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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

            

 ۱۰1۴/۰۰/1۴                حامی عارف

 ده  د کجا و درختا  د کجا؟

نقد آقای نعیم بارز از آقای قیس کبیر را مطالعه نمودم، مقداری حیرت زده شدم، چرا که من تا حال از آقای قیس کبیر 

بیر در کدام مقاله به توهین چیزی توهین آمیز علیه کسی نخوانده بودم. و از جائیکه آقای بارز ننوشته بودند، که آقای ک

جناب ایشان پرداخته اند، مجبور شدم چند مقالٔه آقای کبیر را، که بعد از مقالٔه آقای بارز نوشته شده بود، مرور کنم. 

باالخره مقالٔه آقای کبیر را پیدا کردم و هر چه جستجو کردم، هیچ چیز توهین آمیزی از قلم آقای کبیر علیه آقای بارز 

جز اینکه آقای کبیر تالش کرده است، که نیت اصلی آقای بارز را که میخواهد موفقیت جنایتکار جنگی و نیافتم، 

متجاوز به ناموس مردم افغانستان را  منحیث کاندید برنده به خورد مردم بدهد، برمال کند، که در این کار موفق هم 

الم بودن خود باشد و خودش را صاحب نظر بداند بوده است. جای بسا تأسف است، که یک فرد از یکسو چنان غرٔه ع

 و از سوی دیگر از جادٔه اصلی بحث منحرف شده و خودش را به کوچٔه حسن چپ بزند. 

آقای بارز از جای که مشتش باز شده است و دیگر متأسفانه استداللی برای دفاع از چرندیات خودش ندارد، میکوشد از 

ی کبیر با حمالت شخصی، اهانت و اینکه گویا مقاله را کس دیگری بنام او ارزش محتویات مطروحه در مقالٔه آقا

نوشته است، بکاهد. من فکر نمی کنم، که آقای بارز از آن آسمان مملو از ادعا فرق میان محتوا و شکل را نداند. من 

و انحراف مرا برحق نقد  خود آقای بارز، ممنون می شوم، که اگر اشتباه میلیون بار از هر کسی که باشد، قیس کبیر تا

کند. حال برای من مهم نیست، که این فرد در چه حد بر زبانی که در آن مینویسد، حاکمیت دارد. ببینید آقای بارز برای 

در بارۀ هر دانشی چه مسایل اجتماعی و چه علم بیولوژیک، »من مثالً این مهم نیست، که وقتی شما می نویسید : 

چه مسایل »از نظر انشای زبان دری دارای مشکالت است. بعنوان نمونه وقتی مینویسد  ،«فیزیک وغیره مطرح باشد

و باز وقتی علمی ننوشته و « غیرهچه علمی مثالً بیولوژیکی، فیزیکی و»باید به ادامۀ آن می نوشتید « اجتماعی و چه

من این اشتباهات « ی، فزیکعلم بیولوژ»نوشتید، باز هم غلط است، باید می نوشتید: « علم بیولوژیک، فیزیک»

انشایی شما را هرگز دلیل بیسوادی و یا عدم صالحیت علمی شما نمی دانم، چرا که شما هم خود تان را ماستر و یا 

مطلب شماست، که  محتوایداکتر ادبیات دری قلمداد نکرده اید و مقالٔه شما نیز در مورد ادبیات نیست. برای من مهم 

ناشی می شود، پرداخته اید. از اینکه بگذریم، نمیدانم که از خودخواهی بسیار به توهین  متأسفانه از فرط آشفتگی

اشکال هندسی چرا سبب اذیت خاطر گرامی شما شده است. اگر از تصاویریکه دانشمندان تمام علوم در تمام رشته ها 

و به اصل مطلب بپردازید و اال مردم  برای درک بهتر مطلب کار میگیرند، بد تان می آید، باز هم آنرا نادیده بگیرید

سال جنگ و جنایت آبدیده شده اند، به زبان سادۀ  خود برای تان خواهند گفت، که  3۰سادۀ افغانستان که در کورٔه 

   )ده در کجا و درخت ها در کجا؟(. «د کجا؟  د کجا و درختا  ده»

ا را بجا و ممکن هم زمانی به اشتباه رد کند، آن فرد جناب بارز این دیگر به نظر شما زننده نیست، که هرکس نظر شم

خود تان بپندارید؟ حال که من می « به هیچ گرفتن»محکوم کرده و نظرش را دلیل « روحیۀ خود بزرگ منشی»را به 

ما او را تذکر نداده اید، به این معناست، که ش بینم، که شما در نقد زشت وزنندۀ  تان از آقای قیس کبیر عنوان مقالۀ

خوانندۀ تنبل، که حوصلٔه  میخواهید، روحیۀ خود بزرگ منشی خود را به آقای قیس کبیر زیرکانه نسبت داده و بخورد

  تحقیق و شنیدن و خواندن نظر طرفین را ندارد، بدهید. این دیگر صادقانه نیست محترم! همین طور نیست؟
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تور عبدهللا لذت قدرت را چشیده فشارش را هم خواهد دک»راستش را که بپرسید، آقای بارز مقالٔه شما تحت عنوان 

مطالعه کردم، از عنوان مقاله  شما طوری بر می آید، که شما چندان هم با آقای عبدهللا عبدهللا موافق نیستید، « چشید!

گی دفاع می شود، که بسیار زیرکانه تالش شده است، که از آن جنایت کار جن دیده اما وقتی به متن مقاله مراجعه شود،

  :صورت بگیرد. بنظر من در مقالٔه شما، از ضد و نقیض گویی آن که بگذریم، چند تا مالحظه موجود است

به موکراسی یدموکراسی بسیار سطحی و میکانیکی می باشد، یمتأسفانه معلوم می شود، که درک شما نیز از د – 1

مکراتیک است، اما یمعنی رأی گیری و شرکت در انتخابات نیست، البته که رأی گیری و انتخابات راه و روش د

. شما نه در افغانستان بودید، نه هم جریان انتخابات و رأی مکراسی تمثیل اراده  واقعی مردم استیمعنای واقعی د

ز )گرچه شما از یکطرف احترام گذاشتن به مردم را یک گیری را از نزدیک نظارت کرده اید. شما ببخشید آقای بار

امر اخالقی خوب می پندارید و از جانب دیگر مردم را به فقدان آگاهی متهم می کنید ـ ضد و نقیض گویی وتوهین به 

ا م رأیشعور مردم( مردم افغانستان در چندین دور انتخابات به کذایی بودن آن بدرستی پی برده اند و میگویند، که 

از بین نبرده شده  رأیتعیین کننده نیست، بلکه تعیین کننده شمردن رأی هاست. شما از کجا میدانید، که چند تا صندوق 

تا صندوق از قبل بیش از نیمه  باشد؟ چند تا صندوق پر شده به نفع این و یا آن کاندید شامل صندوق ها نشده باشد؟ چند

ه نشده باشد؟ و بالخره در شمردن رأی ها به نفع یکی و علیه دیگر تقلب به نفع یک کاندید در مراکز رأی دهی آورد

  صورت نگرفته باشد؟

شما که خود تان را یک فرد روشنفکر و بشردوست میدانید، نمیدانم که تاریخ را نیز مطالعه کرده اید و یا خیر؟  – ۱

تمام افغانها را صرف نظر از قوم، مذهب، زبان و آیا شما زنان افغان را خواهر و مادر خود میدانید و یا خیر؟ آیا شما 

دین شان هموطن خود میدانید و یا خیر؟ زمانی که متفقین بر فاشیسم آلمان پیروز شدند، محکمه ای در نورنیرگ تشکیل 

و  دادند، نازیست ها را محاکمه نموده، اعدام و یا زندانی کردند. این عمل از نظر شما تطبیق عدالت بوده و درست بود

یا خیر؟ یا شما را نظر بر آنست، که نازیست ها را بجای محاکمه کردن، باید به انتخابات راه میدادند، تا خود شان را 

در آلمان کاندید صدراعظمی این کشور میکردند؟ براستی نظر تان را به اروپایی ها و امریکایی ها توصیه نکرده اید؟ 

عبدهللا، که یکی از اعضای شورای نظار و جمعیت اسالمی برهان الدین  شما به کدام وجدان می خواهید از عبدهللا

ربانی می باشد، دفاع  نمائید؟ اینکه ناهید از منزل چهارم مکروریان خودش را بخاطر نجات از تجاوز شورای نظاری 

ر شریک بودن دراین جرم ها به پائین انداخت، از نظر شما مهم نیست؟ یا اینکه قابل این نیست، که عبدهللا عبدهللا بخاط

محکمه شود؟ شما میدانید، که شورای نظار و جمعیت اسالمی چه تعداد فامیل های هندوی ما را نابود کرده، در کارته 

شان تجاوز نمودند؟ آیا این از نظر شما جنایت نیست؟ و یا اینکه  جوانپروان خانه های شان را غصب و به دختران 

 وز به دختران آنها مباح می باشد؟ قتل هموطنان هندوی ما و تجا

من به مثابه یک افغان نزد هم میهنان هندوی ما احساس خجالت می کنم، شما چطور؟ شما فلم های مستند راکت زنی 

شورای نظاری ها را از سر کوه تلویزیون  مشاهده نموده اید؟ آیا به راکت بستن چنداول، شوربازار، قلعۀ شهاده  های

نفکرانٔه شما جنایت نیست؟ زمانیکه شورای نظار و جمعیت اسالمی بر چنداول و افشار حمله بردند و ... از نظر روش

و بیدفاع ما در آنجا باقی ماندند، شورای نظاری   و وقتی حزب وحدتی های جنایت کار فرار کردند و هموطنان شیعه

آیا ناموس هم میهنان شیعٔه ما بمثابۀ ناموس  ها و جمعیتی های جنایت کار با شرکت سیاف به ناموس آنها تجاوز کردند،

  ما هم نیست و یا از نظر شما مسئله طور دیگریست؟

شما مگر نمی بینید، که همه فاسدین و جنایتکاران جنگی بطرف عبدهللا عبدهللا رفتند؟ نشود که شما هم از  – 3
ت و پراگندٔه دیگر در مقالٔه شما بحث حامیان دریشی پوش جنایت کاران جنگی باشید؟ در رابطه به تذکر نکات تی

نمی کنم. فقط یک نکته را برای تان تذکر می دهم، لطف نموده، بخصوص که در غرب استید، از آلمانی ها 
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بیاموزید. آنها با گذشته  فاشیستی خود، از چند تا عنصر مفلوکی که در اقلیت قرار دارند، بریده اند، نه تنها بر آن 
لی هم خجالت می کشند، چه رسد، که خواهان حاکمیت شان باشند و یا برای پیروزی شان دعا و نمی بالند، بلکه خی

 تبلیغ کنند.

  با عرض حرمت  
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