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 جناب محترم تبصره ای پیرامون نوشتۀ
 آقای محمد نعیم بارز

 

 صاحب!محترم بارز 
         

ر د در نوشتۀ کوتاهیک قسمت تبصره ام ، . فرمودۀ شما دقیق استمرا قبول فرمایید تمنیات نیک و احترام سالم،
نیک شما از اظهار نظر من نمودار دانش و وسعت نظر . استقبال نظر سنجی در رابطه به مقالۀ خوب شما بود دریچۀ

 تبادل نظریات متفاوت ره یابی به واقعیت ها است. بجا فرمودید که  شما است.
 

حوالۀ شالق جهالت بر شانۀ مردم  همیا کنایه تلقی می گردد وطعنه  گنجانیده شده که هم بنحوی مطلبیدر نوشتۀ شما 
را ن ملیون افغا هفتکم و بیش  ک. شما می خواهید به مردم بگویید که شما بودید که اشتراواقعیتبیان هم تا حدی و

در انتخابات ستایش نموده یک تحول بزرگ تأریخی دانسته صد ها مقاله در و صفش نوشته و آنرا بلوغ سیاسی مردم 
 مقرار داده، چرا به اراده و رأی مردم احترا گفتید، حاال که رأی مردم عبدهللا را با کسب اکثریت آراء در مقام اول

 رای داد و فریاد دیر شده و آنچه صورت گرفته قبول کنید.ب دیگر نمی گذارید؟
 

ردم بر آگاهی و بیداری مرای من دشوار آمد تا تفکیک کنم که آیا نویسندگان و صاحب نظران را تمسخر کردید و یا ب
و یا  ، پولقومیهای  انگیزهاما خود فرمودید که در انتخابات  .عبدهللا جانبداری کردیدویا بنحوی از  استید نا باور

ارت بر ما برای نظ» گفت . روایتی است از آقای اوریا نماینده ای قشون مبارزاتی عبدهللا کهشعور سیاسی نقش داشته
 همه بیکاری، ناداری و بینوایی بیست هزار ینشما خود قضاوت فرمایید که با ا« بیست هزار داوطلب داشتیم انتخابات

ملیون  16دالر پرداخته شده باشد در مجموع  ۰66نظاره گر  هر اگر حد اقل به ؟نفر داوطلب بدون مزد پیدا می شود
و بدون شک در مبارزات عبدهللا ملیون ها دالر اسرار آمیز که منابعش معلوم نیست دالر درین راه مصرف گردیده 

 مصرف شده.
 درهمین پورتال معتبردر نوشتۀ خود من موقف خودرا در قبال سهمگیری بیش از حد مردم در انتخابات دور اول 

به صندوق رأی رفتن  که به عرض رسانیدم روشن ساختم ضمن ستایش از سهمگیری بی سابقۀ مردم در انتخابات
ی سیاس رو است و ممثل پختگی واقغی شعور کلسالم  «انتخاب»اصالً  و است رخسار بلوغ سیاسی ه اینیمجلوه 

 سی و پنج سال و فراز ها مردم ما واقعاً بعد ازها با همه نشیب  خم و پیچ این راه دراز است و پر از .مردم است
 این مدرسه ابتداییو در صنوف  راهدر خم اولین کوچه های این تجارب دردناک و هولناک و در فرهنگ زور زیستن 

. عمر من و شما با عمر یک کشور مقایسه نمی گردد. اگر وطن به بحران پیش رو دارند دشواریو راه بس  اند
ی سر دچار نشود و قادر به صیانت وحدت ملی و تمامیت ارضی خود گردد البته با قبول تساوی حقوق اقوام معظی

کهن سالی چو  برای ق می بخشد. والبتهرا تحق دیموکراسیساکن باآلخره سطح بلند دانش و آگاهی مردم آرمان های 
 .دهدنمی  که عمر مهلت دیدن  من امید ها می آفریند

 

ی ، که بیشترین سهم تشبثات خصوصره از تحوالت و تغییرات سیزده سال گذشته چشم پوشید سبلی! نمی توان یک
، آموختنی ها و ها ی، خواندگمیراند کر و سنجش احساسات را عقب، تفتعقل ۀ دقیق و علمی توأم بامحاسب اام است.

در پس این  ،غواه گر ظواهر نساختا اساله با انکشاف و معضالت ممالک روبه انکشاف مر 2۰ شخصی تجارب
مصلحت  ،ی تلخ فساد، سرقت، خدعه، تزویر، معامله گریواقعیت ها بوضاحت پرده های ضخیم رنگ آمیزی شده

 هایرا دیدم و انعکاس ناله  کرنش و خیرات پذیری ،سست عنصری، بی مناعتی، بی عزتی، بی وقاری  ،گرایی
پ که دوران چگوش هایم طنین انداخت ه ب طبیبن  و ناجوران بی دارو و بی ، مظلومابینوایان، ستم کشیدگان، فقرا
ن بسالمت برده و زجر و شکنجه و مظالم و رانیده از جنایات و بربریت تنظیمی ها جاذگرایان قاتل و ویرانگر را گ
فریب کلمات میان تهی ودرین سیزده سال با عالم خوش باوری و امیدواری  ،نموده  تحملدهشت گری های طالبان را 

سر  اما ارنوالی را خوردند .څو دروغین و سازمان های نام نهاد چون شورای ملی، مشرانو جرگه ؛ ستره محکمه، 
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قبل بر ضد قوم همدیگر صف آرایی نموده و مرتکب جنایاتی  یبدست کسانی دیدند که چندرا بازهم  نوشت خویش
 بهترین انتخاب را داشت شدند که تأریخ بشریت از ذکر آن عار دارد. زعیم مملکت در دورۀ اختیاری که صالحیت

با نهایت خود سری در سرقت  این قماش را دور خود جمع نمود هر جنگ ساالر به هزاران تفنگ ساالری داشت که
و حقوق بشر می  دیموکراسیمال و منال و حتی ناموس مردم مبادرت ورزیدند در حال که سرنا های تبلیغاتی سرود 

باز گذاشت و برای هر  همکار خود در برابر غصب زمین دولت   هلپنواخت. زعامت درب ها را برای چپاول چهار 
و مال مردم سر رضائیت تکان داد. اگر بروی تصادف دزدی افشا گردید سارق را زیر چپن فساد بستر خود پناه 
بخشید. فساد را خودش ترویج کرد و در برابر حساب دهی و بازخواست سر خشونت گرفته با باداران خود سر عداوت 

 .گرفت
 

سرمایه گذاری هایی را بوجود آورد که متشبثین آن بازهم همین قطاع الطریقان حرفوی  پرور این فضای مساعد فساد
تمام نابسامانی ها و  همان اعمال ضد ملی حکومت کرزی است بشمول  رۀبودند. هر آنچه درین ملک رخ میدهد ثم

حاال شما مشارکت و همبستگی همین قماش را با کاندید ها مشارکت اقوام قلمداد  جاری. انتخاباتمعامله گری های 
، اگر با شما بروی دالیل مخالفت می ورزم آزرده نشوید  میدانیدنموده گامی مثبت بسوی ملت سازی و دولت سازی 

 مورد ارزیابی قرار دهیم.طبیب رفته صحت فکری و روانی خودرا  دو نفر باید بهما از  یکی 
 

من هم مانند ملیون ها انسان هموطن آرزومندی هایی را در دل برای بهبود حال وطنم داشتم و توقعات من صرف 
خالصه به اندکی دلسوزی، ذره ای وطن پرستی و شمه ای  توجه برای رفاه وطنم توسط کرسی نشینان دربار شاهانۀ 

د و هر آرزویی را در دل پرورانیدم سرابی بیش ودر گذر ببستم می  حامد کرزی بود. من درین گذرگه بهرچه دل
ر د آمدن دیگران اصلی توجه، دلسوزی و نبود .من خوب میدانستم که فقر، بینوایی، بحران زدگی افغانستان عامل

از این حضور و این سخاوتمندی  اگر خواهان تدبیری بودم که با درک این واقعیت توسط دولتمردان ولی وطن ما نبوده
 به نفع افغانستان استفاده گردد.قدری  ها 
       

م تسلسل و تداوم حالتی را که کرزی آفرید میدان عواقب  دوار بوده نمی توانم زیرایمن بدبین نیستم ولی خوش بین و ام
 و حتی گاه گاهی مرا واهمۀ بحران بزرگی بخود می پیچاند.

ناجی لطفاً به توضیحات من در پاسخ به انجنیر صاحب قیس کبیر مراجعه فرمایید.من در مورد نیاز افغانستان به  
 .به آگاهی مردم باورمندم که روزی آرمان های دموکراتیک تحقق یابد ام و  دیموکراسیمعتقد و پیرو مکتب 

شما ازمرحوم  شاه امان هللا خان یاد نمودید، یقیناً در احساس وطن پرستی و نیات نیک ترقیخواهی و اصالح طلبی 
ند سطر چعاد در بتحلیل و بر رسی دوران سلطنت شان با جمیع ا اشکی نیست امافغانستان هیچ  این بزرگ مرد تأریخ 

که تا چه حد شاه مالمت و تا کدام حد شرائط ناگوار بوده و چرا، و خالصه نشده مستلزم یک بحث دقیق علمی است 
  عین موضوع در مورد شهید محمد داؤود صدق می کند. 

قیام های عسکری » تحت عنوان یمضموند ر سلطنت و جمهوریت شهید محمد داؤنوپای دو دیموکراسیبه ارتباط 
ندی قبل در سایت گفتمان بنشر رسید، اگر افغان چنوشتم که « زنجیری و متداوم در افغانستان هایبار آورندۀ بحران 

 جرمن آنالین الزم دید آنر مکرراً نشر کرده میتواند.
قابل بحث است. اگر امکان میداشت و این  هللا امین و حفیظ اطالق نیات نیک باالی افرادی چون لینن، ستالین و مائو

اشخاص مورد ارزیابی روانی قرار می گرفتند به احتمال قوی آثار جنون و ایگوایزم افراطی درین اشخاص موجود 
فرد  مناصالحاتی که که ملیون ها قربانی داشت در بحث زعامت خوب نمی گنجد و هدف از تذکربود انقالبات و 

 .دمحوری در افغانستان نبو
 

 پایان
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