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  م٢٠٠٧جون،                  سيدهاشم سديد

  "چه بايد کرد؟" 
  

جز مکدر ساختن  کهموهن و بحث هائی قيل و قال و کشاندن مسايل به دايره بگو مگو های تند و گاه  از هياهو واگر 
 مختصر فرصتی دست  دهد و به وضعيت ،بار نخواهد آورده  و عميق ساختن دشمنی ها ثمر ديگری  ببيشتر فضآ
 نظر هستيم، مهلکه بن بست وکه در صدد يافتن  راهی برای بيرون رفت از اين هائيور، بعنوان انسان کنونی کش

 به اشکال بسيار سو چندين دهه بدين  ازخواهيم بود کهتآسف باری  بصورت شفاف  شاهد وضعيتی گذرای بيافگنيم،
با هزار ها نوع تلخکامی و مصيبت روبرو  و مردم ما راده ـــ کرانه  کشور را در نوردي کرانه تا از درد آور آن

  . استنموده
ها  و قتل عامتارـ گش و جنگرنج و فقر و آوارگی و(  ها و تلخکامی ها همه مصيبتنوشتن اين واقعيت که عاملين اين

  ۀ و کارمندان باال رتبحاکمان )و ويرانيها و زورگوئی وغصب اموال و دارائيهای مردم و ده ها نوع فساد ديگر
موکراتيک و اقتدارگرای يد  سرکوبگر، غير قصاب صفت،های  رژيم احزاب و حزبی اداری ـ  سياسی ـ  امی ـنظ
سقوط   بالترتيب بعد از بودند که اسـتيالی خويش را دينی مطلق گرای و  و نظام های قرون اوسطائی  و پرچمخلق

بنياد اربرد  ک راه و از ويرانگر  ایـه جنگ  براه انداختن( معمولغير  تحميلی و با شيوه هایحکومت داکتر نجيب
 و بر گرده مردم سوار شدند، مودند ن مقرر کشور بر) ترور وشیـک آدمهای  و نظامی و باند  خشن امنيتیهای 

 واقعيت تکه های اين. ها، پوشيده نيست لخکاميها و مصيبتحرفيست که بر هيچ انسانی، حتی به عاملين اين همه ت
يک تحليل روان شناسانه و دراما  .های جانکاه اين ملت دردمند را بوجود مييآوردرنج يت بزرگ و هستند که واقعها

  تا حدودی زيادی،با وجود درست بودن آن يت امر،در واقع  نتيجه گيری اين که شد  جامعه شناسانه متوجه خواهيم 
   همين گونه اگر با مسئله بر.ودـ پنداشته ش ما دليل  تلخگامی های مردماسی ترينـ و استواند بعنوان بنيادی ترين ینم

 چيزی يم که هر چيزی از وجود چيزی ديگری بوجود مييآيد و با نبود آن چيزـ فلسفی کنيم، به اين نتيجه ميرسدخور
  . به قولی ازکوزه همان تراود که درآن باشد   يا.معلولهمان رابطه علت و وجود آن بوجود آمده از بين ميرود؛که از 

    :اين زمينه توضيح الزم استمی بيشتردرک
چماق بدست رو های ـ ني  رژيم های مطلق گرا سلطه خويش را  با سر کوب مردم  بوســيله احزاب ودرست است که

با  يا  وپوليس و ارتش نيروهای با توظيف    يا آدمکش باند هایسرکوب  و ترور و  تهديد،  گروه های م،مهاجو 
 علت اساسی اما  دارند، می متکی و مقرر با تظاهر و دروغ و حيله گریجامعه   دينی ـ فرهنگیاستفاده از باور های

ی ها  باند ها و احزاب و باالخره نظامدن اين گروه ها وـقدرت رسيقوی شدن و ب آمدن، کسب اعتبار،و بنيادی بوجود 
ساختار، رشد و (   جمعيت شناسانه و بررسی را با يک تحليلنده در پی  ايجاد قدرت مطلقه خويش هستسرک خود

گيرنده تمام جوانب و ويژگی های جامع و که در بر) تحول فکری شان د وـتحول جمعيت های انسانی با  ساختار، رش
  اکثريت و انفعال پذيرش  تنها می توان در ،باشد نتايج عملی آن می يک جامعه و  روانی اعمال مردم  فکری ـکامل

  وجوده  ب سبب   و مطلق گرا زده ايديولوژی گر  سرکوبن در برابر جريان های سياسی ـمکيت با    کهخاموش مردم
های فکری ـ سياسی اين نوع جريان  منتقدان و مخالفينسستی  جبن وو سواز يک ندميشو احزاب و نظامهاآمدن اين 

ما را که  ، جستجو نمودازسوی ديگر غيرقانونی کوبگر و  و سر  پوليسیتوتاليتير های نظام  ياآزادی کش و اقتدارگرا
بقول  (  و نه به جانب اين آدم نماهای حيوان صفتها درازکنيم به جانب آندر قدم اول انگشـت انتقادبر آن ميدارد تا 
  . و ظاهرًا سياستمداران ) بی وجدانيکی از دوستان

 و ها را مرورآمدن آن  بوجود  روندکه تاريخ و ، بقآ و تداوم حاکميت های سرکوبگر و مطلق گرا تا جائیاستقرار
يا  بی ارادگیيا از بی عالقگی به سرنوشت خود يا از  از تنبلیکه دارد  یمردم نزديک باپيوند بسيار کنيم  می مطالعه

 دسته ها يا احزاب اعمال ا وخواسته ه دربرابر و يا بخاطرمنافع خصوصی خودفکری  گسيختگی يا ازازسستی 
ليت سنگينی را ؤو و نقش و مسميکنند اختيارموضع انفعالیهای مطلق گرا تبديل ميشوند  کومتها به حسياسيی که بعد
ه مند،  عوام فريب، بيکفايت، عقد رهبرانکه مجذوبـ بويژه آن هائي ؛ خويش دارند جدی نميگيرند و خاککه در برابر

 ها و جنايات شانمه کثافت کاريوجود ه باها را پاک و منزه دانسته،  و آن؛اين احزاب ميشوندپيشه  خود محور و جنايت
 آمال قبله  و؛ند تبديل می کن خدايان روی زمين به و باال ميبرندمعنوی سياسی ـ اداری و مقامات عالیبه آن ها را

   .ها ميپردازند به تائيد آن ند وـده خويش قرارمی
 خاص از نظام اقتدارگرا هستند بدون پرواضح است که احزاب سياسی با انديشه های سرکوبگر که در پی ايجاد نوع

تی و سياسی ـ فرهنگی به يکباره و صاعقه بارسکان کشتی قدرت را به دست نمی گيرند و داشتن سابقه مبارزا
ت يافتن به قدرت و تحکيم سلطه افتـدارگـرايانه ـتا دس.  تفکرات سياسی  ـ  فرهنگی شان  را  رسميت نمی بخشند

 اريکه و  تکيه زدن  بر احـل گوناگونی را ازبسـته شــدن نطفه حزب تــا رسيدن به قدرت مر خويـش اين احزاب بايـد
 جلو اينها .دنبه پيش برو د ون طی کن و رسميت بخشيدن تفکرات دينی يا سياسی شان و در آميختن آن با دولتحاکميت
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 به قدرت رسيدن آن ها است، اگر و مناسب ترين وقت جلوگيری از  اگردرهمين مراحل گرفته نشـود، که درست ترين
   :  آن ميگردد؛ تا جائيکها مشکل تر از زمان پيدايشهجلوگيری کارکار از کار نگذرد، ميتوانيم بگوئيـم که 

نجيره ی  ز بابه قدرت رسيدن اين نوع احزاب وتشکيل رژيمهای اقتدارگرا وسرکوبگرحاکمان اين نوع از حکومات
ابزار های و با ـ و از يک س مسلح خويش را بوجود مييآورندمبلغان مسلح و غيرو هواداران، سرسپردگان قوی از 
 و  ا تهديدبسوی و از)  پوليس و ارتش و قضآ و بازداشت و زندان و شـکنجه و اعدام ( دولتی  سرکوب گوناگون

 اجير ان حرفوی بوسيله زور گويان اوباش و آدمکش ...وشخصيت ب و افترا و ترور پخش اکاذي تخويف و ترور و يا
های  ها و رقابت فعاليت ـارکت مردم دراز حضور و مش  مسلط  دولت يگانه و با استفاده از مطبوعات يا وشخوي
 ظالمانه و افتدارگرا و ایبا نظام ها حرکت های اعتراضی و يا مخالفت ي  ...  ياسی تبليغاتی و فرهنگی و انتخابی وـس

  بيدارخواب غفلت ها را ازوئی های نظام آنرجنايات و استبداد و تک و فساداينک موکراتيک که يدغير سر کوب گر و
   . موانع ايجاد ميکنند ،فاسد و جنايت پيشه شده اند  نسبت به اين افراد مورد شان  بی ساخته و متوجه اعتماد های

 چهرهبه قدرت برسند و  که در جريان مبارزات سياسی  اين احزاب،  قبل از اين که اين احزابعامه مردم خوش باور
 و اين داعيان راه حق، معنويت  مجذوب وشيفته رهبران اين احزاب،چنان های زشت و واقعی شان برمال شود،

 تابناک و  آزاد از ماديات و هواپرستی و لذتگرائی، دارای احساسات پاک و عواطف آسمانی و انديشه هایانسانيت،
رايط ـ الش الفضايل وجامع الکماالت و جامع را جامعها   آن گردند ومی ملکوتی، خداشناسی و ربانيت اين ربانی ها

خدای  رابر قيام در ب آن ها را به مثابه ترين حرف در برابرکوچک و اعطا ميکنندها  به آنمقام نيمه خدائی تهـدانس
 مخلوق  مفاسد رهبران و جنايات وشرارت ها  عملی از و ا و با تجربه عينی ه  آنيدنـقدرت رسه با ب  ميدانند،يکتا
 بينند میان فرو ميغلطند وو اعتماد ش کاخهای بلورين و زيبای اعتبار  و آن گاهی که مزحوم واقع ميشوند، شانخود
ها   که آن،علی صفتان، عمروتاريکی گورن کوتاه دست، خداباوران ترسان ازپرهيزگارا ه اين رهروان راه الهی،ک

،  که پنداشته ميشدچنان خصايل نيکويی برخوردار نبودند مجذوب ميداشت، ازرا چنان شيفته خويش ساخته بود و 
تند؛ و خود گرفتار ـ هس اليشمل و ال يحسب آنها از فتنه گری و زشتی و پستیکه ذات و صفات بلکه هيوال های بودند

    !چه بايد کرد؟ خود کرده را نه درديست و نه دوای.  اين هيوال
حاميـان ظاهری حکومت های مطلقه از سه گروه تشکيل ...  : "جسته غرب ميگويداسپونر يکی از متفکرين بر

 و حکومت را وسليه کسب فدرت و  نادرست که طبقه نسبتاً  فعال و پرشماری را تشکيل ميدهند نخست افراد :  ميشود
دهند و چنين  ل میهای خود ميدانند، دوم فريب خوردگان خوش باوری که گروه وسيعی را تشکيو جاه طلبي سودجوئی
 انانيکه  کنند که در آن آزاد اند و حقوق برابربا ديگران دارند و سوم کومتی زندگی میـکنند که در ح تصور می

ردن منافع شخصی خويش برای تحول بانی کصاوت حکومت به طور جدی حاضربه قرباوجود آگاهی از شرارت و ق
وه ديگری را بايد به سه گروه که اسپونرمشخص ساخته ربه نظرنگارنده اين سطور يک گ."(نيستند گونیدگرو

  در برابر تطميع حاکمان جبار بيشرمانه سر فرو آورده ادای احترام می کنند،  کهآنهائی را.  را گروه چهارمبيافزائيم؛
  .) ظالم را ميبندندگران  ستمگر و کمر خدمت بيداداين حيوان صفتان   حرام از خوان مردارۀو با لقم
 در برابر قدرت طلبانور ـ از مردم  يک کشۀ توج فعال بودن يا تمکين  اکثريت قابلحال سکوت و غيربه هر

 موجب از دست سر، زورگو وغيرمسئول شده حاکمان خود چنين  آمدن  بوجودکه زمينه ديکتاتور استاقتدارگرا و
 ازال ادامه يابد پروسه اين بيداد و ستم  مردم ميگردد و هر قدر اين سکوت و بی تفاوتی و انفعرفتن آزادی ها و حقوق

کشورما همين  چنانچه در  طوالنی و طوالنی ترخواهد شد؛ ،ديگر کامی از سوی  يک سو و رنج و مصيبت و تلخ
  . حالت باعث تدوام قدرت کجروان جنايت پيشه گرديده است

قصيرنيستند، اما ضعف فکری يا خوشباوری با توضيح مطالب وداليل باال دقيقًا مردم ما دربوجود آمدن اين غايله بی ت
های شيطانان خارجی  و شيطان " ی شيطانیبازيها" يا سستی و کمبود و نبود درک و شناخت الزم ازقضايا يا از

 مردم استفاده  و اعتماد قلبی و خوشباوری خوش که از گناهی آنانی بی دليلی بر چهره يا انسان نمايان هزار داخلی
 مسلمانان عدالت اسالمی، مسئوليت چه را که آن   وباالخره  انسانگرائی مارکسيزم مارکســيت ها .ميکنند، نميشود

 و حق ری و معنويت اسالمسفه زهد و اخالق و آزادگی و سبکبالی و سبکساـ فل،المیدينی، محرمات، حقوق بشر اس
  نيز  به قول خود شان حتی که حرف های هستند، زنند آن حرف مي  از  و  پيکير خوانند  میمردم  و حق خدا

 خدای عادل  اوامررابرب در  اينها را و مارکسبرابر اخالق و عاطفه و انسانيت   در يآفريند و آن ها رامسئوليت مي
ی   پاسخ گوئی ها و مسئوليت هاخود شان و همين تعهد ها و و همين حرف های  .ميدهد قرار پاسخگو  دارای تعهد و
 انگشت انتقاد به سوی مدعيان مارکسـيسـم و  ما را بر آن ميدارد تا هستند کهت و حرف ها همه تعهداناشی از اين

  .الم بلند کنيمــاس
دقيق وجامع   کوتاه  و فرصت کم اصوًال امکان انسجام وطرح همه جانبه و بيان همه داليل و بررسیۀدر يک نوشت

بمثابه حجت سخت مبرهن    برخورد مختصر و فشرده اما با وجود آن با.نيسترـ مهمی ميسۀومانع همچون يک مسئل
اکثريت خاموش و  خنثی يا به قول  نتيجه ميگيريم که قدرت قدرت گرايان فقط برپايه سکوت، رضايت و اطاعت

  .ايجاد و تداوم مييابد"  انسان هائی که ديگر انسان نيستند "  آدورنو 
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 قرارگرفتهمطلقگرايان واپسگرا و فريبکارانه    یايديولوژ و  فرهنگ اکثريت خنثی و خاموشی که غالبًا زير تآثير
 در برابر خود  و  خويش را و مسئوليتهای سياسی و انسـانی وحقوق طبيعی وهويت انسانی ورسالت آزادی بخش
  و رهائی ازاين همه گرفتن حق و آزادی خويش  بيداری و به جای و.  فراموش نموده اند خويشۀمردم و خاک و آيند

  و سرنگون ساختن ستمگران فساد پيشه و بيگانه پرستان نمودن  با به پا خاستن و قيامت و خواری  و اسارت،مذل
ون کجرو سياسي و ، مسلمان نما های بيخدا ساديستمردم آزاران شهوت تشـبب طغيان آ ريختن اشک سناله وعجزوبا

نمونه نشان بدهيد که با يک يا چند کشورخارجی زد بطورتوانيد را نميها  هيچ  کـدام از اين  ( و خائين بمردم  و خاک 
   . ميشوند ) خائنانه  نداشته باشند و بند يا ارتباط

 بدين سو در برابر حاکمان جبار و قهار شان که  محصول دروه های گاه  طوالنی مردم کشور ما با تآسف از قرن ها
بآل کشيده و محتاج و  فقير، ب مانده و ويران، مردمحاکميت يا  زمام داری شان چيزی جز مشقات، مصائب، کشور عق

بيگانه ها همواره .  هستندها و سکوتهاسستی بی تفاوتيها، سهل انگاريها،  ازتجسم روشننميباشد ...  و کشيدهحقارت
 بی پادشاهان خونخوار و عياش و بی تفاوت و  .های ما استفاده نموده اندها و سستيها  و گپ روئيازهمين سهل انگاري

استفاده " خدا جزايش را ميدهد "  خاموشی و فرهنگ مه ار همين سهل انکاری و غفلت وکفايت و روزگذران ما ه
 در برابر خاموشی و بی تفاوتی مردم  در سکوت و علت آن را بايد   اگر امان اهللا ای سقوط  ميکند،.نموده اند

     ...و .  نمود تجوـ جسسرنوشت خود شان 
همين  و مريدان و نوچه پهلوانان آن ها  نيز امروز ازرگ و سياف و محقق و چهار کاله های ديربانی و حکمتيار

 استفاده و از همين گونه تفکرات و اعتقادات ما" و هر چه که رضای خدا بود " برو به من چه" خصلت های منفی يا 
  . و زورگوئی های شان ادامه ميدهند زياده روی های جبارانه و منفیه بهدنمو

و رشد امکانات و آبادی  برخورداری از پيشرفت و ترقی و رفاه و ل نوين از مراحيکه جهانمردم ما يک بار به
با ميزانهای تازه و و  روز را هر  ... صنعت و تکنولوژی  و قتصادی  وابهزيستی اجتماعی و بهزيستی فرهنگی و 

سرعت شگفت  ارا ب تآسفانه روند معکوس اين جريان م،  و به کشور خود که تجربه ميکندیترتر و حيرت انگيزعالي
آگاه، برخالف مردمان از همين جاست که  . آن طوری که الزم است نگاه نميکنند،ها طی ميکند سوی قهقرابآوری 

بدست افراد  بيسواد  يا کم سواد  و غالبًا فاسد و کار ما   سررشته یهای پيشرفته جهانمتمدن و مسئوليت پذير کشور
رگتر و پيچيده تر و تر و بز کمامتر هرروزمشکالت ما  اگر. پرده می شودـپيشه و خائين به ملت و کشور سجنايت 

  .، نبايد تعجب کنيمگردددردناک تر مي
نميماند و پارلمان ما   حکومت ما به حکومت نمی ماند؛  قضای ما به قضا." خاليق هر چه اليق: " بيجا نگفته اند که 
 اگر چند نفر را استثنآ قرار بدهيد، همه النه دزدان و اشرارقرار گرفته است که ازنام پاک  .به پارلمان نميماند

 واال  ود را در رديف آن انسان هایـمجاهدين راستين و صد ها هزارشهيد استفاده نموده با همه کثافت کاريهای شان خ
زنند، تکفير ميکنند و   قفل میدهن ها  و به ند قدرت تکيه زده اندـ ها بر مسقرار ميدهند و با استفاده از نام آن

مينامند و تکذيب .. .بيشرمانه، بجائيکه سر بر گريبان کنند، ديگران را نا انسان و بی ادب و توطئه کر و خائين و
  درد و حسرت و .سازند گوشهای خويش را بی  غم می وتهديد و تهويل ميکنند و اگر به مراد نرسيدند ميکشند و

  . چيزی نيست که روح پليد اين ها را بشوراند و اين ها را متوجه اعمال بزهکارانه شان کندفرياد مردم
د تا يکش به آتش دــوزد چگونه معلوم خواهد شـ وقتی اين شهر ميس که ببيند برای اين  شهر روم را فقط  کهنرون

ه  متوجه نتايج اعمال جنون آميز و هيچ گا ديوانگان خون آشام و ويرانگر.ه است بودآخرعمر نگفت که کارش اشتباه
  .حيوانی خويش نميشوند

اين ها بر خالف انسـان های متعالی، انسانگرا، کل گرا و مسئوليت پذير که همه هم و غم و دغدغه های شان، در 
محدوده کوچک اجتماع و مردم و خاک و کشورشان و در محدوده بزرگتر بشريت و جهان در کليت آن است دارای 

و صد ها نوع فرومايگی  ای نفرت انگيزی خود پسندی، خودگرائی، جز گرائی، مسئوليت گريزیخصلت ه
ان های متعالی سکون و آسايش و دوستی و عشق و مدارا و تفاهم و صلح ـه و کار انسـاگر محصول انديش. ديگرهستند

 در ن فضای سالم و انسانیهمگانی و بوجود آورد تی و پيشرفت و بهروزی و رفاهـو تعاون و همکاری و  همزيس
کار انسان های فرومايه و نا انسان، مانند سياف و ربانی و محقق  جهان باشد، محصول وسيع تر درۀکشور و در گستر

 خصومت ،  جز خود گرائی، خود محوری، آشوب و فتنه، بحران، تندخوئی و بد انديشی  و... و حکمتيار وو مال عمر
  . چيزی ديگری نخواهد بود مردم بينوابدری ی و فقر و درو نفاق و جنگ و تباهی و ويران

اين ها، چه اينهائی که در افغانستان هستند و چه آنانيکه در آغوش پاکستان خوش خراميده اند، هيچکدام خواهان پايان 
وجود تنش، تنها و تنها در   زيرا تداوم زندگی زالو وار، آمرانه و طفيلی شان.دشمنی و نفاق و بحران و جنگ نيستند

 پايان تشنج و تنش و بحران و جنگ يعنی پايان عمر نکبت بار اين فرومايگان  . بحران و جنگ ميسر استتشنج،
  !جنايت پيشه

خوشه چين ها . "  باد شد و باران شد و خدا مراد خوشه چين را داد: "  مثلی است در زبان فارسی که می گويند
ا چيدن محصوالت سر ـبًا کوچی ها  بودند  که بعد  از درو کشتزار ها يمعموالً مردمان بی بضاعت و نادار، غال
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و اگـر باد يا باران ميشد و در نتيجه باد . ، جمع مينمودندميماند و يا آن چه به زمين ميريختچه بجا و باقی  آن درختی
  ...و باران مقدار بيشتری از حاصالت سر درختی يا جو و گندم و جوار و 

  . بيشتر جمع مينمودندۀخوشه چين ها نتيجتًا با رضايت خاطر مزيد ميوه يا غل ،به زمين ميريخت
کوتاه سخن اينکه سوال اين نيست که مصيبت های ما از کجا منشآ ميگيرند و عامل يا عاملين شوربختی های ما کيها 

ان و خالن يا پيروان بی اين مسـئله بمانند آفتاب روشن است و فکر نکنم که کسی به استثنای کوران و کر.  هستند
  آری، چه بايد کرد؟: وجدان اين جنايت کاران نداند که کيهاما را به اين خاک سيه نشانده اند؛ بلکه سوال اين است که 

  چه بايد کرد؟
  : به نظر نويسنده اين نوشته سه کار بايد کرد

ار روشـنفکری  در کن  نموده  رنجه دم ق ی به عرصه عمل روشـنفکر از برج عاج روشنفکر افغانی بايددر قدم اول 
پيش پيچيده شده مانند سنت امکانات کشورو نه با نسـخه های ازدرک شرايط و با کند و روشنگری را به تنحله ی
اشت زمان و تحول و تکامل و  بدون در نظر دنسل نسل اندراری راـرفت خوی، عادت، آيين يا، آنانيکه دينیگرايان
ها،  کردن مردم، بدون تحريک  آن به بيدار،آورند  و بجا می منتقل مينمايندرن اندر قرن قو شرايط  جديد  تغيير

    .بپردازند
وجود داشته  از جوانی تا پيری گسست های بزرگ  اگر در انديشه ها و تفکرات و تفسير های متفکرين و انديشمندان

  بعد از بيشتر از يک و نيم  گوناگونشرايطعمل و دردر و شيوه های انطباق آنها ميتواند در اين انديشه هاچطورباشد، 
  بزرگيآيد؟ مگر هميـن متفکرين و انديشمندان ن  باشد و گسست های بوجود داشته پيوستی وجود   هنوز هم قرن

بار  هر...   هستيم   روبرو  تازه ای ور و شوق هایـ و ش جديد  در هر مقطع با  نيرو های : " گفتند نبودند که می
 ی ازپيش آنرا پيش بينی نکرده است ازتئوري سبات آن نيروهای جديدی که هيچاانی کردن منـی تغيير جامعه و انسبرا

      ؟ ."مييآوردژرف ترين اعماق جامعه سربر
ده در يک دوره ــيه شـته شده، و فرمول های تهـ يک بار و برای هميشه نوشبا نسخه های معنی اين حرف آن است که

د ـنباي ،ول يک جامعه مشخصیـی بوجود آمده در يک مرحله معين از تاريخ تحهابر گرفته از کتابو زمان خاص، 
آگاهی و فرهنگ و اقتصاد و هر سطح ازه ای از تکامل و تحول جوامع،  در و هر مرحلدرهر زمان و هرمکان

   .به جنگ خصم وعوامل عقب ماندگی رفت ،... وسياست و صنعت و پيشرفت
انشمندان، به مقتضای زمان و مکان و بر بنياد تفکرات پايه ای آن دآنست که، بايد نسخه های جديدی برمعنی اين گفته 
  !  نوشتوفق نياز ها

 دارند رهبران گروه های اسالمی همه سال از  درطی اين زنده و ملموسی که مردم کنونی و با تجربه های شرايط  در
در کشور نسبت به  و بيدار ساختن مردم کار روشنفکری و روشنگری کشيده اند بسترها ازدست آنکه  هائیو با رنج
 .دوست هاست  مانند بشرت افراد مستقل محبوبي آن روشن و آشکار نمونه . است تر اعدـمس ی گذشته بسياردوره ها

  .بايد از اين فرصت استفاده نمود
. مثبت عامل يا عوامل) ٢وامل منفی؛  يا ععامل) ١: د دو عامل تآثيرگذار استهر تغييری که بوقوع ميپيونددر

خود به خود مردم را از  و خود کام به مثابه عوامل منفی تغيير جانيان فاسد چرکين و ننگين و جنايت بار هایهکارنام
   .تفکرات و منويات شان منزجر نموده است آن ها و از

 هم  و ريب کردن و حسادتک ديگر را تخ مخالفت، ي  کينه توزی،  تحريک آميز، سخنانجای ه روشنفکران ما بايد ب
روشنگرانه های روشنفکرانه و  درک مسئوليتيد با با، بودن جمع نمودن ثروت پی  قدرت و شهرت و چشمی و در

  سالم و مفيدهای رقابت.دنبودن و شدن بيآغاز به قراردهند و درکنارهمهای خويش راتوانائيد که تمام امکانات وبکوشن
سرفرازی ملک، نيرومندی و خاک،  از ها و حفاظـتها و تنش ها و کينه ها و حسادتدن تشـنج و زدومردمخدمت بدر

افغانی و روشنگر روشنفکر  .های ناسالم را بگيرد ايد جای رقابتبی مردم ترقی کشور وآسايش همه توده هااعتال و
  غير از تعلق خاطر،يا غير سياسی  و عنوان و ساختار سياسی  نوع تعلق خاطر، زير هر نامهرکه يافته باشد بايد در

  . ميکند محوری، او را از حوزه روشنفکری دورنبه انسان، انسا 
 خصلت عامه ، چه آسـمانی و چه زمينی، امروز  درعمل تایيافته باشد که هيچ تفکر افغانی بايد درروشنفکر 

که هدف  ای اينـ بج همارهردمم. و درخدمت عامه مردم، درخدمت توده ها نبوده استی نداشتهو توده مردمی و
  به قدرت قرار گرفته اند و ابزاری بوده اند برایبی احساس  و مردم قدرت طلبان ناوسيله رسيدن   گيرند خدمت قرار

به همين دليل است  .نها،رنگين ساختن سفره های پر و تآمين زندگی طفيلی و ننگين شانگردانيدن ماشين زراندوزی آ
 احيای اعتباراز دست رفته  مردم به سياست وسياست . استه سياست و سياستمدار از بين رفتهکه اعتبارمردم نسبت ب

حرف زياد زده شده است، عمل . ( مدار تنها با صداقت و درست کاری و يگانگی در گفتار و کردار مسير است و بس
المی و افراط  آن گونه که احزاب اس،مردم را برای رسيدن به قدرت بايد خيال استفاده از بناًء روشنفکر ! )کار است

  ازاعتماد و خوش قلبی مردم استفاده بيشرمانه نموده انداز اسی و دينی تا امروزگرايان طالب و سايرعوام فريبان سي
  .خارج کند سر
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روشنفکر   در کنار از توده هائی که  ندارد، وجوددر صحنه مبارزات در کنار روشنفکر که  با صحبت از مردمی
 کدام توده؟ کدام کارگر؟ کدام  کدام مردم؟.  حضور ندارند، و از انقالبيکه ميسـر نيست، مردم را نبايد  فريب داد عمًال

گوئيم، چهل و پنج سال است که توده ميگوئيم؟ چهل وپنج  چهل و پنج سال است که مردم می دهقان؟ کدام انقالب؟ 
  ... و  سال است که انقالب ميگوئيم

يست که هم بعد از چهل و پنج سال نه تنها از توده ها و مردم خبری نردم و توده ها و انقالب؟ کجا هستند اين م
 )مالی بود در مسجد محل ما (  ورده و با ريش دراز تر از ريش مولوی حليم  سرخسنگران ديروز اين روشنفکران،

  . گرفته انديش مخالف آن چه را که قبًال اختيارنموده بودن، پ و تسبيح هزار دانه ای راه 
ها نوع کمبود   و دهدتوانائی های اقتصادی موجوب آماده اند، با امکانات مالی وحتی اگر بپذيريم که توده ها برای انقال

 شش ماه اگر نمتوانيد .های مردم را مرفوع کندهيچ دولتی قادر نخواهد بود بعد از انقالب نيازمندي ... و ضرورت و 
 من فکر ميکنم که . د شدد دچار خواهيـميدان در رفتنی که در اين آزمون ازز ده ها دولتردم را سير کنيد بروشکم م

  .گام نگذارند روشنفکران ما بايد افکار شان را زمينی بسازند و کوشش کنند که به زمين خالی
ردم را از م برهم زدن و شب در ميان بدبختيهای مـد و در يک چشـتواند معجزه کن در شرايط کنونی روشنفکر نمی

 که سده ها را در خواب ستر ساختن مردميبيدا معجزه روشنفکر.  ميان بر دارد و کشور را از عقبمانی نجات بدهد
  .دکن  را پيدا می بيدار شد خود راه نجات اشوقتی که مردم.  سپری نموده استغفلت

د و محور همه ـباشان هدف روشنفکر فاه و سعادت انسـتفکر روشنفکر قرار دارد و اعتال و ر کانون  اگر انسان در
ين  يکی از ا.داری کند ر راستای منافع انسان نباشد  خودد حرکتی کهتالش های وی، بايد روشنفکر از توسل به هر

   . استاز نام مردم   و سئو استفادهآن اجتناب کند بيان کالم بی پايهحرکت هائی  که بايد روشنفکر از 
پی ساختن آن بودند يا  در هعيت را درک نموده باشند که هرساختارسياسی ـ اقتصادی کواق افغانی بايد اين روشنفکر
آن ساختار از  زمانی که مردم بيدار نشوند و خود آن ساختـار را با جان و دل و از روی آگاهی نه پذيرند هستند تا
باشد، تا وقتی که مردم  در آن هم که شريفانه هر آرزومندی، هرقدر.  الزم  و عمر دراز بهره نخواهد بردیپايدار

روشنفکر .   آرزوی را ميماند که در يخ نوشته شود و در معرض آفتاب قرار گيرد آرزومندی آگاهانه شريک نشوند
 فريب خود و دوستان خود و مردمتوهم آميز و های خام و  پروراندن خيال افغانی بايد از بافتن آسـمان و ريسمان و

تغيير و   پروسه قانون مند.  د دست بردارها آماده انقالب هستند و امثال اين حرف هاوحرف های کالن مثل توده 
تجربه های زنده قرن . وقت نميتواند زنده بماند متولد پيش ازهيچ جوجه.  طی کند معين را خطوط بايد  تکامل جوامع

نون گذاراز يک حالت به حالت قانون تغيير و تبديل، قا.  اين مدعاست زنده اثبات درجهان و در کشور ماکذشته
تحول و تکامل و توضيح دهنده چگونگی تغيير و تکامل و تحول درزمينه های تفکر و جامعـه و  ديگربيانگر شکلهای

، نو بايد از توان کافی  تقال ميکندن نو و کهنه، آنگاهی که کهنه با همه قدرت برای زنده مانددرکشمکش. است طبيعت
و مردم را نيز   زده است تکيه قدرت مسند  برای را که با  تمام توان  کهنه  .کند را نابود باشد تا کهنه  برخوردار

نبايد فراموش کنيم  که نه    من در اصل انقالب حرفی ندارم، اما.د از بين ببريدـ با کدام توان ميخواهيافسون نموده است
ای به پيروزی رساندن انقالب به نيرو نيازاست، که برای تنها برای براه انداختن انقالب به نيرو نياز است، نه تنها بر

را دوستان ما از کجا خواهند آورد؟  اين نيرو در مردم  اين نيـرو.حمايت و حفاظت انقالب نيزبه نيرو نيازخواهد بود
شـند، وجود دارد، ولی مردم بخشی خواب اند، بخشـی منافع شان ايجاب ميکند که در خدمت ضد انقالب قرار داشته با

 .گيرند تان ما را تحويل نمیــ هم  اصًال دوس از اين آب گل آلود هستند و برخیبرخی خود مصروف گرفتن ماهی
اکثريت مردم که بدنه ای اصلی، حمايتی و حفاظتی انقالب را تشکيل می دهند هنوز به درک  طبيعت خود  دست  

چه آمد واقعيت  ستان ما با اين نظرموافق نباشند، ولی آن شايد دو .هستند نيافته انـد و از شناخت ماهيت خود عاجز
تغييری که از . بيرونی بسادگی متوجه آن خواهد شد بصيرت درونی و   تاريخی و عينی که هر بينای با اندکهای اند

ی درد کند که خود نيز دردی باال  درونی ترين وجود يک پديده بوجود نيآيد و تحقق نپذيرد نه تنها دردی را دوا نمی
  .های ديگر ميشود

، نظام نظام اقتصادی( آنخرده نظام های وم ازطريق شناخت آگاهانه اين نظامبايد مرد موجودنظام سياسی در
پايـدار  برای رسيدن به جامعه رفاه. های قوی بدل شوند"آنتی تز" همه به عنوان ازاولتر ) ...فرهنگی، نظام حقوقی و

ی جانکاه محروميت ها ازيک طرف و  اقتصاد رشد کند، سرمايه های بزرگود،ـصنعتی ش  بايد از همه اولتر کشور
 تفاوت های  مردم با گوشت و پوست و استخوان ،بيآيد، کاخ ها و کوخ ها  پديد بيايند بوجود جانب ديگروفاحش از
از آن داد سخن ، مردم عمًال تجربه کنند که فرصت های برابری که عوايد را لمس کنند و در درآمدیبرابرصد هزار

مردم بايد درعمل شکست های  . شوندآشکاربيعدالتيها بايد .  فريب مردم ميدهند حرفيست تنها بروی کاغد و برای 
 برنامه توسعه سازمان ملل ٢٠٠٠بر اساس راپورسال ( نظام سرمايه را و افت استاندارد های زندگی را تجربه کنند 

 نه تنها رشد نکرده بود که کاهش ١٩٨٠ نسبت به پايان دهه ١٩٩٠ان دهه پايمد های سرانه هشتاد کشورجهان دردر آ
کراسی ليبرال واقعًا نميخواهد کاری درجهت رفع وجود تفاوت ها و فرصت های ديمومردم بايد ببينند که  ).نيز داشت
 های بزرگ شرکتيش سلطه ی سرمايه وممد برای افزا، بلکه پديده نفرت انگيز طبقه ها انجام دهدو نابرابری 

همه ی اين  .است که دامنه فقر و محروميت و رنج و مرگ مير ها را روز تا زور گسـترده تر ميسازد... فرامليتی و 
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 و از تغيير تا لزوم تغيير را بپذيرند احساس کنند را مردم بايد... بيداد ها و تفاوت ها و بی عدالتی ها و سرکوب ها و 
  . حمايت کنند

، و بين دوست و دشمن فرق  سود و زيان، بين خجسته و گجستهباال نرود و مردم  بين انش مردم آگاهی و د سطحتا 
گامی به پيش نگذارند،  )زر و زور و ائديولوژی (  فرق سه گانههایمصيبتخود برای رهائی خويش از وقايل نشوند

   .نجات نمييابد
ی و  آسمانهای نامرئیقدرت  يا های موهوم ميل نيرو خواسته  وخوب، بهز، بد يا  هيچ چي  که دريابند  بايد  مردم
به کار و کوشش تنها و تنها ... هر چيز، عزت و ذلت، سيری و گرسنگی، آزادی و اسارت و .   بسـتگی  نداردزمينی

ها با سرنوشت خود چگونه برخورد   به  اين  بستگی  دارد که آن .يا به تنبلی و بيکارگی خود شان بستگی دارد
      .ميکنند

ها  ها و هزارانــموجود ميان انس  حقوقی ليبرال را با اقتصاد ليبرال و بازار آزاد و تفاوت هایکراسیديمومردم بايد 
يرفتن يک نظام  واقعا   پذبدون چنين تجربه ی. د انسانی وجود دارد  تجربه کن اين نظام غير ديگر که در نوع  بدبختی

 تجربه عملی را  تا مردم اين  .آن از تصور بدور است  حفظ   آمادگی برای  وکراسی غير ليبرال،ديمو، يک ديالائ
    .پايدار نخواهد ماند ساختار   هيچ پيدا  نکنند

رسيدن به آن نظام، بويژه، با در نظر داشت وضعيت و شرايط و سطح دانش و آگاهی های مردم کشـور ما و آمادگی 
 .زمان ميخواهد . نيستها   و سال هاماه ها وات و روزها و هفتهها و ساع لحظه کار... آن ها برای ايجاد يک تغيير و

امروز پيامبری  در ميان ما نيست . معجزه کار پيامبران است. ست آيد مقصود بدۀکنند تا ميو نسل ها بايد  متواليًا کار
  .که به چنين معجزه ی جامه عمل بپوشاند

 انتخاب خواهد بود که به آسانی انتخاب مردم اگر آزادانه باشد،. ستوظيفه روشنفکران ما امروز بيدارساختن مردم ا
بپرسند که آن خدای   ... مردم بايد به آن درجه ی ازآگاهی برسند که ازربانی، حکمتيار و سياف و.دتغيير نخواهد کر

حزاب اسالمی بکار اصطالح که غالبًا منسوبين ا( که شما بنام و به امر او با  دوستم و گالب زوی و ساير ملحدان 
در دوران به اصطالح جهاد می جنگيديد اکنون که با همين ملحدين يکجا شده ائيد و جبهه و ائتالف ساخته ) ميبرند 

  ...و . ائيـد کجاست؟  مردم را بيدار کنيد که سنت های بيهوده و پوچ را بشکنند
 .نداشته باشند  وجود  توفيری ار ویين گفتار و کردبکوشد که ب بايد  که روشنفکر  اهميت اين ما بسيار بانکته آخر، ا

 آن  !!ماند ز از نظر شان پوشيده نمیـاين مورد مردم خيلی باريک بين هستند و هيچ چي  در.در خفا آن کار ديگر نکند
ی روشنفکر نمای که در اروپا، مثًال، در تبعيد قرار دارد و خودش هم بيکار و بی روزگار است و زندگی و نيازمند

خيلی بهتر و بيشتر از آنچه از دولت ميگيرند زندگی کنند   دولت تآمين می های زندگی اش را هم از کمک های
ل را از کجا تهيه ورا که ميپرسند که اين همه مصرف و پند، چطور می توانند جواب آن هائيميکنند و مصرف می نماي

 ، يا از وی پيروی کنندمتقاعد  خواهـد ساخت که از وی را د گفت؟ و چگونه مردم اهـچه خو  به آن هاد؟ميکنيد،  بدهـ
  !!ار و کردار روشنفکر بايد تعامل و يگانگی وجود داشته باشد، نه تقابل و دوگانگیـحرفی بشنوند؟  ميان ک
  :و اما مردم بايد بدانند که

ًا در انتقاد و مذمت و ـو غالبوقت و انرژی زيادی را بيهوده .  ما راه های بيهوده و غلط زيادی را طی نموده ائيم
  مشق خود قرار داده ائيم که  لياقت  سرهمواره انسان هائی را سر مشق. خصومت و دشمنی با هم ضايع نموده ائيم

به قدرکافی . يش نپرداخته ائيمم، ولی به تصحيح و جبران اشتباه خوـ اشتباه نموده ائي .تندـ نداش قرار گرفتن را
به اين امرمسلم توجه نکرده ائيم که اين خاکی که افغانستان ناميده .  بازی نموده ائيم،ی خودسرنوشت خود،با زندگبا

 شکست های ما، .ل هستيم نه کسی ديگریومسئ ؛ و در برابر عزت و ذلت آن ماميشود خاک و ملک و خانه ماست
 را برای  وطن  ها يا ميدانوديم  کهزيرا اين ما ب.   گردداگر چه ما مستقيم در آنها دست نداشته ائيـم به ما بر می

تيم خواهد انجام دهند، يا کمر شان را بس فروشان فرومايه  و عوام فريب  و ناتوان خالی گذاشتيم تا هر چه دل شان می
بدانيم که چه بايد  درعرض اين همه سال بدست آورده ائيم  وسيعی کهتجربه یون با  اکنما.  و بدنبال آن ها رفتيم

ها  موانع و محدوديت  بدانيم که مشکالت و بايد هم   و؛ چيستراه رسيدن به آن خوانيم،  را مینـبرای چه آميخواهيم، 
ـــته سی يک  نظر گذرا گذش احال بايد قادر باشيم که بما .   در چه ابعاد هستنددن به مقصود چه، و بر سر راه رسي

تحليل کنيم و راه بررسی و فراخنا ها ها و با همه تنگي، را با همه شکست و ريخت ها و فراز و فرود هاسال کشور 
يافته باشيم که به کی يا   درما بايد.  انتخاب کنيم برای بيرون رفت از اين مصيبت و بن بستهای بايسته و شايسته را

 ها  بارا را نيز،طور تکيه نکردن ه ها را، همينما تکيه کردن . کنيم کنيم و به کی يا کيها بايد تکيه ن  تکيه ها بايد کی
  .  گزيده شويم سوراخ مکرر در مکرر يک نبايد اجازه بدهيم که از بنًآ .ده ائيموتجربه نم

همه خشت و گل و چوب و .  تيمهمه تجربه بايد دريافته باشيم که تکيه گاه ما فقط و فقط خود ما هساکنون و بعد از اين 
برابر هر سوال در اينکشور ما در. ار آن خود ما هستيم برای اعمو مواد و مصالح، وهم معمار اينکشور،سنگ 

 جزء  ...و نه امريکا و روس و چين و هند و   ... نه ربانی و سياف و طالب و گلبدين و   پاسخ گو هستيم مسئول و
ساير  و  اقتصادی ـ آباد کند و قدم به قدم به استقالل سياسی  اساسی، اصلی و يگانه که باالخره اين کشوررا آزاد و

  وظيفه ماست، نه بودن مسئوليت، مکلفيت وافغانستان فکردر . هستيم) مردم(مورد نظربرساند، ما  نتايج مطلوب و
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 دراثر اکنونما . هاهمچون کشورافغانی  بی احساس و جنايت کار جيره خواران مکلفيت و وظيفه ايران، پاکستان يا
و و راهبر ــيم که راه  باش دا نمودهـو اين شعور را پيده باشيم فکری رسي اين بلوغ  بهملموس بايدتجربه های عملی و

  .  تميز کنيمدوست و دشمن خويش را 
مردم  اتحاد . نميتوان به جای رسيد يک به راهی رفتن و هر   اختالفو خصومت   شدن و   پارچه با نفاق و پارچه

  .ور استـکش آن  و سر بلندیمايه قوت ورـيک کش
ه ک ملت در جهان پر آشوب  کنونی  توانائی ها و ويژگی های استثنائی را ايجاب می کند کرهبری يک کشور و ي

.  توان سراغ  گرفت نمي... شيخ ها و  و طالب ها و مولوی ها و  مال ها  در وجود راها مطمئينًا اين توانيها و ويژگی
  . ست مدعا اين شاهد و وضيعت بحرانی و دردناک کشورماتاريخ پير، حق بين و حق گوی

بزرگ بسيار  وظيفهدرک همين يک مطلب ما را متوجه. بختکشورما بسيار فقير است و مردم ما بسيار بينوا و تيره 
اين درست نيست که . ی برآمدن از اينهمه مشکل دارندوسيع برا مردم ما امکانات بسيار .و خطيرما خواهد نمود

 بزرگ ترين  .  برای برآمدن از اين وضعيت و مضيقه را نداريمافی های الزم و کميگويند ما امکانات و منابع و نيرو
برای به کار بستن و فضای آزاد اراده مردم امکانات و منابع برای آباد کردن يک کشور نيرو های فعال،  اشتياق و 

خويش از اين ورکشما خوشبختانه در. ا و استعداد ها و نبوغ مردم استه  و استفاده از توانائیايده ها، اراده، عمل 
   . به مضيقه ومشکل روبرو نيستيم و هم ازناحيه منابع مورد نياززير زمينیناحيه

 امريکا و آلمان آن چه امروز .های جهان نگاه کنيد؛ نگاه کنيد و ببينيد که همه از صفر شروع نموده اندتاريخ کشوربه 
چيزی که داشتند ها تنها  همه اين.طورهم همين...  ل و اسرائي جاپان و چين و هند و .ندنداشت  در گذشته های دورددارن
.  و پشتکار بودنيروی بازوی خود، حس وطن دوستی هترقی و اتکا ب اخالق کار و اشتياق به پيشرفت وه ودارا

 در جستجوی گم گشته های خود سرگشته و سرخورده، با وجود هزار ها .ها کم گفتند و زيادعمل کردند برخالف ما
ار نها و تعويذ و طومار و تف و چف کآسمابا رويآ ها و طلب کمک از. دوختند ابلهانه چشم به آسمان ها نبار تجربه،

ای خلق و پرچم و از آغاز به اصطالح جهاد تا امروزدرتمام مساجد، کودتاز آغا . ر و مردم به پيش نميرودکشو
هم هنوزو ( ها بسوی آسمان بلند ميشدندستان، هر روز و در هر وقت نماز دسراسر جه درالمی کشورهای اسـتمامدر

نه جنگ . ند ميشدتانـواهان ختم جنگ و استقرار صلح در افغانسخز و التماس با عجصدا   همه يک و )بلند ميشوند
مردم . من نمی گويم که مردم حق ندارند دعا کنند و اعتقادات خود را نداشته باشـند. صلح خبری استتمام شد و نه از

ا در رديف طالب ها و کلبدين خالف اين حرف ما ر. اشند تا تفکر و انديشه و اعتقادات خود را داشته باشندبايد آزاد ب
در گردش من اگر مرا دست بودی خود رابرهاندمی : "  خيام که ميگفتبه قول چهمن اگر. ميدهدقرار... ها و

به اين حرف مارتين لوتر،با توجه به ست، ازنجات از سرگردانی های خود ناتوان امعتقدم که فلک خود" زسرگردانی
تنها به دعا ل جسته ميگويم که دعا کن، اما ـتوس"   دعا کن و کار کن  ": گفت داشتن حق آزادی برای همه، که می

 حد اقل  کارگر نيفتاد گر دعايت  نور، و ا اهللا اگر دعايت قبول شد نور.  بکنهمعالوه به دعايت کارت را .اکتفا مکن
دل بيکاران و تسالی همه ...  و تعويذ و بند بستن و دعاچهاگر  برد؛ واهیو نتيجه کارت که سود خ  محصول از

  .ـتزوران اس تنبالن و مفت خواران و کم
د دعا کنند و از اين ـ و نه دعا، به آن هائی که می خواهن"نو اسـترسيدن بکام دل ساختن فلک از"چه راه نجات و اگر

ه  به دعا های شـان را بکنند، منتها  توقع قصر فردوس به پاداش ببرند اين حق را قايلم کراه به رستگاری برسند و
 نيز به  و.  و ملی خويش را نيز جدی بگيرند  انسانی، اجتماعی  که وظايف عنوان يک انسان و يک هموطن اين است

 و تفکرات خود در ميان بگذارندای شان را مطرح کنند و ـديگران هم اين حق را بدهنـد که چون و چرا و پرسش ه
  . .شان را داشته باشند

 تعاليم دينی يا  زيارت وا وـپيشرفته جهان، از راه دعا و و کليسـورجاپان، هيچ کش چين واروپا، آسترليا،مريکا،ا
يک به تفاده از دانش بشر و به کمک دانشمندان فزـتان با اسـ  پاکس. به توانائی های امروزی خويش نرسيده اندمذهبی

 يا با رهنمائی های  و بستن بند به  طوغ های زيارت هاقدرت اتمی بدل شـد،  نه به کمک دعا، و از طريق مسجد
  .فضل الرحمن ها و قاضی حسين ها و امثال آن ها

  .دـبه موفقيت های کشورهای همسايه تان بنگري. درمورد راهيکه تا کنون رفته ائيد يک بارديگرفکرکنيد
دست اندرکاران با عمامه و بی عمامـه و قره قلی پوش فعلی به . کنيدروا ی که به شما شده فکر ستم های نابه 
و به اعتماد های   به دزدی های  بيشـرمانه آنها.کشور و به کارنامه های جنايت بار و خيانت های آن ها بيانديشيددر

به مسئوليت های . يهوده تلف نموده ائيد فکر کنيدی که بئال هابه س. يشيدبی جای خويش که به آن ها نموده ائيد بياند
اين فکر کنيد که از اين همه خشونت و  بـه.  به فردا ها و پس فردا ها فکر کنيد. تان در برابر فرزندان تان فکر کنيد

 فاصله ائيکهبه فاصله ائيـکه ميان ما و ديگران است بيانديشيد؛ به .  خواهيم گرفتۀخصومت و  تو و من چه نتيج
ما جريان دارد توجه نموده کمی فکر کنيد که اينهمه  به جنگ و دشمنی که درکشور.روز بيشتر و عميق تر ميگرددهر

مقصد اين جنگ افروزان .  کی يا کی ها از آن سود ميبرند.  مصيبت برای چيستوجنگ و کشتار و خون ريزی 
 از اين راه است که به جواب اين سوال خواهيم فقط. اين سه سوال را اساس سوال های ديگر تان قرار بدهيد. چيست

  "چه بايد کرد؟ : "رسيد که
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 ولين آن ها خود رائمسود را رسانه های آزاد ميخوانند ودرپايان يک خواهش ازرسانه ها، بويژه ازآن رسانه هائيکه خ
د مردم حرف شان گذاري که ب و آن اين است، دارمبه حساب مييآورند... ادی بيان و وجدان و  آزان طرفداردر زمره
  .را بزنند

محدوديت برای جوالنگاه های تخيل و تصور و . نويسنده و شاعر و اديب و فيلسوف و متفکر را نبايد  سانسور کنند
احتياج به بلند  .اين ميدان هنوزهم زمينگير هسـتيم ما در. وضع نکنند...  شاعر و نويسنده و فيلسوف و ذهينیجهان
 به ما ياری  و برخاستن راه رفتن در  و د به اين داريم که دسـت ما را بگيرياحتياج. ريمحرکت نمودن دا شدن و

  .رسانندب
  عمل سانسور و دعوای طرفداری از آزادی مطبوعات غيـر قابل. سانسور بد ترين دشمن استعداد هاست

ها را   طالب و امثال آن ها و نازی مانندکتاب سوزانان و انديشه ستيزانما نبايد کار . تصوراستمقايسه و قبول و
  .مرتکب شويم

 بيائيد اين راه را .دارند و نفی و حذف نيازرای رشد فرهنگی شان سخت به آزاديها و رفع سانسورمردم افغانستان ب
  .باز کنيم

ی کنند که مقاالت و مضامين  که اعالن می و مال مشرب ها و مال هافرق ميان مردمان آزاد و آزاد انديش و آزادمنش
   در چيست؟،نميپذيرند دينی باشند، نديشـه های غيررا که حاوی ا
بارزه با کنهه م در. بگويند، که الزم ميدانند و درهر عمقیزبانیرا که مردم الزم ميدانند و به هرچه بگذاريد هر

اری و گفتاری نوشتــانه های رسبايد  ، ... و  و  سنت هاعرصه ادبيات و زبان ، چه درحوزه انديشه و چه درگرائی 
 حوزه نوشته سياسی ـ دينی بايد ازتعصب سنت گرايان و متعصبين .  ندطرفدار آزادی بيان پيش گام شوو الکترونيکی 

 رسانه های های دگر انديشانو سرکوب  انديشه رزمگاه مبارزه با سلطه فرهنگ جزمگرائی  در .و گفتار زدوده شـود
  .يرند خويش را درک نموده جدی بگمبرم و حياتیبسيار ايف وظبايدپيشرو و مترقی و آزاد جمعی 

. شند معتقد به رياليزم ادبی با و نوشتهعرصه ادبياتمسئولين رسانه های آزاد انديش ومترقی و تجدد طلب ما بايد در
 و فلسفه و  در ادبيات... و شکنی سم و پست مدرنسم و ساختـار مدرنياز  جهانی کهاين حد اقل کاريست که ما در 

 با سانسور نوشته ها در رسانه های جمعی مدعی آزادی غير آن ر د .توانيم بکنيمميحرف ميزنند، ... زيبائی شناسی و 
 پس ضرورت ،نفکر و متعصب سنت گرا وجود  نداردـاين سوال پيدا می شود که اگر فرقی بين آزاد انديش روش ها

 هایدشمني عقده ها وها؛ يا برای ريختن زهر و دشناما  برای رد و بدل نمودن دعواه رسانه های مذکور چيست؛وجود
   انسان؟ نويسنده ياشآن يکازطفالنه و دورشخصی، 

و در پشت  اتــ کلم الی در .  و يکی زبان ساکت کنند؛ يکی زبان گويا دو زبان صحبت می نوشته ها با از برخی 
به . نبايد صورت گيرد ستنباط  از يک  نوشته يک ا.  هستندپنهان  معانی ديگری هم گاهگاه معانی حروف و کلمات 

  کلمات و سطور و جمالت  از معنای که ما از آنغير شايد. تعمق کرد  و توجه حروف هم بايد و سطورپشت کلمات، 
  :پـس.  وجود داشته باشد  ميان  در اين پيام ها و معانی ديگری هم  بدست آورده ائيم

.  هر کس هر چيزی که از آن در هر حدی کـه گرفت بگيرد.  شده اند ظاهر شوندبگداريد نوشته ها همانگونه که نوشته
نرساند پيام و  کالم را بخاطر فقر  نبايد . ها عاجزعنامبرای گرفتن  ذهن  بيان فقير است و گاهی هم   برای گاهی کالم

 بگذاريد اين کار را فرهنگ .نفی و حذف گاه  کشتار بهمسلخ سانسور برد و عجز ذهن را بخاطر کاوش معناه بيان ب
  . ستيزان معرفت گريز کنند

تقديم  اميدوارم با وجود  ضيقی  وقت در آينده ی نزديک نوشته مفصل در رابطه با سانسور خدمت خوانندگان عزيز
  .کنم

  خدا نگهدار همه تان
  

  پايان


