيار ناگوار  يج و پی آمدچرا؟ چون يک يا دو انسان، يا يک يا دو نھاد، در کشور ما بدون توجه به نتا

کارھای شان دست به اعمالی زده اند که از يک سو توھين به حيثيت و حقوق مردم پنداشته می شود و از سوی ديگر 

سبب تخريش اعتبار افغانان نزد جھانيان گرديده است؛ گذشته از اين که مردم را در داخل کشور در برابر ھم قرار داده 

  . تمالی غير قابل جبران را متوجه کشور ساخته اندو خطرات اح

کدام نتيجه را؟ نتيجه ای را که از درون تقلب در پر کردن !" بايد نتيجه را بپذيريم"حرف اعضای احزاب باد چيست؟ 

  می گيريم؟ يا ھمان نتيجهاءدست می آيد؟ يا نتيجه ای را که از شمارش مغرضانه يا شمارش غيردقيق آره صندوق ھا ب

ن کرده است؟ و يا نتيجه ای را که بر بنياد آرای دقيق مردم ييای را که کرزی بدون در نظر داشت آرای مردم از پيش تع

  است و مراجع مسؤول با بی اعتنائی به مردم و قوانين با آن برخورد می کند؟

نتيجۀ انتخابات را بپذيرند، بدون ش ھمين است که تيم عبدهللا عبدهللا بازنده شده است و بايد اشرف غنی و حاميانحرف 

از احترام به قانون حرف می زنند، بدون اين که به .  کميسيون انتخابات را در نظر بگيرندۀکه تقلب آشکار و گسترد اين

قانون گريزی ھائی که در جريان انتخابات از سوی کميسيون ھای انتخابات صورت گرفته است و از قانون شکنی ھای 

  ! صد ھا مجيد خوگيانی حرفی بر زبان بياورندصد ھا امرخيل و

حرف حاميان عبدهللا عبدهللا اما اين است که بايد تقلبی که شده است، تثبيت شود و در والياتی که تقلب شده است، 

ائی با توجه به تقلباتی که شده است، در اين زمينه تيم عبدهللا عبدهللا حق دارد که چنين ادع. انتخابات مجدد صورت بگيرد

قبول نتيجۀ انتخابات تقلبی، برای اين که قانونی در زمينه وجود ندارد، امری نيست که بتوان باالی آن پا . را مطرح کند

کميسيون انتخابات، در اين ميان، می گويد که ما کار ھای مان را با در نظر داشت قانون پيش می بريم؛ در . فشاری کرد

  . ود، ھيچ کار را نمی توان قانونی خواندحالی که تا به رفع تقلب پرداخته نش

بھانۀ کميسيون رسيدگی به شکايات مبنی بر اين که شکايتی به اين کميسيون نرسيده است و تا شکايتی در کميسيون درج 

  .نشود کاری کرده نمی توانند، کامالً بی بنياد است

ی در انتخابات وجود داشته باشد و کسی آن کميسيون رسيدگی به شکايات قانوناً حق دارد که اگر شکايت يا شکايات

  . شکايت يا شکايات را درج ھم نکرده باشد، به آن شکايت يا شکايات رسيدگی شود

 در قدم اول بايد برای تثبيت آرای حقيقی مردم، در قدم دوم برای جلوگيری از موضوعی که می تواند به ألهاين مس

 جلو تقلب ھا در دو ـ سه انتخابات قبلی و انتخابات قبل بر آن در دوران فرھنگ مذموم تقلب و خودسری تبديل شود ـ اگر
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ربانی و حزب دموکراتيک خلق و جمھوريت داوود خان و دوران ظاھر خان گرفته می شد، شايد در انتخابات موجود 

 برای اجرای نوبت به اين روز غم انگيز نمی رسيد، در قدم سوم برای اين که حق به حق دار برسد، در قدم چھارم

ن جرائمی که صورت گرفته است و در قدم ششم برای پيشگيری از ھرج و مرج ييعدالت، در قدم پنجم برای تثبيت و تع

 ھای داخلی که می تواند به تجزيۀ کشور منجر شود، تقابلو بحران؛ و در شرائطی مانند امروز، از بروز جنگ و 

  . بسيار الزمی می باشد

 ینستان با درجۀ پائين سوادی که مردم آن دارد، و با ترکيبی قومی ـ حزبی ـ مذھبی ـ نژادفراموش نکنيم که افغا

ش، وعالقه ای که برخی از ھمسايه ھای ما به ايجاد ناآرامی و جنگ و از ھم پاشيدگی ما دارند، به بسيار موزائيک

ت برای خاموش ساختن آتشی که تبديل گردد که در آن صور... سادگی می تواند به مصر، سوريه، عراق دوم يا و

روشن می شود از دست ھيچ منبع و مرجع کاری ... دست امرخيل ھا، نورستانی ھا، خوگيانی ھا، کرزی ھا وه امروز ب

  !! ساخته نباشد

آگاھی و دانش ھم حکم می کند که آگاھان و دانشمندان ما در چنين شرائطی، به خاطرمنافع ملک و ملت ـ از بين بردن 

 و ھموار کردن راه ھای مديريت سالم در آينده و حق جوئی ـ به پيروی از مسؤوليت ھائی که دارند ـ به آيندۀ ادشواريھ

کشور، به مردم و به عواقب رواج پيدا کردن قانون گريزی ھا ـ  که در صورت حمايت از تخلفات و تقلبات و جرائمی 

 و ضخيم می شوند ـ بينديشند و برای لحظاتی به آنچه تا که ريشه ھای آن ھا در گذر زمان بيشتر از پيش قوی، کلفت

  . حال انديشيده، گفته و کرده اند، تجديد نظر کنند

ی بپردازند ئتوقع ملت از اين کتله از افغانان اين است که کمی ھم به نقد موضع گيری ھا و سياست نشراتی وب سايت ھا

يک نويسنده در باب تقلب در انتخابات و نقد از اشرف غنی در که خود را ملی و مردمی می خوانند، ولی يک نوشته از 

  .  آن ديده نمی شود ـ دقيقاً مانند سايت ھائی که قالدۀ عبدهللا عبدهللا دوستی بر گردن شان ديده می شود

کردن حق به نظر من، اکنون بايد وقت آن رسيده باشد که باالخره و برای اولين و آخرين بار قاطعانه در برابر ريشه کن 

موعظه ھای پيامبرگونۀ تاريخی بزرگان يا بزرگ نمايان، طوری که در . ايستيم ھا، تخطی ھا و قانون گريزی ھا بتلفی

چنين مطالب را بايد از ! وجود نياورده استه ری در وضعيت اسف بار ما بييطول قرن ھا ديده شده است، ھيچ تغ

  !! نه از درون مقاله ھا و کتاب ھاواقعيت ھای زنده و ملموس در درون جامعه آموخت،

حق ه در جنگ موجود ميان عبدهللا عبدهللا و حاميان وی با اشرف غنی و پشتيبانانش تنھا يکی از اين دو نفر می تواند ب

باشد؛ و حقيقت اين است که ھيچ انسانی ـ به استثنائی کميسيون مستقل انتخابات يا افراد منسوب به اين کميسيون که دست 

قلب زده اند، اگر منصفانه عمل کنند ـ در حال حاضر نمی توانند بگويند که کدام يک از دو نامزد در انتخابات واقعاً به ت

اگر چنين اعالمی از طرف يکی از دو نامزد صورت بگيرد، آنچنان که از سوی اشرف غنی درست در . برنده شده اند

بھتر است از اين به بعد واژۀ (تانی، رئيس کميسيون به اصطالح روز بعد از انتخابات ادعا شد، يا از سوی يوسف نورس

مستقل انتخابات صورت گرفت، بايد پرسيده شود که بر اساس کدام ) را قبل از واژۀ مستقل به کار ببريم" اصطالح"

ی صورت گرفته است؟ درصورتی که ھمۀ برگه ھای رأی گيری شمارش نشده است و از طرفی ئسندی چنين ادعا

 اءا مشاھده می شود که تقلب ھم در پر کردن صندوق ھا، ھم در از بين بردن صندوق ھا و ھم در شمارش آرآشکار

  ؟ ...صورت گرفته است، چگونه می توان با چنان قاطعيت خود را برنده اعالم نمود و

، نشانۀ آن است که ءپافشاری در برنده شدن يک نامزد، آنھم از اولين روز بعد از انتخابات و بدون شمارش تمام آرا

بسياری از آنانی که شخص مورد نظر خود را برنده حساب می کنند، ھيچ انتظاری غير از اين که نامزد مورد نظر شان 

  . پيروز شوند، ندارند؛ و از ھيچ کوششی ھم برای برنده شدن وی دريغ نکرده اند
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 تا اعالم نتيجۀ نھائی تعجب آور و ناموجه نيست، داشتن چنين انتظاری برای طرفداران يک نامزد از قبل از انتخابات

وجه نمی تواند بدون دست کاری برگه ھا و  اما پا فشاری اطمينان صد در صد و در حد جنون روی اين نظر به ھيچ

قبول امری غير از اين برای آنانی که اھل دانش و تجربه و منطق ھستند و خود را مقيد به . صندوق ھای رأی باشد

  .  حق و عدالت می دانند، غير قابل تصور استپيروی از

دست می آورد، آرزو می کند، اما واقعيت ھا را ه واقعيت اين است که انسان ھمواره فراتر از آنچه ھست، يا آنچه را ب

ر داد و واقعيت بزرگ در امر انتخابات اين است که به آرای مردم به شکل بسيار زشت يينمی توان با داشتن آرزو ھا تغ

آن بی احترامی شده است و اين بی احترامی به ھر وسيله ای که ممکن است بايد جبران گردد؛ و خاطی يا خاطيان  بايد 

  . بر حسب قانون انتخابات  مورد تعقيب عدلی قرار گيرند

نسانی با يقين دارم که ھر ا. را خواندم و سخت متأثر شدم" شيما غفوری"خانم " افغانستان ھرگز نمی ميرد"من داستان 

وجدانی بعد از خواندن اين داستان به متقلبين و متخلفين در انتخابات و به آنانی که چنين تقلباتی را مھندسی نموده اند ـ يا 

کسانی که به خاطر آينده ھای پروژه ھای خود که کرزی آن ھا را نپذيرفت و امکان پذيرفتن آن از جانب عبدهللا عبدهللا 

 آن ھا از عبدهللا عبدهللا کرده اند، ھرچند بجا، ميسر نيست و امروز تنھا مرجع اميد شان اشرف به دليل بدگوئی ھای که

غنی است ـ از تقلب و قانون شکنی حمايت می کنند، نفرين می فرستند و از دل و جان می خواھند که متخلفين و متقلبين 

م و خبر کشته شدن در حدود صد نفر ـ مطابق ھمينطور خبر بريده شدن انگشت ھای مرد. به پنجۀ قانون سپرده شود

  . گفتۀ داکتر صاحب اسدهللا حيدری ـ به دليل اشتراک در انتخابات را سخت نکوھش می کنند

مردم با چنان خوشی و اشتياق در انتخابات اشتراک کردند، ولی امرخيل ھا و خوگيانی ھا و نورستانی ھا و کرزی ھا و 

قرار دارند، با چنان رذالتی به آرای ميليون ھا ... امرخيل ھا و خوگيانی ھا وسائر دستان نامرئی که در پشت 

  . دست می برند که کم است انسان از تعجب شاخ در آورد" جوازخان"

! آيا اين ھمه تقلب و اين ھمه پافشاری زورگويانه و بھانه آوردن ھای کودکانه بدون اطالع کرزی صورت می گيرد؟

که آيا نامزد منتخب کرزی ـ که بر اساس خبر امروز، دولت وی ھفتمين دولت بی کفايت در يک سؤال ضمنی اين است 

شخص بھتری نسبت به کرزی " کند ھمجنس با ھمجنس پرواز"... جھان است ـ می تواند، به حکم اين ضرب المثل که 

  نتخاب وی خير ببينند؟مردم از کرزی چه خير ديدند که از ا!  که مسؤول تمام بحران ھا در کشور است، باشد؟

ش و برخی از خواندم که اشرف غنی، ھمانگونه که افراد مربوط به تيم. سی.بی.امروز خبری را در صفحۀ فارسی بی

  ..." رأی ما پاک است" ھمواره می گويند، می گويد که ھاصفحات انترنتی افغان

رفته است، تنھا يک سياستمداری مانند چنين حرفی را با اين ھمه تقلب و رسوائی آشکاری که به نفع وی صورت گ

اشرف غنی، کسی که از لحاظ سليقه و اخالق مانند کرزی است، می تواند بزند ـ بدون اين که خم به ابرو بياورد و 

  ! احساس شرم کند

می از اين آقا بايد سؤال کرد که اگر شما جای طرف مقابل می بوديد، چنين نتيجه ای را با اين ھمه تقلب و رسوائی 

  پذيرفتيد؟ 

يقين دارم که با يکبار سفری به اعماق وجدان خود، اگر وجدانی وجود داشته باشد، خيلی از کسانی که از چنين اشخاص 

  !"بی حيائی ھم حدی دارد"و چنين ادعا ھا پشتيبانی می کنند، با شرمندگی می پذيرفتند که 

زش ھا و ھنجار ھای انتخابات شانس شان را در آن به انتخابات، درمجموع، امری است که ھمه می توانند مطابق ار

اما زمانی که اين ارزش ھا و ھنجار ھا به شکل يا اشکالی مسخ می . عنوان نامزد يا به عنوان رأی دھنده بيازمايند

حق و شوند، نتيجۀ آن انتخابات، حتی اگر قانونی ھم در مورد وجود داشته باشد، يا وجود نداشته باشد، برای کسانی که 

  .حقوق شان تلف شده است، قابل پذيرش نمی باشد
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  :خالصۀ کالم اين است که بايد

 بحران . قضيۀ تقلب را نبايد به نام اين که بحث روی آن می تواند کشور را به بحران بکشاند، ماست مالی کرد

برد، نه با پشت رو شدن با آن از بين ه خطر را بايد با روب. ھای موجود حاصل ھمين گونه بھانه ھا ھستند

تقلب و فساد و تخلف و قانون گريزی خود بحران ھای ھستند که اگر با آن ھا با جديت مبارزه ! کردن به آن

پس بھتر است نواقص و عيوب . اضمحالل کشور را فراھم می کندۀ نشود، بخواھيد يا نخواھيد، روزی زمين

 ! ن ھا  بکوشيمخويش را بدون پرده پوشی نه تنھا بيان کنيم، که در رفع آ

  برای اولين و آخرين بار به آنانی که به رأی، نظر، خواست و تمايالت مردم وقعی نمی گذارند و خود را ولی

و وصی مردم می دانند و ھر کاری را که دل شان خواست به نام قانون و مردم انجام می دھند، بايد فھمانده 

 بعد ھر کاری که می شود، بايد مطابق خواست مردم و به نفع شود که تا اينجا ھر چه بود، شد؛ اما از اينجا به

استفاده از نام مردم ديگر در اين کشور جائی وءفساد و زورگوئی و تقلب و سازش و س. مردم صورت گيرد

 .مردم بايد روی ديگر خويش را به مفسدين متقلب و متخلف نشان بدھند. ندارد

 معمول و بی اثر خويش را در جيب واسکت ۀعظه ھای خيرخواھانبه پيامبران کاذب بايد فھمانده شود که مو 

ھای شان کنند و کمی از تجربه ھای تاريخی خود و ديگران استفاده نموده يا در صف مردم قرار گيرند يا پی 

قرن ھاست که مردم نصايحی . کار شان بروند و مردم را بگذارند که آنچه را که الزم می دانند انجام بدھند

يک در اين دنيا صد به " ، "گذشت خوب است"، "خيراست"خيرانديشانۀ اين پيامبران کاذب را که ظاھراً 

 شر يا برای نشنيده اند؛ نصايحی را که فقط برای خواباند... و" خدا اجرش را برايت می دھد" ، "آخرت

که شر بايد يک خالصی خود و ھمپالکی ھای شان از قھر مردم بيان شده است، در حالی که ايجاب می کند 

فتنه ای که به خواب برود، دو باره بيدار می شود؛ اما اگر نابود .  از ريشه نابود گرددهسره و برای ھميش

 .اين سلسله به ھر قيمتی که است بايد خاتمه پيدا کند. شود، امکان برگشت آن ھرگز وجود ندارد

 باتی اين دو نامزد و تخلفات و تقلباتی که صورت ترکيب تيم انتخا. ايد فرقی ميان عبدهللا و غنی بگذاريمبما ن

يکی اگر خود در جنگ ھای کابل . گرفته است، نشان می دھد که ھيچ فرقی ميان اين دو نامزد وجود ندارد

اشتراک داشته و مرتکب کشته شدن ھزار ھا انسان گرديده است، ديگری با انتخاب اشخاصی مانند دوستم به 

ن ھزاران شھيد ھموطن خود گذاشته و اعتنائی به ھزاران ھموطن داغ ديدۀ حيث معاون خويش پا روی خو

حمايت از انتخابات معنی . حمايت از اين دو شخص، شريک شدن در جرم اين ھا است. خود نکرده است

 ما از انتخابات حمايت می کنيم، زيرا انتخابات در فرايند دموکراسی يکی. حمايت از اين ھا را نبايد داشته باشد

لفه ھای دموکراسی است که ارادۀ مردم در زندگی سياسی و سياست ملی شان را به نمايش ؤاز باارزش ترين م

 . می گذارد

 ما که جزئی از مردم ھستيم، بايد به خاطر خودمان ھم که شده است، به دفاع از حق و حقوق مردم بپردازيم .

اما اين کار بدون . و رفاه مردم خود ھستيمشکی نيست که ھمۀ ما خواھان توسعه و ترقی کشور و آرامش 

پس الزم است که با حمايت و تشويق مردمی که اينک به . مشارکت ھمۀ مردم، به فکر من، ممکن نيست

وجود آمدن مشارکت نھادينه ه مند گرديده اند کمک نموده بستر به زندگی و سياست و سرنوشت خويش عالق

ر از پيش مھيا سازيم و کاری نکنيم که سبب دلسردی آن ھا که تازه شدۀ آن ھا را در امور حياتی کشور بيشت

 .ياد گرفته اند در امور بسيار با اھميت کشور سھم بگيرند، شويم
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  با مسائل، با بی طرفی برخورد نموده مسؤوليت ايمانی، وجدانی، اخالقی و ملی خويش را، به عنوان مردمان

 کسانی نباشيم که به جای رھنمائی درست و پسنديده و اخالقی مردم آگاه کشور، با جديت متقبل شويم و از جمله

 .در فکر جيب خود و در فکر شھرت و قدرت ھستند

  از نقش رسانه ھائی که ھمواره با بی طرفی و بدون تعصب و تحزب و تبارگرائی و ايدئولوژی زدگی اخبار و

با ... ی که به خاطر زبان و قوم و سمت و مذھب ووقايع را پوشش می دھند، بايد ابراز امتنان کنيم و از آن ھائ

قضايا جانبدارانه برخورد می نمايند، نه تنھا انتقاد کنيم، که بايد رابطۀ خود را حداقل تا وقتی که از اين عمل 

 .زشت شان دست بردارند، قطع نمائيم

 دوست داشتن انسان که .بزرگترين ويژگی و ھنر نويسندگی دوست داشتن است. نويسندگی تنھا قلم زدن نيست 

ش در خدمت انسان و انسانيت نباشد و به نويسنده ای را که قلم. ر می کندھمه ظرفيت ھای نويسنده را پ

فرمايش بنويسد و باری به اين شاخچه و باری به آن شاخچه بپرد، بايد يک انسان ھوسبازی خواند که ده ھا و 

بارھا شنيده ام که بر من خرده می گيرند که در باب ماندن . صد ھا معشوق دارد، نه يک نويسنده و يک انسان

من در درون اين شر، باوجود مخالفت قلبی ام با آن، خيری . امريکائيان در افغانستان نظر مثبت ارائه داشته ام

را می بينم که از جانب شر بزرگتری تھديد می شود و به خاطر عشق عميقی که به مردم دارم اين شر را به 

اما فھم اين دوستی و عشق برای . من عاشقی نيستم که دو معشوق داشته باشم.  بزرگتر ترجيح می دھمآن شر

سديد يک روز اين جور است و "به ھمين دليل است که غالباً شنيده می شود که . برخی ھا دور از قياس است

کنم، ھمه چيزھای وقتی من به موضوعی فکر می ! نه، عزيز من، اين طور نيست!" روز ديگری آن جور

ارزش ھا و بی ارزشی ھای متعدد پيش چشمان مغز من شکل . مربوط به آن موضوع گسترش پيدا می کنند

می گيرند که در يک جمع بندی در ھمان آوانی که مشغول فکر کردن ھستم يکی از آن ارزش ھا با توجه به 

بخوانيد مردم (ه در برابر انسان و انسانيت نقشی که من در جامعه دارم و با در نظر داشت تعھد و مسؤوليتی ک

احساس می نمايم، به مثابۀ يک نويسندۀ مستقل، ھمان چيزی را که به نفع مردم خود می دانم، ) کشور خود

در قضيۀ انتخابات ھم، با آنکه من ھر دو نامزد را اشخاص . اصراری ھم به درستی آن ندارم. انتخاب می کنم

از انتخابات حمايت کرده ام؛ زيرا در اين امر ارزشی نھفته است بس بزرگتر از نامطلوب به حساب می آورم 

 .بی ارزشی عبدهللا و غنی

 و به عنوان آخرين پيام استدعا می کنم که نگذاريد بدی و بد ھا بر نيکی و نيک ھا پيروز شوند!! 
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