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داک تر عبدالحنان روستائی

عرض ارادتی خدمت جناب رحیمی
سالم جناب رحیمی صاحب!
امید که صحتمند و سر حال باشید.
بدینوسیله بار دوم از پیام تان تشکر کرده مراتب آتی را خدمت آن دوست گرانمایه به عرض می رسانم.
-

-

-

به بزرگان تاریخ افغانستان مانند سرور خان واصف و امثال شان احترام عمیق و قلبی دارم ،مخصوصا که
آنها در عمق اختناق و اوج استبداد وطن را ترک نکردند و راه خود را با خون خود نشان دادند .به قول بزرگی
که در مورد قتل یک مبارز دی گر نوشت "تنها یک لحظه وقت برای بریدن آن سر صرف شد ولی شاید یک
صد سال زمان نتواند سر دیگری هممانندش بوجود آورد .زحمت مرگ ما لحظه ای بیش نیست اما محاسبه با
شما ابدیست".
همزمان شرمنده ازینم که بر عکس ،ما در موقع حساس ،کشور و مردم را به حالش گذاشته ،اینجانب به آلمان
مسکن گزید و جناب عالی به امریکا تشریف فرما شدند .ازینرو نزد اهل عبرت و اصحاب بصیرت جا ندارد
که شما خود و یا این کمینه را به ترازوی آن راد مردان تاریخ و قهرمانان دوران بسنجید.
فرمودۀ شما مبنی بر اینکه "جریان امانی بوسیله اشخاص معتبر که اعتماد به جنبش امانی را سطحی گرفته
بودن به سقوط حتمی مواجه گشت" با واقعیات و عوامل اصلی سقوط دولت امانی همسوئی ندارد .در این
رابطه رساالت و کتب متعددی به نشر رسیده اند که توجه شما را به آن معطوف می دارم .از آن جمله کتاب
دو جلدی "افغانستان در مسیر تاریخ" اثر میر غالم محمد غبار .ارشادات شما در بارۀ سقوط جمهوریت محمد
داؤد نیز با واقعیت در تقابل است .در این رابطه عوامل سقوط جمهوریت نیز در رساله ها و کتب زیادی
بررسی گردیده ،از جمله در کتاب "زندگی سیاسی شهید محمد داؤد از آغاز تا انجام" ،اثر سید عبدهللا کاظم و
بسی رساالت دیگر که به شما کمک می کنند تا باشد که گمان در رۀ یقین نزنید و تیری را بار دیگر در تاریکی
رها نکنید.
در مورد دزدانی چون دار و دستۀ کرزی ،شورای نظار ،طالبان و امثال شان اینجانب به کرات و صریح نوشته
است .از آن جمله در سال  2007اینجانب رساله ای را تحت عنوان "شاه شجاع درانی و حامد کرزی در آیینۀ
تاریخ" نوشت که تحت این لینک قابل دریافت است.
http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/dr_hannaan_roostaei_shah_shojaa_wa_hamed_karzai.pdf

در آخرین سطور این رساله چنین آمده" :در نتیجه انزجار مردم از اشغالگران و طالبان هـر روز بیشتر میگردد
و چنانکه در زمان شاه شجاع مقاومت مردم قـوام یافـت و شاه را با حامیان انگلیسی اش روفـتند ،دیری نخواهـد
پائید که حام د کرزی با دم و دستگاهـش بنا بر حکم تاریخ به پایان دوران ذلتبار خود در جایگاه اصلیش در
زباله دان تاریخ برسد .و این مکلفـیت افـراد ملی و صداقـتمند جامعۀ افغانیست که در سرآشیب سقـوط یک
دولت دست نشانده ،نگذارند مقـدرات کشور بدست یک نیروی سیاه وابستۀ دیگر که طالبان باشد ،بیافـتد".

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

در مورد حریف نکته سنج عکس العمل تند نشان دادید و خود را به جای مردم قرار داده قضاوت صادر نمودید
که گویا مردم موضع این جانب را نمی دانند .منظورم از حریف نکته سنج جناب شما بود و نه مردم که اینک
در قرن  21کمر به تفتیش عقاید و احتساب مواضع بسته اید .صرف نظر ازینکه ،بر خالف تصور شما ،مردم
تنها از خوانندگان و نویسندگان پورتال افغان  -جرمن آنالین تشکیل نشده اند.
شما در جائی از پیام تان چنین نوشته اید "اگر مردم نکته سنج می بودند رهبران جهادی مسلمان نما و دارو
دسته اش،عبدهللا و دارو دسته اش طالب ودارو دسته اش امروز وجود نمی داشت ".با این قضاوت ،شما نقش
و منافع امریکا ،انگریز ،ممالک همسایه و کشور های عربی خلیج فارس و سازمانهای جاسوسی آنها را که
میلیارد ها دالر مصرف کردند ،همه را هیچ می گیرید و علت اش را در پای کمدانی مردم می گذارید .در
حالیکه مردم با تنظیمهای جنگ افروز اسالمی ،جنگساالران ،غارتگران و وطنفروشان در مخالفت قرار دارند.
توجه کنید که مردم کمدان یا نادان نیستند و نتائج انتخابات را حدث می زدند .از همین سبب بود که از 12
میلیون نفر واجدان رأی صرف چیزی کمتر از یک و نیم میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند .آیا باز هم
چنین ادعائی می کنید که گویا مردم نمی دانند؟
در جای دیگری از پیام تان نوشته اید که گویا اینجانب ذهن خود را "وحی منزل می پندارد در حالیکه باید
روشن قضایا را وضاحت داد که این چاه است وآن راه" .آقای رحیمی! خدمت شما عرض کنم که مردم می
دانند و عاقلند و به رهنمائی اینجانب و شما نیاز ندارند ،مخصوصا که ما از عقبگاه غندی خیر فریاد می کشیم
و می پنداریم که از دور دستی به آتش داریم .اینجانب طی مقاالت متعددی موضع خود را گفته است حتی در
سال  2010در مقالۀ تحت عنوان "بازی استعمار در هنگامۀ معادن افغانستان" که تحت لینک زیر قابل دریافت
است.
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خدمت آقای رحیمی عرض گردد که موضوع صحبت ما برای خوانندگان دریچۀ نظرخواهی پورتال افغان – جرمن
آنالین خسته کن است ،زیرا دوستان در این دریچه مطالب جالبتری می نویسند .ازینرو بهتر است که این صحبت را از
طریق ایمیل ادامه دهیم تا موجب آزار خوانندگان پورتال نگردیم .ادرس ایمیل این قلم چنین است:
aroostai@hotmail.com
در پایان خدم ت آقای رحیمی یادآوری می کنم که آنچه این قلم قاصر و ناتوان می دانست نوشت ،یا خوب و یا بد ،به
فرمودۀ عارف "کوشش بی ُهده ِبه از خفتگی" .به قول عوام اینجانب "کلوخی به میدان انداخت ،به امید آنکه شما دُر و
گوهر خود را عرضه بدارید ".لذا چه خوب خواهد بود که به قول یک حکیم "به جای دشنام بر تاریکی ،شمعی را روشن
کنید!" اگر جناب عالی نیز لطفی به میان آرند و مضمونی بنویسند که راه نجات و منزل مراد باشد ،تا کشور از بحران
نجات یابد و گفتۀ مردم در مورد شان مصداق پیدا نکند که "سیل بین عقل چهل وزیر را دارد!"

شما به سالمت باشید!
با عرض حرمت
روستائی

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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