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 50/50/3512                                   سیدهاشم سديد
 

 به جواب سئوال يک دوست
 

حقايقی که شايد قصدًا ناديده "دوست عزيزی طی ايمیلی ضمن اين که موافقت شان را با محتوای مقالۀ 
قوت های خارجی بروند يا "اعالم کرده اند، نظر مرا در مورد نوشتۀ دارای عنوان  !"شوند گرفته می

ند که شما که همواره از آقای محمد صادق ارغنديوال پرسیده و ضمنًا به شکلی تلويحی يادآور شده ا" بمانند
موجود طرف تأئید شما است  فغانستان در وضعیتريکائی ها در احقیقت حرف می زنید بگوئید که ماندن ام

 يا نه؟
 ۀباره حالت موجود را نسبت به آمدن دخواهد، باوجودی که به ايشان نوشته بودم ک اين دوست عزيز می

 .ح اسالمی يا مجاهدين ترجیح میدهماب به اصطالو دسته های جنايت پیشۀ آزموده شدۀ احز انطالب
 

 اين عالم پوچیست و همین هیچ کسی چند  با زمــرۀ اجالف نسازد چـه کـند کـس
 «ابوالمعانی بیدل»

 

عالوه . من اين مطلب را بطور آشکار اعالم نمايم که طرفدار ماندن قوای خارجی در افغانستان هستم يا نه
براين، دوست عزيز ما، اشاره نموده اند که چون شما تا حال در اين مورد ـ در مورد ماندن و رفتن 

جواب من به اين  ! ی ننوشته ايد، حتمًا از کس يا کسانی هراس داريدخارجی ها ـ به شکل صريح چیز
مردم " واضح نوشته ام که  ست، که من در يکی از نوشته های خود ـ يادم نیست کدام نوشته ـ ا دوست اين

ترجیح میدهند هر کسی، حتی اسرائیل، بیايد و ايشان را از شر اين ستم پیشگان خدا ناترس بی رحم فساد 
. شايد قابل به يادآوری نباشد که من خود را هیچگاه از اين مردم جدا ندانسته ام." ايتکار نجات بدهدپیشۀ جن

و دين پرور ما از آن  اهفرهنگی ای که جامعۀ دينخو  ـ بر حسب برداشت های سنتی هم نام اسرائیل را 
دارد و بر اساس اين برداشت گويا بدترين مردم اسرائیلی ها هستند، بکار برده ام؛  اگرچه من انسان ها را 

 ... و نژاد و دين و  نه بر اساس ملیت و قوم  بر اساس عمل شان به خوب و بد تفکیک می کنم، 
 

در يکی از نوشته هايم خطاب به کشور هايی که افغانان را در جنگ علیۀ شوروی کمک نموده  ضمنًا
ياد آور شده بودم که جنگ با شوروی وقت و حکومات دست نشاندۀ آن تنها  ، 3511بودند، قبل از سال 

کشور ها اخالقًا بناًء اين  . مسؤولیت و خواسته افغانان، و تنها در راستای تأمین منافع افغانان نبوده است
مسؤولیت دارند در ايجاد نظم در افغانستان و نجات مردم از شر شرارت پیشگان مفسد و جنايتکارانی با 

من به هیچ صورت، حتی با آمدن و ماندن ! حال هم به همان نظرم! افکار قرون وسطائی قدم پیش بگذارند
قرون وسطائی انسانان بدوی و فاقد  نیروهای خارجی در افغانستان، حاضر نیستم حکومات جابرانه و

 .انديشه های انسانی و سالم را، انسان هايی که تا گلو در جنايت و فساد غرق هستند، پذيرا شوم
 

کاماًل جدا از اين سخن  یقالل و آزادی عمل تأکید دارم سخناينکه بر سر فقدان حاکمیت ملی و نبود است
مستقلی که دارای آزادی عمل باشد و يک کشور طبیعی است که در صورت داشتن يک حکومت . است

نیرومندی که بتواند در برابر مداخالت سلطه جويانۀ همسايگان از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور 
و اما در مورد اينکه جناب . های نظامی خارجی در کشور نیستمکند، خواهان ديدن هیچ يک از نیرودفاع 

ان پس از جنگ عمومی دوم و شرايط کوريا را با شرايط افغانستان ارغنديوال صاحب شرايط آلمان و جاپ
همسان می بینند، بايد به عرض برسانم که در اين زمینه من با ايشان موافق نیستم، ولی نظر شان را به 

 .مثابۀ نظر يک انسان آزاد، با توجه و احترام به حق آزادی بیان، قابل احترام می دانم
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