
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  سيدھاشم سديد

١٧/٠١/١١  

  زھر تعصب
 می کند، با نشانه ھا و دست آورد ء کرده يا ايفاءاين  واقعيت را که عقل در زندگی انسان ھا نقش سازنده و مثبتی ايفا

ر بشری، شايد ھيچ يک از ما ھر قدر که ضريب ھوشی ما پائين باشد يا به ھر اندازه ای که تعصب داشته ھای بيشما

  .باشيم، نتوانيم منکر شويم

 را که پدران ما در يک سال آن ھا را با ھزار ھا خطر طی می ئیپروازی که فاصله ھا ساختن ھواپيما ھای تيز

ی طويل در دل سخت کوه ھا که به يقين و اطمينان برای اجداد ما کردند در يک روز طی می کنند، حفر تونل ھا

 را در دور ترين فاصله ھا اء که کوچک ترين اشيئیاصالً ميسر نبود، رفتن به اعماق ابحار،  اختراع دستگاه ھا

ی  ارگان انسانمشاھده  و اندازه گيری می کنند، ساختن ارگان ھای موجودات در لوله ھای آزمايشگاه به شمول

ليون ھا کشف و اختراع ديگر که ھمه در خدمت و م) اخيراً امريکائی ھـا موفق شده اند روده انسان را بسازند(

  . انسان ھا قرار دارند، ھمه حاصل عقل انسان است

مندی و اھميت و اعتبارمردمان غرب، چه ما آن ھا را بپذيريم و چه با تعصب و کله ورفاه و آسايش و تمول و نير

  . مندی غربيان است ھا را نپذيريم، ھمه حاصل عقل و عقلشخی آن 

 ۀعدم وجود خشونت و جنگ و تعصب و درگيری در حد تخريب و نابودی در اروپا و امريکا ھم حاصل و نشان

اگر جنگی بوده از آن آموخته اند که جنگ در ميان خود شان و در . مندی در ميان غربيان است وجود عقل و عقل

  . د شان به نفع آن ھا نيست و به ھمين دليل دامن جنگ را از اروپا و امريکا برچيده اندسرزمين ھای خو

در فکر آرامی . تجربه ھا را خوب قدر می نھند و ھمه چيز را در خدمت آرمان ھای شايستۀ  خويش قرار می دھند

ھا تأمين کننده امنيت و منافع جنگ ھا را از آنجا که جنگ يا جنگ . و آسايش ديگران آنگونه که الزم است، نيستند

  .  شان است، می برند به کشور ھای دور از کشور ھای خود

جنگ در لبنان، جنگ در فلسطين، جنگ در افغانستان، جنگ در عراق، جنک ميان کشور ھا در قفقاز، حالت جنگ 

 ھا مانند خط ديورند، و ايجاد منابع توليد اختالفات و دشمنی... سرد ميان کوريای شمالی و کوريای جنوبی و 

ھمه روی برنامه و ھدفی ...  کشمير، سرزمين ھای مورد مناقشه ميان اسرائيل و فلسطين و حوزه يا منطقۀ قفقاز و 

  . وجود می آينده ب
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زيرا جنگ .  مندی غربيان است صدور جنگ به مناطق دور از سرزمين ھای غربی ھم به ذات خود نشانۀ  از عقل

خصوص اگر ه ر قدر ھم که گسترش پيدا کند، به کشور ھای خود اين ھا سرايت نمی کند؛ بدر مناطق دور دست ھ

  . ی باشند که فاقد سالح ھای دوربرد و سالح ھای کشتار جمعی باشندئکشور ھای درگير جنگ کشور ھا

ل ديگری از عوام. مندی يا خردگرائی تنھا عامل ساالر بودن غربيان در جھان نمی تواند باشد روشن است که عقل

جمله بی مباالتی ھا، خوشباوری ھا يا ساده انديشی ھای ديگران نيز عواملی ھستند که در اين خصوص به غربيان 

  .کمک می کند

غربيان غالباً در رسيدن به مقاصد گوناگون شان به آن علت دچار مشکل نمی شوند که عاقل و ھوشمند ھستند، بلکه 

در رسيدن به اھداف و مقاصد شان نبود يا کمبود ھوش يا عقل در وجود مردمان يکی از عوامل عمدۀ پيروزی آن ھا 

سائر کشور ھای جھان است که نمی توانند  طرح ھای منفعت طلبانه و گاھی شيطانی غربيان را به درستی درک 

  . کنند

خوشباوری يا بزرگترين عامل بدبختی کشور ھای عقب مانده، کشور ھای ضعيف و کشور ھائی که مبتال به مرض 

  . دستخوش جنگ و نفاق و تعصب ھستند، متأسفانه بی بھره بودن از ھوش کافی است

يکی از شيوه ھای مھيا کردن بستر جنگ در اين کشور ھا ھمان حيله ای يونانيان باستان است که ميان مردمان 

  . کشورھای فاقد ھوش کافی نفاق می انداختند و حکومت می کردند

 متأسفانه در برخی از کشور ھا از جمله در کشور ما از گذشته ھای دور تا امروز برای مھاجمين يا اين شيوه يا حيله

زيرا اين مردمان ھيچ وقت . جنگ افروزان ھميشه بستر مساعدی برای مداخله و تھاجم و تجاوز فراھم نموده است

  .  که الزم بوده ـ نداشتند و ندارندعادت به سنجيـدن و حالجی کردن سخنان و اعمال مزورانۀ ديگران ـ آنگونه 

يکی از نکات ضعف مردمان، که ھمواره مورد استفادۀ غربيان در پيش برد مقاصد شان در کشور ھای بيگانه قرار 

  . گرفته است وجود پديده ھای زود رنجی و شکاکيت به ھر عمل و ھر حرکت و ھر شخص می باشد

ن ترديد و دودلی به ھر چيز مشکوک می شوند و در نتيجۀ اين شک و چنين مردمانی با اندک غلط فھمی يا کوچکتري

ترديد ھمواره با کسانی که يک عمر زندگی نموده اند يا حتی پيوند ھای قومی ـ ملی ـ تاريخی دارند به خصومت و 

يت و ی به وضعاگر اندک توجھ. دشمنی می پردازند و درگير نفاق و برادرکشی و تعصب و از من و از تو می شوند

حال و ھوای خود ما در طول سده ھای اخير ـ به خصوص در جريان سی و اند سالی که گذشت ـ  مبذول بداريم، اين 

  .حرف و اين واقعيت خود را به روشنی نمايان خواھد ساخت

غربيان، و به پيروی از آن ھا امروز کشور ھای دوروبر ما، با استفاده از تعصبات و شکاکيت ھای ما ھميشه 

  . استه اند ما را با ھمديگر درگير کنند و خود اھداف و نيات شان را جامه عمل بپوشانندخو

شکی نيست که بعضی از ما ھا از لحاظ نظری اين تشبث ھا و اين معضله ھا را می بينيم، ولی از آنجائی که زھر 

ی توانيم يا نمی خواھيم تعصب و شکاکيت و غرور و خود را بزرگ ديدن ھمۀ وجود ما را مسموم نموده است، نم

  .  متوجه اين خطر و خطرآفرينی ھا و متوجه عواقب خطرناک کار خود شويم

در يک ارزيابی مختصر و گذرا ـ به نظر من ـ منشأ اين بی التفاتی به خطر ھا و خطر آفرينی ھا در سه نکته نھفته 

  :است

  ).ردم عوامم( ـ وضعيت روانی ـ تربيتی و اندازۀ تحصيل يا سواد توده ھا ١

  .ـ خواست و اراده  کشور ھای بيگانه٢
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ـ آرزومندی سياستمداران خودبين ما که قدرت و سعادت و آرامی خويش را در وجود نفاق و دشمنی و خصومت و ٣

  .وجود شکاکيت و تعصب در ميان مردم  نسبت به ھم می بينند

ثريت اين وقوت و ضعف م. م موجود  باشدن مردثر ھستند که عامل اولی در مياوعوامل دومی و سومی زمانی م

  . آرزومندی ھا ـ ھم در داخل و ھم از خارج ـ مربوط می شود به قوت و ضعف  عامل اولی

نتيجه ای که از اين ارزيابی گرفته می شود اين است که در نھايت ھمه حرف ھا و ھمه مسائل بر می گردد به خود 

روبرو ھستيم ھمين است که ما متوجه اين امر نشده ) چالش ھا(ز مشکالت و دليلی اين که ما امروز با دنيای ا. مردم

و اگر متوجه ھم شده باشيم، باز ھم به توليد . ايم که اين ما ھستيم که اين ھمه مشکالت را در کشور خود می زايانيم

نه اخالق و . يممشکل از طريق زنده نگھداشتن شکاکيت و تعصب در برابر يک ديگر با دم و درم و قلم کوشا ھست

ھنوز ھم . فکر و احساس و طبيعت ما دگرگون گرديده است و نه ما سر عقل آمده و متوجه نفع و ضرر خود شده ايم

 آريانا و ،با وجود يک عالم تجارب عملی و به سر خوردن ھا دست از فارسی و پشتو، تاجيک و ھزاره و پشتون 

ھای اين عادت ھای مضر ـ دشمنی و نفاق و خصومت و تعصب و خراسان و افغانستان بر نمی داريم و بر پيامد 

ايران و پاکستان ورد زبان ما شده و آنچه در اين . ـ دقت و تعمق نمی کنيم... اتالف وقت و ھدر دادن سرمايه ھا و 

سم  اين نام ديده شود، با سوگمندی و درد و دريغ ائیو اگر برحسب اتفاق در جا. افغانستان است: ميان گم است

  آيا مصيبتی باالتر از اين مصيبت برای ملت ھا وجود دارد؟ . را در کنار آن حتماً خواھيم ديد" تجزيه "مصدر 

الزم نمی بينم که در اين بحث مختصر به شمارش اتفاقات و حوادث يا واقعات و واقعيات تاريخی برای اثبات اين 

برويد و اوراق تاريخ را با دقت و بدون تعصب ورق بزنيد تا .  ھمۀ  تاريخ ما پيش روی ما قرار دارد. کالم بپردازم

در ھر برگ آن ده ھا مدرک يا نشان از درگيری ھای دور از عقل و خصومت ھای تعصب آميز و دشمنی ھای بی 

يا عالقه به ثروت و قدرت را که مھاجمين با استفاده از آن ھا ملت ... شرمانه و بی حاصل قومی و سمتی و زبانی و 

مردم ما را مانند آدمخواران به جان ھم انداختند تا يکديگر را تکه و پاره کنند و خود از فضای ايجاد شده نفع برند، و 

  !ببينيد و بخوانيد؛ ولی با ترازوی انصاف و عقل و بی طرفی و مليگرائی مثبت و انسانمحوری

ز چند  فردی که ھيچ انسانی نمی تواند در کيد بر وابستکی طالب اأضمن ت... " طالب و مليگرائی " من در مقالۀ 

ھر کسی که اين مقاله را می خواند آنرا به شکلی . وابستکی آن ھا به اين يا آن کشور ترديد کنند، نيز نام برده ام

يکی می گويد آفرين، ولی چون ربانی را چنين و چنان گفته ای مرتکب خيانت شده ای؛ و ديگری از . تعبير می کند

يکی مرا پشتون می خواند و به طرفداری از .  می کند و او را بزرگ مرد عصر و دوران می خواندکارمل دفاع

بدون اين که کمی سر به گريبان انصاف و عقل و منطق بکنند که طالبی که من ... پشتون ھا متھم می کند و ديگری 

ين واقعيت فکر کنند که ت؛ يا به ااو را ابزار و وسيلۀ سياست ھای پاکستان می خوانم مربوط به قوم پشتون اس

ن شده بود، به شمول خود ييتی که برای نامگذاری روی مراکز تحصيلی از جانب حاکميت وقت تعأاکثريت ھي

ت و از حاکميت آن زمان أ ھينديشند که من از ھمين و واقعيت بيو بدون اين که به اين اصل. حاکميت، پشتون بودند

  .  که به خاطر برخورد يک جانبه و غرض آلود شان با ساير زبان ھا نقد کرده امنه به خاطر پشتون بودن آن ھا،

 من اين حقيقت را نمی دانند که من مخالف جرم و جنايت و ۀاين منتقدين عالوه بر اين که عقل ندارند و از روح نوشت

، ... چه ھزاره و تاجيک و بزھکاری ھستم و نه مخالف اشخاص و افراد يا جمع و گروه و قبيله و قوم، چه پشتون و

من به قوم پشتون، منھای بدکاران شان، به ھمان اندازه احترام دارم که ... مرا متھم می کنند که من پشتون ھستم يا 

  !  به اقوام ديگر افغانستان، منھای بدکاران شان
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دۀ آشفتگی و بدبختی و فقر ھمين گونه طرز ديد ھا و تعصب ھای کور کورانه و بی دليل و طفالنه است که ايجاد کنن

ی و غربت و نياز و ضرورت و خصومت و جنگ و ويرانی و کشت و کشتار و خون و ناله و اشک و درد ئو بينوا

و تو و من و در نتيجه سبب دست درازی ھای خارجی ھا به اشکال مختلف و سبب برقراری حاکميت دزدان بی 

  . وجدان و خاک فروش در کشور ما شده است

 زيادی از اعضای کابينۀ آقای کرزی از ايران پول که قسمتی از اعضای مجلسين و قسمتر نمی پذيريد شما مگ

  . گرفته اند؟ در اين ميان ھم پشتون ھا ھستند و ھم ھزاره ھا و ھم تاجيک و غيره و غيره

ياف برده شده نامی ھم شما اگر به نوشته ھای من مراجعه کنيد، خواھيد ديد که در آن نوشته ھا ھر جا که نامی از س

  .  آمده است... از مجددی و محسنی و ربانی و دوستم و قانونی و خليلی و 

پندار من ھميشه اين بوده است و ھميشه ھمين خواھد بود که فرافگنی جرم و جنايت و فساد و خيانت يک فرد به فرد 

يا ... آخر کدام آدم با وجدان و با انصافی  آن ھزاره يا پشتون يا تاجيک و .  يا افراد ديگر خود نوعی از جرم است

از افغانستان با ای  را که از دنيا بی خبر در يک گوشه ه ایآن سنی و شيعه يا آن فارسی زبان و پشتو زبان بی بيچار

ساد کرزی و وردک و ھزار مشکل و تالش و تقال زندگی اش را به پيش می برد شريک جرم و جنايت و خيانت و ف

  قسيم و ربانی و محسنی و مجددی و مالعمر و گلبدين و صد ھا انسان ناانسانی مانند اين ھا قلمداد کند؟

من به اين ملت خيانت نمی کنم، زيرا با گفتن حقايق، با گفتن نارسائی ھا ـ از ھر جانبی که باشد ـ  با پرده برداشتن 

نه پرست مسؤوليت خود را در برابر اين ملت، در برابر ھزاره و تاجيک و از جنايات و زد وبند ھای اشرار بيگا

خيانت اين نيست، بلکه آن است که از وطن فروشان، خاينين، . ادا می کنم... ترکمن و ازبک و پشتون و ايماق و 

سه می کنند،  ضد اين کشور و اين ملت توطئه و دسيهمفسدين و جنايت کارانی که در نظر و عمل، آشکار و پنھان ب

  .حمايت شود

گفتن اين حقايق آشکار و ضد ملی، خيانت نيست؛ سکوت و پرده انداختن بر روی آن ھا و يا به دھن آنانی که 

  .واقعيت ھا را از روی دلسوزی و مسؤوليت و بدون غرض و مرض می نويسند، خيانت است

 من می گذارم برای انسان ھای حقير و جنگ اين بازی ھا را. يادی از جنايت کاران ھيچ ربطی به يک قوم ندارد

  !  افروز و نفاق افگن و بيمايه و بيکار

و اگر در خانه کس است، ھمين يک حرف وی . بگذريم که گفته اند فرصت غنيمت دان که آن چه رفت بر نمی گردد

  ! را بس است

چرا ھميشه خاک ما با . مند ھستيمآره، چرا ديگران در ناز و نعمت زندگی ميکنند و ما اين چنين شور بخت و درد

کثافت چکمه ھای بيگانگان آلوده و آغشته است؟ و چرا مردم اين سرزمين نسل اندر نسل در جنگ با بيگانگان 

ھستند؛ يکی می آيد و يکی می رود و ھر کدام از کشته پشته ھا می سازد و سنگ ھای آسياب ھا را از خون ما به 

جای ساختن و آباد کردن و باال بردن توليد و ه ای آسوده زيستن در کنار ھم و بجه گردش در می آورد؟ چرا ما ب

بايد عمر و وقت خود را به جنگ و دشمنی با خود و با ... مصرف و رشد درآمد و توسعۀ تجارت و زراعت و 

  ديگران بگذرانيم؟

رد؟ آيا واقعاً در آن و در اين زندگی چرا چنين تفاوت ھای وجود دا. فرزندان خود را با فرزندان غربيان مقايسه کنيد

  دست و خواست و رضای خداوند يا جادو جنبلی در کار است؟

انداختن تقصير به گردن ديگران ـ به گردن انسان و خدا ـ و گريز از مسؤوليت شايد در يک لحظه ما را از مشکلی 

  . ھد بودنجات بدھد، ولی ھيچ وقت راه حلی برای رھائی از مشکالت دائمی ما  نخوا
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خ در آب از آب بگذريم، ولی نبايد فراموش کنيم که وممکن ما با گذاشتن کل. خ در آب نمانيد و از آب نگذريدولطفاً کل

  . خ ھا را آب خواھد بردوتا بزرگ شدن فرزندان و فرزندان فرزندان ما اين کل

ه ھمه نارسائی ھا و کمبودات خويش را ملت ھائيکه امروز به جائی رسيده اند، ھمه بخود آمده اند و کوشيده اند ک

دشمن من و تو نه . عدم درک اين حقيقت دست و پای ما را می بندد. دريابند و آن ھا را از سر راه شان دور کنند

دشمن من و تو باور ھای . پشتون است و نه ھزاره و نه تاجيک و نه فارسی زبان يا پشتو زبان و غيره و غيره

راشی ھای بيمورد و بيھودۀ من و تو و آنانی که اين باور ھا را در ما ھا می پروراند سخيف من و تو و دشمن ت

چرا طالب، مثالً، برای تعلقاتش با پاکستان خاين وغيرملی خواند می شود، ولی ربانی يا اين و آنی که با ايران . است

ـ در ھمان حد طالب ـ رابطه داشته ...  و لمان و فرانسه و انگليساو يا با پاکستان يا روس و ھند و چين و امريکا و 

گونه مثال، نبايد  خاين و غيرملی خوانده شود؟ برای اين که قوم و خويش من است يا پسر کاکا و مامای ه و دارد، ب

او يا رھبر و قاعد تو؟ در نوشته ھا و نقد يا انتقاد ھای من اصالً موضوع قوم و قبيله و خانه و خانواده و اين و آن 

  !  ح نيست؛ اين جا تنھا جرم مطرح است و بسمطر

با من حرف زدن خيلی ساده است، زيرا . نه، چنين نيست! اصالً نمی شود حرف زد" ھاشم سديد " می نويسند که با 

من با جرم و جنايت و خيانت و وطنفروشی و حيف و ميل کردن يا حيف و ميل شدن . من خيلی ساده حرف می زنم

دست می زند؛ با اشخاص آلوده و ... منی دارم و با ھر کسی که به جرم و جنايت و خيانت و دارائی ھای عامه دش

من از تعصب بری . فاسد دشمنی دارم نه با قوم و خويش و زبان و مذھب و تبار و غيره و غيره مسايل اين اشخاص

  . ده استھستم؛ تو بايد به خود آئی و ببينی که زھر کشندۀ تعصب چقدر وجود ترا مسموم نمو

تو غافلی که دشمن مکار و غدار خارجی و .  عامل ھمه بيچارگی ھای تو و من و او و او و او ھمين تعصب تو است

. داخلی به ھر رنگی که است از تعصب تو که زادۀ کوری عقل توست، استفاده می کند، و کار خود را چاق می کند

ين که بکوشند اين يگانه عامل بيچارگی ھای ما را از بين ھر کدام از اين ھا، ھم داخلی و ھم خارجی، به جای ا

ببرند، با حيله ھا و نيرنگ ھای گوناگون سعی دارند که اين بيماری کشنده را که عامل ھمه بيماری ھای ديگر 

  . ماست، بيشتر و بيشتر تقويه کنند

تو، ... بان و سمت و قبيله و برتری زبان و قوم و سمت و حزب و مذھب و رھبر و پيشوای من و رھبر و قوم و ز

فراموش نکنيم که ملتی که دچار اين نوع بينش و انتخاب ھای تعصب آميز و مخرب شود، ھيچگاه  روز خوب ... و

بنگريد که دست ھر يک از ھمسايه ھا تا لخک دروازه . را در زندگی نخواھد ديد و دم خوش در حيات نخواھد زد

  ! به کمک ھمين آقايانھای خانه ھای خواب ما رسيده است؛ 

اگر ما در زندگی خويش غافل نمی شديم، اگر ما درگير اين تصورات بی معنا که من بھتر از تو ھستم و تو بد تر از 

من، و حق من بيشتر است و حق تو کمتر و خود را مصروف رھبر بازی و رھبر پرستی ھای دور از عقل و حرف 

ار گرفتن از مشت و لگد و کارد و قمه و توپ و تفنگ مانند انسان ھای با ھای از ھمين قبيل نمی کرديم و به جای ک

معرفت و متمدن و معقول از راه حرف و کالم و نشستن و گفتن و شنيدن مشکل خود را حل می کرديم، آيا اين 

نند و به ھمسايه ھا يا اين ھمه کشوری که امروز در کشور ما بر ما حاکميت دارند، می توانستند بر ما حاکميت ک

  مسايل درونی و ملی و شخصی و به حقوق مسلم ما دست دراز کنند و مداخله نمايند؟

نام آن پيرمرد بيمار و عليل و بی دست و پا، اگر با خدا ه نام آن بيوۀ گرسنه، به يک بار به نام آن طفل برھنه پا، ب

د و ببينيد که چه چيزی غير از تعصب ما قھر ھستيد و از خدا شرم و ترس نداريد، به وضعيت کشور تان، نگاه کني

  . را به اين روز انداخته و به اين بيچارگی مبتال کرده است
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اگر متوجه شديد که از ماست که بر ماست، خواھش می کنم که در اولين قدم دست و پنجۀ سودجويان داخلی را ـ 

برادر را با برادر دشمن می سازند و از حتی اگر برادر من و تو باشد که با ايجاد نفاق و خلق تعصب روز افزون 

ايجاد دشمنی ھا ماھی مراد می کيرند، کسانی را که سبب اصلی ھمه بيچارگی ھای اين ملت ھستند ـ از گلوی مردم 

ھمين ھا ھستند که با ايجاد دشمنی و خصومت و کاشتن تخم نفاق در ميان عوام بنام ھزاره و پشتون و . کوتاه کنيد

، و به نام جمعيت اسالمی و اتحاد اسالمی و ...نام فارسی و بلوچی و پشتون و ه اين و آن، و بتاجيک و ازبک و 

ان ھم انداخته اند و خود به غندی خير نشسته اند و به عيش و نوش ه جھمه را ب... وحدت اسالمی و حزب اسالمی و

  . می پردازند

ز وجود ھمين ھا برای مھيا کردن بستر ناآرامی و جنگ دشمنان خارجی ھم، در کنار استفاده از ساده دلی ھای ما، ا

  . و در غايت برای چاق کردن منافع خود در کشور ما استفاده می کنند

دست دشمنان و ايادی آن ھا در طول تاريخ در . اين مشکالت زاده امروز و ديروز نيست. ما مشکالت زيادی داريم

ض زمان برعمق اين مشکالت و بی اعتمادی ھا که منتج به طول و عر. خلق مشکالت برای ما در کار بوده است

ايجاد خصومت و دشمنی و تعصب و بدبينی نسبت به يک ديگر شده است ھمواره و بدون تعلل و تعليل فعاالنه و با 

من با آنانيکه ھمراه با اين جنايت کاران فاسد و وطنفروش ضدملی در يک آخور بسته اند .  جديت در کار بوده است

از ھمان کاھی نشخوار می کنند که آن ھا از آن تناول می کنند، کاری ندارم؛ از اين ھا انتظار سر عقل آمدن و 

خود آيند و قدم به ميدان  بگذارند و ه بيھوده است، ولی از مردم، از اکثريت عام و تام اين ملت، خواھش دارم که ب

نام ه نام ملک و به ست را، به ھر قوم و ملتی که مربوط اند، بعمالً جلو اين خاينين تفرقه انداز از خودکش بيگانه پر

دست و به ه ن سرنوشت خويش ـ بيينام استقالل و آزادی و به نام مسؤوليت و وجدان بگيرند و خود به تعه ملت و ب

  . بازوی خود ـ بپردازند و خود را از اين مشکل و جنگ و بحران و تفرقه و سرافگندگی نجات بدھند

و اين بدبختی تا زمانی که ما خود عوامل آن . ما خود عامل بدبختی خويش ھستيم. يگران بدبخت نساخته اندما را د

  . را به درستی تشخيص ندھيم، مرفوع نمی شود

در اخير خدمت آن دوستی که نوشته است که اگر خارجی ھا مرا رئيس جمھور افغانستان بسازند، جان جان می 

 آگاھانه و از روی مسؤوليت در برابر مردم و کشور طی ده ھا مقاله چنان به مسايل گويم، بايد عرض شود که من

سياسی و اعتقادی و فرھنگی اين جامعه پرداخته ام که می دانم که رئيس جمھور شدن چه که حتی رفتن به افغانستان 

 ھم ـ چه داخلی و چه من با ھمين زندگی شرافتمندانه ام خوش ھستم و از کسی.  برای من ميسر و ميسور نيست

خارجی ـ نه انتظاری داشته ام و نه انتظاری دارم؛ و اال با آن مسايل با چنان جديت حساسيت برانگيز بر نمی 

  . خوردم

نوشته بودم مرا بيسواد خوانده " حوضه " خاطر اين که حوزه را ه شما اشتباه نموده ايد؛ ھمچنان آن دوستی که ب

وسيله من مراجعه کنند و ببيند که من در ھيچ ه دارم که به ده ھا مقالۀ نوشته شده بمن از اين دوست تقاضا . است

اين اشتباه تنھا يک اشتباه تائپی بوده است که در نوشته ھای من از اين . کدام از آن ھا حوزه را حوضه ننوشته ام

اش مربوط به افغانستان و مردم اشتباھات زياد ديده می شود؛ زيرا من با يک عالم آشفتگی و تالطم فکری که ھمه 

بی کار ھم . خصوص مربوط به اشخاصی شرافگنی مانند شما است، شديداً دست به گربيان ھستمه آن می شود، ب

من فکر می کنم که با دوازده . نيستم که ھر روز از صبح تا شام پشت کامپيوتر بنشينم و با دقت و ظرافت بنويسم

 مايه و بی مايه و پر از اشتباه را ھم می نويسم، به اصطالح عوام، بال اائی بساعت کار در روز اگر ھمين چيز ھ

   !!خود را نگھدار، تو ای راه گم کرده بدبخت و بی نوا که تيشه برداشته خانه خود را خراب می کنی. می کنم
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