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 ۱۸/۱۰/۲۰۱۶                                                              یعارف عباس
 

 !یداکتر غالم محمد انصار یآقا
 

نمی دانم داکتری جناب عالی در کدام رشته است، ولی تبصرۀ شما در دریچۀ نظر سنجی این سایت بحدی مبتذل و 
عاری از منطق، پوچ و بی اساس است که اصالً به خواننده به صراحت انتباه می بخشد که شما خود داکتر رشتۀ 

ضات نا موزون است و بدون این که از خود اتهام بستن استید و فرمایشات شما همه جلوه گاه تهمت بستن و تعر
را متهم به هیزم ریختن در آتش « عارف عباسی»چیزی برای گفتن و نوشتن داشته باشید از الی گفتار دیگران 

 نفاق می کنید! 
 گناه دیگری نشده که بر اساس فتوای فضیلتکدام عجیب منطقی! در حالی که نویسنده به جز بیان حقیقت مرتکب 

ً ر انصاری نا بخشودنی است، اگر در مسند قدرتی قرار می داشتید مآب داکت حکم اعدام مرا صادر می کردید.  حتما
نفاق بیابم ولی نتیجۀ دستیاب  وره شعلدر آتش  راسعی بلیغ بجا آوردم تا رابطه بین بیان واقعیت ها و هیزم افگنی 

 ویک حقیقت است که انصاری بدون سری بگریبان منطق انداختن و قبل از قلم فرسایی  صرفشده آشکار شدن 
لمحه ای اندیشیدن مطلقاً بی خریطه فیر نموده و اثِر مبتذلی آفریده که سراپا بی اساس، بی مفهوم، بی ربط و کذب و 

 اتهام بستن است و خصومتی در آن پیداست.
شر اندازی و نفاق افگنی است؟ علل و  ،راست در قاموس افکار متحجر شما گفتنواقعیت و  جستنآیا اظهار نظر، 

ایجاب تحقیق مستند و دقیق را می نماید که من  آنعوامل سقوط سلطنت امان هللا ابعاد مختلف دارد که هر بخش 
به مشروطه نکات نظر خود را بر مبنای واقعیت ها ابراز نموده ام ولی نه به روشن فکری اتهام بسته ام  و نه 

 اعتراضی کرده ام.  خواهی
بلی در مورد ایجابات اخالقی، مسلکی، مستند نویسی، امانت داری، صداقت و غیر جانب داری نوشته ام که 

کامالً باور  در بعضی موارد شرح وقایعمیرغالم محمد غبار به حیث یک مؤرخ بسی جهات را مراعات نکرده و 
صی اش صورت گرفته و در آن مطابق ذوق و سلیقه و احساسات شخ که سندخوش بینانۀ غبار بوده بدون ارائۀ 

 مشهود است، نه انگیزه های ملی.  وعقده ای از قدرت افتیدن خصومت شخصی عداوت،
این که انصاری و امثالهم غبار پرست اند و اورا تقدس بخشیده کالم اورا الهامات آسمانی می دانند مختارند ولی حق 

 اگر کسی همنظر شان نبود به وی بد و بیراه گفته اتهامات بی اساس وارد نمایند و مبتذل ترین همه   آن را ندارند که
منسوبیت طبقاتی و عضو  ،اتهام بستن به عالئق طبقاتی من است که در شأن و شخصیت این جانب وجود ندارد آن

ولی از قومیت خود انکار نمی کنم که  از آن برخوردار نبوده هیچ گاهیخاندان شاهی بودن امتیازاتی دارد که من 
 افغان اصیل استم نه مهاجر و نه انصار. من یک

 فکر نکرده اید که برای خود حق باالتر از صالحیت تان بخشیده اید؟ 
حق این قضاوت و  ؟که کسی را از صف روشنگران به دور اندازید !سر پیازبه اصطالح عوام شما چه کاره اید؟ 

داشته  یلست سیاه و سفیدباید چنین صدور حکم را کدام مرجع قانونی به شما اعطاء نموده؟ و شما به کدام حق  
 ! ندباشید؟ و آنانی که نظر خود را بر شخصی نوشتند در لست سیاه جناب عالی شامل شو

تماعی یک شخص چه تأثیر داشته و جااصالً شمول در لست دو رنگ شما باالی حیثیت، وقار، عزت و اعتبار 
 چه خواهد بود.اهمیت آن در انجمن خبرگان 
با روشنی معرفت و اصل برازندۀ  رابرون آئید و دنیا   ز غوزۀ دور خود پیچیده  تانانمی شود که چون کرم پیله 

آزادِی بیان با حفظ کرامت و حرمت انسانی با وسعت نظر تعقل بنگرید، و حد اقل اخالق تبادل نظر را با کلیه 
چندی قبل در تلویزیون برون مرزی که از کلیفورنیا پخش می  .ایجابات آن در محیطی که زیست دارید بیاموزید

 ، گذشته از رسم متداول آزادی عقاید افکار و اندیشه ها در جوامع متمدن،عیار گردد برنامه سازی به نام شفیع
پیامبر یک و نیم بلیون مسلمان را بار ها با استفاده یا سوء استفاده از آزادی کالم مورد اهانت و تمسخر قرار داد و 

اعتراضات شدید و تهدیدات مالک تلویزیون بخاطر قانون آزادی بیان که جزء سیاست نشراتی اش بود علی الرغم 
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نتوانست و گفت مخالفین عقایدش حق اظهار نظر خود را دارند. در تلویزیون دیگری قاصد  کردهکاری  در برابرش
سخنگوی وحشت، بربریت خون ریزی و ویرانی و تباهی به نام "ذبیح هللا مجاهد" ظاهر می شود و از  ،خون و آتش

 گروه تباه کن طالب به نام مجاهدین و مبارزین استقالل افغانستان زیر نام آزادی مطبوعات دفاع می نماید.
خانم پلوشه، محترمان محبوب کاتب و لیکوال صاحب در مورد  محترمهکمال تعجب است که نظریات بهی خواهانۀ 

شیوه ای که  ،مسؤولیت پورتال در جلوگیری از تذکرات ناموزون در دریچۀ نظر سنجی مورد تائید شما قرار گرفته
 برده اید.نخود بکار 

لمی و عاری از چون مدیر مسؤول نام نهاد افغان جرمن آنالین در بخش نظر سنجی مطالب شما را فاقد ارزش ع
منطق یافت بنا بر قرابت فامیلی برای شما موقع نوشتن مضمونی را میسر ساخت که بازهم زحمتی را متقبل شده و 
کلماتی را پهلوی هم قرار داده مطالبی نوشتید و مرا گنهکار و گناهم را نا بخشودنی شمرده جزایی برایم تعیین کرده 

 ای نا مرتبط بی مفهوم پوچ و بی ارزش بود.مثال همملو ازمانند تبصرۀ قبلی تان  
آقای انصاری با درک ناتوانی منطقی و ضعف استدالل شما من در فهرست جنگجویان افغان جرمن آنالین آرزوی 
شمول نداشته تداوم این بحث را با شما بیهوده و ضیاع وقت میدانم. سایت در اختیار شما است هرچه برای تان 

در برابر جمعیتی عاقالنه می را چه بزرگان خموشی د ولی جوابی زمن نخواهید گرفت. مسرت می آفریند بنویسی
 پندارند!!
 والسالم
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