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 ۴114/ 6/ ۴۲           عارف حامی
 

 بارز یبا آقا« آرام و نکته به نکته» یبحث
 

آن بمنظور  ه  لمه به کلمو ک یو چه هم به صورت عصب« صورت آرام و نکته به نکته»را چه به  ییوگ یبارز شما کل یآقا
 تیحما زین انگخوانند نیساده تر د،یریگو چه مطلق، بکار  یچه نسب ت،قیها و مخدوش ساختن حق تیواقع یبرو دنیپرده کش

. ندینما یم زین شیکامل افشا تیکنند، بلکه با درا یعبدهللا عبدهللا را در پس آن نه تنها درک م یگکار جن تیشما از جنا ه  رندان
 . دیحرف بزن د،یحسن چپ بزن ۀت و بدون آنکه خودتان را به کوچک و راسر   د،یذرگب یباف هیاز قاف

 یاست؟، بلکه شما از شناخت شخص دهیکش یدر کجا برخ کس دانمینم ریکب سیق یرا، که آقا کیانفورمات کسویشما از  د،ینیبب
 انگتا بخوانند د،ینمائ یمطرح م زیو آنرا طعنه آم دیا رفتهگو کودکانه محکم  زیگنفرت ان اریبصورت بس د،یدانیم یتان از و

از در ابحار علوم مختلفه شنا  که  د،یجناب شما هست نیبلکه ا داند،ینم یریگد زیچ کیرماتکه طرف تان جز انفو د،ینمائ میتفه
 نیاز هم. دیریگعوض ن یرگید اهگکه آنرا با بن د،یمرکز کائنات و متوجه باش انهیگ نجاستیکه ا د،یوئگب دیخواهیو م دینموده ا

 «بیترک»و  «هیتجز» میمفاه! عالم خبره دینیبب. دیآور یمثال م... و بیو ترک هیتجز ک،یخاطرست، که چپ و راست از فز
کار  و عمل و عکس العمل سرقوه، حرکت و با میخانیک  کیفز. و کار ندارد سر کیو با فز برندیبکار م ایمیک ۀرا در رشت

 هیمثالً اتم را تجز یتا اجزا د،ینخواسته راه بدهند و شما در آنجا تالش نمائ یشما را خدا رگااتمی  کیار فزدر البراتو. دارد
نخواهد توانست،  یبیترک ۀیعمل چیمبدل خواهد کرد، که باز ه یما را به ذراتعالم رخ خواهد داد، که جناب  یانفجار د،ینمائ
 . ما را بدست دهد یقبلعالم کرده و  کجایذرات را دوباره  نیا

است؟ و چرا جلو فساد  یچرا فساد ادار: گفته شود نکهیقبل از ا زین یاجتماع لیدر مسا»: که  دیوئگ یکه م نیرابطه به ا در
جامعه،  ۀمتشکل یشناخت از اعضا یعنی ،جامعه انداخت ۀبه حال و گذشت ینگاه کی شود؟ بهتر خواهد بود نخست یگرفته نم

شود نسبت به  یچنان شناخت م کی یۀمردم به دست آورد، آنگاه بر پا. . . و  یاسیس ،یاقتصاد ،یهنگدولت مردان و سطح فر
شود آنرا محدود ساخت  یم یچرا فساد وجود دارد و با چه روش نکهیدولت و ا یها افراد و نهاد ردمردم و عملک یزندگ ۀنحو

 : قابل تذکر است لینکات ذ ،«پرداخت یبه داور
چرا زحمت رفتن به کشور را  د،یهست... جامعه بلد و  ۀذشتگحد عالم، دانشمند، فساد شناس، با حال و  نیبه اشما، که  – 1

همه  نیمزدور را، که ا میرژ نیتر یو ضد مردم نیکار تر تیجنا ن،یفاسد تر ن،یتر نیخا ن،یتر فیتا کث د،یده یبخود نم
همه فساد، چپاول، تجاوز به ناموس مردم  نیاز شر ا د،ینمائ یم یرد بانیرگآن  شةیپ تیجنا یو اعضا یدفاع از رهبر یبرا
  د؟یتواند، نجات ده یکرده نم کیشما با مردم را تحر یاز احساس همدرد ی، که ذره ا...و 
 میکه در رژ د،ینبرد یچرا پ د،یبه آن انداخته ا «عالمانه» ۀاگکشور را مطالعه کرده و ن ۀذشتگهمه حال و  نیشما که ا – ۴
هم  میرژ نیا ونمیلیبر م کی ۀفساد به انداز ه هاآن دور یها الرغم تمام کمبود ی، علخان داودمحمد و  شاهظاهر محمد یها

 یهزار کابل ۰1از  شیشان بخون ب دستکه  یبا کسان ،یگجن تکارانیبا جنا یکه کرز نست،یشما مهم ا یکه برا راینبود؟ ز
محمد که  د،یتوان ینم دهیرا د نیشما ا. متحد است... و  افیعبدهللا عبدهللا، س ،ی، قانونیمفهآلوده است، مثالً با مارشال  ناهگ یب

 یابا م یزیغول را امضاء کند و از قتل و خونر فیلط ،یعدام دزد مشهور چهاردهاشد، حکم  یر نمضحا یحت ظاهرشاه
 د،یدان یشوند؟ شما نم یافغان ترور و کشته م که روزانه چند تن د،یشما، خبر دار تیمورد حما میدر رژ کهیدر حال د،یورز
کرده و با اعالم  نیوقت را بخاطر رشوه خانه نش یمرکز ۀیاحصائ سیبود و رئ ارگ زیو پره یداود خان انسان متقمحمد که 
 یشما رشوه بصورت علن تیمورد حما میدر رژ کهیعام و خاصش ساخت، در حال یرسوا و،یراد قیاش از طر یشوه ستانر
پول آنرا به  یول د،یکه رشوه بستان د،یویگخان م یکرز میشود و رهبر رژ یخواسته ماز مردم  شرمانهیکامالً ب ییدرا دهیا دو ب

 . کنم یشتر صرف نظر میب یبحث از آوردن مثالها دنیاز به درازا کش یریگبخاطر جلو. دیدر داخل خرج کن د،یخارج نبر
 شیبه پ گبزر یها امگ دیجامعه با چه رگ د،ینپرداز یبه داور ساینسیو  ،یتماعاج ،یاسیس لی، دانشمند مساشما دیبفرمائ

 یهاآدم  د،یدانیم! دیبه عقب بکشخان و داود  شاهظاهر یها میو عمالً جامعه را اقالً در سطح رژ دیشما مرد شو یول ذارد،گب
چنان  یگجن تکارانیاز جنا یبانیپشت ند،یود هموار نمابرخ زیزحمت بداخل آمدن را ن رگا یمانند شما حت رگن کجانبهی، ق، ش  

در اوضاع  یمثبت رییتغ نیو نه هم قادرند، کوچک تر ندیکه هست بب یرا آنطور قیحقا توانندیکند، نه م یم را محدود دید شان
تلَون مزاج  همچو اشخاصیجز آنکه  اورند،یب   .ردندگمشغول  یگجن تکارانیجنا یبه دست بوسم 
 سمیمخالفت با پوپول ۀپرد ریهم ز شهیبلکه هم د،یمردم باور نداشته باش ۀمجموع یداریو ب یاهگبه آ دیتوان یشما نه تنها م – ۳
و  یو عمل انقالب یداریو ب یاهگآ نیشما تفاوت ب. مستعد به ایجاد امر دیگر نیستید نیاز شتریشما ب. دیشان کرده ا نیتوه... و 
 یشناخت دارند، بلکه به حد کاف یگکاران جن تیبرخالف شما نه تنها از جنا مردم. دیتوان یرا درک کرده نم مردم ۀدهند رییتغ

به حد  یلیمحقق و خل نیامروز در مناطق هزاره نش یول د،یباور نکن دیتوان یشما م .نفرت هم دارند یموجودات وحش نیاز ا
شما،  تیفاور انیاروپائ ه  فتگعبدهللا، به مردم ازعبدهللا  نیمناطق تاجک نش رد .ما قرار دارند ۀعیمورد نفرت برادران ش یکاف
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 یامروز پشت جبهه ا نکهیمنتها ا .اندازند یکرام تف م یو طلبا نیلبدگ اف،یس یما برو یمنزجرند و پشتون ها یبه حد کاف
 یمل یهنوز رهبر نکهیکنند و ا یشکل آن سرکوب م نیتر انهیو دولت مزدور هر حرکت را به وحش انیکائیوجود ندارد، امر

شما جسارت کرده، مردم را به جهالت،  امثالشود، که افراد  یآن نم لیوجه دل چیاست، به ه رفتهگن شکلبا مردم  وندیدر پ
نابود کننده،  یلت جنگ و بحران هادر حا»که  د،یسینو یم یعباس یشما در مورد آقا. ندیمتهم نما یداریو عدم ب یگدرماند

 یفرزندان شان نم یخود و بقا اتیدهند و باور به ادامه ح یاز دست م ار زیکس و هر چکامالً اعتماد به نفس و اعتماد به هر
 یعباس ینخواسته آقا یخدا رگا «.ردیگیدر فکر شان قوت م «یمرد ناج»شدن  دایپ یآنگاه احساس و آرزو. داشته باشند

اعتماد به نفس و » زیشما ن است، دهیافت «یمرد ناج»را از دست داده و بفکر  زیاعتماد به نفس و اعتماد به هرکس و هر چ»
 و اال دینمائ یعبدهللا عبدهللا دفاع م یگجن تکاریجنا تان  «یمرد ناج» و رندانه از دیملت و مردم را از دست داده ا» اعتماد به

کس حق  ایآ ؟ چهدفاع کنم به شما و مخالفان داکتر عبدهللا یگریکس د ایمن اگر از داکتر عبدهللا و اناً یاح»که  د،ینوشت ینم
. دیکن یم ینه، بلکه عمداً از عبدهللا عبدهللا جانب دار اناً یبارز شما اح یآقا رینخ «کند؟ تیحما یف نظر شمااز کسالندارد خ

 یعباس یآقا د،ینیب یم. دیفرو رو یگجن تکارانیدفاع از جنا لجنو تا مرفق در  دیاز عبدهللا عبدهللا دفاع نمائ دیشما حق دار یبل
تکار یدهد و جنا یجلوه نم دیسف ار اهیشرافت دارد، که س نقدریاز دست داده باشد، باز ا اناً یرا اح... اعتماد به نفس و  رگا

 شما؟  یول داندیدن نمش دیرا سزاوار کاند یگجن
الً شرکت عبدهللا او ،و اال ،دیدار چندین سال نوری فاصله... و  یوطن پرست ،یمردم دوست ،یعدالتخواهاحساس از شما  - ۲

 انیمانند اروپائ اً یثان. دیرفتگ یآن موضع م هیدر کابل رد کرده، عل یمیتنظ یها گدر جن اتیعبدهلل در انتخابات را بخاطر جنا
در کشور ما تالش  یشدن عدالت انتقال یعمل یشان محاکمه کردند، اقالً برا اتیبخاطر جنا راها  ستیناز گکه در نورنبر

مورد  میرژ نیکه در هم د،یثالثاً شما اطالع دار. دیانداخت یرا براه م... و  ییمثالً تظاهرات، اعتصاب غذا ییها تیکرده، فعال
ساله و  1۳به کودکان  یعبدهللا به چه تعداد دختران، زنان حت و طرفداران عبدهللا انیشما در مناطق شمال کشور ما حام تیحما

 یم یگشما که در غرب زند د؟یشمار یقابل مجازات م ریو غ یعیرا کامالً طب لیسام نیشما ا ای. کنند یهفت ساله تجاوز م
قانون بوده و بصورت  ۀیدر سا یدآزا نیکه ا د،یوئگب دیتوانیشما م ایسکس وجود دارد، آ یکه در آنجا آزاد دانم،یو من م دیکن

کند، و دولت  یکه بخواهد، تجاوز م ،یکتواند به هر زن و دختر و کود یبرعکس هر کس م ایشود و  یم یمشروع آن عمل
  ند؟ینما یمجازات مکافات م یرا بجا نیآنجا متجاوز یها
 ،فهم داریداوالً شما آنقدر که  م،یوگب دیبا د،یخطاب به شما، که از عبدهللا عبدهللا دفاع کرده ا یعباس یآقا یرابطه به ادعا در

تواند خواننده را به  یدرست است، که عنوان نوشته  شما م. دیکن یسیب نوذبذو م دیتوانبکرده  یشیاندازه عاقبت اند نیکه به ا
که عقل نداشته باشد و نداند، که شما عمداً  ستیک. دیهم مخالف عبدهللا عبدهللا هست یزکیچ کیکه شما  اندازد،یغلط ب مانگ نیا

 نیا. عبدهللا بدهد و خواننده عالقمند خواندن متن آن شود با عبدهللا تیضد یکه بو د،یانتخاب کرده ا یتان را طور ۀعنوان مقال
مخالفت  یکه بو یعنوان ریشود، که در ز یحد ساده نم نیبه ا چکسیبارز ه یآقا د،یکنباور . است سمیژورنال یاز الفبا ریگد

 :سدیآن بنو ریدر ز یو فور رسدیبا عبدهللا عبدهللا از آن بمشام م
 داحترامیبا زیاست ن یاسیس یحق انسان کیمردم که  یخوب است، به رأ یامر اخالق کیاگر احترام گذاشتن به مردم »

از  و یجمهور استیمقام ر دیهشت کاند انیکه دوکتور عبدهللا عبدهللا از م یجمهور استیدر دور اول انتخابات ر. گذاشت
 یاحتماالً با رأ یاحمد ز یصد را از آن خود کرد، در دور دوم در مقابل دوکتور اشرف غن یمجموع آراء، چهل و پنج ف

شان را از  تیحما افتندیکه به دور دوم راه ن ییاکثراً آنها رایز د،یافغانستان خواهد رس یجمهور استیبه مقام ر یشتریب
 . نبرد یتان پ یاصل ، به هدف«.داشته انداعالم  شتازیپ دیکاند دهللادوکتور عب

احترام گذاشتن »شما : کنم لیو تحل هیتجز «صورت آرام و نکته به نکته»خود شما به  فتةگرا به  رافگپارا نیکوشم ا یحال م
 در دور اول و شتریب یأر رعبدهللا عبدهللا را بخاط یو فور دیکش یبرخ مردم م «خوب یامر اخالق کی «را» به مردم

به مقام »به او، او را  رگید یرسول از سو یاز نوع زلم یکرز یامحتو یو پابوسان ب کسویاز  یگجن تکارانیجنا وستنیپ
 سیاسی؟ ییوگ انیهز ؟است یپس چ ست،یاز عبدهللا عبدهللا ن یبانیپشت رگا ریگد نیا. دیرسانیم «افغانستان یجمهور استیر
 ،یوطن پرست ،یمردم دوست یاز رو یکس رگکه ا د،یکرده ا تیشکل حما نیرندانه از عبدهللا عبدهللا به ا رایما برعکس بسش

مخالفت  «افغانستان یجمهور استیبه مقام ر»عبدهللا عبدهللا  دنیرس با یو خواست عدالت انتقال یگجن تکارانیبا جنا تیضد
باز هم همان مردم ما  د،ینیبب. دیمتهم کن «خوب یامر اخالق کی»به  به مردم و توجه نکردن ذاشتنگکند، او را به احترام ن

زنم، چرا که  یخال نم یول زنم،یم دهیسف زنم،یم یسرخ»که  ند،یوگ یم یشعورشان بهتر از شما حکم کرده در ضرب المثل
ضرب المثل به شما به  نیا د؟یضرب المثل را درک کرده بتوان نیم اوهممکن است، که شما مف ایآ «ده استخال دارم مر ۀخال
 یرا عل باتدور اول انتخا جیاوالً نتا «؟ۀزیانگ» کدام یرواز کند، که شما  میخواهد تفه یم «صورت آرام و نکته به نکته»

 کیو  یگجن تکاریتا جنا چند وستنیپ اً یثان د،یدان یرا برنده م یگجن تکاریجنا کیدرست دانسته و ... ها و یالرغم جعلکار
و  سبا لبا»و باز هم  دیدهیبخورد مردم م دنیرس «افغانستان یجمهور استیبه مقام ر» لیبه او را بمثابه دل بی خاصیت یخنث

 !!! د؟؟؟یکن یمخالفت با عبدهللا عبدهللا را م یو ادعا «مدهمباس در چشم مردم درآ
به انتخاب مردم احترام گذاشته شود،  دیرا انتخاب کرد، با یگفته ام هرگاه مردم هر کس نکهیا» :دیسینو یم نکهیدر رابطه به ا

اوالً شما  د،یا فتهگحرف کامال غلط  ،یبل «...است،  یموکراسیدر د یاساس یاصل ها از یکی نیبه غلط گفته ام؟ ا یحرف ایآ
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رخ داده  اریبس خیردر تا   اً یشده است، ثان یشما جعل کار دینفع کاندکه به چه اندازه به  د،یتا بدان د،یستیداخل کشور ن نجایدر ا
انتخابات به قدرت  انیدر جر مانها در آل ستیناز رگم. مردم سوء استفاده شده است یاست، که موقتاً از احساسات وطن پرست

مردم خود  یاز احساسات مل کایرام ۀمتحد االتیامروز دولت ا نیهم رگنداشتند؟ م یمردم تیحما ایهم آ یو تا مدت دند؟ینرس
 رگکند؟ م یاست، سوء استفاده نم دهیمانندش را بخود ند خیرتا   کهیا یو ضد بشر انهیوحش شرمانه،یب یها یتکاریجنا یبرا

 است؟  امدهیانتخابات بوجود ن ۀجیدر نت کایامر ۀمتحد االتیدولت ا
اند سطح  ریسواد و اکثراً فق یباورم که مردم افغانستان ب نیبه ا»: دیسینو یکه م ست،ی اشما قسمت ۀبخش نوشت نیتر درخشان

و  یموکراسیبه د گانهیقاطع مردم ب تیدر کشور وجود ندارد، اکثر دهیورز یها کایاست، احزاب و سند نیپائ یاسیس یآگاه
نخواهد  جایچند تا تذکر ب زیه نرابط نیدر«...اند،  انیجنگساالران و سوء استفاده جو نبالو روان به د ینابلد به استفاده از آزاد

 : بود
 رگا یول. در مکتب، پوهنتون و خارج باشد، حرف تان درست است لیمنظور تان از سواد خواندن و نوشتن و تحص رگا – 1

باشد، ... و متجاوز و  رگاشغال انگانیگب ،یگجن تکارانیداشتن سواد قضاوت عادالنه در مورد دولتمردان، جنا نمنظور تا
 انیو حام یگجن تکارانیجنا یتوان برانداز فتم،گ کهیمردم همانطور نکهیا. دیبه هدف اهانت بمردم کرده ا یموردیبجسارت 

 رمگدر بستر  دهیفرد خز چیشناسند و نه شما و نه هم ه یکه آنها را نم ست،ین نیبه مفهوم ا زگشان را ندارند، هر یخارج
 . متهم کند «انیو سوء استفاده جو االرانجنگس»از  یندارد، مردم را به دنباله رو مردم را نداشته و اجازهب نیهاروپا حق تو  

متمدن و  ه  جامع کیدر ساختار ... و  یصنف ،یاسیسازمان و انواع تشکالت س ه،یاتحاد کا،یکه حزب، سند داند،یهرکس م – ۴
 یکان، نحوه و تالش و مبارزه برابلکه بحث بر سر ام ست،یبحث بر سر ضرورت همچو نهادها ن. دارد یمدرن چه نقش

دادند،  تیرا نه تنها رسم یگجن تکارانیسال قبل تشکالت جنا 1۴شد، که در  شنکه روها  ییکایامر. بوجود آوردن آنهاست
ن مکتب کودکا دنیکش یرا با بمباردمان ها و حت ییایماف میمخالفت با رژ ونهگکردند و هر هممردم سوار  ۀردگبلکه آنها را به 

رست است، چرا که دنا یهمچو انتظار انگانیگاز ب. سرکوب کردند... آنها و( گدر نرن)بستن  ریاز آغوش مادران شان و به ت
به  یریگد زیچ تکارانیخان قهرمان شما هم بجز سازش و مصلحت با جنا یشود، کرز ینم دایمهربان تر از مادر پ ۀیدا چیه

بلند شود و از آسمان هم  نیمانند سمارق از زم یگاربکیه شود، همچو نهادها ب یا هم نماز اروپ یبا داور. اوردیارمغان ن
 فیتشرخود  «یها کایاحزاب و سند» دونیاخوان زده و ب ران،یکه جناب شما چه وقت به کشور و د،یوئگحال ب. ستین یدنیافت
دانشمند  انهیگچرا که شما . ردیگامعه قرار در البراتورا ج یعمل شیسرانجام شما هم مورد آزما یکه دانش ب د،یآور یم

باالخره  ریکب یآقا »: دیفرمائ یم هیتوص ریکب سیمتهم نموده و به ق یسواد یکه چپه و راسته افراد را به ب د،یهست یجسور
 دیهست استیعالقمند به س اریکه چون بس یکنم از آنجائ یاز شما خواهش م دیر خود بشنویبه خ یزیچ دیخواه یاگر از من م

از قلم . سدیشماست بنو پشتو که زبان شما و زبان مردم ای یکه به زبان در دیریبگ ادیخود مطالعه کرده و خود  دیتوان یم
 یبر نوشته ها ندانسته یاسیو س یاجتماع لیاز مسا یزیپرداخت و هنوز چ یاجتماع ،یاسیس لیشود به مسا ینم گرانید
دارد  خوب ۀجیخود تان نت یکه نه برا یآنهم با خطوط هندس ست،یار شما درست نک نیا. و قضاوت نشست یبه داور گرانید

 «.مثل من یافراد یو نه برا
 یول. دیمذاهب ببر ییقرون وسطا ییراگآنرا حتماً بطرف مطلق  دیخواه یو م دیآ یبد تان م اریاز مقدس و نامقدس بس شما

شما همه . هم مضر ثابت شود یطیو در شرا دیانسانها مف یبرا یطیدر شرا تواندیمقدس و نا مقدس هم م ست،ا ینسب زیهمه چ
و  انهیراگکه برخورد خود شما به مقدس و نا مقدس مطلق  یدر حال د،یکنمتهم  ییراگو جزم  مگبه د دیخواه یکس را م

را  «آن ۀتقاد در بارنقد و ان»و هر نوع  دانندیخود را مقدس م یها منافع مل ییکایامر د،ینیبب. ستا ییقرون وسطا یماورا
بلکه منافع  ،یمیو نه هم دوست دا میردا یمیکه ما نه دشمن دا ند،یویگخاطر هم م نیپرستند و به هم یدانند و آنرا م یمجاز نم

از نوع  یگکشور خود را مقدس بداند و هر جناتکار جن یکه باشد، حق دارد منافع مل یهر کس از هر کشور. میدار یمیدا یمل
مسئله  نیا. را نامقدس بخواند... بلدوزر و  اف،یدهللا را نامقدس بداند، هر ائتالف از نوع ائتالف عبدهللا عبدهللا با سعبدهللا عب

دانسته و صاحبان  انهیراگو مطلق  یبرخورد را مذهب نیوجود ندارد، که ا یلیدل نجد،گ یشما نم کیماتگد یها شهیدر کل یوقت
مقدس  یروس رانگتجاوز هیما عل ریمقاومت ملت کب گو جن یوطن پرست بیترت نیبه هم. دبزن «عوام و عوامزده» ۀآن را تاپ

کشور خود را در دست  اریخواهند اخت یمقدس است، چرا که م رانگنفرت مردم ما از اشغال و یبود و حاال هم وطن پرست
ها اکنون نا مقدس است،  ییکایامر یو وطن پرست یدوم جهان گها در جن ستیناز یوطن پرست هیخود داشته باشند، در حالک

 یاز کشورها یاریبس یرانیانسان و و ونیلیسبب کشتار صدها م یدوم جهان گدر جن یوطن پرست ونهگوطن  نیچرا که ا
 میرژ یدستاوردها یکرده و تمام هیرا تجز ایبیها باعث شد، که ل ییکایامر یکه وطن پرست م،ینیب یجهان شد و امروز ما م

را  نیصدام حس میدر عراق رژ .زمانه ها را در آنجا حاکم سازند همه یعناصر وحش نیتر تکاریبود کرده و جنارا نا یافذق
  .دینما هیرا در آنجا تقو تکارانیجنا نیتر دیکرده و پل هی، کشورش را تجزکرد ودناب
قوس  انیتان را نقل کرده، در م رافگپارا ذشتهگسال  1۴مزدور در  میرژ یشما در مورد دستاوردها یادعاهارابطه با  در

 : ارمگن یها نظرات خود را م
حتماً منظور شما از بهبود ) طالبان با همه کم و کاست رفته رفته اوضاع کشور و مردم رو به بهبود بوده میاز سقوط رژ بعد»
تا آدم مزدور و  انفجار، بمباردمان، تجاوز به ناموس مردم، قتل، فساد، وجود نداشته و چند ،گدون جنب یروز چیکه ه نست،یا
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ها شاگرد پسر و  ونیلیم، (کنند یم یگخط فقر زند ریدرصد مردم در ز ۹۹از  شتریشده و ب زیصاحب همه چ ساالرگجن
 یها میتنظ تیمردم ما پس از حاکم یبل)ستند ه لیروند، ده ها هزار محصل در پوهنتون ها مصروف تحص یدخترمکتب م

خود  یکه وضع شخص ست،یو دانش ممکن ن لیبرده اند، که بدون تحص یپ کایمتحدة امر االتیکرام ساخت ا یو طلبا یجهاد
و طالب شان را بوحشت  راگادیها و هم مزدوران بن ییکایکه هم امر ست،یزیچ نیو ا دیوضع کشور خود را بهبود بخش ایو 
مکاتب دختران کمک  ریدر ساختار تعم رگها مراجعه کردند، که ا ییکایمردم به امر تیوال نیو چند ایدر پکت. اخته استاند
 یطلبا. دالر کمک کردند ونیلیم نیطالب و مال چند هیدر ساختن مدارس ترب کهیکردند، در حال یشانه خال اه ییکایامر. ندینما

و به مدرسه و مسجد  فرستندیشان را به مکتب م یاوالدها نکهیا یغانستان مردم را برااف یها هیها در قر یکرام شما و اخوان
و چه در بخش  یدر بخش خصوص مختلف چه یها نهیدر زم یاقتصاد یپروژه ها ،(دهندیقرار م یفرستند، مورد مالمت ینم

قدم رنجه فرموده، و به  ،بارز یاآق. است النهوغیر مسو   اریبس رگیادعا د نیا)رسد  یبه ثمر م گرید یپ یکی یسکتور دولت
ساخته شده  کهیک فابریکشور اقالً  یکه در کجا د،یتان نشان ده نیو چپه دورب نیو به کمک ذره ب ائیدیکشور بدبخت تان ب
 یاز جانب ان جي او ها یامداد یپول ها لیو م فیدر رابطه به ح. نفر را مشغول کار کرده باشد رااست، که اقالً ده هز

ست، که حاصل ا کشت کوکنار یاقتصاد یمنظور شما از پروژه ها ای. خواهم بحث را بدرازا بکشانم ینم یخارج یور هاکش
چرخش  کیرا هم با  قتیحق نیا ایکنند،  یم عیو از پول آن مردم خود را تطم بردیم سیولجنت سرتو ان یا یآ یآنرا س

مطبوعات آزاد و  ریاخ سال زدهیکشور چون س خیوقت در تأر چیه(. دینمائ یمخدوش م ییکایضد امر غاتیبمثابه تبل شتگان
( .وجود نداشته است آن ۀطلبان ادیشکل مبتذل و استعمارزده و مزدور منشانه و انق نیالبته به ا) .وجود نداشته است انیب یآزاد

 زیمهمتر از هر چ رد،یقرار گ یجمهور استیدرمقام ر یاحمدز یاشرف غن اینفر بنام عبدهللا  کیکه  ستیمهم ن اریبس نیا
که وضع  د،یدانیشما م ست؟یشناخت دانشمند ما چ یکه از ثبات نسب دانم،ینم). حفظ شود موجود یثبات نسب نیکه هم نستیا

از شاخ درخت بسته باشند و  یسمانیرا با ر شیلوگبلند کرده، دستانش را بسته و  یچوک یباال اکه او ر ،ندمایم یکس بهدولت 
و بعد سرنوشتت  میانداز یدور م دگل کیرا با  تیپا ریز یکرس و بکن، و اال وگو چنان ب نیدستور بدهند، که چن شیبعد برا

در راه مستقل شدن  یکار نیدر افغانستان کوچک تر عمداً شان  یسیلگان نیها و متحد ییکایامر. یحدس بزن یتوان یرا خود م
ادامه  یثبات تا زمان نیا. وابسته به خود شان کردندفاسد و تا مغز استخوان  را مینکردند و رژ میرژ ستادنیخود ا یو به پا

 ۀرابط رگم د؟ینیب یدار را نم لیو ت یوضع عراق غن رگم. خواستار آن باشند و پول آنرا بپردازند رانگدارد، که اشغال
ما چه وخت  ۀچاریکه نوبت کشور ب دانم،یکردند، نم هیتجز اً یعراق را تقرب د؟یفهم یرا نم «داعش» تکارانیبا جنا کایامر

 .( خواهد بود
خود از خانم مرکل صدراعظم المان  یهمطراز یکه برا یعدچند ب   یانسان ها شما یعباس یبه گفته آقا» :دیسینو یم نکهیا

مسئله را من در  نیکه ا رایخورده است، ز نتا رونجگکه مثال مرکل صدراعظم آلمان سخت به  شودیمعلوم م «دیآور یمثال م
 کیاو را به انفورمات آگاهی های جلوه داده و سوادیب دیخواه یرا م ریکب سیق اآورده بودم، که شم یخود طور ۀذشتگمطلب 

هم در چند  یریگکس د خودتاناز  ریشما اثابت کرده است، که چرا غ یبه مرکز خودخواه ریگو از جانب د دیمحدود ساز
 چیبه ارائه ه»که  د،یشمائ نیو برعکس ا. رفتمگدان بودن شما تماس  کیامروز هم من در مورد فز. اشدداشته ب یاهگآ نهیزم
 صیکه با ذهن آزاد و وجدان پاک سخن حق را از نا حق تشخ یکسان»تان به وجود  دیام یول «دیکن ینم قناعت یو منطق لیدل

 . شود یتمام م به ضرر تان اریکه بس رایز ست،ی، عاقالنه ن«توانند یکرده م
 عرض حرمت  با

 


