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 ۱۹/۰۱/۲۰۱۷         دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 ستیم، چه می خواهیم، کجا می رویم!اما کی 
 

حدود . ندسال جنگ در افغانستان، کشور ما را ترک گفته ا ۸سال است، که قوای "شوروی" بعد از قریب  ۲۶اینک 
بعد از سال  «حنگ سرد»سپری شده است.  وقت، گ"دونیم" دهه هم، از "ختم جنگ سرد" بین دو قدرت بزر

ایاالت متحدۀ »و « شوروی»بین دو قدرت بزرگ  ،دو سال بعد از ختم "جنگ دوم" جهانی درست م،۱۹۴۷
ا  انحالل "پیمان نظامی وارسا" "فروپاشی نظام شوروی" را، ب ،«براه افتاده بود. "ختم فضای جنگ سرد ،« امریکا

 . ه استبا خود داشت، هم
 

در بارۀ ریشۀ "بحران"  در کشور ما زیاد صحبت شده است. آن "بحرانی" که در نیمۀ دوم قرن بیست، با یک  
فضای "جنگ سرد" و  تحت تسلط در ،"ماهیت بخصوص" آغاز یافته است، در تحت تأثیر تناسب قوای بین المللی

همه را صدمه زده است. وقتی مسایل کشور ما را و یا  ،است. آتش افروخته سر کشیدهداخلی،   شرایط اوضاع
مسایل بین المللی را از نظر می گذرانیم، در صورتی که به محتوای اظهارات ما، جوهر حقیقت قایل می شویم، باید 

جاری، سنجیده بتوانیم. بعد به ارادۀ  برای هر کلمه  ای که  بزبان می آوریم، خود ارزش تأریخی آنرا هم در شرایط
می تواند از طرق مختلف حاصل شود، چه از روی یا نه. قناعت انسان  خود، تصمیم بگیریم که ذکر می کنیم،

. و هم ممکن است که انسان در شده می تواندمطالعۀ اوراق باشد و چه دیدن و شنیدن، که موجب قناعت خود انسان 
وع، جواب الزم نداشته باشد. در عین حال انسان آزاد، حق دارد که لزوم،  اظهار برابر کدام سؤال و یا موض

را بسنجد، که چه چیز از آن، حاصل می گردد. برخی از حوادث و رویداد ها،  در روز هایی صورت  خود مطالب 
تلخ بوده است.  گرفته است، که خاطرات متفاوت و متضادی را در اذهان مردم ما بوجود آورده است. این روز ها،

اما تحمل و هضم  آن هم از جانب انسان ها فرق می کند. با ذکر نمونه های کوچک، ممکن بعضی "رادیکال 
بحرانات، که در نتیحۀ افراطی" شوند و بعضی هم که به اهداف سیاسی خود نمی رسند، به "تصوف " پناه می برند. 

، که اختالف و یا "نزاع ها"، باید از راه توجه شودی هم، به امر ضرورباید تراکم "اختالفات" بوجود می آید، 
معقول حل گردد. در حل مسایل، فضای صحبت که  "کلتور سیاسی" خاصی را ایجاب می کند، نقش مهم بازی می 

 کند.
 

گر در برخی از جوامع توانسته اند، راه های معقول را برای حل منازعات آنها بیابند و آن اینکه کلتور شنیدن یکدی
را با حفظ کرامت انسانی و هم چنان پذیرش و احترام متقابل به نظرات یکدیگر، را دارا می باشند. داشتن تفاوت 
نظر، یک امر طبیعی است. ممکن این امر هم عملی نباشد، که در زندگی اجتماعی سیاسی، در یک قلمرو، انسان، 

اجتماعی، مبتنی بر حقوق  - ر مناسبات سیاسیبا همه دارای یک نظر باشد. درک از خواسته های یکدیگر، د
 مساوی، احترام به حقوق بنیادی انسان، می تواند فضای تبادل نظر معقول و مفید را بوجود آورد.

 

رخ داده است. دهه « آیدیالوژیک»در موضعګیری های « مشهود»در مناسبات بین المللی، منجمله، یک تغییر کلی 
و در ردید، گتبلیغ می « جانب کمونیزم»، از «خطردر برابر اسالم»ن کشور ما نی که به ارتباط بحراهای طوال

، حضور خود را نشان داد. اینکه آیا واقعاً هدف نیز تحت نام "حمایت و تأمین اسالم"، همبستگی وسیع "بین المللی"
ن خود، نمی بیند. در "دفاع از اسالم" بوده است، این نویسنده، همین لحظه قدرت تحلیل و ارائۀ نظر را در توا

تذکر رفته است؛ که "دولت سالم" را نمی توان بر ارزش های "کلتور و مذهب"  ،مقاالت قبلی، بصراحت و مکرراً 
. ، بعبارت دیگر، با کلتور زنده استاستفاده می کندمر آزادانه از ارزش های کلتوری، ایجاد کرد. انسان در طول ع

مقایسه کرد. اما وقتی ایجاد  و آب، «غذا»کلتور را در حیات روزمره، می توان در مشابهت به ضرورت انسان به 
"دولت" هدف باشد، در آنصورت به قوانین نیاز است، که بر آن توافق صورت می گیرد. در صورت مراعات و 

ی تواند، در فضای صلح، چه "واحد المذهب" و ود آید و جامعه مجکنترول تطبیق قوانین می تواند، نظم و امنیت بو
 ند."کثیرالکلتور" باشد، پهلوی هم زندگی می توا د و چهباشد، چه "کلتور واحد" داشته باشچه "کثیرالمذهب" 
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سال است، که "گروپ های تنظیمی جهادی"، در نتیجۀ "سقوط رژیم یک  ۲۵آنچه مربوط منطقه و کشور ماست، 
وکراتیک خلق افغانستان" و بعداً با تغییر نام، به "حزب وطن"، در صحنۀ سیاسی حزبی"، "حاکمیت حزب دیم

در حال حاضر، در اذهان عامۀ "جهان"، بخصوص  کشور، تسلط کسب نموده، هر چه توانسته اند، انجام داده اند.
ی رسد. البته ، بنظر م"خطر از اسالمذهنیتی رو به افزایش است، که برای آنها " توسعۀ در جهان غرب،

 "، یاد می کنند.اسالم افراطیصاحبنظران  آنها درین رابطه از "
 

درین اواخر، وقتی وضعیت های  بحرانی کشور های منطقه، چون "عراق"، "سوریه"، "یمن"، "لیبیا" و سایر 
، در کشور های افریقائی را با وضعیت بحرانی کشور ما، در ذهن آورده، برحسب تصادف، اول جنوری هم بود

از جمله بوجود آمده بود.  هم حقیقت بیاد آوردم که در همین روز، سازمان های سیاسی زیادی، در جهان عرب
هم، با "شوروی" دارای روابط بوده اند. بهر صورت، فقط مطالبی در یک مقاله کوتاه، "سازمان آزادیبخش فلسطین"

ری شامل ساخته شد، که معموالً هر محقق و حتی طو" «ح د خ ا»پنجاه و دو سال بعد از تأسیس  تحت عنوان: "
"مؤرخین" هم، به برخی از همچو  "مشخصات" و آمار توجه می کنند، و در برابر چنین حوادث معموالً موقف 

ارسال  "نیوترال"  اتخاذ می کنند. طرح اولی را که کوتاه تر بود، اول عنوانی یکی از مسئولین "آریانا افغانستان"
 شد.

 

 رو هم، به آن "سایت" فرستاده شد. فکاینکه قریب یک صفحه به آن عالوه شد، هم در "افغان جرمن آنالین" بعد از 
قبل از تأسیس  مرحلۀ بیش از ده سال،در نکرده باشند. درین نوشته اصالً یک  "می کنم که ممکن تا بحال، "تعویض

 سفر منجمله مطالب مربوط هم از انکشافات در روابط خارجی کشور، "حزب دیموکراتیک خلق افغانستان"،
"صدراعظم" زمان سلطنت به "انگلستان" و هم چنان جریان اولین سفر "پادشاه" به "اتحاد شوروی" نیز شامل  

هدف از  هالبت سطح بوده است. ،چه آنزمان در ، تا دیده شود، که روابط دولتین دربوده استمنظور  بدینساخته شد. 
 کتاب نویسی نبود.

 

، "آقای حمید انوری" عکس العمل نشان داد، که در متن و در یانا افغانستان" رآسایت  مدتی بعد یکی از "مسئولین
کالم خود، یک لحن تحقیقاتی یک مقام  سارنوالی اختصاصی را، بکار برده بود. حال چون آن مقالۀ را، در افغان 

ه دارم. ایشان هر چنگفتنی در برابر نظرات ایشان، میل حال،  همآنزمان و  هم، ندجرمن آنالین هم منتشر ساخته ا
ان، آرام ننشستند. چندین بار، از اینجانب تالش صورت شاما ایشان و دوستان  می گویند، نظر خود ایشان است.

د، که اوالً این متن بهدف کدام تجلیل نبوده است و متن تجلیلی وگرفت، تا به ادارۀ "آریانا افغانستان" توضیح داده ش
چنین یک رویداد اگر خوب بوده است و یا بد رخ  ،اینکهیگر د .تحریر نمی گردد و با چنین کلمات هم، با این شیوه

مسئولین آن "سایت" هم می دانند، که هدف مطالعاتی چیست. اما آخرین فرستنده را نشر نکردند، که  داده است.
، ممکن به نسبت عالقه ای هم مشاهده کردم درین پورتال را مقالۀ آقای "انوری" نشر اهمیت هم ندادم. حال، چون

ً  که اینک متون ای حال، ته باشندشکه به سوال شان دارند، باز انتظار عکس العمل اینجانب را دا "بخش در قسما
بشکل مقاله نشر  طرح آخری، خواستم، که در آنجا، ،هم با عالوۀ چند سطر دیگر نظریات" آن "سایت" نشر شده و

  دارم:می تقدیم خوانندگان محترم خدمت شما درینجا،  ، با استفاده از امکانه است، دشود و نش
 

 «جنگ سر شیدیار، آشتی سر خرمن»
 

واقف اند که چندی قبل، بسلسلۀ رویداد های وطن ما بر طبق معمول  هموطنان عزیز و گرامی خواننده
پنجاه و دو سال بعد از تأسیس  »، تحت عنوان: سال قبل ۵۲"کرونولوژیک"، مقالۀ مختصری  در بارۀ یک رویداد، 

راف" تحریر و به دو "سایت"، جهت نشر سپرده ام. البته در "پورتال افغان جرمن آنالین"، چند "پراگ «ح د خ ا»
"افغان جرمن آنالین" را بعداً به  ان" نشر شده است. نقل نشر شده دردر "آریانا افغانست است، که بیشر از آنچه

ۀ این مطلب، با عکس العمل در بار ان" هم ارسال داشتم، که تا اکنون "تعویض" نشده است.ت"سایت آریانا افغانس
تعبیرات نا درست را، از  متن مقاله استخراج نموده اند. یک های یکعده افراد "جذامی سیاسی" روبرو گردیدم، که 

چنین مدعی شده اند، که گویا نویسنده این روز را "تجلیل" کرده باشد. افسوس به حال این افراد، که فرق، حتی عده 
در عین زمان  ، دیده نمی توانند.یک نوشتۀ تجلیلی و یک گزارش از یک رویداد، که چه وقت صورت گرفته است

عالوه ازینکه، بعضی از وقایع کشور ذکر شده است، "لینک های" مقاالتی هم، در اختیار خوانندگان محترم قرار 
گرفته است، تا خود ببینند، که وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور در چه مرحله بوده است و این کشور "پادشاهی" و 
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اظهاراتی  از زبان اینجانبنویسندگان با تأکید خواسته است، تا . یکی از ستبعداً هم، چه نوع مناسبات داشته ا
. این افراد که حال علیه نویسنده اتهامات نا روا می بندند و در رددگ خودش بشنود، که باعث ارضای خاطر شخصی

صف "قصابان  ..."  مهر می زنند، ممکن خود حتی در برابر ارزش های ابتدائی حقوق انسان، وقعی نگذارند، 
دقیق بخوانند، تا ببینند که هدف این مقاله چه بوده است، ادعاهای « لینک»بدون اینکه تمام مطلب را، با محتوای 

 همیشگی آنها را تکرار نموده اند.
 

، که بشکل مقاله تحریر یافته و نده ااعتراضاتی داشتهم بنام "حمید انوری"، ، یکی از نویسندگان محترمدر جمله، 
در برابر نوشته او هیچ عالقه نداشته ام، که حرفی بزنم. اما حاضر نیستم که بدون  .وجود دارددرین "سایت" 

بخاطر توضیح مختصر از اصول و به بعضی نقاط،  در جوابخواست و ارادۀ خود، در مناقشه با او دخیل باشم. 
ۀ مختصر را، چند کلم شان،ا خدمت خوانندگان محترم و ایکوشیدم ت نورم های که خودم، از آن پیروی می کنم،

بعنوان حقوق ابتدائی انسان و حفظ کرامت انسان،  با روحیۀ آزاد زیستن، بنویسم و بگویم که مسئولیت حرف و 
 ، داده ام.تذکر ، چند سطری رااین متندارم، به خودم  عمل خود را  هم 

« 
  04.01.2017 :تاریخ     آلمان :محل سکونت    دوکتور محمداکبر یوسفی :اسم

 

۰۴/۰۱/۲۰۱۷ 
 بپاس احترام به خوانندگان محترم و هم چنان بمنظور جلب توجه، آقای حمید انوری، فقط چند کلمه تذکر می دهم:

 
اول: از اینکه جناب حمید انوری، نوشته های اینجانب را، نمی خوانند، حق خود ایشان است. ممکن است، کسان 

اینکه این عنوان را خوانده اند، از اقدام ایشان استقبال می کنم. هر چه گفته اند، نظر  دیگری باشند که بخوانند. اما
ایشان است. تحمل و احترام به نظرات دیگران الزم است. اما تفاوت نظر و یا تفاوت در برداشت هم، یک امر 
 طبیعی است.

ضای تأئید از جانب خواننده و دوم: بحیث یک انسان آزاد، این مطلب را که نوشته ام، بخاطر دریافت ام
بخصوص از جانب ایشان ننوشته ام. آنچه نوشته ام، همه کلمات را حرف های خود می دانم. اگر خوش شان آمده 
 باشد و یا نیامده باشد.

تا آن لحظه شمار دیدم که  سوم: وقتی اسم مبارک را دیدم، به "آرشیف سایت آریانا افغانستان" مراجعه کردم: 
رسیده است. برایشان تبریک می گویم: اما یکی ازین مقاالت ایشان را من هم نخوانده  ۱۰۰یشان به رقم مقاالت ا

" با وجود آنکه ارزش بزرگ به زمین بجای خود است و آسمان هم بجای خودام. تا بحال به اصطالح عوام "
فقط از زمان مکتب همین بیت  شعر و شاعری قایل استم، متأسفانه که برای حفظ شعر، توان و وقت نداشته ام.

 :است بیاد آمده
 
 "دل را به دل رهیست درین گنبد سپهر ز روی کینه، کینه خیزد ز روی مهر، مهر"

 
چهارم: خوانندۀ محترم حق دارد در بارۀ آنچه اظهار داشته ام، اگر بخواهد قضاوت کند، نه آنچه نگفته باشم. و به 

جانب دیگر، اگر یک خواننده بخود حق سؤال می دهد، باید بداند و  امر ایشان هم کسی را مهر نمی زنم. از
 بپذیرد که جانب مقابل هم حق دارد، که جواب می دهد و یا نمی دهد.

 
پنجم: وقتی مطلب را نوشته ام، هیچ کسی را برای خود طرف در ذهن نداشته ام. جناب ایشان را به هیچ صورت 

الت ایشان دیدم. به احترام به خوانندگان محترم تذکر می دهم که این نه، وقتی بعضی عناوین را در لیست مقا
مطلب را برای تبلیغ سیاسی ننوشته ام و ضرورت به تبصره بر نوشتۀ خود هم ندارم. خواننده باید خود، با دقت 

 بخواند.
 

بزبان نیاورد، ششم: از جناب ایشان خواهش می کنم که اگر شخص جدی استند، با اینجانب از کلمات "شهامت" 
 بلکه از روی "عقل" صحبت کنند. نمی دانم، خود شان خود را چه فکر می کنند؟ در کدام دنیا زندگی می کنیم؟

 «احترام یان باپا
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 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 جانب چه می خواستند.نآنها، باز هم آرام ننشتند، کلماتی را ذکر کردند، که هدف آنها را نفهمیدم، که اصالً از ای
 برای اینکه به این بحث خاتمه داده شود، باز خدمت ایشان بدین متن نوشتم: 

« 
  ۰۷.۰۱.۲۰۱۷تاریخ:     محل سکونت: آلمان    اسم: دوکتور محمد اکبر یوسفی 

 

 !آخرین میخ بر تابوت ادعا های آقای حمید انوری
 

، با کسی در "جدال علمی" درگیر چند سال قبل، دانشمند و شخصیت فراموش نا شدنی مرحوم داکتر اکرم عثمان
شده بود. شخص مقابل، "رهبر" خود را با "کلمات" خودش دوست، داشته است. مرحوم داکتر عثمان از کلمۀ 
"میخ بر تابوت" استفاده کرده بود. حال مجبورم، ازین مفهوم به امید اینکه از "شر" اتهامات و تعبیرات، آقای 

هم بنام "صدف"، از سویدن رهائی یابم، ازین "میخ ها" کار می گیرم. با "حمید انوری" از "امریکا" و کسی 
وجود اینکه، در جوابیۀ اولی ماده وار آنچه را الزم دانستم عرض کردم. اگرچه برین عقیده باز هم استم، که 

به سایر  نیازمندی به تبصرۀ اضافی، بر نوشتۀ خود احساس نمی کردم و حال هم، احساس نمی کنم، اما به احترام
 :خوانندگان محترم، این چند سطر را، به امید، خاتمه بخشیدن به این موضوع، تقدیم می دارم

 

: برخالف ادعای آقای حمید انوری، که گویا، مقاله بخاطر تجلیل تحریر شده باشد، در هیچ جا از روز ولا
موضوعات مناسبات این کشور، با  "میمون" و یا "نا میمون" صحبت نشده است. اما از اینکه در کشور ما، باز

کشور های خارجی، به بحث گرفته شده است، فقط بسلسلۀ "کرونولوژی" حوادث، از این تأریخ کار گرفته شده 
است. وقتی، معلومات از مراحل مختلف از نظر گذشتانده شود، تالش مختصر صورت گرفته است، تا دیده شود 

ت، روابط دولت وقت با آن قدرت بزرگ، چگونه بوده است. هدف که این تشکل در چه مدت تشکیل و در آنوق
 .سال هم، نبوده است ۵۲ارزیابی 

: در تمام متن وقتی از نام سازمان ذکر شده است، از قوس گیمه کار گرفته شده است. آیا خوانندۀ محترم دوم
 اجازه نمی دهد، که از چنین عالمت کار گرفته شود؟

" در ذهن داشته باشند. ممکن است، از کلمۀ "ملت" و تقدس" یک نوع "ملیکلمۀ ": جناب ایشان ممکن به سوم
"ملی" تعاریف جداگانه داشته باشیم. از چندین سال به اینطرف، به ارتباط چنین مفهوم "ملت و ملت گرائی"، 

 .سلسله مقاالت تحقیقاتی، این نویسنده در پورتال افغان "جرمن آنالین" نشر شده است
جب است، که باز از "شهامت" و "فانتازی" خاص شان حرف می زنند چنین حکم می کنند، که گویا تع چهارم:

خدا انسان های دیگر را هم از همچو حالت و نحوه تخریب و پخش بد این نویسنده "شهامت" را خوش ندارد. 
 .بینی نجات دهد

آن  تر ه از تأریخ شمرده شده است، مکمل: مطلب کوتاهی که بشکل مقاله نوشته ام، فقط بعوان مطالب متفرقپنچم
در پورتال افغان "جرمن آنالین" نشر شده است. متن تکمیلی به این "سایت" هم ارسال شده است، که تا اکنون 

 «ختم با احترام.تعویض نشده است
 

افغانستان" دیدم، فوراً وقتی بار دوم، "اوامر" ایشان و دوستان شانرا در بخش " نظریات خوانندگان" در "آریانا 
م. با شناختی که از ردتکان خوردم،اعتراف می کنم، یک اشتباه بود، که جواب مختصر به آدرس ایشان، ارائه ک

"افغان جرمن آنالین" داشتم، خواستم، زندگینامۀ مختصر ایشان را ببینم، تا بدانم، که کی استند؟ ضرب المثل 
ا ایستاد استی، می دانم که بگو که کجمعروفی است، که می گویند: "

  کی استی!"
 

مقاله نشر نموده اند، فقط تأریخ  ۲۱۵در پورتال "افغان جرمن آنالین" 
 از "کلیفورنیا" فرستاده شده است. ۲۰۰۶مقالۀ "سوم" ایشان، ماه مارچ 

عناوین چند مقاله را مرور کردم، به این سن مشکل است، همۀ مقاالت  مقاالت قبلی، بدون تأریخ نشر شده بود.
مقالۀ دیگر در "آریانا افغانستان"  خوانده شود، تا دید که برای افغانستان، چه می خواهد. خود  ۱۰۰با ، ایشان

ین افراد ایشان وقت نداشته اند، تا در چند سطر، خود شانرا معرفی کنند. مصمم بودم و استم، که دیگر با چن
اما باز هم در رابطه با لجاجت آنها، می توان تکیه کالم مردم ما را، بیاد آورد که  "مرموز" و "مهم" مقابل نشوم.

 «جنگ سر شیدیار، آشتی سر خرمن»می گویند: 
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره
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 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

که  احساس نمودم، ی توانید،که در ذیل مطالعه کرده م دیدم، اما بعد از اینکه  نوشتۀ محترم محمد نعیم بارز را 
انسان می تواند، با وجود تفاوت در طرز دید، وجوه مشترک زیاد، در حیات اجتماعی داشته باشد. درین مورد، 
کلتور سیاسی متمدن و صداقت در کالم مهم است، که محترم بارز در ارزیابی مختصر و دقیق ایشان، ارائه داشته 

 » اند.
 

  11.01.2017 :تاریخ     پاریس :محل سکونت    بارز محمد نعیم :اسم
 

 

 محترم آقای حمید انوری سالم!
 

نمیدانم شما با کدام حق و به تکرار مثل یک مستنطق نظام دیکتاتوری به محترم دوکتور یوسفی می نویسید که  
از سرسر پلوان دویدن خود داری ورزیده و صاف و پوست کنده یا حزب دیموکراتیک خلق را تائید کنید، یا »

را تائید و یا رد « موکراتیک خلق افغانستانحزب دی»آقای انوری گیریم که آقای یوسفی به حکم شما « تردید. . . 
 کرد، این چه درد شما و مشکل جامعه را حل خواهد کرد؟

صرفاً محصول فکر و عمل دوکتور یوسفی نیست که شما یخن او را « حزب دیموکراتیک»تیوری و عمل کرد 
افغانستان صورت گرفته و گرفته اید. بلکه رویدادی بوده که شصت هفتاد سال در سطح وسیع از جهان و منجمله 

اینکه چرا چنین اتفاق تاریخی روی داده است، ایجاب بسی کار های تحقیقی و بررسی علمی در زمینه های 
فلسفی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را می نماید که از توان یکی دو فردی به دور است و با یک کلمه تائید، یا 

 رد، درد دل شما و دیگران تسکین نمییابد.
 

 «نیست. با احترام« آریانا افغانستان »بهر حال این نوع فشار ها بر همکاران قلمی به نفع شما و سایت 
 

 یکبار دیگر از محترم بارز سپاسگذارم، برای ایشان صحت و مؤفقیت مزید آرزو می کنم.
 

 پایان
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