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"  بر مقاله منی"قاسم قاسم یمن و جواب آقا یها دگاهید  

  
جرمن آنالین بر نوشته برخوردم که شخصی به اسم " قاسم قاسمی"  به مقاله اینجانب که تحت  -در سایت وزین و پر خواننده افغان

اقبال نشر یافته است، جوابی را  2017می  9مکثی بر ورود گلب الدین حکمتیار به کابل، پیشبینی ها و احتماالت" بتاریخ عنوان " 

منتشر ساخته است.    

بعد از گذشت دوهفته خود را ناگزیر یافتم تا  باز هم بر این نوشته  ابراز نظر نمایم. دلیل و یا انگیزه ابراز نظر من در مورد گفته 

است که وی در مقاله اش بدون کدام دلیل و ارائه کدام فاکت از من یک تصویری ترسیم نموده غیر موجه، غیر منصفانه و  های

عقده مندانه، همچنان وی از یک زاویه کوچک و تاریک اتهامات را بر اینجانب وارد نموده و در حکم یک دادستان بی تجربه از 

ده را کنار گذاشته از درختان صحبت نموده است"فاکت ها گریز نموده و به قول عوام "   

 من در حالیکه قبالٌ درهیچ جا و باالی هیچ مقاله این نام نا اشنا را ندیده و نخوانده ام، به احتمال قوی در یافتم که این فرد با نام

اربه کابل  روپوش گذارد. مستعار " قاسم قاسمی" خواسته است خود و احساس و سلیقه خویش را درحمایت از وردو آقای حکمتی

عالوتاٌ  دریافتم که که این فرد  به اصطالح عامیانه "اخ دل " خود را باالی تنظیم جمیعت اسالمی و به قول خودش " شورای 

نظار" بکشد و برای این هدف اش  نوشته من را بهانه قرار داده و با تاخت و تاز که ناشی از طراوش ذهنش بوده ، اینجانب را 

ه است با تار های عنکبوتی پیچانیده شده معرفی نماید، آنچه را  که خودش و با نوشته اش این خصوصیت فردی خود را به خواست

ترسیم خواننده میدهد. همچنان در یافتم که این شخص " با غرض " خواسته است به شکلی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را که 

نهاد های سیاسی و اجتماعی، شخصیت های علمی ، فرهنگی و مستقل حفظ نموده است، گویا جا و موقف خوبی را درمیان اکثریت  

 با موجودیت من اسیب پذیر معرفی کند. 

 من هر سه احتمال را به دالیل زیر مورد بررسی و قرا داده نظریات خویش را ذیالٌ ارائه میدارم.

ر چوکات اخالق ،وجاهت و ادب قلم وقتی قابل احترام و ارجگزاری اینجانب معتقد براین امرهستم که هر گونه نقد و اعتراض د

است که نویسنده با جرئت و شجاعت از نام خودش و از موضع فکری خودش نوشته و یا نظری را به نقد میگیرد. ولی چنین نوشته 

 تحت نام "قاسم قاسمی"  برایم در این چوکات نمیگنجد. 

ها ی نوشته ام که این روش در بیشترین مقاالت و ابراز نظر های اینجانب نیز انعکاس من مقاله خویش را روی یک سلسله فاک 

یافته اند. من درحالیکه آمدن آقای حکمتیار به کابل را مورد " ستایش  ویا محکومیت" قرار نداده ام. ولی من احتماالت 

ک نورم قبول شده نوشتاری باید مورد خویش را بحیث یک تحلیل گرسیاسی بیان نموده ام و آن یک حق یست که بحیث ی

 احترام اهل قلم و نوشته قرار داشته باشد، ولی متاٌسفانه این آقای ناشناخته از آن عدول نموده است.

آقای قاسمی تا توانسته است حریف فکری" احتماالٌ تنظیمی"  اش را تا حد مقدور  بکوبد. او حق داشت بنویسد و نقد کند ولی گفته 

 هیچ گونه ارتباطی به نوشته من نداشته است. من متاٌ سفم که وی خواسته و یا ناخواسته تحت یک نام نا آشنا و با های وی اصالٌ 

نوشتن یک مقاله دیدگاه های خودش را درارتباط با شورای نظار و اعمال انها نوشته است. او روی همین هدفش مرا با کلمات " نا 

گاه های شورای نظار را تکرار نموده ام. من به این آقای نویسنده با ید گوشزد نمایم که در فن میمونش" متهم ساخته که گویا من دید

نوشتاری نویسنده باید خود و نوشته خود را باالی موضوع مورد بحث متمرکز سازد نه پریدن از یک شاخچه به شاخچه دیگر. من 

ا وادار ساخت تا مطالب بدون ارتباط با مقاله من را با من و نوشته من این سوال را از این آقا باید مطرح سازم که چه انگیزه شما ر

 پیوند داده و شاخ و برگ بدهید و وزنه " جواب " تان را نیز زیر سوال دهید؟؟.

من این قضاوت منصفانه و بیطرفانه را برای خواننده محترم میگزارم که مقاالت قبلی اینجانب را در سایت های انترنتی ممکن 

عه کرده باشند که ایا من در کدام مقاله و یا نوشته خویش در دفاع از کدام یک از تنظیم های جهادی و حکومت های بعد از سال مطال
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حرف و یا کلمی نوشته باشم. برای این جناب باید روشن سازم که من با آنچه گذشته سیاسی ام بوده و آنچه را که از آنها  2002

د تعداد دیگران، درسطح ذوقی سیاست روز لباس بدل نکرده ام و نمیکنم. و هیچ گاهی آن خط مسقل و درس های آموخته ام، به مانن

غیر جانبدارانه را که من بدان پابند و مستکحکم ام ،با خوشباوریهای سرابی تعویض نمیکنم. من شما و خواننده گان محترم را به 

نام خودم نوشته ام ،راجع میسازم. من که گذشته سیاسی خود و ایده های تمام مقاالت که تا بحال نوشته و با جرعت و شجاعت از 

 مطابق به شرایط کنونی جامعه افغانی ما را نیز کتمان نکرده ام. معرفی من از جانب این شخص نیر ضایعه انرژِی قلمی است.

دیکتاتورمنشانه اردوگان رئیس جمهور ترکیه آقای قاسمی نوشته اند که گویا من ، بدون توجیه، اهداف آقای حکمتیار را با پالنهای 

مقایسه کرده ام. من این جناب را به صحبت آقای حکمتیار در شهر جالل آباد دوباره راجع میسازم که گفته است" ما انچه را 

ر اید، میخواهم که رئیس جمهور ترکیه اوردگان در نظرپرسی عمومی مطرح نموده است" . اگر شما در نداشتن این معلومات قاص

 مشکل خود شماست. 

آقای قاسمی ادعا نموده اند که گویا من بدون تجربه کردن آمدن آقای حکمتیاربه پیشبینی های منفی متوسل گردیده ام. من باید برای 

خواننده گرامی عرض نمایم که هر تحلیلگر میتواند با در نظر داشت تجارب در دست داشته اش پیشبینی های خود را در چوکات 

حتماالت بیان نماید و این یک امر مشروع در چوکات ادب و اخالق نوشته و تحلیل است. هدف تحلیل هم بررسی واقعیت ها و ا

تجارب در دست داشته و پیشگوئی و احتماالت اند که ممکن واقع گردند و یا نگردند. من هدف این آقا ی قاسمی را این مورد فقط 

 یک دلیل بدون بنیاد یافتم.

قاسم قاسمی برایم این مفکوره را داده است که من از آن سطح که این آقا نوشته و آگاهانه و با ارائه یک تصویر غلط و بی نوشته 

بنیاد اینجانب را به این و آن وابسته معرفی کرده است، در سطح غیر قابل مقایسه، از هم متفاوتیم. ولی اگر من برای خوننده گرامی 

دهم، جرئت میکنم بنویسم که:و عزتمند ترسیمی از خود   

من ملت واحد را هیچگاهی از زاویه یک قوم ، زبان و گروه نمیبینم. هر فرد وطن از هر کران کشور ) از بدخشان تا قندهار و 

هلمند، از هرات تا کندوز بلخ و از جوزجان و فاریات تا لغمان و ننگرهار( حق طبعی و تاریخی زنده گی متساوی الحقوق  در این 

سرزمین دارند. تمام مناطق افغانستان حق پیشرفت و انکشاف متعادل دارند. در این کشور تمامی گروپ های اتنیکی زاده اصلی 

همین سرزمین و صاحب این سرزمین اند. هر گروپ اتنیکی کشور حق حفظ آن زبان،عنعنات و فرهنگ را دارند ، نه آن رسوم و 

قابل قرارگیرد. هرگروپ اتنیکی حق تکامل زبان و فرهنگ خود را دارد که در آن زاده  عنعنات که با رشد و انکشاف کشور در ت

و پرورش یافته است و مجموع آن ها کلتور و فرهنگ پرغنی ملی ما را تشکیل میدهد که من سخت بدان احساس غرور و سربلندی 

نیکی شناخته میشوند، مورد احترام قرارگیرند و تکامل میکنم. من معتقد برآنم که انچه به عنوان زبان عنعنات و فرهنگ هرگروپ ات

مثبت آنان را جز افتخارات تاریخی و ملی کشور واحد مان بدانند. این یک اساس است برای وفاق ملی. پس آنچه در تقابل با آن 

و معامالت غیر اصول است این است که اکثریت چهره های سیاسی و تنظیمی ملیت، قوم و زبان را وسیله اغوا مردم خودش 

مشروع ساخته با عث تحریکات قومی و زبانی میشوند و خود و حلقه خود را مدافع قوم و زبان خود سازند و ازخود رهبران قومی 

و زبانی میتراشند. من همچنان بدین عقیده و نظرم که هر روشنفکر وطنپرست ،ترقیخواه و مدافع وفاق ملی در قدم اول جهات منفی 

نعنات و رسوم گووپ اتنیکی خود را به انتقاد گیرد و بدیل تجددگرایانه در عوض آن  ارائه نمایند نه اینکه بر گروه و تمدن زدای ع

 های اتنیکی دیگر بتازند. آنها باید داشته ها وحق داشتن داشته های پسندیده فرهنگی و زبان دیگران را احترام و رعایت نمایند. 

ه برای من انسان جامعه افغانی و منافع ملت واحد ، ترقی ملی و سرزمین مشترک برای تمام افراد برای این آقا هم بیان مینمایم ک

این جامعه مطرح و اساس نظر و اعتقاد فکری است. من این را خوشبختانه نیاموخته ام که خود را دست و پا بسته به تنگ نظری 

مورد شما آقای قاسم قاسمی شک و گمان من کم نیست و این از  های قومی، برتری جویها، شجره کشی ها تسلیم نماینم. ولی در

خرام نوشته تان بکلی متبارزاست. شما حق دارید هر آنچه برای خود می پسندید، بدان معتقد باشید ولی این حق را ندارید که با چنین 

و به دیگران معرفی کنید. اشتباه بزرگ و شیوه قلم و بیان از همان زاویه تاریک  و رنگ خورده تان اینجانب را به ترسیم کشیده 

 شیوه غیر افغانی!!!!.

من هیچگاهی شرم از آن ندارم که اگر یک فرد متعصب زبان و قوم تاجیک مرا پشتون پرست خطاب نماید و یا یک متعصب 

 پشتون مرا متهم به تاجیک پرستی و زبان پرست خطاب نماید. تفاوت من از شمایان هم در همین است که:
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هبران تنظیمی  تاجیک و پشتون، هزاره و ازبیک و ترکمن بزگترین جفا و تظلم را در قدم اول باالی مردمان گروپ های اتنیکی ر

متعلق به خود شان روا داشته اند و مردمان عادی را تحت همین نام دلخوش ساخته و نا جوانمردانه قربانی اهداف ارتجاعی و ضد 

الیکه  اکثریت شان وابسته به ارتجاع پاکستان ، ایران و عرب بوده و از همان مجاری امرار هدف ملی شان قرار داده اند . در ح

نموده اند. شما نباید خود خاک به چشم خود زنید و همه را یک قلم خط کش کنید که همین تنظیم ها عامل بیش از نصف کشتار مردم 

ن گفته میشود. آنها و منجمله شما بار همه کشتار دو میلیون را به گردن بی دفاع در مناطق تحت تسلط شان بوده اند که رقم دومیلو

حزب دموکراتیک میاندازید در حالیکه کشتار بزرگترین رقم قربانی شده گان در نتیجه جنگ های بین التنظیمی صورت گرفته 

ت تنظیمی یکباره چشم میبندید. اگر ما است. این شما هستید که ازوحشت بار ترین جنایات جنگی در دوران " جهاد" توسط این حلقا

از آقای حکمتیار انتظار اعتراف به اشتباهاتش و طلب عفو و آمرزش از مردم، اخصاٌ کابلیان بخواهیم، بدین معنی نیست که ما مهر 

باید به شما"  برائت بر دیگران زده ایم. این موضوع اگر مرتبط به یک رهبر جهادی دیگر میبود ، بیام ما عین بیان میبود. من 

قاسمی ها"  بیان نمایم که این ممکن شما باشید که خود را در پارچه های ژولیده و مصرف شده که با آفتاب واقعیت ها و تجارب 

سال گذشته رنگ باحته اند ، پیچانیده باشید و حتی گذشته سیاسی تان را با عجز و پشیمانی رنگ  نموده و یا بیرنگ  40سیاسی 

که به هیچ صورت!!! ساخته اید. من  

اکثریت قوماندانهای اسبق جهادی صرف نظر از تعلقیت های قومی ، زبانی و تنظیمی شان اکنون به یک الیه جابر، تا گلو غرق با 

 16پول مفت و غضب ، چور و چپاول دوره جنگ های " به اصطالح جهاد" اند که با بکار آمدن حکومت وابسته و دهان پر آب 

نه و گلوی مظلومان وطن نشسته عاملین فساد و یکی از فکتور های عمده ادامه جنگ داخلی اند. من که از چنین سال اخیر به سی

 وابستگی شرم دارم. شما چطور؟؟؟؟؟

من در جواب شما باید بگویم که  تاخت و تاز شما و با آن مهارت که انجمن حقوقدانان افغان در اروپا را خواسته و یا نا خواسته زیر 

س خواننده قرار داده اید، خوشبختانه کارا نیست. انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از آغاز تاٌسیس تا بحال همان وجاهت و فوک

مسئولیت مسلکی خود را در برابر وطن و هموطن ما در برون یا داخل کشوراداٌ وحفظ نموده و خط کار و فعالیت خویش را با حفظ 

امه میدهد و خواهد داد. انجمن با حفظ احترام به حق داشتن مواضع فکری ، سیاسی و مذهبی بیطرفی و غیر جانبدارانه آن اد

دیگران ، خود را بحیث یک نهاد مسلکی فراقومی، فرازبانی و غیر جانبدار تثبیت نموده است و اینجانب نیر معتقد به همین راستا 

 مستحکم و با شجاعت در خدمت وطن و هموطن قرار دارم.

به آقای قاسم قاسمی این است که در بیان ایده های بعدی شان ) در صورت که خود را دیگر زیر نام مستعار پت و پنهان  توصیه من

نگه ندارند( با شجاعت و نام اصلی شان بنویسند و نقد کنند تا از پائین آمدن وزنه چنین نوشته های شان در حد صفر و مشکوک 

 بودن جلوگیری نمایند.

جرمن آنالین که جا و مقام خاصی را در بین خواننده گان دارد، صمیمانه  -ه گان سایت وزین و پر خواننده افغان من از گردانند

ارزومندم تا در نشر بعض مقاالت غرض آلود و محکومیت های غیر موجه دیگران که با نام های مستعار ارسال میگردند ،عطف 

اسی و آزادی بیان که  وضاحت و شفافیت جز آن است ، احترام دارم و از اقبال توجه نموده منت گزارند. البته من به اصل دموکر

جرمن آنالین قبالٌ و قلباٌ سپاسگزارم.  -نشر یاداشت هاذا در ویبسایت وزین افغان  

 به عنوان اختتام بحث نکته اخرین را در این یادداشت میگذارم.
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