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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 سـديد

  ٢٠١١ می ٣٠

  

  !به مرگ بگيريش، که به تب راضی شود
  

ه د ھای تاريخی، بالی است که با يک نگاه گذرا به رويداؤآيا امريکا واقعاً در صدد کمک به افغانستان است؟  اين س

  . ويژه رويداد ھای سی سال گذشته می توان به آن جواب منفی داد

ويژه بعد از ه گترين دليل برای اين برداشت اين است که اياالت متحده امريکا بعد از کودتای ھفت ثور، بزراولين و ب

 متعصب ترين نيرو ھای جای کمک به نيرو ھای ملی ـ مترقی کشور رویه تھاجم شوروی وقت به افغانستان، ب

 ھا بودند اسالمی که با خطرناک ترين مراکز يا جنبش ھای اسالمی در جھان ارتباط داشتند و مروج انديشه ھای آن

  .ھا را خالف منافع و مصالح مردم و کشور افغانستان تمويل و تجھيز نمودندسرمايه گذاری نموده آن

مام امور ـ سياسی، دپلوماتيک، اقتصادی و نظامی جنگ عليه  تۀدومين دليل برای اين نظر اين است که سررشت

شوروی و دولت دست نشاندۀ آن را به دست پاکستان داد و از اين طريق زمينۀ نفوذ اين کشور را در ميان افغانانی 

 نام، و پول و قدرت به ھيچ چيز ديگری فکر نمی کردند و حاضر بودند برای قدرت وه که غير از اسالم، آن ھم ب

  .پول تن به ھر جنايت و خيانتی بدھند مھيا نمود

سومين دليل تالشی بود که امريکا برای تشديد احساسات مذھبی تعصب آميز در ميان مردم برای افزايش ھرچه 

بيشتر نفرت در آن ھا نسبت به روس ھای مھاجم، دولت دست نشاندۀ شان و تفکر مارکسيستی نمود؛ بدون اين که 

 مارکسيست ھا را از لحاظ مدنيت و معرفت با تفکر دينی و با احساسات تند و تعصب آميز تفکر مارکسيستی و

دست متعصبين دينيی سپرد که تا امروز بيشتر از بيست و شش ه و با اين کارش مردم ما را ب. دينخويان مقايسه کند

عصب و جنگ و کشت و ميليون انسان از دست آن ھا رنج می برند و کشور ما ھنوز که ھنوز است دستخوش ت

اميد است اين سخن آنگونه تعبير نشود که من در آرزوی تداوم حاکميت خلق و پرچم بودم . کشتار و ناآرامی ھا است

  !يا ھستم

ويژه سی سال ه واقعيت آشکار و غير قبل انکار ـ حتی برای غرب ـ و تجربه ھای ملموس و عينی يک قرن گذشته ب

وجود آمده اند اگر از شدت عمل و ه نام دين به  و شدت عمل ديکتاتوری ھائی که باخير نشان داده است که خشونت

نمونه ھای زنده . وجود آمده بودند بيشتر نبوده باشد، کمتر نبوده استه نام کمونيزم به خشونت ديکتاتوری ھائی که ب
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ليبی، يمن و به نحوی چنين ديکتاتوری ھا امارت اسالمی طالبان، جمھوری اسالمی ايران، عربستان سعودی، 

در ايران ھر روز و ھر ھفته . می باشد... جمھوری اسالمی افغانستان چه در دوران حکومت ربانی و چه امروز و 

 به آن نام اعدام می شوند و در افغانستان بقايای امارت شکست خوردۀ طالب ھر روز به شيوه  ياده ھا انسان به اين و

نی ده ھا و صد ھا انسان بی گناه را اختطاف می کنند و می کشند و يا با حمالت ھای بسيار نامردانه و غير انسا

بزدالنۀ انتحاری به کام مرگ می فرستند و زورمندان مسلمانی که امروز ھم مورد حمايت امريکا قرار دارند ھر 

و تجاوز می روز دست به اختطاف زن و فرزند مردم می زنند و به جان و مال و ناموس مردم بی دفاع تعرض 

حقوق مساوی با مرد داشته باشد، (!) و در عربستان، بگذريم از سائر حرف ھا که، زن، که در اسالم بايد. نمايند

  ! ھنوز اجازه رانندگی ندارد

اگر استنباط چنين باشد که امريکائی ھا اين مسائل را نمی فھمند و يا نمی توانند اين دو تفکر را با ھم مقايسه کنند و 

 خوب و بد يا مثبت و منفی و يا انسانی و غيرانسانی اين انديشه ھا را نمی توانند تشخيص دھند، بايد گفته عناصر

  !شود که خالف تصور ما امريکائی ھا اين قدر ھا احمق ھم نيستند

ک دليل چھارم برای اين ادعای ما اين است که امريکائی ھا بعد از پيروزی به اصطالح مجاھدين، اگر خواھان کم

به مردم بال کشيدۀ افغانستان می بودند، افغانستان را به چنگال پاکستان رھا نمی کردند و خود کنار نمی کشيدند و 

نمی گذاشتند که جنگ ھای ميان تنظيمی تشنگان قدرت، شھر زيبا ـ يا نازيبای ـ کابل را به ويرانه تبديل کنند و ده ھا 

  . برسانندھزار انسان بی گناه غير نظامی را به قتل 

اگر ھدف امريکا نجات مردم و کشور افغانستان از دست شوروی و ايادی آن و کمونيزم و رفاه و آسايش مردم اين 

نام تنوير افکار و آوردن مدنيت و توسعه در افغانستان می کنند ه کشور می بود، چرا ھمين کار ھائی را که امروز ب

خصوصيت درنده خوئی شير در اين جا ( موده اند و شير و گرگ و ميليارد ھا دالر را به اين کشور سرازير ن

و روبا و بز و بره و گربه و خروس و ماکيان را دور ھم جمع نموده اند، در ) نظور بوده است نه قدرت و ھيبت آنم

 و آن وقت نکردند؟ آيا ما اجازه نداريم که در اين مورد چنين فکر کنيم که امريکا برای رسيدن به اھداف معين

مشخصی که منافع کوتاه مدت و دراز مدت خود شان را احتوا می کند، برنامه ھای معين و مشخصی را از ھمان 

زمانی که حزب دموکراتيک خلق افغانستان کودتا کرد، تا ھمين امروز، مرحله به مرحله و قدم به قدم در کشور ما 

   می گذارد؟ءبه منصۀ اجرا

ور با انگليس، عربستان و پاکستان برای به قدرت رسانيدن طالب، عقب مانده دليل پنجم تبانی و ھمکاری اين کش

افرادی که حتی خود امريکا و انگليس .  از افراد دينخو در کشور ما بوده ایترين، خشن ترين و متعصب ترين گون

  !  ھم از شرم نتوانستند آن ھا را به رسميت بشناسند

ر افراد ملی ـ مترقيی که سرشار از تجربه ھای سياسی، گم: م که تکرار می کنيال باال راؤباز ھم ھمان س

ديپلوماتيک و نظامی باشند، افراد متخصص و تکنوکرات و تحصيلکرده و متمدن و انسان در اين کشور وجود 

نداشت که از وجود متعصب ترين انسان نما ھائی که نه تجربه داشتند و نه تحصيل درست و نه از مسائل سياسی و 

ی چيزی می فھميدند و با ده ھا کشور و ده ھا منبع تروريستی ارتباط داشتند، استفاده کردند؟ مگر کرزی جزء نظام

  گروه طالبان و يکی از کارمندان آن ھا نبود؟ کرزی با طالب چه فرق دارد؟ 

  :داشت، می فرمايد. سی.بی. که اخيراً با بیه ایآقای خليلزاد در مصاحب

  ".با مالعمر، از نظر رھبری پيشرفته تر بود، او آدمی خوش سخن و به فکر مردمش بودحامد کرزی در مقايسه  "
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کرزی می تواند، اگر نظر آقای خليلزاد را بپذيريم، از ! شما می بينيد که اين ھا کرزی را با مال عمر مقايسه می کنند

  ! نی اين تفاوت چقدر است؟مال عمر از نظر رھبری پيشرفته تر باشد، ولی نمی گويند که در چه حدودی، يع

در فرھنگ ھا متداول چنين است که برای نشان دادن خوبی انسانی بد او را با انسان ھای بدتر از خودش مقايسه می 

کنند، نه با انسان ھای خوب، خوب تر و خوب ترين، زيرا بدی ھا را ھر قدر با خوبی ھا مقايسه بکنيد نه اين که 

د، که بدی ھا و به تبع آن انسان ھای بد چھره ھای مذموم و ناشايست شان بازھم و خوبی ھا فربه تر شده می رون

بيشتر از پيش برمال می شود؟ دوم، آيا در کشور ما انسانانی که برجستگی غير قابل مقايسه نسبت به مال عمر و مال 

واد ديگر که امروز مورد و کرزی و خليلی و فھيم و ربانی و سياف و ده ھا انسان کم سواد و بی س... ضعيف و 

حمايت امريکا قرار دارند و بر چوکی ھای قدرت در اين کشور تکيه زده اند و ھر يک مؤجد ده ھا نوع جنايت و 

اصالً و ابداً با آن ھا ... خيانت و فساد بوده و ھستند، کسانی که مال عمر ھا و گلبدين ھا و ربانی ھا و کرزی ھا و 

   باشند، وجود نداشت و وجود ندارد؟ قابل مقايسه نيستند، داشته

انسان ھائی که به ھيچ قيمتی حاضر نمی ! چنين انسان ھائی وجود داشتند و وجود دارند! چرا؟: جواب اين است که

چرا امريکا، که . شدند و حاضر نمی شوند سر بر آخور بيگانه فرو ببرند و از خود و مردم و کشور خود غافل شوند

مريکا را به کشور ما به گردن انداخته اند، به اين انسان ھا موقع نداد و باز ھم ھمان دزدان و برخی ھا نغارۀ کمک ا

ال را برای آن مطرح کردم که خوانندگان ؤآدمکشان و مفسدين خيانت کار را روی کار آورد؟ اين موضوع و س

  ! چرا احوال دنيای ما چنين استمحترم اين سطور در اين باره کمی تعمق کنند، و اال من جواب آن را می دانم که

ی است که در ميان مردم کشور ھای پيشرفته پيدا شده ئواجد نيرو و قدرت و ثروت و صنعت، انديشه و ارزش ھا

 را نه مال عمر می تواند در اين کشور رواج بدھد و نه مال کرزی و مال خليلزاد، اگرچه ه ایچنين انديش. است

  . مال عمر روشن تر و پيشرفته تر و ظاھراً در فکر مردم خود باشددومی پنج تا ده در صد نسبت به 

آقای خليلزاد می داند که اگر کرزی را با يک انسانی . بنابراين، انتخاب امريکا روی يک ھدف و برنامه و پالن است

 بر ھتر راملی ـ مترقی ـ تحصيلکرده و پاک نفس مقايسه کند، مردم از انتخاب کرزی دست می کشند و آن انسان ب

است که او را با مال عمر مقايسه می کند، زيرا ھمانگونه که در مقالۀ پيشين ) دليل ششم(و به ھمين دليل . می گزينند

) دوباره( به ھيچ شرطی نمی خواھند به آن نوشتم، بازگشت طالب کابوس ھولناکی است که مردم به ھيچ قيمت و

  !گرفتار شوند

) مال کرزی(بگيرد که به تب ) مال عمر(خواھد مردم را به مرگ مين حربۀ روانی می آقای خليلزاد با استفاده از ھ

چنين کار، يا سياستی نشان می دھد که امريکا از تِه قلب خواھان کمک به اين کشور و خواھان تغيير . راضی شوند

  . و ترقی مردم و کشور افغانستان نيست

يم که مگر ترقی و پيشرفت و تعالی در يک کشور به وسيلۀ عرض می کن! نه، چنين نيست: اگر می فرمايند که

نيروی ھای متعصب، مرتجع، ضد فرھنگ و ضد علم و دانش و آزادی ميسر می شود؟ می پرسيم که آيا کليسا در 

ترويج علم و دانش و انديشه و ارزش ھائی که راه را برای ترقی و تعالی و پيشرفت و رشد اقتصاد و تجارت و 

  ری ھا گوناگون در غرب باز نمود، نقشی بازی کرده است؟  ترويج فن آو

ال ھمراه ؤطرح اين س. ال جواب می خواھيم و نه انتظار جوابی را دارم و داريمؤمن، و ما، نه از غرب برای اين س

ه له فکر کنند و با ھر حرف و ھر قضيأه مردم افغانستان کمی روی اين مسبا اين ھمه حرف و کالم برای اين بود ک

 با خوشباوری برنخورند، زيرا ھيچ کشوری ـ تا مردم خود يک کشور، کشور شان را به مدارج ترقی و رفاه و ای

نيرومندی نرساند ـ مالنصرالدين نمی شود و کشوری را بدون توقع و پاداش و غرضی نه کمک مالی می کند و نه 
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 امنيت و حفاظت يک کشور بيگانه به کشتن می ر آبادی و رفاه و ترقی وط نظامی و نه جوانان خود را به خاکمک

  !دھد

ما به کمک کشور ھای غنی احتياج داريم، . پيشرفت ملت ھا تنھا در سايۀ اتکاء به خود آن ملت ھا ممکن می شود

ولی اگر اين ھا به ما کمک نکنند، يا تحت شرايطی به ما کمک کنند که برای ما مناسب نباشند و يا زيانمند باشند، ما 

 مداخله ھای ۀ بدی قرار داريم و يا اين که بھانن که ما مجبور ھستيم يا در وضعيتنام ايه ايد آن کمک ھا را بنب

  ! ھمسايه ھا را به ميان بکشيم، بپذيريم ؟ ھر نوع کمکی که باشد

 را کمک از روی بی غرضی و بر مبنای عاطفه و حرکت يا احساس انسانی را با مديونيت بايد پذيرفت، ولی کمکی

آيا واقعاً ما امروز استقالل . که رقيت و بندگی بياورد يا استقالل ما را از ما سلب کند، به ھيچ وجه نبايد قبول نمود

  داريم؟

ما نبايد فراموش کنيم که برخی از فشارھا نه تنھا نابود کننده نيستند، که ممدی برای ترقی و پيشرفت کشور ھا نيز 

روز بسياری از دانشمندان غربی ھم، با تجربۀ عملی و عينيی که از چندين کشور در اين نظر را ام. قرار می گيرند

جريان صد سال گذشته دارند ـ در مورد برخی از کشورھائی که طی يک صد سال گذشته با تعزيرات و فشار ھای 

ھای غربی را اقتصادی، ديپلوماتيک و نظامی گوناگون غرب روبرو بوده اند ـ به صراحت ابراز نموده و دولت 

  . عامل غيرمستقيم پيشرفت و قوت اين کشورھا می دانند و مورد مالمت قرار می دھند

توانند با اندک تعمق، ھم  خوانندگان گرامی اين مقاله می. من نمی خواھم در اين جا از کشور يا کشور ھائی نام ببرم

کای اراده و بازوی خود، خود را به قدرت ھای ی را بيابند که تنھا و تنھا به اتئدر گذشته و ھم امروز، کشور ھا

  . نيرومند جھان تبديل کرده اند يا در حال تبديل شدن به قدرت ھای بزرگ ھستند

فشار، محدوديت ھا يا موانع برای کسانی که صاحب ارادۀ قوی نيستند يقيناً شکننده و مخرب و کشنده می باشد، 

  .د، ھر نوع فشار محرکی است برای سازندگی و تبارز دادن شان استواری ھستنۀولی برای آنانی که صاحب اراد

  :از طرف ديگر

  :بی بی سی خطاب به خليلزاد می گويد' ھارد تاک'استيون ساکور، مجری برنامه 

خروج مريکا از ايالت يوتا گفت که حاال پس از مرگ بن الدن، زمان ا جمھوريخواه کنگره ۀجيسون شافيتز، نمايند" 

او گفت که ضرورت مبارزه با تروريسم جھانی را نمی توان از طريق تمرکز ھمه منابع . از افغانستان رسيده است

. مريکا در حال افزايش استااين حسی است که احتماال در . برای مدتی نامحدود روی ھمين يک منطقه پيش برد

  "اينطور نيست؟

  :از جمله. وجود می آيده ال ديگر از آن بؤھيم، چندين سال را مورد دقت و بررسی قرار بدؤاگر اين س

ـ تا چه وقت مردم امريکا نظاره گر ھزينه شدن بی جا وبيھودۀ پول ھای شان ـ به زعم خود شان ـ  خواھند بود؟ 

الی را مطرح می کنند، دموکرات ھا و ؤوقتی جمھوری خواھان که نسبت به دموکرات ھا تندرو تر ھستند چنين س

  . ال ھا را قبالً مطرح نموده باشندؤال ھائی را مطرح کنند يا بايد چنين سؤعادی اين کشور بايد چنين سافراد 

اين امر را نبايد ناديده بگيريم که وقتی ديکتاتوری شوروی نتوانست در برابر فشار ھای مردم در رابطه با خروج 

شور دموکرات و آزاد، به ھيچ صورت نمی تواند تا نيرو ھای شان از افغانستان مقاومت کند، امريکا، به حيث يک ک

ابد در برابر فشار ھای مردم امريکا که خود با فشار ھای مالی و بيکاری رو برو ھستند و تا گلو در قرض گور می 

يعنی اين که بعد از آن که امريکا از روی ناگزيری ـ فشار مردم، ناتوانی در ! بعدش چه؟. باشند، ايستادگی کند
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 با تروريزم، يا مشکالت مالی، حمايت ديگران از طالب يا کارشکنی ھای کشور ھای منطقه که منافع شان را مبارزه

  با وجود و حضور امريکا در افغانستان در خطر می بينند ـ از افغانستان خارج شد ما چه می خواھيم بکنيم؟

يا امريکا واقعاً ناگزير است از طريق تمرکز ال می کنم که آؤ ـ  نظر آقای جيسون شافيتز را من ھم تائيد نموده س

 در يک کشور يا در يک منطقه، برای مدت نامحدود و با تقبل ھزينه ھای سرسام آور و دادن ھزارھا کشته به ءقوا

  مبارزه عليه تروريزم بپردازد؟ 

 نطقه تمرکز کنيد و دومک ماوالً تروريزم پديدۀ است جھانی و برای مبارزه با يک پديدۀ جھانی الزم نيست شما در ي

اگر امريکا و اروپا واقعاً خواسته باشند با اين پديدۀ مھلک و منحوس مبارزه کنند، از چنان نيرو و نفوذ سياسی ـ 

ديپلوماتيک ـ اقتصاديی بھرمند اند که با اندک فشار واقعی و جدی ھر کشوری را وادار به ھمکاری با خود در 

البته مشروط به اين که از تروريزم و تروريست يک تعريف واحدی داشته . نندراستای مبارزه با تروريزم می ک

باشند؛ نه اين که يکی را با عين مشخصات و عملکرد و اخالق و خصلت آزادی خواه بنامند و ديگری را که ھيچ 

  . تفاوتی با وی ندارد تروريست بخوانند

نند با آن ھائی که مراکز خطوط آھن لندن يا  جا ھای سکو را منفجر می کبين آنانی که ايستگاه خطوط آھن مفرق 

ديگری را منفجر می کنند چيست، که عين کار را در يک جا تقبيح می کنند و در جای ديگری به توجيه گری ھمان 

با چنين موضع گيريی واضح است که جھاِن مخالف تروريزم نمی تواند و نمی خواھد در مبارزه ! کار می پردازند؟

  . ريزم با امريکا ھمکاری کندعليه ترو

اين احساس، ھمانگونه که آقای شافيتز آن را ابراز نموده است، رو به آفزايش است و دولت ھای غربی توان آن را 

  .ندارند که تا ھر وقتی که دل شان خواسته باشد در برابر فشار مردم خود ايستادگی کنند

 رسانی به ما صادق نيست، ھمين است که اين کشور آنگونه که دليلی ھفتم برای اين نظر که امريکا در امر ياری

الزم است، باوجودی که می داند که پاکستان عامل ھمه ناآرامی ھا در منطقه و جھان است و پاکستان يگانه منبع و 

مرجع ھمه فساد ھاست و تمام تروريست ھای جھان مورد حمايت پاکستان قرار دارند و سر نخ ھمه حمالت 

و در جھت امحای تروريزم که مرکز اصلی آن . ی در پاکستان است، پاکستان را زير فشار قرار نمی دھدتروريست

از سال ھای متمادی در پاکستان قرار دارد و تمام مراکز ديگر آن در سرتاسر دنيا از اين مرجع و مرکز کنترول و 

تان، که تمام زندگی ما را مختل کرده است، ھدايت می شود، و  در راستای قطع مداخالت آشکار پاکستان در افغانس

  . ھيچ اقدام جديی نکرده است

خيلی ھا از جمله خود من بر اين باور ھستيم که برای وادار کردن پاکستان غرض مبارزه مشترک جھانی عليه 

قعاً خواسته تروريزم تنھا قدرت ديپلوماتيک و سياسی و مالی و نفوذ امريکا در جھان کفايت می کند، اگر امريکا وا

، جای آن وزير خارجۀ خويش را برای دلجوئیه ب. ولی، امريکا اين کار را نمی کند. باشد از اين منابع استفاده کند

 اھانتی که پاکستان با پنھان کردن بن الدن به امريکا نموده است به پاکستان اعزام شايد ھم برای عذرخواھی، باوجود

ويژه در افغانستان بيشتر از ه برای پيشبرد مقاصد ويرانگرانه اش در منطقه، بمی کند و با اين کارش پاکستان را 

  .پيش تشويق و ترغيب می کند

توقع من از ھموطنان گرامی و عزيزم تنھا ھمين است که با قضايا با سطحی نگری برخورد نکنند و به اين تصور 

ما را جان و قربان گفت ھمان کشور ... ا وخام نباشند که ھر کس، چه ايران و چه پاکستان و چه روس و امريک

جھان ما امروز جھانی است که اگر ھوشيار نباشی، کالھت را باد . دوست و برادر و خدمتگار و يار و ياور ما است

  : نتيجه اين که. برده است
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ه معنای ديگر به خود ب. ـ  بکوشيد که نان خود را خود پيدا کنيد و لقمۀ خود را کم يا زياد خود به دھان خود برسانيد١

دست بيايد ـ حتمی می ه ثمرۀ اتکاء به ديگران به شک است، ولی ثمرۀ اتکاء به خود ـ شايد کمی دير تر ب. اتکاء کنيد

کسی را که برای رسيدن به مقصودی کوشش می کند و به آن ! اگر نشد، نشد؛ ما که کوشش خود را کرده ايم. باشد

   !مقصود نمی رسد، مالمت نمی کنند

ـ  در شناخت دوست و دشمن چه داخلی و چه خارجی دقيق باشيد و نگذاريد که مردم از خوش باوری تان استفاده ٢

  .کنيد

ـ  اگر ما خواب باشيم و نتوانيم از جان و مال و ناموس خود دفاع کنيم، نبايد دزد مال و ناموس و جان خويش را ٣

ھر . رجی، دزديست و کار ما حفاظت از جان و مال و ناموس ماکار دزد، ھم دزد داخلی و ھم دزد خا. مالمت کنيم

  . وجه احسن انجام نمی دھيم، تقصير ماست نه تقصير دزده اين که ما کار خود را ب. کس کار خودش را می کند

! دخود و به جائی که ما قرار داريم و علت يا علل آن فکر کنيه ـ  به اطراف تان و به جھان بنگريد و بعد از آن ب٤

افغانستان دومين کشور فقير : چند روز پيش از يکی از تلويزيون ھای يکی از کشور ھای اروپائی شنيدم که می گفت

چرا ما اين چنين عقب مانده ايم؟ يا کی مقصر است اگر ما چنين عقب نگه داشته شده ايم؟ آيا نقش خود .  جھان است

ال ؤين ميان می توانيم تشخيص بدھيم؟ آقای کابلی از من سرا به عنوان اصلی ترين عامل عقب ماندگی خويش در ا

ال حياتی جوابی ؤمی کنند که آيا ما عقب مانده ايم يا اين که عقب نگھداشته شده ايم؟ ببينيد، ما تا ھنوز برای اين س

مار دست نيافته ايم که در عقب ماندگی ما دو عامل درونی، يعنی فرھنگ و استبداد و يک عامل بيرونی، يعنی استع

ما، . به نظر من شناخت عوامل بيچارگی ھا يگانه راھی برای برآمدن  از اين نگون بختی ھا می باشد!  داشته است

اگر می خواھيم که از اين حالت رقت بار نجات پيدا کنيم، بايد کوشش کنيم که اين عوامل را با ھمه جزئياتش 

  .  بشناسيم

ما اتحاد و ھمفکری را تنھا در .  که متحد نيست به ھيچ جائی نمی رسدـ  اين موضوع را بايد بدانيم که ملتی٥

خصوص مسائل عمده و کالن مانند حفظ استقالل و حفظ تماميت ارضی و حفظ حاکميت ملی و دفاع از خاک و 

در سائر اموری که به امور ديگر . نواميس خويش و در ارتباط با مسائل و سياست خارجی خويش می خواھيم

لمانی که من زندگی می کنم کم و بيش چھل ادر ھمين . ی شود حتمی نيست که ھمه به گونۀ واحد فکر کنيممربوط م

ھمه در رابطه با برنامه ھای اقتصادی و اجتماعی و سياسی و . حزب يا سازمان سياسی خورد و برزگ وجود دارد

ر ھا ھم ھمين وجود تنوع انديشه و يکی از داليل پيشرفت اين کشو. کشور شان نظريات خود شان را دارند... 

ولی اين تنوع يا اختالف انديشه ھا ھيچگاه به حدی نمی رسد که منافع و موجوديت . اپوزيسيون در برابر دولت است

در چنين مواقعی ھمه برای حفظ کشور شان با ھم اند؛ خالف ما . ندازد شان را در مواقع خاصی به خطر بيکشور

  !ھا

به چنين افرادی نه .  کنيدءن ھستيد که خالف منافع مردم و کشور با بيگانگان ساخته اند، افشاـ آنانی را که مطمئ٦

دست اين ھا را از . کنيد) تجريد(وشيد آن ھا ھر چه بيشتر ايزوله تنھا رأی ندھيد و از آن ھا حمايت نکنيد، که بک

به مثابه حاميان اين ھا به اصطالح خود ايرانيان پاکستان و ايران ھم . به قدرت خود پی ببريد. امور دولتی کوتاه کنيد

دون اين که عقل شان را به برخی از ھموطنان ما، ما را از اتم پاکستان می ترسانند، ب. ھيچ غلطی کرده نمی توانند

جھان . ندازند که مگر پاکستان می تواند در برابر يک کشوری که مسلح با سالح اتمی نيست از اتم کار بگيردکار بي

مروز با ھمه بی قانونی ھا و خود سری ھايش جھان کھن نيست که در آن نه قانونی وجود داشت و نه پرسان و ا

  ! جويانی
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پاکستان و ايران تنھا کاری که می توانند خالف مصالح و منافع ما بکنند و کشور ما را ناآرام بسازند و ما را در 

 تبر اين کشور ھا و يا ۀاگر ما خود دست. ه خود ما استعمال کنندمضيقه قرار بدھند اين است که مردم خود ما را علي

 تأکيد به ھمين دليل است که. سائر کشور ھا نشويم و با آن ھا ھمکاری نکنيم، ھيچ کدام ھيچ غلطی نمی تواند بکند

و با ) دخاطر استعمال اين ترکيب به کفر بگيرنه بگذاريد دينخويان متعصب ما را ب(ھمه انسان ھای وطن پرست 

  ! مردمک چشمان تان حفظ کنيدهمين است که وحدت کشور را به مثابدرد ھمواره بر سر ھ

يا " به من چه"يل عقب ماندگی کشور وجود فرھنگ يکی از دال. ـ  در امور سياسی کشور تان سھم فعال بگيريد٧

اين . می باشد" ی را نمی گيردم جائخوب ديگران ھستند و مبارزه می کنند؛ يک من که باشم يا نباش"اين منطق که 

در يونان قديم کسانی ..."   قطره قطره دريا می شود و "د ھيچ يک از ما فراموش کنيم که ضرب المثل زيبا را نباي

را که در امور سياسی کشور خويش سھم نمی گرفتند جزء افراد سالم و اصلی شھر ـ دولت ھا به حساب نمی 

  . حقارتی بود برای آن اشخاصو اين بزرگترين توھين و . آوردند

 که زندگی می کنيم ھمه امور آن مربوط به ما است ـ التفات داشته و ه ایما بايد به امور مربوط به خويش ـ در جامع

  ...و . در پيشبرد آن سھم فعال بگيريم

 فقر و بينوائی ـ  که سد راه ترقی و پيشرفت و اتحاد و نيرومندی ما شده است و سبب تداومه ایـ  با تفکرات کھن٨

  . چه فقر و بينوائی مادی و چه فقرو بينوائی معنوی ـ ما می شود، بايد به مبارزۀ جدی برخيزيم

به زن بايد به عنوان نيروی برابر با مرد حق داده شود که در امور عمران و . به زن ستيزی بايد خاتمه داده شود

با اين اعتقاد که زن .  دفتر و سائر کار ھای توليدی کار کندآبادی، در امور تربيتی و تعليمی و در امور اداره و

عقب ماندگی فکری زن ـ اگر اين جا و آن جا چند . ناقص يا ناقص العقل آفريده  شده است، بايد به مبارزه برخاست

ی عامل اصلی عقب ماندگ. ت  و خلقت و پيدايش زن تعلق نمی گيردعيی ديده می شود ـ به سرشت و فطرت و طبئتا

  . فکری اين گونه زن ھا استبداد و سلطۀ جامعه و فرھنگ مردساالر است که مانع رشد استعداد ھای زن شده است

 و واقعی و مفيد و ملموس و کارآ بايد توجه کرد و برای ترويج آن ھا کوشش هـ به انديشه ھا و ارزش ھای سازند٩

در برابر سخن ناروا از ھر دھنی . ده است دوری جستنمود و از انديشه ھای دست و پاگير بايد به ھر شکلی که ش

سکوت ما سبب تشجيع ياوه گويان می شود و در نتيجه فرھنگ ياوه گوئی و ياوه . که خارج شود، نبايد سکوت کرد

  !بايد با آن مبارزه کرد! چنين فرھنگی به سود ما نيست. شنوئی استمرار می يابد

بود که ما را در طول تاريخ در جايگاھی قرار داد که ھر وقت و ھر کسی بی توجھی به اين مسائل ارزشمند و مھم 

ما می ساختيم ـ خوب يا خراب، کم يا زياد، کامل يا . که خواست به کشور ما ھجوم آورد و ما را تار و مار کرد

  . ناقص ـ و اين ھا می آمدند و خراب می کردند و می رفتند

 عرض می تر از اين به درازا نکشد، يکبار ديگر و به منوی استنتاج کالمدر اخير برای اين که سخن باز ھم و بيش

  . ھمسايه بعضاً سبب می شود که انسان بدون شام به بستر برود) نان شب(کنم که دل بستن به شام 

حتی در فرھنک دينی مردم مسلمان افغانستان ھم بر اين امر که خدا می گويد از تو حرکت و از من برکت، سخت 

  ! د شده استتأکي

  
    
  


