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  ٢٠١٢/٠٨/٠٩                    سيدھاشم سديد

 !خواستن ھميشه توانستن نيست

تصور کنيد که دو انسان، يکی جوان، متمول، قوی، با ارادۀ محکم و از ھر نگاه سالم و ديگری مرد ميانه سالی که ھم 
 با مصاب است و ھم برای تأمين مصارف عادی زندگی خود و فاميلش" آسما"قلب ضعيف دارد و ھم به بيماری 

مشک�ت زيادی روبروست، خواھش رفتن به بلندترين نقطۀ زمين، يعنی کوه ايورست، در سلسله کوه ھای ھيماليا را، 
 .دارند

طبيعيست جوانی متمول، سالم و صاحب ارادۀ قوی که در فکر و ت�ش معاش خود و خانواده اش ھم نيست، اگر تصميم 
، ميتواند بعد از آماده ساختن مراحل مقدماتی، مثل آموزش کوھنوردی، بگيرد اين خواستۀ خود را به منصۀ عمل بگذارد

تھيۀ لباس و وسايل hزم، استخدام کوھنوردان حرفه ای برای رھنمائی تيم منتخبه اش، در برابر پرداخت وجھی قابل 
  . نخواھد بودو به احتمال زياد دست يافتن به اين خواسته برايش بعيد. توجھی، در صدد عملی ساختن نيتش برآيد

را که شک و ترديد را نشان ميدھد، از برای آن بکار بردم که ممکن است در " نخواھد بود"و " احتمال زياد" کلمات 
بنابر دhيلی غير پيش بينی شده، اين سفر به شکلی به تأخير بيفتد يا بکلی " ازخواستن تا رسيدن به مقصد"فاصلۀ زمانی 

درعنوان اين نوشته ھم به ھمين دليل و بدليل اجتناب از مطلق پنداری، خيالبافی و " ميشهھ"کلمۀ . به ناکامی مواجه شود
 .فريب نفس بکار رفته است

در خصوص دست يافتن اين جوان به ھدف، ميتوان با احتياط گفت که امکان رسيدن وی به مقصد ممکن است، ولی  
hيلی گوناگون، پيش بينی شده و پيش بينی ناشده، منتفی ندانيمبھتر است امکانات نرسيدن وی به کوه ايورست را ھم به د .

اما امکان دست يافتن مردی عليل و بی بضاعتی که ھمه وقتش در ت�ش معاش گم است، به مقصود، تا وقتی که بيمار و 
 بخشی را او برای اين سفر به امکاناتی نياز دارد که. بی روزگار است، بکلی منتفی و به ھيچوجه قابل حصول نيست

 .امکانات و نيازمندی ھائيکه به ھيچ يک دسترسی ندارد. خدا ازش گرفته و بخشی را ھم انسان

قصد من از ارائۀ اين مثال به ھيچ وجه اين نبوده که جنايتکاران را . مطالب باh تنھا بعنوان يک مثال مطرح شده است)
 (!در اين مثال ھيچ نماد و نمودی وجود ندارد. شان بدھمبه بلندای کوه ايورست برسانم و مردم را مفلوج و ناتوان ن

فرض را بر آن قرار ميدھيم که من . مثال دوم اين است که من ميخواھم برای گذشتاندن تعطي�ت يک ماھه به کابل بروم
 در خواست و آرزوی من اين است که. کسی را در کابل نمی شناسم و بايد يک ماه تمام شب ھا را در ھوتل سپری کنم

ھوتلی گران قيمت، مدرن و مجلل، مانند ھوتل سرينام يا ھوتل انترکانتيننتال اقامت و صبحانه و نھار و شام را ھم در 
پس عاق�نه آن . رستورانت ھای خوب و مشھور شھر صرف کنم، ولی پول من کفاف اين بلند پروازی ھا را نمی کند

انتی بروم که بتوانم کرايه و سائر مصارف و پول غذای آن را خواھد بود که من، نظربه توانم، به ھوتل و رستور
 .بپردازم

در دو مثال باh ـ که بمثابۀ مشت نمونۀ خروار ارائه شد ـ ديديم که خواستن از يکسو متأسفانه ھميشه توانستن نيست و از 
 !له و پول داريمسوی ديگر برای دست يابی به آنچه خواستۀ ماست ضرورت به امکانات و وسايل و ابزار و ک

  .برای توضيح مطلبی که ميخواھم بدان بپردازم، بھترين مثال ھمان رفتن به کوه ايورست است

برای يک آدم . گرفتن تصميم در اين مورد بستگی به اين دارد که تصميم گيرنده از کدام ضريب ھوشی برخوردار است
زان ـ يا سردی و گرمی و ھست و نيست ظرفيتھا، استعداد کم ھوش و سھل انگار، زمان ـ زمستان و بھار و تابستان و خ

ـ شايد مطرح و مھم نباشد، اما آدم ھوشيار و دورانديش، ...ھا ـ قابليت ھای مادی ـ و نيروی جسمی و طبيعی وی و
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گذشته از تھيۀ وسايل hزم و آموزش فنون کوھنوردی و مشوره ھای مورد نياز و ضروری با رھنمايان مجرب، و توجه 
 .به ظرفيت ھا و استعداد ھا و غيره و غيره، به زمان مناسب که متضمن کمترين مشکل و خطر باشد، ھم توجه مينمايد

در نظر نگرفتن واقعيت ھا، يعنی توانائی ھا، ظرفيت ھا، زمان مناسب، اوضای جوی و وضعيت جغرافيائی سلسه کوه 
 عمده ترين فاکتورھا، ميتواند ھر کوھنوردی را از دسترسی به ھای ھيماليا بعنوان عوامل بازدارنده يا مخاطره آميز و

   .خواسته ھا و اھدافش باز دارد

پيروزی، چه در اين خصوص و چه در سائر زمينه ھا، تا حدود بسيار زيادی، تنھا به پيش بينی واقعبيانۀ توانائی ھا، 
  .امکانات، شرايط و زمان مناسب بستگی دارد

امکانات ما در شرايط موجود و در ابعاد . اند سال گذشته را بر ھمين منوال قياس کنيدمحکمۀ جنايت کاران سی و 
  گوناگون برای دستيابی به اين خواسته در چه حدودی است؟

کی و چگونه بايد اينھا را محکمه کند و به جزای اعمال شان برساند؟ آقای کرزی و دم و دستگاھی لرزان و فاسد وی که 
 در صد آن متشکل از ھمين جنايت کارانی است که ما ميخواھيم آنھا را محکمه کنيم، بايد حق اينھا بيشتر از نود و ھفت

   !را کف دست شان بگذارد؟

با يک نگاه به قوه ھای اجرائيه، مقننه و قضائيه خواھيم ديد که ھمۀ آن پنجصد جانی منفوری را که ميخواھيم محاکمه 
ھم قدرت قانون گذاری در دست .  کامل بر کرسی ھای بلند تکيه زده اندشوند، در ھمين سه قوه با قدرت و سلطۀ

ًغرب ديده و تکنوکرات و تحصيلکرده و روشنفکر ھای اکثرا ابن . اينھاست و ھم قدرت اجرای امور و نظارت بر قانون
رزی و رحيم وردک و را ھم ديده ايم که چگونه در جشن ھا و اعياد گرد افرادی، مانند ک" بلی گويک"الوقت، چاپلوس و 

کرياب و سياف و مجددی و فھيم و مولوی کشاف و غيره و غيره، يعنی گرد ھمين جنايت کاران ميگردند و خود را خم و 
 .چم ميکنند

اين : "اگر از من درين خصوص پرسيده شود، با قاطعيت ميگويم. ما ميخواھيم جنايتکاران به سزای اعمال شان برسند
آيا فکر کرده ايم که در !، ولی برای رسيدن به اين ھدف بايد امکاناتی وجود داشته باشد"!استيگانه آرزوی قلبی من 

وضعيت کنونی ـ اگر امريکا را که ھمه نيروی غرب در آن تجسم يافته، کنار بگذاريم و برای يک لحظه از معادلۀ 
  قدرت خارج کنيم، ـ قدرت سياسی در افغانستان در دست کيست؟

" الف"د ميليون ھا انسان نيک انديش و خوش منش و دردمند اينست که ھر يک از اين جنايتکاران ـ از خواست من مانن
يونسی ھا ـ بايد محاکمه شوند و اگر جنايتی را مرتکب شده باشند،به جزای اعمال شان برسند، " يأ"امام الدين گرفته تا 

بيائيد کمی ! ملی ما برای تطبيق اين خواست چقدر است؟اما گاھی فکر کرده ايم که ھمين اکنون توانائی و امکانات ع
  !!واقعگرا باشيم

در مورد ھمه جنايات اينھا، ھمه، ھم خارجی ھا و ھم يک، يک از وطنداران ما، ھمه چيز را ميدانند، ولی باوجود اين 
ور انتخاب و انتصاب و ميبينيم که اينھا نه تنھا محکمه و مجازات نميشوند، که يکی رئيس جمھور و معاون رئيس جمھ

ن پوليس و ولسوال اانتخاب ميشود و ديگری وزير و وکيل و قاضی و جرنيل و کرنيل و والی و رئيس امنيت و قوماند
  ...رئيس شورای وhيتی وو

 دست خود اينھاست؛  دردست خود اينھاست؛ وقتی که محاکمدرکدام مرجع بايد اينھا را محاکمه کند، وقتی که پوليس 
 دست خود اينھاست؛ وقتی که قوانين را  دردست خود اينھاست؛ وقتی که ادارۀ امنيتدرکه زندان ھا و زندانبانان وقتی 

اينھا وضع ميکنند؛ وقتی ارتش زير قوماندۀ اين ھاست، وقتی که اجرای امور بدست خود اينھا صورت ميگيرد، وقتی که 
ينھا را بعنوان رئيس و وکيل انتخاب ا مردم آگاھانه يا ناآگاھانه نظارت قوانين در دست خود اينھاست و باhخره وقتی که

 !ميکنند؟

خليلی و فھيم بعد ! بسم هللا محمدی وزير داخله است ـ سرپرست و وزير فرقی ندارد! آقای رحيم وردک وزير دفاع است
سر کرزی يک سر سوزن ھم عطامحمد نور والی مزار که ! از رئيس جمھور باh ترين مقام ھا را در کشور دارا ھستند
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جنرال ظاھرعظيمی سخنگوی مادام العمر وزارت دفاع ! حساب نميکند، با قدرت تام و تمام در آن وhيت حکومت ميکند
اسمعيل خان ھم ! جنرال شيرمحمدکريمی معروف به م� شير محمد آخند لوی درستيز وزارت دفاع افغانستان است! است

متباقی را ميتوانيد در ولسی جرگه، در مشرانو جرگه و . رد اعتماد و نزديک به کرزیوزير است و ھم يکی از افراد مو
  .يا در وزارت عدليه و ستره محکمه پيدا کنيد

مجددی که در کشتار و جنگ کابل با دوستم و حکمتيار يکجا در ويرانی شھر و کشتار وحشيانۀ مردم ھمراه با احمد شاه 
دست داشت و به امتداد کار پيشينيانش سالھا به تحميق مردم پرداخته مانند ... خليلی ومسعود و سياف و ربانی و محقق و 

سرمايه ھا اندوخته و " تف و پف"بسياری ازعلمای استفاده جوی دينی از مردم نادار و مستمند و خوش قلب ما با فروش 
کرده است؛ تا جائيکه کرزی در برابرش در ناز و نعمت زندگی نموده و زندگی ميکند، حيثيت پدر معنوی کرزی را پيدا 

  !زانو زده دستانش را ميبوسد و به چشمانش ميمالد

رھبران و فعاhن ملکی . ھمۀ اينھا امروز به شکلی در قدرت سھيم ھستند و به انجام ھر کاری که خواسته باشند، قادر اند
. ت داشتند ھمه به نحوی در قدرت شريک انددس... و نظامی احزابی که در جنگ ھای افشار و قلعۀ شاده و دھمزنگ و 

  کی و با کدام نيرو و امکانات بايد اينھا را محاکمه کند؟

 :برای محکمۀ چنين افرای سه راه وجود دارد

 .دولت: يک

 International) و محکمه عدلی بين المللی (International Criminal Court)محکمه کيفری بين المللی hھه: دو

Court of Justice).  

 .ـ مردمسه 

حساب دولت به دليل سلطۀ کامل جانيان بر دولت، جانيانی که بايد محکمه شوند و به جزای اعمال شان برسند، معلوم 
  !است

انتظار از خاطی که خودش خود را به خاطر جرائم و خطا کاری ھايش محکوم کند، گذشته از اين که ممکن نيست و 
  .اقت است، بدون شک ميتوان گفت که سادگی محض خواھد بودديده نشده است، اگر نگوئيم حم

حساب آمريکا ھم، که بی توجه به ھمه جنايات عظيم، بی شمار و شرم آور اين جنايت پيشگان، بجای ارجاع شکايات 
ايت مردم به محاکمات بين المللی غرض رسيدگی به آنھا، تمام سردمداران و دستياران ردۀ اول و دوم اين دسته ھای جن

پيشه را با نوازش و اعطاء بوجی ھای دالر به مقام ھای با ص�حيت و قدرتمند اداری و نظامی ـ انتظامی ميرساند، 
دليل آن ھم اين است که امريکا ـ ناتو به ھيچوجه نميخواھند در کنار حقانی و طالب و حکمتيار جبھات . ( معلوم است

 ). در افغانستان بيشتر از آنچه که است، بسازندناراض ديگری را بوجود آورده و مشک�ت شان را

! حساب مردم را ھم از روی انتخاب شان، خواه به رضا خواه به زور پول يا س�ح ميتوان معلوم و مشخص کرد
فراموش نشود که بی مباhتی و ضعف و سستی مردم در برابر مسئوليت ھای ملی ـ اجتماعی شان سبب باh رفتن 

  !ده استضريب قدرت جانيان ش

و با " که کاری نيست که ناشد باشد" با اين وضعيت ھيچ کاری نميشود کرد، اما با توجه به اين ضرب المثل :نتيجه
 ھم من به اين اعتقاد و اميدم که عاقبت اينھا" مرگ حقيقی برای انسان مرگ اميد است"توجه به اين گفتۀ ناپلئون که 

 جمھور و صدراعظمان مادام العمر يمن و مصر و تونس و ليبی يا عاقبت ربانی سایھرچه باشد، بھتر ازعاقبت رؤ
 !!انسان به اميد زنده است! نخواھد بود

اما اين خواستن بايد بدنبال خود ايجابات ديگری ھم داشته باشد، تا ما را . ما ميخواھيم که اينھا به جزای اعمال شان برسند
 :ئی مانندچيز ھا. به آن ھدفی که داريم برساند
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 .ـ اراده

 .ـ ارزيابی ظرفيتھا، فرصتھا، امکانات و توانائی ھای خود

  .ـ تصميم

فراموش نشود که اين يکی از ھمه مھمتر است و از لحاظ رده بندی . ين استراتژی مشخص برای رسيدن به مأموليـ تع
 .بعد از خواستن و اراده کردن در اولويت قرار دارد

  .ـ عمل

 .عملـ و پايداری در 

معنی استراتژی در اين مورد خاص اينست که چگونه ميتوان اين ھا را به محکمه کشاند و   تعيين استراتژی، يعنی چه؟
 .به سزای اعمال شان رساند

اگر کار خداوند را که وعده نموده است بدکاران را در سرای آخرت به جزای اعمال شان ميرساند، چون کار خداست، 
ج کنيم و حق خدا را به خدا واگذار شويم، دو راه برای رسيدن به اھداف اول و دوم و سوم ـ از استراتژی خود خار

 :محکمه، محکوميت و مکافات ـ اينھا برای ما باقی ميماند

. يکی در خود افغانستان و بوسيلۀ خود افغانھا و ديگری از طريق دادگاه ھای عدلی و جزائی و کيفری بين المللی
حق و امکانات را داريم که از سازمان ملل و سازمان ھای مربوط اين موسسه، اين تقاضا را بکنيم که خوشبختانه ما اين 

چرا؟ چون ھمۀ مرتکبين اين جنايات اتباع کشوری ھستند که عضو . به محکمه جنايت کاران مورد نظر ما بپردازند
ز کشور ھای عضو اين سازمان و عضو محاکم سازمان ملل متحد ميباشد و جرائم و جنايات ارتکابی ھم در قلمرو يکی ا

  .عدلی ـ جنائی بين المللی، يعنی در افغانستان، واقع شده است

ملل متحد با تمسک به اين دو دليل، که در اساسنامۀ خود اين موسسه قيد است، و با موجوديت عکس و فلم و خبر و 
 در کشور ما رخ داده است ميتواند اين موضوع را به ند سال گذشته و چگزارش و اسناد بی شمار از جناياتی که طی سی

دليل سوم اين است که محاکمات ملی، حتی اگر . محاکمات مربوط ـ فکر ميکنم حتی به شورای امنيت ھم ـ ارجاع نمايد
داخل مايل باشند ـ که نيستند ـ بدليل اعمال نفوذ و قدرت بيش از حد مجرمين قادر بمحاکمه جناياتيکاران مورد نظر در 

المللی  درچنين حالتی سازمان ملل متحد ص�حيت آن را دارد که دوسيه ھای مجرمين جنايات جنگی و بين. کشور نيستند
اين موضوع را بايد به خاطر داشت که خوشبختانه ما اين کار را از صفر شروع . (را به محاکم بين المللی محول کند

 ) .نمی کنيم

را به کنار " يا من يا ھيچ"و عرصه، بايد بدوش قشر آگاه و روشنفکری که تفکر مسئوليت پيشبرد اينکار، در ھر د
ًاولين کاری که اين قشر روشنفکر و آگاه و پاک سرشت و واقعا مسئول بايد بکنند، اينست که  .گذاشته باشند، انداخته شود

ان از طريق ارسال عکس و فلم و نوشتن پيام مردم رنج ديده افغانستان را با توضيح و تشريح تمام جنايات اين جنايتکار
 و International Criminal Courtنامه ھا و مکاتيب و جمع امضأ و استغاثه ھای مکرر در مکرربه گوش

International Court of Justice شرط اصلی اينست که اين کار را تا زمانی ادامه . برسانند، حتی اگر تکراری باشد
 !بدھند که به ھدف برسند

تر است راپور ھائيرا که نھاد جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان تاکنون در اين زمينه تھيه ديده اند ھم به اين دو بھ
ًضمنا اين اسناد را به نھاد ھای جامعۀ مدنی و حقوق بشر تمام کشور ھا ارسال کنند و از آنھا بخواھند . مرجع ارسال کنند

  . بشتابندکه در اين زمينه به کمک مردم افغانستان

کار دوم، ارسال نامه ھا و مکاتيب و طومار ھای حاوی امضأ ھا به دولت ھای غربی که معتقد به حقوق بشر اند، 
نا گفته پيداست که اينکار  .اين کار بايد در تمام جھات تا زمانی استمرار پيدا کند که نتيجۀ دلخواه حاصل شود. ميباشد
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ھتر است اين کار به عھدۀ يک حرکت منسجم و وسيع قشر آگاه و روشنفکر ب. نبايد به شکل انفرادی صورت بگيرد
  .جامعه گذاشته شود

اتحاد دانشمندان، آگاھان امور و روشنفکران شايد مردم کشور را ھم تشويق به تبعيت از ايشان کند و به پيروی از آنھا، 
 ـ ھم در قبال جانيان و ھم در سھمگيری در مردم ھم موفق به نزديک شدن با ھم و دست يافتن به بينش و کنش واحدی

 !امور حياتی کشور ـ گردند

به سازمان ھای سياسی کشورھائيکه به اع�ميۀ جھانی حقوق بشر احترام ميگذارند و ... سومين کار ارسال نامه ھا و
ب�انقطاع، دولت ھا جامعۀ روشنفکری ما ميتوانند ازاين طريق ھم، بطور . سائر نھاد ھای مشابه در سرتاسر جھان است

  .و محاکم ذيص�ح را برای شنيدن شکايات مردم افغانستان و محکمه جانيان زير فشار بگيرند

چھارمين کار ارسال عکس و فلم و مقاله و اخبار و اسناد معتبری که متضمن پرده برداری از روی جنايات اين 
شد، غرض آگاھی و کسب حمايت افکارعامۀ جھان، به جنايتکاران و برخورد دوگانۀ کشورھای غربی در اين رابطه با

نشر و پخش ... اخبار، جرايد و تلويزيون ھائيکه به زبان ھای زندۀ دنيا، مانند انگليسی، آلمانی، فرانسوی، ايتاليائی و 
  .ميشوند، ميباشد

تلويزيون .  صورت بگيردپنجمين کار اينست که با تلويزيون ھای معتبر و پربيندۀ خارجی به زبان ھای خارجی مصاحبه
خيلی از برنامه سازان . ھای دری زبان، اگر برنامه ھای شان اص�ح شود، ميتوانند برای مردم ما سودمند ثابت گردند

اين وضعيت بايد در ! تلويزيون ھای افغانی، بخصوص در خارج از کشور در واقع چيزی برای گفتن و شنيدن ندارند
ً اين تلويزيون ھا برای بھتر شدن برنامه ھای شان با اشخاص واقعا مسلکی و متخصص بھتر است. جھت مثبت تغيير کند

  .در سپھر سياست و ادب و فرھنگ و امور اجتماعی و حقوق مشوره کنند

مردمی که کمتر چيزی را که به سود و ضرر . راه دوم مربوط ميشود به درون کشور و بيدار سازی ھرچه بيشتر مردم
در اين گستره، کار روشنفکران بايد . و ميشنوند و اگر چيزی را ھم ميبينند و ميشنوند، جدی نميگيرندشان است، ميبينند

اين باشد که اط�عات کافی را بر مبنای واقعيتھای قابل قبول و شناسائی شده ـ اينجا ھم بطور بی وقفه ـ بمردم برسانند و 
د و بيرحم ناشی از سستی آنھا در برابر جنايت کاران زورگو و مردم را قانع کنند که ضريب باhی قوت جنايتکاران فاس

  !فاسد است

  .بمردم بفھمانند که ھر قدر شما قوی باشيد، به ھمان اندازه جنايت کاران زورگو و مستبد ضعيف ميگردند

  !به مردم بفھمانند که قوت تنھا و تنھا در وحدت ملت است و نه در چيز ديگری

  .رھائی از ھر مخمصه ای در گرو خواست، اراده و عمل آنھاستبه مردم بفھمانند که 

به مردم بفھمانند که ع�وه بر اعتراض عليۀ فساد و مبارزه برای براندازی جنايتکاران از مسند قدرت و کشاندن آنھا به 
مجبور بسازند که محکمه، کاری کنند که پيام و خواست برحق شان را بمثابۀ يک ملت بگوش جھانيان برسانند و آنھا را 

  !دست از حمايت مفسدين و جنايتکاران بردارند

تفرقه بينداز و " و باhخره بمردم بفھمانند که جنايتکاران برای بقای خود و حاکميت شان در کشور از ھمان سياست کھنۀ 
 !استفاده ميکنند و اگر نفاق و شقاقی ھم در کشور وجود دارد، کار ھمين ھاست" حکومت کن

  :، کاری کنند که"وقت کش"ران ما بايد بجای بحث ھا و جدل ھائی بی فايده و روشنفک

 .ـ مردم ما در حدی برسند که حق و حقوق شان را بشناسند و متوجه نيروی بی پايان و کوبندۀ خود شوند

ر، بگوشھا ـ مردم ما درحدی برسند که بتوانند صدای شان را بعنوان يک ملت، ھم در داخل کشور و ھم در خارج کشو
 . برسانند
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ـ مردم در حدی از توان برسند که ھم حقوق شان را بدست بياورند و ھم بتوانند از حقوق و آزادی و از داشته ھای ديگر 
فراموش نکنيم که پايه و اساس قدرت در يک کشور، مردم .شان حفاظت و دفاع کرده از کار و زندگی خود لذت ببرند

  !يچ قدرتی قادر بدان نخواھد بود که حق و حقوق آنھا را پايمال کنداگر مردم بيدار شوند، ھ. است

درست است که تجربه عملی زندگی مردم را بيدار ميکند، اما نقش : يک نکته ديگرھم قابل يادآوری است و آن اينکه
 !خوردار استنخبگان و روشنفکران معقول و بی مدعا و انسان و با درد در تسريع اين بيداری از اھميت شايانی بر

قضايای زيادی وجود ! و اما دليل مخالفت من با نشر راپور اين بود که، من نگران حال تھيه کنندگان اين راپور ھستم
ھمين امروز، وقتی بنابر معاذيری بعد از يک . دارند که سبب نگرانی ما نسبت به حال و زندگی چنين افرادی ميگردد

از آلمان در " قيوم"، ضمن مروری سائر نوشته ھا چشمم به نوشتۀ شخصی بنام ھفته پورتال افغان جرمن را باز کردم
من آن نظر را برای کسانی که آن را نخوانده اند، به . افتاد" ٢٠١٢تبصرۀ شما در مورد مطالب نشر شده، سال "دريچۀ 

 : نيست، اگر آنرا يکبار ديگر بخوانندًبرای آنھائی که آن نظر را قب� خوانده اند، ھم بد. اجازۀ ايشان، در اينجا نقل ميکنم

کجا کاری کند . "ًاما کاش که آقای فياض قب� فکر کرده مصاحبه می نمود." دير آيد ولی درست ايد"تشکر از جواب  "
خود ما در کشور ھای امن و امان از ترق دروازه شب خواب ما نميبرد، ولی از ديگران  ."عاقل که بار آرد پيشيمانی

که تنھا و بی يار و ياور در سرزمين خون و وحشت به جنگ ھيوh ھای ھفت سری بروند که از لب و دندان توقع داريم 
 !شان خون ميريزد

در اخير به آن ھموطنی که باوجود سی سال تجربه ھنوز ھم اميد به جامعۀ دينی ـ سياسی افغانی دوخته است، عرض 
ست، ير پيش کشيده اند ـ پيام دين تنھا ايمانی،عبادی و معام�تی نميکنم که ـ چون پای علمای دين را برای ادارۀ کشو

از کسانيکه با نام انسان و . چيزی که در جامعۀ دينی ـ سياسی ما متأسفانه بسيار کم وجود دارد. بلکه اخ�قی ھم است
  انسانيت و محبت بيگانه اند، توقع سعادت چه عجب و مضحک است

شايد اين ھموطن ما ھم طی اين .  سياسی در کشور ما حاکميت دارد و خون ميخوردبيست سال است که جامعۀ دينی ـ !
بار در آلمان، در خواب و درغاری بسر برده اند که چنان از سرشت جامعۀ دينی ـ  بيست سال، مانند اصحاب کھف، اين

طف کنند يکی از اين انسان ھای ل! نه، ما علمای دينی ـ سياسی خوبی ھم داريم: اگر ميفرمايند.سياسی کشور ما بی خبرند
فراموش نکنند که ما امروز در عصر خلفای راشدين نيستيم، و ما نميتوانيم علی . خوب را ـ بعنوان مثال ـ بما نشان بدھند

 !باشيم، اگر اينھا را بعنوان مثال برخ ما ميکشند... وعمر و

 پايان


