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 م٠٢/٠٨/٢٠٠٩                                     محمد قاسم هاشمی
 
 

  نبايد باطل را با جمالت زيبا و فريبنده آراست
  به بهانه جواب به برادر گرامی به اسم دکتور سيد ذبيح اهللا مهديار

  
ری حوادث مربوط از اينکه بنا به عوارض تخنيکی در پروگرام فارسی کامپيوترم نتوانستم برداشتهايم را از شکل گي

 خوبی را ۀاز جانب ديگر اين مدت زمين.  آگاه بگذارم سخت دلتنگ شده بودمۀبه انتخابات در معرض قضاوت خوانند
مساعد نمود تا هر آنچه را ديگران در مورد انتخابات و مسايل مربوط به کشور ولو غير علمی و ناشی از احساسات 

بدون شک .  نسبتًا دقيقتری از قشر روشنفکر افغانستان عزيز داشته باشمو تعلقات مينويسند، مطالعه نموده، تصوير
 آگاه از اهانت های بيمورد يکعده از نويسندگان که بدون رعايت موازين نگارش و به دور از بائيسته های ۀخوانند

  .اخالقی و نگارندگی به توهين و دشنام و نسبت دادن های بی اساس پرداخته، به ستوه آمده اند
  

  : صاحب اين قلم را به خود جلب نموده است ۀاز آغاز مبارزات انتخاباتی تا کنون دو موضوع مهم توج
 اينکه آغاز مبارزات انتخاباتی پرده ها را از روی اکثر سايتهای انترنتی که سالها خود را به عنوان سايت ها و اول 

نانيکه ادعا مينمودند که از هيچ شخص فيزيکی و يا ارگانهای نشراتی غير وابسته معرفی ميداشتند، برداشته شد و آ
حکمی جانبداری نمينمايند، در عمل تا حدی غلو به جانبداری از اشخاص حقوقی فيزيکی و حکمی که به صورت پيدا 
و پنهان و يا مستقيم و غير مستقيم در تمويل سايت های متذکره سهيم اند، پرداخته و از نشر هر نوع مضامينی که به 

  . ی به کانديد مورد نظر صدمه ميزند، جلوگيری نمودندنحو
افغان ،  آريائیاز جمله سايتهائيکه اکثرًا مضامين منتشره در آنها را مطالعه مينمايم ميتوان از بيطرفی سايتهای چون

م تمجيد به عمل آورد که با تاکيد بر پرنسيپ های عا گفتمان افغانستان و نمای نزديک ، سرنوشت،جرمن آنالين
 خويش قرار نداده اند تا باتوجه به آن، مضامين حاصله برای ۀنشراتی، هيچيک از کانديدان را طوری در محور توج

  .نشر را فيلتر نمايند
  
 مبارزات انتخاباتی در کشور بيش از هر موضوع ۀ اينکه برخالف ادعای آقای خليلزاد، آنچه از آغاز پروسدوم 

و ميتوان به عنوان اثر مثبت انتخابات از آن يادآوری نمود، غيبت نوشته های ديگری توجه را به خود جلب ميکند 
 . قومگرايانه و قوم ستيزانه در سايت های انترنتيست

      
بعضی از نويسندگان مضامين منتشره در سايت های مختلف افغانی، با ادعای نقادی، نوشته های سايرين را به زعم 

 مضمون مورد نقد ۀ نسبت به نويسندۀ زاويه آنرا تحليل و بهتانهايی را که شايستخويش جهت قومی بخشيده و از همان
نيست به او نسبت داده و عده ای هم، بدون آنکه هردو نوشته را در برابر چشمان خويش قرار داده و به صورت 

  .واقعبينانه قضاوت نمايند، به تمجيد بيمورد به اصطالح نقاد ميپردازند
   

 امور اقتصادی تقليد های کورکورانه و بيمورديست که اکثرًا حتی به ۀ افغانی در عرصۀهای جامعيکی از نارسائی 
 تکسی عوايد ۀ نقليۀضرز مبتکرين آن فعاليتها خاتمه می يابد؛ طور مثال زمانيکه چند تنی از طريق خريداری واسط

ی ای خريداری و آنرا به کار اندازند و يا خوبی به دست آوردند، مدتی نميگذرد که همه درصدد ميبرآيند تا موتر تکس
همينکه عده ای از ايجاد فارمهای مرغداری عوايد سرشاری را نصيب شدند، همه در تالش ميشوند تا فارمهای 

 .  مرغداری ايجاد نمايند که درنتيجه هم به خود و هم به مبتکرين امور صدمه وارد مينمايند
همينکه چند . ی افغانستان و داده های فکری آنها ميتوان جستجو نمود روشنفکرۀهمين موضوع را در ميان جامع

صباحی در امور فکری بازار نوشته های در ارتباط با مسايل مربوط به حقوق بشر و ديموکراسی رونق حاصل 
نمود، هرکه قلمی را برداشته و به صورت منطقی و غير منطقی، متخصص و غير متخصص در اين عرصه قلم 

ودند که آهسته آهسته نوشته های در ارتباط با مسايل مربوط به موضعگيريهای قومگرايانه و قوم ستيزانه فرسائی نم
  . جای مسايل ديموکراسی و حقوق بشر را گرفت

شايد بعضی از خوانندگان عزيز اين سطور ادعا نمايند که مسايل مربوط به مرغداری  و داده های فکری ازهم 
ی شايد در يک مقطع خاص زمانی با توجه به شکل گيری اوضاع مربوط کسب اهميت  مشخصۀمتفاوت اند و مسال

نمايد و روشنفکر جامعه خود را مسئول بداند تا در رابطه قلمفرسائي نمايد و اين تنها روشنفکر افغانی نيست بلکه هر 
اله ای به رفع روشنفکری در هر جامعه ای اعم از کشورهای غربی و شرقی مکلف است تا در صورت بروز مس

  . مسئوليت خويش اقدام نمايد
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من با اين ادعا کامًال موافقم؛ ولی فرق عمده ميان اجتماع افغانی و کشور های مترقی در آنست که در اولی نظريات 
غير متخصص تحت نام دفاع از آزادی بيان اقبال نشر ميابند؛ در حاليکه در جوامع مترقی که آنها را به عنوان 

لگوهای ديموکراسی ميشناسند، نه تنها هيچ نظريه ای غير متخصص امکان انتشار را نمی يابد؛ بلکه بزرگترين ا
از جانب ديگر، . ممانعت از انتشار آن هيچ عکس العمل اجتماعی را تحت نام دفاع از آزادی بيان به دنبال ندارد

ثر نويسنده های افغانی در صدد  جوامع مترقی در جستجوی ارزشدهی به حقايق اند و اکۀروشنفکر و نويسند
ارزشدهی و تحميل پذيرش انچه نوشته اند و يا آنچه تصور مينمايند؛ ولو انکه شمه ای از حقيقت در آن انعکاس نيافته 

 سطحی ميتوان ۀباشد و در اين راستا قبل از همه ذهنيت سازی نموده، شرايط را طوری آماده ميسازند که در يک نگا
  . رد باور کردبه آنچه حقيقت ندا

در حاليکه داليلی .  غربی به آن توسل ميجويد، خود نساخته؛ بلکه حقيقتًا در ماحولش واقع ميشوندۀداليلی را که نويسند
بعضی از نويسنده های افغانی که از آنها غرض اثبات ادعای خويش استمداد ميجويند، خود ساخته و يا کامًال ذهنی اند 

  .  برون رفت از آنها را پيشنهاد مينمايند، سهم داشته اندۀيطی که راو يا هم خود در واقعيت شرا
 افغانی مانند بسياری از ۀدر جامع.  موجود ميان سرمايه و قدرت نهفته استۀدليل اين امر نيز در همان رابط

 زمينه کشورهای جهان سوم هنوز قدرت در مقام و نقش سرمايه ساز عمل ميکند؛ بدين مفهوم که دستيابی به قدرت
بناًء عده ای از نويسنده های سايت های مختلف افغانی تا هنوز . ساز تجمع سرمايه ها نزد شخص صاحب قدرت است

ی شکل گيری عناصر فعال موجود در آنرا حفظ نموده اند و با اين شيوه  ديد بازاری نسبت به اجتماع و چگون
ويش جمع نموده، بر اريکه قدرت جلوس نمايند و سرمايه ميخواهند تا به هر ترتيبی، گروهی از افراد را به دور خ

  . اندوزند
 ۀبه صورت عموم نويسنده های دارای ديد بازاری نسبت به اجتماع و عناصر فعال موجود در آن را به دو دست

  . ميتوان تقسيم بندی کردقوم ستيزو قومگرا 
داد که نوشته های آنها فقط بر محور قوم واحدی  نويسندگان قومگرا آنعده از نويسندگانی را ميتوان جا ۀ در زمر
  .بدون آنکه از قوم ديگری به بدی ياد نمايند. ميچرخد

نويسنده های قوم ستيز آنهايی اند که قوم و يا اقوامی را در محور نوشته های خويش قرار داده و از آنها نکوهش 
  .  تعلق دارد تعبير مينمايندنموده، فعاليت های آنها را، به نحوی، بر ضد قومی که خود به آن

يعنی به همانگونه که روزگاری نوشته ها يا بسيار مذهبی بودند و يا بسيار الحادی، امروزه نوشته ها يا بسيار قوم 
.  ستيز اند و يا بسيار قومگرا و در اين ميان، خطرناکترين را نوشته هايی تشکيل ميدهند که قومگرايانه ترين هايند

 قوم واحدی بر ساير اقوام متوطن در ۀ را که ميتوان در عقب اين نوشته ها جستجو کرد، سلطزيرا يگانه هدفی
  .افغانستان است که نقش ساير اقوام در آنها يا ناديده گرفته شده و يا هم بسيار کمرنگ تبارز داده شده است

سر اقتدار تحرير يافته و هدف آنها را، در حاليکه نوشته های قوم ستيزانه اکثرًا در ضديت با قوم واحدی و آنهم قوم بر
  .در کوتاه مدت تسلط و يا برازندگی نقش قومی که نويسنده به آن تعلق دارد، تشکيل ميدهد

 سطور هذا، تا حد توان تالش نموده ام تا خود و نوشته هايم را از ابتال به طاعون قومگرائی و قوم ستيزی در ۀنگارند
 ذبيح اهللا مهديارمامول نايل نيز آمده ام؛ ولی باوجود اينهمه، هموطنی به اسم دکتور امان دارم و خوشبختانه به اين 

 را ضمن تمجيد بعضی از چگونگی تشخيص بهترين کانديد برای پست رياست جمهوری اينجانب تحت عنوان ۀنوشت
قط با ديد قومی و برتری قسمت های آن به باد انتقاد گرفته و در اخير به اين نتيجه رسيده است که گويا اينجانب ف

  !!!من به آن تعلق دارم، آن مضمون را نوشته ام) شايد اشتباه کرده باشند(جوئی قومی که 
  

  کس نبيـــــــــــند مرا چنانکه منم    وه چه بيرنگ و بی نشان که منم
  موالنا جالل الدين محمد بلخی

   
 اينجانب هميشه خود را افغان تصور مينمايم و بدون به اين منظور است کهشايد اشتباه کرده باشند اينکه مينوسم 

شک آنانيکه با اخذ تابعيت کشور ثانی و زندگی در آنجا خود را افغان نه؛ بلکه با اصطالحات مروج و بازارفريب 
د؛ زيرا با امروزمسما مينمايند، نه تنها به افغانستان تعلق ندارند؛ بلکه از اقواميکه در افغنستان زندگی مينمايند بريده ان

افروختن آتش و هيزم کشی های قومی و فرقه ای، همه و بدون استثنا در آتش بدبختی خواهند سوخت و قوميکه 
  .نويسنده خود را به آن متعلق ميداند از آن آتش در امان نخواهد ماند

رينی های يک ملت در آيا اين گروه های قومگرا و قوم ستيز ميدانند و باور دارند که ايشان افتخارات و حماسه آف
برابر بزرگرين قدرت عصر را، با موضعگيريهای قومی و منطقه ای طوری به نابودی ميکشند که نسلهای بعدی با 

  سرافگندگی هيچ تصويری مثبتی از اجداد خويش نداشته باشند؟
زمين ميليونها چه  يی دارد که تصاويرش زينت بخش هر محقل آزاديخواهيست، افغانستان سرچه گوارااگر ارجنتاين 

هيچ ارجنتاينی ای، باوجود ترديد . گواراست که ما خود، با موضعگيريهای منفی، تصوير ناپسند از آنها ارائه داده ايم
  .در مورد شخصيت چه گوارا، هيچ حرفی را که به شخصيت او در عرصه بين المللی صدمه وارد نمايد، نمينويسد
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 صحت طفل، از زبان يکی از اقارب ايشان که به صفت ترجمان ۀ شفااخانمحترم محمد عظيم بختيار، رئيس سابق
زبان روسی با قطار روسها به يکی از واليات افغانستان سفر داشته حکايت مينمود که در مسير راه قطار مذکور 

 عساکر ارتش  روسها را به آتش کشيد و خود در اثر تيراندازیۀ نقليۀجوان مجاهدی از زير ُپلی بيرون جهيده و واسط
پس از فرمان جنرال روسی مبنی بر تالشی جسد آن شهيد، جز توده های نان قاق که آن . سرخ جام شهادت نوشيد

جنرال روسی بدون درنگ به يکی از افرادش . مجاهد از آن تغذيه مينموده است چيز ديگری از نزد آن شهيد نيافتند
سر نمودن کاله، در پای آن شهيد ايستاده و به او به رسم نظامی سالم دستور ميدهد تا کالهش راه بياورند و او پس  از 

کرده به افراد خويش هدايت ميدهد تا هرکدام به آن شهيد تعظيم نموده، بدانند که ملتهای قهرمان چنين برای سرزمين 
  .خويش مييجنگند

ا ندانسته آنرا به تمسخر ميگيريم چنين است شهامت و حماسه آفرينی يک ملت که دشمن را به احترام واداشته ولی م
آيا روشنفکری يعنی توهين به جهاد و حماسه . وبه صورت مستقيم و يا غير مستقيم به جهاد يک ملت توهين مينمائيم

  آفرينانيکه از قوم ما نيستند و يا به نحوی آنان را از خود نميدانيم؟ 
  نخير،

نست آن مجاهد در برابرش ميجنگد، به او و حقانيت راهيکه روشنفکر آنست که همچون جنرال روسی، باوجويکه ميدا
  .او در پيش گرفته بود، تعظيم ميکند

   
شرم و ننگ است که به استناد ) که اولويتها را بهتر و بيشتر از عوام درک نموده و مشخص مينمايد(برای روشنفکر 

ير و داکتر را که در برابر کارنامه های ملی  تحصيلی، بکارگيری القاب انجنۀعدم تعقيب متواتر چهار يا پنجسال دور
 . و وطنی بسياری از شخصيت های جهادی خيره گی مينمايند، به باد استهزاء گيرد

يکی از داليلی استعفای اينجانب از پست کميشنر بورد تعيينات کميسيون اصالحات اداری و خدمات ملکی را رد 
  .بوعاتی آن کميسيون تشکيل ميدهدتقاضای جناب رزاق مأمون در پست رياست دفتر مط

برای من که اصًال آقای مأمون را مالقات نکرده بودم ولی توانائی ها و استعداد ايشان را نسبت به بسياری از 
ژورناليستان و قلم بدستان کشور ترجيح ميدهم، خيلی دشوار بود تا افراد ديگری را به عوض ايشان در پست متذکره 

 را در جلساتيکه با مشاورين بانک جهانی معلومات و توانائی بکارگيری معلوماتن علت بحث انتخاب نمايم و به همي
  .داشتيم آغاز نمودم که با موضعگيری غير علمی سايرين مواجه شد

آيا عدم اسناد تحصيلی که اکثرًا هم جعلی ترتيب شده اند ميتواند توانائی آقای مأمون را در امور ژورناليستی زير 
سؤال قرار دهد؟ او اگر بخاطر آزادی وطنش در زندان افتاده و امکان پيگيری تحصيالتش را از او سلب نموده اند، 

صيلی به خدمت مردم و وطنش شتافته و در همان سلول زندان نيز حد اقل برای آرمان به مراتب واالتر از اخذ سند تح
  .خود را برای اهدافيکه پس از رهائی از طريق ژورناليسم تعقيب مينموده است آماده ساخته است

آيا اينهمه منتقدين گاهی از خود پرسيده اند مفهوم اعطای ديپلوم های افتخاری عاليترين مؤسسات علمی برای بعضی 
  هائيکه بخاطر وطن و بشريت رزميده اند چيست؟از شخصيت 

 علمی و تحصليست که چنين شخصيتی را در ۀاينکه گفته ميشود افتخاری، اين افتخار در حقيقت نصيب آن مؤسس
  .جمع فارغين خويش به حساب ميآورد

  
ها، تنويرها و نيکزادها و از احمدشاه مسعود، گلبدين حکمتيار، کلکانی، کاظمی، مارشال فهيم، داکتر عبداهللا، تا مأمون

 اين سرزمين اند که کارنامه های دوران جهاد آنها صدها مراتبه از اسناد تحصيلی که صرفًا ۀميليونها مجاهد پابرهن
  .معلومات انتخابی را به خورد محصل ميدهند ارزشمندتر است

ه مثابه عاليترين اولويت ديده و در اگر ميخواهيم که نسلهای فردای ما به استقالل و دفاع از تماميت ارضی کشور ب
 وطنی خويش را اداء نمايند بايد با قدردانی از کارنامه های آزاديخواهان و بدون ترجيح ۀصورت لزوم دين و وجيب

يکی و مذمت ديگری به اينهمه منتقدين بايد بفهمانيم که در زمان اشغال مستقيم سرزمينها، رسالت ملی دفاع از خاک 
 ميگيرد و نتايج حاصله از مبارزه در برابر اشغالگران و متعرضين صدها مراتبه بيش از اخذ ديپلوم در اولويت قرار

زيرا آنها از اهم ترين حقوق خويش .  تحصيلی ارزشمندتر است و اصًال ايندو باهم قابل مقايسه نيستندۀيک مؤسس
وير يک ملت قهرمان را ارائه دهند و ما به بريده اند تا با مقاومت در برابر بزرگترين قدرت عصر از من و شما تص

  . آن افتخار نمائيم
آنانيکه بخاطر ادای دين وطنی مغاره ها را بر کسب معلوماتيکه متضمن منافع اشغالگران است ترجيح داده اند، 

  .هزاران مرتبه از آنانيکه به کسب معلومات گمراه کننده ادامه داده اند، آگاه تر اند
ان جهاد و حکمتيار ، اسمعيل خان و جالل الدين حقانی زمان جهاد و شخصيت های بعد از ختم احمد شاه مسعود زم

جهاد آنها را بايد جدا ازهم مطالعه نموده دانست که انتقاد های بازاری از عملکردهای پس از جهاد آنها به شخصيت 
  . واالی جهادی آنها صدمه ميرساند

در کنار آن اين . ره ارتش سرخ را به آن واداشت تا افغانستان را ترک گويدهمه ميدانيم که پايمردی مجاهدين باالخ
حقيقت تلخ را نيز بايد پذيرفت که روسها در همکاری با کشورهای غربی که از اوجگيری نهضت های اسالمی در 
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 تحت هراس بودند، در جنگ روانی نا ملموس سالهای بعد از خروج عساکر شوروی از افغانستان تا سقوط رژيم
   .    داکتر نجيب بر مجاهدين پيروز شدندۀادار

 ۀچهار سال بعد از خروج عساکر اجنبی توأم بود با خواب ها و خياالت رهبران جهادی مبنی بر جلوس بر اريک
 زدو بند های پشت پرده حتی با دشمن شکست خورده را آماده نموده مالک های قومی و ۀگذشت هر روز زمين. قدرت

تا حديکه دشمنان ديروز جهاد را تا سطح مشاورين در جنگهای کابل .  جانشين مالک دينی و وطنی نمودمنطقه ای را
  . کمونيستی در همکاری با افراطی ترين شاخه های جهادی، تحت نام طالب ظهور نمودۀارتقا داد و افرطی ترين شاخ

 شد، پيروزی دشمن مشترک تضمين هرگاه تفاوتها ميان نهضت های مختلف با اهداف مشترک به خصومت تبديل
  .  ميشود

  . دشنام را فراهم آوردۀ تفاوتهای حزبی و فکری نبايد موجبات افتراء، بهتان و حوال
زمانيکه ويدئوی رقص خانم پاکستانی را در يوتيوپ که بنام خانم رئيس جمهور افغانستان نشر شده است مالحظه 

م که هيچ افغانی صاحب غيرت افغانی ای به خود اين اجازه را نميدهد نمودم به مرتب آن لعنت فرستادم و باخود گفت
تا با مسايل سياسی چنين بازاری برخورد نمايد، شايد اين کار يکی از اتباع کشورهای همسايه باشد؛ زيرا هر افغان 

بی عزتی به دفاع از خانم رئيس دولتش و سايرخانم های افغان را رسالت خويش ميداند و بی عزتی به اوشان را 
  .خويش تلقی مينمايد

آين مطلب به مفهوم پذيرش بی قيد و شرط مجاهدين در پست های دولتی نيست، آنچه جهاد فی سبيل اهللا را تحت سؤال 
 آن ۀقرار ميدهد، بلکه خواستيست مبنی بر ترجيح اعتماد پست های دولتی به آنعده از مجاهدينيکه ميتوانند از عهد

  . دای دين بزرگ وطنی نتوانسته اند در رشته های مربوطه اسناد مؤسسات عالی را حاصل نمايندبرآيند مگر بنا به ا
 ديگری داکتر عبداهللا راخاين به شهيد مسعود و آرمانهای جهاد معرفی نموده و به ۀجناب دکتور ذبيح اهللا طی نوشت

سعود از نامزدی داکتر عبداهللا در شخصيت او تاخته است و لی غاقل ازاينکه اکثريت دوستان و نزديکان شهيد م
جناب داکتر ذبيح اهللا که با بلندگويی های بيش از حد در حق احمدشاه مسعود، . انتخابات آينده حمايت نموده اند

بزرگترين ضربه را به شخصيت او وارد مينمايند، در مورد داکتر عبداهللا تلويحًا مسعود را شخص نادانی معرفی 
اينهمه سالها که هردو در کنارهم به مبارزه ادامه داده اند، نتوانسته است داکتر عبداهللا را مينمايند که در جريان 

مگر جناب دکتور ذبيح اهللا که خود در خارج از کشور زندگی مينمايند توانسته اند داکتر عبداهللا را بيشتر از . بشناسد
  .مسعود بشناسند

که جناب داکتر عبداهللا شيرين ترين ايام زندگی اش را در دشوارترين اين در حاليست که همه ميدانند و اقرار ميدارند 
  .شرايط در سنگريکه مسعود به آن قومانده ميکرد مانده است

  
چگونگی تشخيص بهترين کانديد برای پست محترم داکتر ذبيح اهللا مهديار در رابطه به سطوريکه تحت عنوان 

 :منتشر شده است ميفرمايند رياست جمهوری 
  
 عزيز ما در ارتباط  به مقوله ها امنيت و جيوبولوتيك و  سياست مولتى محور افغانستان در عرصه خارجى با اما

وجود فهم درست نبست به فكت هاى عينى و شواهد موجود عمدا به نفع نظم حاآم برجهان جهت گيرى آرده و آشور 
تى مربوط به سيا، وزارت دفاع و خارجه  بين ملل را بسان مؤسسات تحقيقا-هاى طالب عدالت در روابط جهانى

امريكا خط آشى آرده و عمدا آنها را با وجود در بيش گيرى سياست تنش زداى و مشارآت فعال در بستر سازى در 
آشور ، دشمن و بر هم زننده ثبات نا موجود در آشور قلمداد نموده است  آه اين ديد بيشتر بيش از اينكه ناشى از  

د ناشى از جهت آيرى ايدئولوجيك، قومى و زبانى نويسنده است،  خبط ديگر نويسنده در ارتباط به تحقيقات علمى باش
ترسيم تصوير معينى از ضرورت اشد وجود بين المللى در آشور بدون ارايه جشم اندازى زمانى براى به اآمال 

 سال وجود حاميان ما آنها به  ٧طى رسيدن مهام استراتيجك اين وجود است، او به اين سوال عمدا نبرداخته است آه 
  آدام يكى از اهداف اعالن شده خود دست يافته اند و اآر نيافته اند جرا؟

 ۀآنچه بيش از هر چيزی در روابط ميان مستضعفين و مستکبرين کسب اهميت مينمايد اهداف پنهان و نا اعالن شد
 ۀ اوباما و تسريع روند تطبيق طرح خاورميان،زيهتجزيه و ضد تجاستکبار است که صاحب اين قلم طی مقاالتی چون 

پرداختن به .  و غيره به آن پرداخته امناتو سه مراتبه ضعفتر از نيروهای محلی ، تمثيل ضعف و اشتباه، بزرگ
مسايل مربوط به عدم دستيابی نيروهای بين المللی به اهداف اعالن شده و عوامل آن در مضمونی تحت عنوان 

 کنه و گوسفند است که امروزه تنها ۀترين کانديد برای پست رياست جمهوری يادآور همان لطيفچگونگی تشخيص به
  .قومگرايان و قوم ستيزان به آن شيوه توسل ميجويند

   
 کشورهای منطقه مربوط ميشود بايد گفت که از يکسو هرملت حق دارد تا منافع ملی خويش را خط کشیاما آنچه به 

هدف .  همسايگان همزبان و همکيش خود ـ ترجيح داده اين حق را برای خويش محفوظ داردبر منافع سايرين ـ ولو
صاحب اين قلم تقبيح آنعده سياستهای نيست که همسايه های ما در افغانستان تعقيب و در نهايت به تضمين منافع ايشان 

ه افغانستان امروزه را با عين ميانجامد؛ بلکه هشداريست به افغانهای عزيز که هنوز در گذشته ها زندگی نمود
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از سوی ديگر . توانمندی های زمان شهيد محمد داوود تصور مينمايند و همسايه های مارا در زمان قبل از آن شهيد
بايد اين حقيقت تلخ را پذيرفت که افغانستان بدون همکاری دوستان بين المللی خويش دوباره به ميدان تنازع منافع 

تجربه نشان داده است و افغانها فراموش نخواهند کرد که در . رديده و در آتش خواهد سوختهمسايه های ها مبدل گ
دوران حاکميت مجاهدين همسايگان ما چگونه  با مداخالت علنی و پنهان خويش يکی از جناح های درگير را مورد 

مداخالتيکه فقط . تعقيب نمودندحمايت قرار دادند و آتش جنگ در افغانستان را شعله ور نگهداشته، اهداف خويش را 
 . باحضور نيرو های بين المللی پايان يافت

  
  چون دوست دشمن است شکايت کجا بريم    از دشمنان برند شکـــــــــــايت به دوستان 

  شيخ سعدی
  

  :جناب مهديار در جای ديگری فرموده اند 
لمات و بيشنهادات به ظاهر سودمند در حقيقت از يك نويسنده با وجود بنهان آردن اهداف و آفتمان مقاله در لفافه آ  

فرايند الناسيون شده نماينده آى مى آند آه مى خواهد با سياه و سفيد نشان دهى و خلط او راق در حقيقت  بلند آوى 
تريبوند قدرت و انحصار گرا ها باشد ترس از  برنامه هاى  همه آرا و عدالت محور جيزى جز تبين جسبيدن به آنه 

درت در تبانى به تدخل خارجى وجهل و ثقافت انتقام محور داخلى جيزى ديكرى را به ارمغان نخواهد آورد تجربه ق
هاى تلخ آذشته ثابت ساخته است آه انحصار گراى هاى تحت پوشش حمايت   از وحدت ملى، سلطة مرآزى و 

 سياه انديشى قومى طالبانى را منتج حاآميت قوى جيزى جز تجربه آمونست ها احزاب سكتاريست و فاشيست منش  و
نشد ،اگر همان راه اشتباه را بار ديكر مى خواهند در محور حمايت نظم جهانى دوبار   زنده و وفق منظومه آن امور 
را سامان دهند در اين انتظار بايد بود آه ما به فرو رفته آى هاى ديگر اجتماعى دچار خواهيم شد  و نتيجه نهاى جز 

 .ازه اجتماعى  آشورى بنام افغانستان جيزى ديگرى نخواهد بودسكليدن شير
شايان تذکر ميدانم که يکی از اهداف پنهان و اعالن ناشده استکبار که عمًال به آن نايل آمده است همين موضعگيری 

ری بنام  کشوۀجناب داکتر ذبيح اهللا در ارتباط با وحدت ملی و سلطه و حاکميت مرکزيست که خود به سکليدن شيراز
  .افغانستان خواهد انجاميد

اين فكت ها سواالت اند آه  وجدان اين نويسنده هاى الينه شده را آه فقط برا ...برای جناب سيد ذبيح اهللا که با نوشتين 
ى توجيه وجود تعفن حتى دست به طى لفافه نمودن الفاظ و بيان آويا بعضى حقايق براى اغفال خوانندها وداشته  است 

 تا حدی از خط قرمز عفت کالم بيرون تاخته اند، ميخواهم تاکيد نمايم که اينگونه برچسپ برسش مى آيرندرا به 
  . زدنها ها اساس منطقی ندارند و نبايد باطل را با جمالت زيبا و فريبنده آراست

  
  جناب محترم مهديار،
د و زمان درازی را برای زندگی در پيش  تصوير شما ميتوان استنباط کرد، هنوز جوان خونگرميۀ طوريکه از مشاهد

دوستانه، برادرانه و وطندارانه  آرزو دارم تا زمان را درخدمت بيان حقايق بکار گيريد نه در جهت بهتان . رو داريد
  .های بهت انگيز

   
  و قل جاءالحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا

.  
  
  
  
  
 
 
 
  


