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 بازهم شمول در یک مباحثۀ بی حاصل
 
 محمد نعیم بارز! محترم

محمد  پیر»  نوشتۀ شما به آدرس محترمه زهرای کوهدانی است که پیشدستی فرموده قبل از این که آقایگرچه 
که این شما حتماً می پرسید  قلم برداشته جوابی بنگارند شما بازهم غم شریکی نموده وکالت نموده اید. « بابر

هایش باور  نم و در غم ها و رنجآن وط در گیر مسائل، چه کنم من هم چون شما موضوع چه ربطی به من دارد
کتمان واقعیت ها شیوۀ کار من نیست و من هرگز بر قبوالندن و ثبوت حقانیت مفکوره هایی لی و کنید که می سوزم

ورنه خودم را مگس هر   ، مخالف اند اصرار نمی ورزم به آن که اکثریت به آن بر اساس درک مسؤولیت های ملی
 نمی سازم. یدوغ

ۀ شما در جانب داری از کرزی و اصرار تان نه تنها در معصومیت او بلکه به دندی به موقف یک علی الرغم آگه
دلیل ذیل انگیزۀ شمول من درین بحث نافرجام  سهکرده هایش خصائل عقل، منطق، درایت و فراست را بخشیدن به 

 و بیحاصل گردید.
، البته در شرائط ه بودندعلمی به این نتیجه رسید ستی در اثر تحقیقاتیعلمای تبلیغات و روان شناسی دول کمون - 1

 یک موضوع ولو که بکلی غلط  ایه پیهم بصورت سیستماتیک و تنظیم شدو  که در اثر تکرار متواتر همان دوران،
قضاوت شک و تردید به سالم بودن  ۀ اولیباشد باآلخره بعد از مدتی در ذهن گیرنده در مرحلو دروغ محض 

با بکار بستن تکتیک های سنجیده شده و که البته د و مراحل بعدی  قبولی اجباری مفکوره است کن میخودش خلق 
د. نشود که شما و غم شریکان تان با بکار بستن این نشیر سفید را سیاه قبول کنتا مردم گردد  منظم تبلیغی عملی می

و پخته اند  دگان پیام های شما اشخاص نخبه نشیوه ذهنیت هارا اوالً مغشوش بعداً وادار به قبول بسازید، گرچه گیر
 نه اسیران دوران هایی که دسترسی به منابع دیگر اطالعاتی نداشتند.

اسناد  ،در برابر نظریاتی که بصورت قطع مبتنی بر واقعیت ها نبوده دانم که بزرگ میگناه نابخشودنی را  این -2
خموشی  را بطور مستند رد می نماید ریات ارائه شدۀ شماحقایقی است که نظ و ارقام و اطالعات ثقه از وطن گواه

 .اختیار نمایم
رنجش  مباحثات همچودر و استاطمینان کامل به سویۀ فهم و دانش شما که توأم با حوصله مندی و انتقاد پذیری  -3

 از اصول واجب االحترام عدول نخواهیم کرد. طرف دو هرخاطر رخ نداده 
، اقتصادی و اجتماعی را د یک کمیسیون متخصصین امور سیاسیایجا شما پیشنهادبرایم سخت مایۀ تعجب است که 

 می فرمایید که دورۀ سیزده سالۀ جناب کزری را ارزیابی عالمانه نماید.
 شما برای معصومیت و تبرئۀ کرزی مثال هایی هم داده اید. آن پسر بیست و پنج ساله که پسر والدین مسلمان بوده و

، که مسلمان بودن خودش معلوم نیست، حتماً کند زیست دارد و بدخترک دو ساله تجاوز می در سرزمین اسالمی
مه به است که س  یا وکیل شورای ملی  ای محلی و یا ملیشه یا خواهر زادۀ یک قوماندان رسمی و پسر، برادر زاده و

 رسد که پهلوی کرزی صاحب نشسته اند. می ای مه به یک متولی بلند پایهس  
دزد با پشتاره را زیر چپن رنگین خود مورد حمایه  ها اولی شخص رئیس جمهور است که تاحال به دهقانون شکن 
اند. امروز اکثر اراکین حکومت دوسیه های سرقت، چپاول، اختالس و غصب مال مردم دارند ولی قرار داده 

موس مردم محاکمه و بر نامورد حمایۀ شخص کرزی قرار دارند. بگوئید که چند تای متجاوزین  ءبنحوی از انحا
محاکمه شده به چند سال حبس محکوم شده اند. چند نفر چپاولگر علنی دارایی عامه، اما زورمند،  اعدام شده اند؟ و

 دو سارق کابل بانک برادر خودش و برادر معاون اولش آزادانه فعالیت دارند.
یاسی و اجتماعی حتی نظامی یک سخن هوایی پیشنهاد ایجاد یک کمیتۀ ارزیابی متشکل از دانشمندان اقتصادی، س

غیر عملی است. کدام مرجع و بکدام صالحیت این کمیته را بسازد و اگر نتایج سهل انگاری، غفلت، شرکت در 
 جرم کرزی را ثابت ساخت کدام مرجع آنرا تعقیب خواهد نمود.

موده دست و آستین را بر زده شما موضوع را جدی تلقی ن ر مبارک و خدمتی به هموطنان اگربرای قناعت خاط
مللی و کانون های لتحقیقات علمی را رویدست بگیرید تا حال صدها راپور مستند علمی از طرف مؤسسات بین ا
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کومت در عرصه های مختلف حیاتی افغانستان بروی حدر مورد فعالیت های این مستقل  Tank  Think اندیشوی
آدرس انترنتی یا لینک این مؤاخذ و مراجع را به اختیار شما بگذارم که  اسناد و ارقام به نشر رسیده. من حاضرم که

 فیصد کمک های خارجی( 1۱)  انستانغخود بدون ارزیابی یک کمیته دریابید که در برابر کمک های سهمیۀ خود اف
آسایش، برای  در طول یازده سال گذشته  این حکومت  که رئیس آن حامد کرزی است رسد که به بلیون ها دالر می

 چه خدماتی را انجام داده اند. آرامش و رفاه مستمر افغانستان
بروید رنگ های زرد و شکم های ورم کردۀ ملیون ها طفل افغان را ببینید  دارز صاحب پشت کمیسیون چه میگردیب

وده و صدها مرض ب که از اثر سوء تغذی و نداشتن دسترسی به آب آشامیدنی صحی و طبابت مبتال به کرم امعا
 تعداد وفیات اطفال پیش از سن پنج را مدنظر بگیرید.

و ترپال ها و عمارات ویران شدۀ بدون درب و کلکین که ده ها هزار اوالد افغانستان کانتینر ها سری به خیمه ها، 
 در آن در شرائط بی نهایت دشوار با عالمی محرومیت و بدبختی زیست دارند بزنید.

و منازل وکالی  ها . شما به وزارت خانهرفته تأمین عدالت را بسر چشم بنگریدشما به داخل محاکم افغانستان 
شوری رفته مشغولیت های اصلی شان را بشمارید. شما برخورد پولیس رسمی و ملیشه ای را با مردم مطالعه 

 فرمایید. 
ی صحی و وسایل فیصد نفوس آن بیکار بوده و عدم دسترسی به غذای کافی، آب آشامیدن ۵۴مملکتی که بیش از 

طبی به اساس تعریف ملل متحد پایانتر از خط فقر زیست نموده بیش از یک ملیون معتاد به تریاک و پنج ملیون 
معایب  مهاجر در ایران و پاکستان و ده هزار بیجا شدۀ آواره در داخل کشور دارد. شما بازهم این مصائب را جزء

ر مسؤول، مفسد و دشمن مردم را تبرئه نموده به چشم مردم کومت نا بکار، غیحاجتماعی محسوب فرموده یک 
 خاک می پاشید.

 
 پایان

 


