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   افغانستان–جميله منصوری 

  ٢٠١١ اکتوبر ٢٢

  

  توضيح مختصری خدمت جناب سديد صاحب
  

  :آنا قبل ازبا عرض سالم و اميد پوزش از اين که اين چند سطر را خدمت تان تقديم می دارم، ام

 که شما يکی از محدود کسانی من يکی از خوانندگان دايمی مقاالت شما می باشم و بدون تعارف بايد اذعان دارم

خاطر انجام ھستيد که جرأت فعلی خود را که قلم به دست بگيرم و چند سطری به عنوان پاسخ سؤال شما آنھم به 

،  از اين بابت الزم می دانم قبل از آغاز به پاسخ پرسش شما دانم؛ میآنھا مرھون ديم بدارم،امری که نموده ايد، تق

  .زش پذيرفتن داشته باشندرمراتب امتنان و سپاسم را خدمت تان تقديم دارم، آرزومندم ا

  !جناب محترم

 تان که به حق در مذمت کلی گرائی و يک قوم و حتا يک مليت نوشتۀنخست اجازه می خواھم به ارتباط بخش اول 

  : بنويسم، محکوم دانستن نگارش يافتهه خاطر جنايت يک فرد و يا دو فردرا ب

 می دارم که عرضھمان طوری که خود ھم متوجه توان و درک ضعيف من گرديده ايد، صميمانه و عاجزانه 

ن  آدرزيرا من بار بار نوشتۀ خود را خواندم و .  ندانستمبا منمنبر اخالقی را در ميان بحث بيان آن ت و ضرور

و " ناظم باختری"ھيج موردی نيافتم که به چنان عمل نادرستی دست زده باشم، حتا زمانی که به ارتباط شعر آقای

 ھمان نزاکت ھا که اگر شما ھم مانند من در قندوز به مکتب می نيز اشاره نموده ام با در نظرداشت" شيرخان"نقش 

، ايشان را به مثابۀ يکی از شخصيت ھای قابل نموديدی رفتيد به يقين با شناخت بيشتر از من در مورد قضاوت م

معاصر افغانستان معرفی نمودم، که اگر راستش را بخواھيد با توضيح پورتال و فقدان به گفتۀ آنھا مناقشه در تاريخ 

 ؛ مگر اين که شما از کدام قسمت مطلبم ھمچو برداشتی نموده جواب خود را نيز گرفتم" معيار ھای ارزشی واحد"

ايد که گويا من به جای يک فرد، يک قوم را محکوم نموده ام، برايم بسيار جالب خواھد بود تا آن نکته را بيابم، در 

  .انيدوصلۀ ناجور را به پای بحث من نچسبغير آن بايد عاجزانه به عرض برسانم که آن 

م، مگر اين را نيز بايد بيفزايم که با آن که ھيچ گاھی به خود حق نمی دھم تا در مورد شما و نيت تان به شک بيفت

ری تان می شناسند و انب شما را با تمام فھم و بزرگواچنين روشی برای خوانندگان، به خصوص برای آنانی که ج

 به چنان عمل "من تازه پا"، ھيچ چيزی نخوانده اند به اين فکر می اندازد که گويا از طرف ديگر از من نوآموز
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ذات اين امر از طرف ھر کسی که باشد . وض يک فرد، يک قوم را به مالمت گرفته امزشتی دست زده ام و به ع

 نيست، بلکه سخت مذموم و عمل پسنديده اینه اين که خواننده به شمار رفته، ذھن تالش به منظور مغشوش ساختن 

  .قابل نکوھش ھم است

  :و اما به ارتباط سؤال خودتان بايد نگاشت

که شما از زبان و ادبيات دری داريد و به گفتۀ خودتان با آن دقتی که شما در نگارش نوشته با آن فھم دقيق و عميقی 

" تيمور شاه تيموری" و " سيدھاشم سديد" از آقايان  « جملۀھای تان به خرچ می دھيد، به يقين متوجه شده ايد که در

 بايد از قبل -به حساب قواعد ادبيات دری، که » )ئيد تلويحی و مستقيم از يک وکيل پارلمان و حتی انتخاب کذائیأت(

گرفته ام و يکی دو کتاب ران فرا ادر اين زمينه به عالوۀ آنچه از شما بزرگومن اعتراف نمايم که مجموع فھم 

تأئيد تلويحی  "-داکتر حسين يمين آن را تدريس نموده بودندپوھاند محدود، نوت ھای درسيی اند که در زمانش استاد 

 می - " کذائیاتانتخاب"ارتباط دارد به " مستقيم"و " سيد ھاشم سديد"تعلق می گيرد به جناب " پارلماناز يک وکيل 

  .تيموری آقای مطلب از - بنويسم" انتخابات"نبوده بلکه می خواستم " انتخاب"بخشيد از اين اصل ھدفم 

ت و يک اصل نام می برديم، ما در جريان چھار سال درس در پوھنتون کابل ، در اين رابطه بيشتر از يک صنع

حال اگر آن اصول از نظر شما درست ". عطف به قريب بھتر است نسبت به بعيد"و اصل " لف و نشر"صنعت 

  .نباشند و يا من نتوانسته ام ھدف خود را درست بيان دارم، پوزش می طلبم

عۀ مجدد به نوشتۀ خودتان و تذکر و اما اين که در کجا تأئيد تلويحی از يک وکيل صورت گرفته، اميدوارم با مراج

اين ملت را شما و امثال شما ھا بايد  -درستکار و مبارز « و سرش نمودن صفاتی از قبيل " خانم جويا"مکرر اسم 

  .پاسخ تان را يافته باشيد »به پا ايستاده کنيد، به راه بيندازيد و به پيروزی برسانيد

  !جناب محترم

که اين دولت، دولت دست نشانده است و و به حق می نويسيد  می داريد ذعاننيز اخود گستاخی تلقی نگردد شما که 

 می بخشيد از اين که باز ھم بين –نيست " ببرک کارمل"و " شاه شجاع"در نزد شما چيزی بيشتر از " کرزی"

 را حرف، حرف می آورم، از نظر من اين قضاوت ھم درست نيست چون اصل تقدم و تأخر حد چشم پارگی متأخر

  چطور به خود حق می دھيد کس و يا کسانی را که آگاھانه کمر بسته اند تا در خدمت اين دولت وابسته-می رساند

درستکار و مبارز دانسته به نحوی دانش، توانائی و از ھمه مھمتر اعتبار مبارزاتی خود را قرار بدھند، ھنوز ھم 

ن مگر شما عين قضاوت را مقابل آن جيره خواران روس که  باز ھم گستاخی معاف و خاکم به دھ؟چشم اميد بدانيد

 ھم ھمين ،ديگری به اصطالح در يک ارگان ديگر به ظاھر غير نظامیآن  و يکی در شورای انقالبی لميده بود

  د؟ن کشور بر ميھن ما را تعريف می نماي۴۶ را داريد که امروز مشاطه ھا و آريشگران تجاوز یقضاوت

 آخر از سياف و ربانی گرفته تا قھرمانان مورد پسند شما و ساير ھوداران آنھا در نھايت می مگر اينھا از اول تا

؟ مگر تمام آنھا ستچه انجام دھند که يکی مستوجب دوزخ و آن ديگری و اجب الجنه شده او می خواھندخواستند 

يا به عبارت  ماھوار معاشا روی يک ھدف که تحکيم حاکميت فعلی است سوگند وفاداری نخورده اند؟ مگر ھمۀ آنھ

   از بذل و بخشش کشور ھای استعماری به دست نياورده اند؟ ميھن رامام  شان به صريحتر پاداش خيانت

  !آقای سديد

، به راستی اين را متوجه نشده ايد که اپوزيسيون بازی و گستاخی معاف، شما که به صد ھا چون من شاگرد داريد

ا با بوت و بوتل بر روی ھمديگر پرتاب نمودن، ھمان طوری که کرزی نيز يکی ديگری را متھم ساختن و حت
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است که نبايد گول آن را خورده به مانند فلم ھای ھندی، به دنبال " نمايش دموکراتيک"اعتراف نمود، الزمۀ يک 

  . آن سرگردان شد"بچه فلم، دختر فلم و بدمعاش"

  ! آقای سديد

ا برای دفاع از حق مسلم تان در برابر حکومت زر و زور و تزوير قد راست شم". می نگاريدشما که در نوشتۀ تان 

و   مگر ذات شرکت در انتخابات می خواھيد صحبت نمائيد؟مسلم  آيا ھيچ دقت نموده ايد از کدام حق ."نموه ايد

راتی به شمار را به مثابۀ يک حق، تشخيص نمودن، نمی تواند تأئيد تلويحی انتخابات در يک دولت مستعموکيل شدن 

صحبت می نمائيد، مگر نه اين که ھدف تان حق وکيل شدن است؟ از چه مسلم  بفرمائيد از کدام حق ،آيد؟ اگر نه

، اين عمل به نا حق را که ھمانا به استناد نوشتۀ زمان تا حاال، کسی که خود را مخالف شرکت در انتخابات دانسته

 ياددھانی می "بارکزی" است می توان حق ناميد، که شما از حق خانم پورتال در نھايت امر به معنای تأئيد تجاوز

  نمائيد؟

  !آقای سديد

را به درستی به کار می " زر و زور و تزوير"، شما که در نوشتۀ تان اصطالح حکومتباز ھم گستاخی معاف

  مت به شمار می رود؟آن کدام ساحۀ کار حکو" تزوير"بريد، می توانيد لطف نمائيد متذکر شويد منظور تان از بخش

شاخص تشخيص می دھم کم مطالعه به استناد يکی دو کتابی که به ارتباط ماھيت دولت خوانده ام، تا جائی که من 

اگر شما ھم با آنچه من خوانده ام . يافتمی توان " پارلمان"در در کشور ھای دارای پارلمان،  را تزويرترين نمود 

 آن ه کدام اساس می توان شرکت و جانفشانی تا پای جان را به يکی از کرسی ھایموافق باشيد، پس گفته می توانيد ب

حق دانست؟ حتا در اينجا اگر از حق شخصی بخواھد صحبتی به ميان آيد، می دانيد وقتی يک حق " تزوير"نھاد 

 ناديده شخصی در اصل يک ناحق اجتماعی باشد، حق نداريم آن حق شخصی را، حق بدانيم و ماھيت ناحق آن را

  . گرفته به ارجی قايل شويم

ھرچند شما بزرگوارتر از آن دانيد که جھت تفھيم مطلب، مثال ارائه گردد باز ھم برای افرادی در سطح و سويۀ 

  :خودم می نگارم

ھرگاه جمعی مال کسی را مشترکاً دزدی نمايند و سر تقسيم با ھم کنار نيايند و قرار باشد که ھمه نزد شما بيايند و 

به حقوق مساوی يادآوری نموده و از  گردند، آيا شما به خود حق می دھيد که به آنھا از جانب شماخواستار قضاوت 

 تا جائی که من از طريق نوشته ھايتان با شما شناخت پيدا کرده ام، به يقين می دانم که ؟ نمائيدعدالت در تقسيم دعوت

. نکوھش نموده و آنھا را متوجه آن حق تلفی بزرگ خواھيد ساختشما چنان نخواھيد کرد، بلکه عمل دزدی آنھا را 

 حق شخصی قايل شدن و حتا وی را قابل حمايت "بارکزی"آيا فکر نمی نمائيد که در مورد کنونی نيزبرای خانم 

  دانستن، اصل ناحق اجتماعی را ناديده گرفتن و به معنای تأئيد تلويحی پارلمان است؟

  !آقای سديد

ی معاف، نمی دانم چرا ھر زمانی که کس و يا کسانی می خواھد برای ھدفی که دارد مبارزه نمايد، به باز ھم گستاخ

، به خصوص اگر اين فرد زن يک باره از طرف دوستان و اقارب تمام عاليق خانوادگی به رخش کشيده می شود

. دنوجه وظايف مادارانه اش نمايتحريک نموده وی را مترا  زنانه اش اتد تا رقيق ترين احساسنباشد ھمه می کوش

باز ھم می بخشيد اگر اين مطلب را می نويسم، باور کنيد اين چنين نصيحت ھا را من از ھر کسی انتظار داشتم اما 

  .نه از شمائی که بار ھا  عليه روابط مرد ساالرانه موضع گرفته ايد
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دلسوزی را  که در باطن اھانت به جنس من به عنوان يک زن که صاحب دو طفل ھم ھستم، بار ھا اين به ظاھر

 اوج فعاليت ھای روشنفکری در ۶٠ و ۵٩يادم می آيد زمانی که به سال . ماست از طرف دوستان و آشنايان شنيده ام

  : به ده ھا بار شنيده ام که پدرانی می گفتندپوھنتون کابل عليه اشغالگران جريان داشتمکاتب و 

انی زندانی شدن يعنی چه؟ در حالی که ھمان پدران به اين افتخار می کردند که می د!  او دختر آبروی ما را نبر

  .پسران شان در سنگر مبارزۀ عليه روس اشغالگر به زندان افتاده و يا مورد تعقيب است

  !آقای سديد

ت شما  زيرا باور کنيد اين نصحي؛که حساسيتم را در قبال اين حرف با لحن درشت نشان می دھممی بخشيد از اين 

قيق کند، به يک باره در ذھنم زنده نمود، اين  از من تح۶٠تنطقی را که می خواست درسال با تأسف نصيحت مس

 زنده نمود که به مادرم با حقارت نگريسته و ،نصيحت شما طعنۀ زنان ھمسايه را که در بين شان از خاد ھم کم نبود

  ....و .." ده بود، حالی ميگن مظاھره کده دخترش بندی شده، خدا می دانه چه ک"می گفتند، 

  ! آقای سديد

زيبنده  به شما ھيچ با تمام احترامی که به شما دارم، اجازه می خواھم اين نکته را بيفزايم که ھمچو نصحيت ھائی

 ، مال قرون قبلی است که نموده ايد"بارکزی" که با تأسف شما بر سبيل نصيحت تقديم خانم یطرز ديدچنين . نيست

اين ھمان طرز ديدی است . زنھا را زينت خانه و مادر بچه ھا می دانست و سخت مرد ساالرانه و نفرت انگيز است

 سال ۴ست که ظرف  ا مال عمر نمايندۀ آن است، اين ھمان طرز ديدیشکه ربانی، گلبدين و به صورت آشکار

 ، اين ھمان طرز ديدیزندان ساختندزنان بر ما  مارا خانه ھای به بھانۀ استناد به حکم خدا و محمد، ،حاکميت طالب

 ضرب شالق و اھانت را نست که به صد ھا و ھزار ھا زن در سراسر افغانستان به جرم تنھا از خانه بيرون شدا

وقتی فردی با سطح و سويۀ شما که حتا زنی بعد از سی سال مبارزه و داشتن به اصطالح سند . تحمل نموده است

، اين طور نوشته ھای شان را نداشته باشددرک  مرکز تعليمی کشور يعنی پوھنتون کابل ، توان فراغت از باالترين

 فقط با لحن ديگری بخواھد که سر خانه و زندگی خود باشيم و ميدان مبارزه به "مال عمر گونه"بنويسد و از ما زنھا 

 آن که ۀ، به عالوھستند" برگزيدگان خدا"ه خاطر بھبود زندگی اجتماعی خود و فرزندان ما را به آقايانی بسپاريم ک

  .گونه ديگر مفادی ندارد، بلکه بايد صد رحمت ھم به شخص مال عمر فرستاد" ديوجانس"جست و جوی

 آن که خون پسرانم را از خون ساير ۀمنی که اين نوشته را از کابل خونين تقديم می دارم و دوپسر دارم، به عالو

ۀ خود می دانم تا با صدای فوظيرا ود را نيز سرختر و شفافتر از آنھا ندانسته، اين مردم رنگينتر نمی دانم خون خ

  :بلند اعالم دارم

، بدان خاطر گام نگذاشته ام  و کشورم اشغال شده استکه افغان ھستمگذاشته ام نگام تنھا بدان خاطر در اين مبارزه 

 و اوالدم را بھتر از آن چه است بسازم، بلکه در قدم که از طبقات پائين جامعه برخاسته ام و می خواھم زندگی خود

زاغان " بدان خاطر پا گذاشته ام که زن ھستم و جای زن از دير باز در سنگر ھای مبارزه عليه اشغالگران و ل،او

 رنگ الزم خود را نداشته است و از بزرگانی چون بنويسم ماگر نگويم خالی، بلکه به جرأت می توان" ظلمت سرشت

 و عواطف رقيق خانوادگی را با اھتزار در آوردن نيز تمنا دارم تا به اين مبارزۀ ما ارج گذاشته، با نصيحتشما 

  .نی ندھيداودانند، دستۀ استخن را زينت خانه می زکه را چاقوی ارتجاع دھن دريده 

اشد و در آن راه جان بازم، انجام وظايفی را که آگاھانه به دوش گرفته ام در ميان بپای و اين را ھم بيفزايم وقتی 

اين اطفال چه .  کمترين دغدغه ای در ذھنم به وجود آورده نمی تواند- ھرچند ديگر کوچک نيستند-موجوديت بچه ھا

 به م پدر با خود نياورده ام که حاال بنشينۀمن و ھمسرم است و من به مثابۀ جھيز از خانمشترک محصول زندگی 
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  اين که بعد از من چه بر سر آنھا خواھد آمد با تمام .فراھم نمايم" ای چرمیيخدان ھ"خاطر نگھداری از آنھا

 ديگر در جمع ؛ دارم، مادری که از شيرۀ جانم آنھا را بزرگ نموده ام،آرزوئی نيکی برای آنھا از موقف يک مادر

 اين وظيفۀ ه در قدم اولبلکزم و ارادۀ مبارزاتی خود پشت پا بزنم، تا در غم آن بر عوظايف من به شمار نمی آيد، 

گذشته ايم، گام پدر بچه ھا يعنی شوھرم است تا ھمن طوری که در تمام حيات باز ھم آگاھانه و ھدفمند در اين راه 

مسؤوليت نگھداری و تربيت آنھا را به دوش بگيرد، اگر وی ھم در راھی که گزيده است سر ببازد، صرف نظر از 

مراقبت و را بازماندگان پيشمرگان خود واده، اين وظيفۀ جامعه است تا چشم داشت از اين و يا آن عضو خان

نگھداری نمايد و نگذارد تا سربازان آينده اش را دشمن و يا گرگی از راه بربايد، ھرگاه جامعه ھم به آن حدی از 

ران مکلف اند بيشتر ای ايجاد چنان جامعه ای ديگگذشته از آن که بربلوغ اجتماعی نرسيده تا به وظايفش عمل نمايد، 

  .مفالم ھم فدای آرمانی که گزيده ابرزمند، اط

  !آقای سديد

اين  «  به چنين نتيجه اینده ماندن و مبارزه را ادامه دادن صحبت می نمائيدزباز ھم گستاخی معاف، شما وقتی از 

 پس ھستی را با ھستی ات «يدو به دوام آن می افزائ. می رسيد» .کار را تنھا وقتی که زنده باشيد می توانيد بکنيد

کسانی که اين حرف را فراموش کنند خود فراموش می ! در نيستی و با نيستی چيزی آفريده نمی شود. بيافرين

 به خاطر سطح پائين فھم و دانشم، به خطا نرفته باشم، شما با اين درک تان نه تنھا به مطلق ساختن اگر من، »!شوند

نقش تمام جانبازان تاريخ در سراسر گيتی که به بر يد بلکه اميدوارم آگاھانه نباشد، ارزش زنده ماندن دست يازيده ا

اگر از سپارتاکوس و ھزاره ھا و صده . ، خط بطالن نيز کشيده ايدان، جان به فنا داده اند زنده ماندن ديگرخاطر

ا با اين قضاوت تان بسيار  محدود بسازيم، فکر نمی کنيد شم٢١ و ٢٠ای گذشته بگذريم و فقط خود را به قرن ھ

سرباز شوروی در تقابل با فاشيزم، ويتنام، کامبوج، الووس عليه امريکا و  بيرحمانه نقش صد ھا و ھزاران 

  ناديده می گيريد؟و اينک امپرياليزم امريکا  در تقابل  با اشغالگران روسمردم دلير خود راسرانجام 

، و با در نظرداشت برتری زم ھار ھيتلری از کشور شورا ھايست که در دفع تجاوز فاشيانمنظورم آن سرباز

تخنيکی طرف مقابل مواد منفجره را بر کمر بسته، آگاھانه خود را در زير چرخ ھای تانک دشمن می افکندند، 

را بدھند؛ منظورم تابدان وسيله از سرعت حرکت دشمن کاسته و به ياران شان امکان دفاع از خاک و باشندگان آن 

 را خوانده ايم، مھپری ھائی که بند از بند شان ھازندگی واقعی آناز ه ای قالبيونيست که ما فقط در داستھا گوشآن ان

جدا می شود، مگر آنھا ارتباط عميق و ناگسستنی شان را با مردم شان قطع نمی نمايند، منظورم از آن ھموطنانی 

چپ برخاسته بودند و اعتقادی ھم به بھشت موعود و است که بدون کمترين مالحظه ای، حتا آنھائی که از بستر 

ھفتاد دختر ھميشه باکره با خانه ھائی از عقيق و زمرد و جوی ھائی از شير و عسل ھم نداشتند، مگر به مصاف 

  . کشور ما دفاع نمودنددشمن رفته با ايثار خون شان از موجوديت

  !آقای سديد

  :ناگزيزم يک مطلب را بيفزايم بدھم، مگر شما بزرگوارتر از آنيد که من به شما رھنمود

را مراعات " صد بار گز کنيد و يک بار ببريد" وقتی می خواھيد يک مطلب سياسی بنويسيد خواھش می کنم اصل

زيرا تاريخ نشان داده است که آنھا با نيستی خود به ھمان رسيدند که می خواستند، در حالی که اگر ھمان . کنيد

ند و يا به تعبير بھتر، ھستی ديگران را در نيستی خود نمی ديدند و می خواستند دو دسته به نيستی را نمی پذيرفت

  .ائی نمی رسيدند، بلکه ننگ تاريخ ھم می گرديدند، نه اين که به ھيچ جھستی بچسبند

  : ھرچند می دانم شما به آن نيازی نداريدباز ھم برای روشنی مطلب می خواھم، مثالی ارائه دارم
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 گذشته، وقتی حرکات دموکراتيک در افغانستان آغاز يافت و به دوام آن افراد چندی اعم از آقايان، غبار، در قرن

در حالی . محمودی، جويا و من جمله افرادی چون فاروق اعتمادی، صديق فرھنگ و ببرک کارمل به زندان افتادند

ه کرده و در ھستی خود به مردم به زعم شما مبارزکه بعد از مدتی افراد اخيرالذکر از زندان آزاد شدند تا باز ھم 

 زندگی حقيرانه در ۀمت نمايند و آن ديگران به غير از آقای غبار که بعد از مدتھا تحمل رنج زندان و تبعيد اجازخد

ھر دو در راه رھائی مردم از عفريت فقر و بدبختی مناسبات " محمودی"و " جويا"کشور يافت، يعنی زنده يادان 

ن زمان جان باختند، می توانيد بنويسيد کدام يک از آنھا از مردم گذشته برای خود در پيشگاه تاريخ خوب حاکم آ

ماندند، يعنی آنھائی که نيست شدند ھستی آفريدند و يا آنھائی زنده ماندند، در کنار نيستی آفرينی ننگ تاريخ را نيز 

  .کمائی نمودند

در راه آرمان شان کشته می شد امروز به مثابۀ " محمودی"و " جويا"انند مگر نه اين است که اگر ببرک کارمل به م

  . مشخص نمی شدتجسم ننگ

آقای سديد، از تجارب زندگی شما نمی دانم، مگر تا جائی که به تجارب زندگی خودم طی اين چند دھه بر می گردد، 

ته ام در بين عناصر آزاديخواه و مردم چيز باور کنيد در شھر کابل و يکی دوواليتی را که من امکان ديدن آن را داش

حين مقايسۀ کرزی  در آغاز نوشته ھم ه شما انخوشبخت. نيست" ببرک گونه"فھم، ھيچ دشنامی بد تر و زشت تر از 

  .با شاه شجاع و ببرک نفرت تان را از وی ابراز داشته ايد

 ببرک را به محراق نفرت روشنفکران و عناصر ھرگاه از مثال باال بخواھيم نتيجه بگيريم، می توانيم بنويسم آنچه

  .انقالبی مبدل ساخت، زنده ماندن وی است نه مردنش

چه زنده ماندن فقط تا زمانی ارزنده و نيکوست . نموداحترازس بايد با قاطعيت از مطلق ساختن ارزش زنده ماندن پ

مبارزه ھم نمی تواند، حد اقل به آن وفادار  که گزيده است مبارزه کند، حتا اگر یکه انسان می تواند در راه آرمان

قرار باشد ھمۀ افراد خود را تابع ادامۀ زندگی به ھر قيمت نشان اگر مانده به ضد خود تبديل نگردد، در غير آن 

دھند، بايد پذيرفت، که مجموع افراد جوامع انسانی به ببرک ھا، کرزی ھا، اسپنتا ھا و امثال آنھا استحاله خواھد 

  ."وجود عدمم به ز"ه در آن صورت برای فردی چون من ک. يافت

از آن گذشته، وقتی شما آنچنان به زنده ماندن ارزش قايل می شويد، آيا فکر نمی کنيد در جوشاجوش اين نبرد 

 خالف آنھائی که تازه از خواب بيدار شده اند، کسان ،تحميل شده و بعد از ده سالما جديدی که بر گردۀ مردم 

به جوالن آوردن رخش مبارزۀ آزاديخواھانه و ترقيجويانه، به فکر جمع قطرات با  عانه در قلب کشورديگری شجا

پراکنده و تشکيل طوفانی استعمار و ارتجاع شکن، شب از روز نمی شناسند، به نحوی آنھا را به کناره گيری و در 

  ؟يدئنتيجه پذيرش حاکميت استعمار و ارتجاع دعوت می نما

صد بار گز کنيد و يک بار " ايمان دارم که ھدف شما چنان نيست، مگر با تأسف فراموش کردن اصلمن می دانم و

 ند، نه تحصيالت باالی باال دارند به خصوص بين آنھائی که چون اين قلم نه خارج ديده ادر يک تحليل سياسی" ببريد

 را کشيدن به گفتۀ "گزيدۀ خدا" يک و از ھمه بد تر، سنت شکنی کرده در عوض خانه نشينی و بچه داری و جور 

ند، اين نکته را می رساند که در کار مردان مداخله می نماي" عقل ناقص"پيشه نموده با " گردن فرازی"شاعر 

  .به شما نمی زيبدباز ھم و اين ھمان است که . نويسنده طرفدار ادامۀ زندگی به ھر قيمت است

 شما اين بحث را نمی کرديد خود شخصاً به توضيح پورتال در اخير ضمن عرض پوزش از لحن نوشتارم، اگر

قناعت نموده بودم حال که چنين پيش آمده است مطمئن باشيد متناسب با وقت و امکانات تخنيکی ھميشه در خدمت 

  .قرار خواھم داشت


