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 بارز آقای محترم های تبصره پیرامون توضیحاتی 

 احترام!با عرض سالم و 
یهات، جحدس میزنم بخش اخیر نوشتۀ من که فعالً در پورتال است باعث رنجش خاطر شما شده و شما تمام تو -1

سر اقتدار و زعیم آن تا حال نموده اید در موقف ضعف منطقی می  دالئل و استدالالتی را که در دفاع از نظام بر
 بحث دیگر را گشوده اید.بینید بناًء بدون اصرار به طرز دید همیشگی تان درب 

بنیاد برداشت علمی و واقع بینانۀ من از احوال وطنم بوده متکی بر دالئل قوی اقتصادی،  مأیوسیت من بر -4 
اجتماعی و سیاسی است. تنها ارائۀ عوامل اقتصادی و مشکالتی که وطن در اثر خروج نیرو های نظامی خارجی، 

ده ها هزار دفتر و دیوان خدماتی و بیکار شدن ده ها هزار مأمور تنزیل سطح کمک های انکشافی و مسدود شدن 
عمله و فعله به آن مواجه می گردد که  این بحث ایجاب نوشتن راپور مستند علمی به اساس ارقام و اعداد را می 

 نماید که طول و تفصیل آن از حوصلۀ این نوشته خارج است.
ه، مظلوم، بی پناه و بی صدای افغانستان منشأ می گیرد که با یأس من جهت شخصی نداشته از یأس ملت ستم کشید

با این همه آیندۀ نامطمئن زندگی می کنند و رنج می کشند. احساس من بحیث یک  سر در گمی بی سرنوشتی و
احوال آشنا با درد ها و غصه های واقعی مردم  است، بلی گاه گاهی  فرزند مسؤول مانند هزاران هموطن نگران بر

درد جسمانی و فقر اقتصادی، اگر گریه سر میدهم اشک طمساح نیست بلکه سوز جانکاه عشق  ریم نه ازمی گی
که مبین درک غم، غصه و محنت دیگران است و خصلت آدمیت بوده  زادگاه پر افتخارم است. چند قطره اشکی

 وده طبیعت من چنین باشد. برای لحظۀ تسکین دهندۀ این اندوه سنگین من است. شاید هم من شخص رقیق القلبی ب
عالوتاً من طرح مشخصی برای بیرون رفت مملکت از این بحران پیشنهاد نکرده بودم که مطابق آن عمل نشد و  -3

 برای من مأیوسیت خلق نموده گریه سر دادم. 
ملیون افغان  4۸بارز صاحب اینجا موضوع بحث عارف عباسی و نعیم بارز نیست بلکه آینده، مقدرات و سرنوشت 

 است.
شما می فرمائید که من به ارتباط انتخابات چپی ها، روشن فکران و جهادی ها را که مطابق فرمایش من عمل  -۴

. بنازم این تعبیر مضحک بی اساس و بی بنیادی راکه از قلم دانشمندی چون شما نکرده اند مالمت نموده رد می کنم
 طراوش می نماید. 
ند و با مهارت های فنی آهنگ بوده که آورده شدآن درین پورتال موجود است از روشن فکرانی  انتقاد من که اسناد

و من هرگز به مجاهدین قهرمان افغانستان و جهاد برحق شان توهین نکرده از جنایات  ،چپاول کشور نمودند
اد های گوناگون شان فریاد رهبران تنظیمی و قوماندان های خونخوار و ستم پیشۀ شان و جمیع اعمال وحشیانه و فس

برآورده ام. در مورد چپی ها همواره در بیانات و نوشته های خود ضمن تذکر از جنایات خون ریختن ها، ظلم، 
حصر و به اسارت کشیدن ملت آزادۀ افغان عوامل اساسی شمول یک عده  بربریت وحشت و ویرانی های بیحد و

تصادی و اجتماعی توضیح نموده ام. باید یک موضوع را ملتفت اشخاص  را در حزب دموکراتیک خلق از لحاظ اق
شوید که شمول در حزب سیاسی و حلف وفاداری یاد کردن به آن، یک عضو در نیکی و بدی حزب خود شامل 

است و تفکیک خوب از خراب دشوار می گردد. من بار ها گفته ام که درین حزب افراد وطن پرستی و با احساسی  
جنایت نکرده و دست شان به خون مردم آلوده نیست و شرائط زمان برای شان راه برگشت نمانده وجود داشت که 

 بود.
)تنظیمی ها( و چپی ها به تنهایی و یا با یک مشارکت ملی تشکل  ای کاش امروز روشن فکران ما، جهادی ها -۵

ند ذی سعادت، و همه جریاناتی که به قوی وسیع البنیاد سیاسی را ایجاد نموده و در راه نجات وطن مبارزه می نمود
می کردند. من حق  ءدر برابر وطن و هموطنان ایفا ار گفتۀ شما در آبستن جامعه نقش داشتند مسؤولیت ملی خود

 گرفتن تذکرۀ تابعیت پرچمی ها و خلقی ها را ندارم که همه فرزندان این میهن اند.
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داده ام که بعد از اعالم نتائج مقدماتی دور دوم انتخابات  به ارتباط انتخابات من گروهی را مورد بحث قرار  -۶
گفتند  آشوب آفریدند، قانون شکستند و از زور سخن راندند و تهدید به قیام مسلحانه کرده حتی اخطار به تجزیه دادند.

ها شکست و  رسیون ها اعتماد نداریم باید ملل متحد بیاید و آن شد، دو روزی نگذشت که جنگ شد و جدل و سبه کم
 بینی ها خون شد، و این تنها برداشت من نیست به ده ها مقاله اندر باب این موضوع تنها در همین پورتال نشر شده

 من نفهمیدم که ارتباط این موضوع با روشن فکران، چپی ها و جهادی ها چیست که من آنها را رد کرده باشم. .است
اعتراف کنم که من تحصیالت عالی اکادمیک در رشتۀ جامعه شناسی شما از جامعه شناسی سخن رانده اید. باید  -۷

مطالعات، تحقیقات و تتبعات پیهم و مأموریت بیست و پنج ساله ام در ملل متحد نه تنها  ندارم ولی تجارب شخصی،
 زمینۀ شناخت را از اوضاع و احوال وطنم بلکه از معضالت و پیچیدگی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ممالک

جنگ زده و مواجه به بحران را برایم مهیا گردانید. زندگی فعلی من با احوال وطنم گره خورده چون معتادی از 
چه از منابع قابل دسترسی خارجی و چه رسانه های ملی. ما نباید منتظر  ،بامدادان تا خفتن در پالیدن و خواندن استم

پایی باشیم که بیاید و اوضاع وطن ما را برای ما تحلیل تحلیل و ارزیابی متخصص جامعه شناسی امریکایی و ارو
کند. آنچه من می نویسم با شناخت واقعی از جامعه است و تعریف واقعی بودن  نظر من با دید شما همیشه  متفاوت 

 محمد را در برابر مالحظات معقول  شان فراهم آورده نتوانستید.هللا بوده. شما تا حال قناعت هموطن ما محترم 
آری! به عقیدۀ من هر گروهی که در هرم قدرت درین سیزده سال تبارز کرده از ملت جدا اند، و پایه های اصیل 

 ی یا هرجبقدرت رسیدن شان هیچ نوع نقشی نداشته، یا به زور ثروت خود تبارز کرده اند یا به نفوذ خار رمردمی د
ی کرزی بوده که در البراتوار حقه بازی ها دو، این مرکبات فورمول مصلحت گرایی و معامله گری های آقا

 جدا از ملت نگفته ام.« جامعه»انکشاف و مورد تطبیق قرار گرفته و اما هرگز تبارز هر کدام را در 
اینکه هر بار شما امید به تحوالت دلخواه تان می بندید و به آن نمی رسید خاطر تان را می » شما فرموده اید که -۸

واقعیت های تلخ جامعه و جهان تلفیق نمی یابد، ه طبعیست. ولی تفکر ملی خواهانه شما که ب آزارد یک امر بسیار
ایجاب میکند که باید کمی عمیق تر به وضع جامعه و جهان نگاه کنیم تا دریابیم علل و عامل اساسی چیست که دولت 

 «بر محور دلخواه همگانی عمل نمی کند؟
که در دل و دماغم بپرورانیده باشم عرضه  بنام تحول عارف عباسی را محترم بارز صاحب من کدام تحول خاصی

 نکرده و به آن دل نه بسته ام که اگر عملی نشد آزرده خاطر شوم.

 .من نگفته ام که در افغانستان نظام شاهی دوباره روی کار شود 

 ن بیایند و بر مردم افغانستان حکومت کنند.امن نگفته ام که طالب 

  باید اکثریت در پارلمان از یک قوم خاص باشد.نگفته ام که 

 .پیشنهاد دولت مؤقت، نظام پارلمانی و حتی صدراتی را نکرده ام 
تحولی که من از آن سخن گفته ام حکومت قانون، احترام به قانون، تطبیق قانون، فرهنگ مکافات و مجازات مطابق 

ردانی، سوابق تحصیلی مبری بودن از جرم و جنایت، قانون، تقرر اشخاص در پست های دولتی بر معیار اهلیت، کا
تأمین عدالت اجتماعی و فراهم آوری زمینه های رشد اقتصادی با تطبیق برنامه های سریع الثمر و برنامه های 

این خواست من نی بلکه آرزوی ملیون ها باشندۀ این  اساسی و بزرگ توأم با کاریابی و خلق عاید برای مردم است.
امیدی بزرگی برای ملت خلق می کند من در این  ه نرسیدن به آن نه  تنها دل آزردگی می آفریند بلکه ناوطن است ک

 خواست و داعیه تنها نیستم.
 

 عامل اساسی  باید کمی عمیق تر به وضع جامعه و جهان نگاه کنیم تا دریابیم علل و شما توصیه می فرمائید که
 عمل نمی کند؟یست که دولت بر محور دلخواه همگانی چ
  

تجارب بی نهایت تلخ سیزده سال گذشته و نتیجه گیری آن خود مظهر عمق نظر و بر پایه های واقعیت های عینی 
جامعه با مدنظر داشت عوامل داخلی و خارجی است. حاال عمق نظر شما چه می گوید آرزوی خواندن و شنیدن آنرا 

 داریم.
همچنان شما قانون اساسی افغانستان را کامالً محصول » ل نقل می کنمدرین ماده من نوشتۀ شما را بطور مکم -۸

فکری فرهنگی و سیاسی کشور میدانید ولی به فکر من از آنجائیکه تا هنوز اقوام داخل کشور در اثر رشد و تکامل 
نیست بلکه درونی خود به دولت ملت تبدیل نشده است، قانون اساسی افغانستان محتوای کامالً بر آمده از جامعه 
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شکلی از قدرت بوده و محتوای جامعه افغانی، سنتی است. که از قدرت فرهنگ سنتی داخلی و نفوذ خارجی شکل 
 .«گرفته است

گرچه مطالب متذکره مغلق و آنقدر روشن و قابل فهم نیست. باید توضیح کرد که نه تنها قانون اساسی را محصول 
و بعد از آن در دولت  4۰۰1که بسی اقدامات عجوالنه را درسال فکری؟ فرهنگی؟ سیاسی؟ کشور نمی دانم بل

سازی آوردن رئیس جمهور و تقسیم قدرت بین مشتریان امریکا همه را تحمیلی و بدون اندکترین نقش مردم می 
با امریکا توسط یک هیأت مرکب از خبرگان افغانستان  ۀدانم. قانون اساسی البته با مداخلۀ مستقیم خلیل زاد نمایند

دوران شاهی و قوانین اساسی ممالک  1۹۶۴مطالعۀ قوانین اساسی گذشتۀ افغانستان مخصوصاً قانون اساسی سال 
به توشیح رئیس جمهور رسید. قانون خالء های زیادی دارد که حتی در  دیگر تسوید گردید و بعد از غور پارلمان!

انتخابات خود مؤجد بسی معضالت می گردد. اما سؤال تفویض قوانین متممه رفع نشده این ابهامات از جمله قانون 
به اساس قانون  ،اساسی در اینجاست که قانون اساسی تا امروز بحیث یک ابزار بهره برداری برای زورمندان بوده

این  خود را به ریاست جمهوری کاندید می کند ولی در موارد متباقی حکم قانون را قبول ندارند. روح مطالب در
هم  باز ،زعم شما سنتیه ب ی اه یا پدید و مولود تفکرات ملی و هانون سالم و بی عیب یا قانون ناقص، زاداست چه ق

تا هنوز اقوام داخل کشور در اثر رشد و »قانون، قانون است و پیروی و عمل کرد به آن مهم است. منظور تان را 
  .درست نفهمیدم« تبدیل نشده است به دولت ملتتکامل درونی خود 

هم شما مردم افغانستان را متهم به پیروی از فرهنگ قبیلوی و قوم گرایی می نمائید و می گوئید که جنجال باز  -۹
های فعلی انتخاباتی ناشی از قوم گرایی است که باید پهلوی یک پشتون یکی از اقوام دیگر به قدرت برسد، درین 

ستان این موضوع مطرح نبوده اقوام مختلف در مورد خاص با شما مؤافق نیستم در واقعیت بین عوام الناس افغان
زیست دارند. از سی و شش سال بدینسو با ایجاد  عین منطقه بدون اندکترین نزاع با کمال صمیمیت با صلح و صفا

انشعاب بین اقوام بهره برداری های سیاسی صورت گرفته و تا حال دوام دارد. اگر به عوض داکتر اشرف غنی 
هللا کنار می رفت و قبول می کرد؟ این نبرد قدرت اجک برنده می شد آیا داکتر عبدهللا عبداحمد زی یک برادر ت

 است نه جنگ قومی.
پنج سال دیگر پیشرفت های  تا اگر حالت موجود به شورش و جنگ مبدل نگردد و»: در اخیر می فرمائید که -1۰

جهت دیموکراسی و قانونمند شدن  جامعه در ۀرکه در زمینه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جریان دارد ادامه یابد، چه
  «گون خواهد شد و شما دیگر مثل امروز اشک نخواهید ریخت.دگر

آنهم اگر  اگونی هم معنی خوب و بیشتر معنی تغییرات منفی دارد، بمن خوش بینی شما را قابل قدر می دانم، دگر 
شما زحمت را متقبل شده صرف از پیشرفت های اقتصادی ساحات مختلف به استثنی رونق تجارت وارداتی امتعۀ 

 روی ارقام بطور مؤثق معلومات بدهید ممنون می شویم. هاستهالکی ب
ر خاتمه شما از ریختن اشک من بر مصیبت وطن تمسخر نفرمائید خداوند اشک مرا با از دست  دادن دوستان د

 دانشمندی چون شما نریزاند.
 والسالم

 پایان
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