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 !و عریضه نویسان شان کبیر قیسمحترم  قابل توجه
 

 ه واقعیت ها وبرسیدن از آن آرام و نکته به نکته و منطقی مسایل مورد اختالف به بحث گرفته شود و هدف صورت ه ب اگر
فتن از نار رکبه آن جبور ساختن م وخالف فکری متحقیر کینه ورزانه و  ،منفی مقابلۀحقیقت نسبی باشد نه یک به نزدیک شدن 

 .استساختن انرژی ضایع و تلف کردن وقت الی  و خوب است.  بحث
 

ت یک دانید که برای شناخ . میمی باشیدد وارعلمی  به میتود یا روش تحلیل و تجزیۀو هستید  انفورماتیک انجنیرشما که  بلی
 جزیهتوسیله البراتوار ه بآنرا  ،دریابیدد ماهیت آنرا درست یاگر بخواه ،بدمی یاکه از اعضای مختلف ترکیب فیزیکی  پدیدۀ

 علمی خود یسبحکم ن انهدانشمند ،تجزیه و ترکیب عملیۀآن و پس از قرار داده لیل و ارزیابی مورد تحرا  آن هر جزء کرده و
 د. یرا صادر می نمائ

 

نخست  ر خواهد بودبهت ؟شود و چرا جلو فساد گرفته نمی ؟استاداری  چرا فساد د:در مسایل اجتماعی نیز قبل از اینکه گفته شو
 ،سطح فرهنگی، اقتصادی ومردان دولت  جامعه، اعضای متشکلۀاز شناخت  یعنیجامعه انداخت  یک نگاهی به حال و گذشتۀ

م و عملکرد افراد و نهاد زندگی مرد ۀبه نحواخت می شود نسبت نچنان شیک  پایۀ بر هآنگادست آورد، به مردم  و . . .سیاسی 
 .به داوری پرداختچه روشی می شود آنرا محدود ساخت  با و اینکه چرا فساد وجود دارد وهای دولت 

 

 :نگاشته اید ،قای عباسیآبه نقل از نوشتۀ محترم شما، که  مطلبمی گردم به نکاتی از  برحال 
 

 «آیا نویسندگان و صائب نظران را تمسخر کردید و یا بر آگاهی و بیداری مردم کنم که  تفکیکرای من دشوار آمد تا ب
 .«نحوی از عبدهللا جانبداری کردیده یا ب نا باور استید و

 

فاع از ده من بکنند و  میمن صادر علیه غلط  حکم کیل مدافع آنها شده انداگر نویسندگانی که آقای عباسی و ،کنید دقت -اول: 
  احساس حقارت کنند؟آنها  گویم چرامی سخن درستی ه بو  آرامترموضع خود 

 

ندارم. هم  یلی در استعداد مردم خود شکمردم باور ندارم و ۀآگاهی و بیداری مجموع واقعیت من در حال حاضر بره ب -دوم: 
پری سبخوبی انتخابات ریاست جمهوری دیگر  یکی دو دورۀ نسبی موجودثبات دیگر با حفظ طی چند سال ن هستم که مطمئ
دولت ود ش یافته و آنوقت میمدنی رشد و قوام  ی، سندیکایی و جامعۀبحز تشكالتباال رفته درک و درایت مردم  تردید بال، شود

مراتب بهتر از امروز خواهد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به ضع ودر آن صورت حتماً  کرد وخوب کنترول  و نهاد های آنرا
 .گردید

 

 اند:ب بمن نوشته قای عباسی خطاآ 
 «به نحوی از عبدهللا جانبداری کردید»
 

ر د ؟، در کدام صفحه؟که در کجا ندداد من باید نشان میهای نوشته از اگر واقعاً چنین چیزی دیده بودند  ،عباسی آقای -سوم:
 از عبدهللا عبدهللا جانبداری کرده ام؟ و چگونهکدام پراگراف؟ 

 دوکتور»من  از عنوان نوشتۀحتی  .دنطفره نرول مطلب از اصد و در پاسخ نعباسی نوشته های مرا وارونه جلوه نده آقای اگر
ده دوازده ساله  برای یک کودکو حتی  یافتخوبی دره بمی توان . «لذت قدرت را چشیده، فشارش را هم خواهد چشیدعبدهللا 

 که:روشن است مقصد یعنی هم قابل درک است، 
 

و در پایان نوشته هم آمده است که عاقبت به را ندارد برای مقام ریاست جمهوری ظرفیت های الزم دوکتور عبدهللا »»» 
 «««خیر؟

 

 شما از نوشتۀ من نقل می کنید:  .دید انتقادی شماکبیر، بعد از این می پردازم به  آقای محترم 
 

نه و حماسه آفرین ناکسانیکه از انتخابات دور اول ریاست جمهوری و شرکت هفت میلیون زن و مرد به عنوان حرکت قهرما»
چون خود را در نمایش این حرکت های میکانیکی ناشی از ه اند، از خود ستایش کرده و بخود بالیداقعیت امر یاد می کنند در و

 «ارادۀ محدود کسان شریک می دانند.
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می شود و نه با تعریف و توصیف مشکل جامعه حل  ،در یک جمله کوتاه خدمت تان به عرض رسانم که نه با انتقادات بی مورد
 مردم.از  بكاذ

 

 بارز چنین استنا باور بر آگاهی، بیداری و آرای مردم/// در نوشته ذیل جناب  «ضلع دوم مثلث نامقدس» :بصرۀ شمات 
مردم عوام اگر در حوزه های رأی دهی رفته و ساعت ها در قطارها به انتظار رسیدن فرصت رأی دادن به سر برده اند، » :که

ه که خواسته اند در برابر یا بخاطر دریافت پول یکی دو روز خرچ و خوراک بود های قومی، مذهبی و انگیزهاحتمااًل بر اساس 
دانند که کدام یک  اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چه می الی از میان برنامه های نمایند و ءخود را ادا« وام و قرض ،دین»آن 

 .«باشد تر بخیر خود شان و کشور شان مینزدیک
 

ب و سندیکا احزاسطح آگاهی سیاسی پائین است، اند فقیر  و اکثراً بی سوادافغانستان مردم  کهمن به این باورم  !کبیر آقایبلی 
 نگدنبال جه د به استفاده از آزادی و روان بنابل و بیگانه به دیموکراسیاکثریت قاطع مردم د، وجود نداردر کشور های ورزیده 

ریاست جمهوری را از میان خود بیرون داده و یکی از آن  ۀد شایستافراشود گونه می چ ، پساند سوء استفاده جویانساالران و 
 ؟ه ریاست جمهوری انتخاب کنندیسته ترینش را بشایعنی  میان

 

  دیموکراسی چه نوع شناخت دارید؟ افغانستان و ۀشما از جامع !کبیر آقایمحترم 
انتظار داشته  باید ،گرفت ک انتخابات صوری انجامو یشد اعالم مثل افغانستان ای که نظام دیموکراسی در یک جامعه  همینآیا 

 ؟عملی شودبر وفق مراد همه همه چیز فردا باشیم که 
 نگجها و تیم های شان شخصیت ها و قدرت های اصلی همان  دیدیم که در هر دو طرف کاندید وخیر همه شاهد هستیم ن

 راهیا به جانب  وبهتر است که مردم به حرکت افتیده چه  گروضع این با  و قرار داشتند. جویانسوء استفاده  و ساالران
هانه در دفاع آگا همه دیموکرات شده وما پیش از وقت است که گفته شود، مردم  هنوز بسیار اما ،شونددیموکراسی حرکت داده 

 ه اند.از خود قهرمانی نشان داد حماسه آفریدند وشان از حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
  .تمسوء استفاده می کنند، نیس كاذبکه برای به قدرت رسیدن خود شان از آنها با تعریف و تمجید  من دنباله رو توده ها و کسانی

 

 اند: کبیر نوشته آقای 
 :نوشته ذیل جناب بارز چنین است کهضلع سوم مثلث نامقدس: جانبداری از عبدهللا عبدهللا/// در »
حاال محترم محمد نعیم بارز سؤال  «تن و عبدهللا عبدهللا را بر کرسی ریاست جمهوری نشاندن.مردم را قابل احترام دانس یآرا»

 در اینجا است، که آیا شما به حیث یک تحلیلگر سیاسی حرفوی، مثلث نامقدس خود را به مثلث مقدس تبدیل کرده می توانید؟
که در ضلع دوم  رده اید و در ضلع سوم چیزی رای مردم و نظریات خبرگان مردم را تمسخر کأزیرا در ضلع اول و دوم ر

 .«مسخره و رد کرده اید قابل احترام دانسته و از عبدهللا عبدهللا جانبداری نمودید
 

 قدس نام برده اید، مشما از مثلث نا مقدس و مثلث  کبیر: آقای 
 ؟؟است؟ و نا مقدس کدام ؟؟؟ی پرسم مقدس چیستاز شما م
راسی فقط آزادی و زندگی مقدس است، زیرا اگر انسان حق زندگی و آزادی کاز دیدگاه دیموام  که من مطالعه کرده تا آنجائی

 همیت داشته باشد؟در این دنیا چه می تواند انداشته باشد دیگر 
، هر چیز که مقدس شد از دید عوام و عوام زده ها نقد و انتقاد در بارۀ آن مجاز دیده درست نیستمقدس ساختن  اچیز ر ولی هر

 باید پرستش شود. آن کس و یا آن چیزی شود و نم
  مقدس چیست؟دانم از دید شما  اما نمی

 کنید. شاثبات هستیدعالقمند  ولطفاً با خطوط هندسی که خود بسیار به آن وارد 
 

 کبیر: آقای 
 گان شان را تمسخر کرده ام.من مردم و نظریات خبر دوم، و در ضلع اولبه زعم شما، 

 مردم و خبرگان شان توهین و تمسخر کرده ام؟ه جمالت ب و كلماتکه با کدام  شما باید می نوشتید
ته گفته اید، در هیچ جای نوشنوشته اید و غلط ام، غلط  ضلع سوم: که به زعم شما، اینجانب از عبدهللا عبدهللا جانبداری نموده در

  باشم. هنشان داده نمی توانید که از عبدهللا عبدهللا جانبداری نمودۀ من تو گذشحال های 
ا کس حق ندارد خالف نظر شم دفاع کنم به شما و مخالفان داکتر عبدهللا چه؟ آیا یدیگر یا کس   واحیاناً من اگر از داکتر عبدهللا 

 از کسی حمایت کند؟
ین یکی اآیا حرفی به غلط گفته ام؟ م هرگاه مردم هر کسی را انتخاب کرد، باید به انتخاب مردم احترام گذاشته شود، ااینکه گفته 

 ت هاید مخالفنکن در چوکات دیموکراسی مبارزه میانیکه کسعده  یک ما باممکن  ،دیموکراسی استاساسی در از اصل های 
ست یت مردم را بدی اکثررأ با هر انگیزه ایا مخالف فکری مکسی گونه اگر  و بدیندشمنی نداریم. داشته باشیم ولی فکری 

 .یمی مردم احترام و گردن نهآورد، باید به رأ
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 می افتند؟« مرد ناجی»شرایط به فکر پیدا شدن  دانید که انسان ها در تحت چه اوضاع و را می آقای کبیر: این 
باور به  دهند و چیز را از دست می کامالً اعتماد به نفس و اعتماد به هرکس و هرنابود کننده، در حاالت جنگ و بحران های 

در فکر شان قوت می « مرد ناجی»آنگاه احساس و آرزوی پیدا شدن د. نمی داشته باشنادامه حیات خود و بقای فرزندان شان 
کند و  می ادموجی ایجمردم های خیالی  رضایتی و آرزوو از آن وضعیت ناد . در چنین اوضاع دیکتاتور ظاهر می شوگیرد

مثالً دوران حاکمیت . انجام میدهد سوار برآن موج هرچه دلش بخواهد زیر نام دین یا کدام مکتب فلسفی، سیاسی ایدئولوژیک
 هبرهان الدین ربانی با همین احساس مشترک همگانی زیر نام ظاهر شاه گروه طالبان به حمایت پاکستان و عربستان سعودی ب

 قدرت رسید.
 

با همه کم و کاست رفته رفته اوضاع کشور و مردم رو به بهبود بوده، میلیون ها شاگرد پسر و دختر بعد از سقوط رژیم طالبان 
چه در زمینه های مختلف ده ها هزار محصل در پوهنتون ها مصروف تحصیل هستند، پروژه های اقتصادی  ،روند کتب میم

ریخ کشور چون سیزده سال . هیچ وقت در تأددولتی یکی پی دیگر به ثمر می رس در بخش خصوصی و چه در بخش سکتور
در  زیبنام عبدهللا یا اشرف غنی احمدمهم نیست که یک نفر ار بسیاین  اخیر مطبوعات آزاد و آزادی بیان وجود نداشته است.

 چیز اینست که همین ثبات نسبی موجود حفظ شود. مقام ریاست جمهوری قرار گیرد، مهمتر از هر
 

 ی عباسی آقادانم که به گفته  آقای کبیر این چیز ها را برای قانع ساختن شما و عریضه نویسان تان نمی نویسم زیرا می
به ارائه هیچ دلیل و منطقی ازی خود از خانم مرکل صدراعظم المان مثال می آورید رسان های چند بعدی که برای همطشما ان

، انندکرده می تو تشخیصقناعت نمی کنید ولی به این امید که هستند کسانی که با ذهن آزاد و وجدان پاک سخن حق را از نا حق 
 .می نویسم

 

 چون بسیار  که آنجائی ازخواهش می کنم خود بشنوید از شما  خیرهید چیزی به خوا می اگر از منباالخره کبیر  آقای
م که زبان شما و زبان مردیا پشتو دری  ه زبانخود مطالعه کرده و خود یاد بگیرید که بمی توانید سیاست هستید به عالقمند 
سته اجتماعی و سیاسی نداناز مسایل  و هنوز چیزیتماعی پرداخت یگران نمی شود به مسایل سیاسی، اجاز قلم د .یسدنوبشماست 
 ۀنه برای خود تان نتیجکه ، آنهم با خطوط هندسی این کار شما درست نیست نشست.دیگران به داوری و قضاوت ه های بر نوشت

 خوب دارد و نه برای افرادی مثل من.
 

ان تق تان تعریف و تشویشهرت  وظاهراً برای بلند زدن ( ؟؟دانم به چه منظوری )نمیریاکارانه  و كاذبصورت ه کسانیکه ب
کر چگونه فکه بازهم هر انسان حق دارد اما پایان خوب ندارد، کار  این ،بازی می کنندشما در واقعیت امر با شخصیت کنند  می
 ومسایل اجتماعی با خطوط هندسی از سویۀ من شته های من داوری نکنید زیرا درک با خطوط هندسی بر نوفقط لطفاً  ،کند

  احترام بلند است. بای از مردم تان زیاد مخصوصاً از سویۀ عدۀ
 

 پایان
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