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 Political سياسی

  
 عزيز نعيمی

  ٢٠١۴ اگست ٠٩
  

  نعرض ادب و ابراز امتنا
  شجاع خانم معروفیمتعھد و خدمت رزمندۀ 

  

  !محترم خانم دپلوم انجنير نسرين معروفی

رض تقديم می دارم و خوشحالم از اين که درود ھای گرم و صميمانه ام را از اين ديار غرق در بدبختی، جنگ و م

نه تنھا درد ميھن و مردمش را احساس می نمايد، بلکه آن را با زبان » بی دردان« انسان باشھامت و خبيری از ديار 

 چنين امری وقتی برای شخص خودم مايۀ افتخار و مباھات می گردد که می .فصيح و صريح نيز بازتاب می دھد

 به سياه مشق ھای من عالقه گرفته و تشويقم می دارند تا باز ھم آنچه را درست فکر می کنم به بينم چنان انسانھائی

  .زبان آورده و با ديگران در ميان گذارم

  !محترم خانم معروفی

شويق کنندۀ تان را اندکی دير تر می نگارم ، اميد برمن ببخشائيد، علت چنين تز اين که پاسخ نامۀ محبت آميز و ا

استفاده می نمائيم به » لپ تاپ«مان مسألۀ يک کشمش و چند قلندر است؛ چه ما که تمام فاميل از يک تأخيری ھ

نسبت مسافرت يکی از فرزندان و نياز وی به لپ تاپ در آنجا، بقيه از آن محروم بوديم، اينک که مشکل تخنيکی 

  .ند، فرصت پاسخدھی را يافته امحل شده و خانواده تصميم گرفته تا يک کمپيوتر ديگر نيز دست و پا نماي

من در نوشتۀ قبلی که مورد تأئيد جناب شما و عده ای از دوستان دور و نزديک قرار گرفته بود، در خطوط کلی آن 

 نگاشته و به ارتباط شرکت در انتخابات نيز نکاتی را نگاشته بودم، عملی که در عبدهللا عبدهللاشناخت خويش را از 

 افغانستان سلمان رشدی به مثابۀ عبدهللابود و نمانده است که از طرف شرکای غارتگريھای اينجا چيزی نمانده 

تشخيص شده و حکم اعدامم صادر شود، دوستان زيادی تالش نموده اند تا من را متقاعد بسازند که از آنچه نوشته ام 

  .  در امان بمانمهللا جانشينانانکار نمايم تا باشد از غضب 

ند بدانند که من آگاھانه به چنان کاری دست يازيده ام و اين را ھم نمی خواھند بدانند که من در سن و آنھا نمی خواھ

سالی ھستم که می توانم به عالوۀ تشخيص خوب و بد، مسؤوليت اعمالم را شخصاً بردوش بگيرم و ھمچنان آنھا نمی 

ه آنھا در بھترين صورت حيثيت سايه را کدانم آنقدر شناخت دارم تا بخواھند بدانند که من از اخوان و اخوانيت 
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گاھی نمی توان از وی فرار نمود تنھا راه نجات از تعقيب سايه رفتن به طرف آن است، اين قانون  دارند، که ھيچ

  . فزيک است و من ھم چند روزی در مقابل تختۀ سياه فزيک تدريس نموده ام

در رکاب روس و چه اينک در رکاب امريکا، قدرت، پول و در ھر صورت آنھا يعنی شورای نظاری ھا چه ديروز 

تفنگچی داشته و ھنوز ھم دارند، من از حرفی که زده ام نه تنھا پوزش نمی خواھم و يا گفتن آن را انکار نمی نمايم، 

م در محضر مردم به اثبات نيز برسانم، حتا اگر روز اثبات، آخرين روز حياتم ھرا بلکه حاضرم تمام گفته ھايم 

  .باشد

  !انم معروفیخمحترم 

 کسانی از من انتقاد داشته و در ،خالف تأئيد ھای تشويق آميز شما و برخی از دوستان ديگر، بعد از نشر آن مقاله

چند نکته گله مند بودند که چرا بدانھا نپرداخته ام، در اينجا با اجازۀ شما، به رسم خودم امتنانم را از شما با کشودن 

  .ابراز می دارمبيشتر آن بحث 

سالمت «نخستين نکته ای که دوستان، بر آن انگشت انتقاد گذاشته بودند، اين بود که گويا من چرا راجع به 

   .چيزی ننوشته ام» انتخابات

خدمت اين عده از دوستان به عرض برسانم که برای من اصل مسأله، سالمت و يا عدم سالمت آن انتخابات نبوده و 

 انتخابات کذائی مشروعيت داشته و يا خير؟ اگر مشروعيت اينسأله اين بوده و است که آيا  منيست، بلکه اساس

از ميله ھای توپ و تانک نيروھای اشغالگر؟ داشته آن مشروعيت را از کجا کسب نموده است؟ از ارادۀ مردم و يا 

 نکند فيل يت ببخشد و يا خير؟د به يک نظام دست نشانده مشروعن و راکت ھای کروز می توان»٥٢ ب«و آيا اصوالً 

در اساس خواستار آنند تا جھت روسفيدی محصول » ٥٢ب «اين آقايان ياد ھندوستان افتاده زير نام مشروعيت 

  زمينه سازی بنمايند؟» ٢٣ميگ «

، آن چيزی نيست که آنھا » سالمت و يا عدم سالمت انتخابات«در اينجا مشکل ما با جمعی از قلم به دستان ھوادار

ی خواھند در آن مورد قلمفرسائی نموده با ھزار ويک حيله دلق بی ارزش شان را ديبای چين بنمايانند، بلکه م

به نظر من اين نظام با تمام . شکار در مورد مفاھيم مشروعيت، قانونيت و سالمت انتخابات استآبرخورد روشن و 

ت، ھيچ نوع مشروعيتی ندارد، تالش ھائی که ساخت دست و محصول تجاوز استعمار اسکه کرو فر آن به دليل آن 

تأثيری در فقدان پايه ھای ن ی جلوه دادن آن نموده اند، کمتريرژيم دست نشانده و بادارانش به منظور قانون

  .مشروعيت نظام نداشته و نخواھد داشت

 به قانونيت از ديد من آنھائی که می خواھند به عوض تمرکز بحث بر روی مشروعيت و عدم مشروعيت  نظام،

نظام و سالمت انتخابات آن بپردازند، اگر واقعاً انسانھای عقب مانده و کور مغزی نباشند که سالھا به دنبال دم خر 

دجال آواز سرداده اند، عناصری اند خود فروخته و نوکر استعمار که اينک موقع را مناسب يافته و از مردم می 

اگر چنين نيست، من از تمام .  ساز آنھا برقصندبه را عيار ساخته و خواھند تا به خيمه شب بازی استعمار خود

 يکی  فروختهمزدور و خودکسانی که تا حال به ده ھا صفحه سياه نموده و با ھزار ويک آه و ناله خواسته اند از دو 

را بدون اگر و را صادق و آن ديگری را متقلب و جعلکار به اثبات برسانند، صميمانه می خواھم تا نخست نظر شان 

 من ھم ،ھرگاه بعد از بحث. ولت و مشروعيت آن بنگارنددطرفه کاھگل کردن، در مورد ماھيت مگر و ديوار را دو 

با ايشان به اين عقيده رسيدم که رژيم از مشروعيت برخوردار است، می شود بعد از آن به سالمت و عدم سالمت آن 

تند که اين رژيم مشروعيت ندارد، تقاضای صميمانه ام از آنھا اين است که بپردازيم و اگر چنان نشد و آنھا نيز پذيرف
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بيش از اين به چشم مردم خاک نزده، با ھر جمله عزت، شخصيت و شرافت خودشان را نزد خوانندگان چيز فھم 

  .آسيب نرسانند

کر می تذ می گويم، مثالی را در ھمين قسمت به خاطر آن که مطلب کامالً از ابھام برآمده ديرفھمان بدانند که من چه

  :دھم

گويند دونفر مال بر جسد حيوانی که از آن خون جاری بود رسيدند و ديدند که چند نفر ديگر ھم به دور آن حلقه زده 

 ادعا داشت که تمام شرايط ذبح ،تنی از آن جمع.  آن بحث می نمايندنراجع به چگونگی ذبح و حالل و حرام بود

حالل است و جمعی ديگر را اعتقاد بر آن بود که چون حين ذبح، حيوان مذبوح ات شده لذا، اسالمی حين کشتن مراع

  . رو به قبله سربريده نشده لذا ذبح شرعی نبوده و گوشت آن حرام است

دو مال که تمام عمر را از ايجاد نفاق و شقاق بين مردم امرار حيات نموده بودند، در اسرع وقت ھريک سمتی را 

در اين ميان فردی که از جھالت مردم و . يت برای اثبات نظر خودآده شروع کردند به آوردن حديث و وانتخاب نم

  :شيادی مال ھا جانش به لب رسيده بود، ھر دو طرف را مخاطب قرار داده گفت

يا آشما که مسلمان ھستيد چرا به عوض توجه به چگونگی ذبح، به اصل مذبوح نظر نمی اندازيد که ! بنده ھای خدا

اصوالً حالل گوشت است و يا نه؟ اين حيوانی که در اينجا افتاده و خون از گردن آن می چکد، خوک است که 

و اين حرمت ذاتی را ھيچ کاردی، ھيچ سالخی و در ھيچ شرايطی نمی تواند . خدايتان آن را حرام اعالم داشته است

  . حالل بسازد

 يم، ديده می شود که عدم مشروعيت دولت دست نشاندۀ کابل به ذات وھرگاه از اين مثال ساده بخواھيم نتيجه بگير

  .و ھيچ بازی انتخاباتيی نمی تواند آن فقدان مشروعيت را جبران نمايد  دست نشاندگی آن بر می گرددھيتام

ان در آن نوشته بود، اين که چن» بگيل زاد« انتقاد دوم و گله مندی دوستان بيشتر خارج نشين از آوردن ترکيب 

م با توضيحاتی که در زمينه می دھم، مواضعم روشن بگردد، ارده و به چه ميزان نا رسا، اميدوترکيبی چقدر رسا بو

اگر با وجود آنھم برخی نتوانند آن را تحمل نمايند، با تأسف گناه خودشان است، چه ھرگاه می خواستند به چنان 

ا نمی گذاشتند تا اين کلمه در مورد شان مصداق نمی  را در روز بد، تنھندارطوصفتی متصف نگردند، وطن و 

  .يافت

  :و اما منظور من

در کل آنھائی بود که به مانند خليل زاد ھا در » خليل زاد«آنھم به تعقيب نام » بگيل زاد«ھدف من از آوردن ترکيب 

لطۀ دار و تازيانۀ ران اخوانی و جھادی و سکاور به وسيلۀ روسھا، حاکميت جنايتتمام دوران مصيبت اشغال کش

 آنھا را به دنيا نياورده بود، يعنی در کل بروکراسی به گفتۀ گارمادر روزطالب چنان گم و نيست بودند تو گوئی 

اينھا که در تمام آن دورانھای سياه و ظلمت قيرگونه، کمترين . »سلطنتیفاسد و دست نخوردۀ خاندان «استاد موسوی 

 بر افغانستان بمب نمی ريخت تا اکنون نيز نشانی از آنھا »٥٢ب «شور نداشته و اگر طيارات جای پائی در داخل ک

ديده نمی شد، به محض اشغال افغانستان به وسيلۀ امريکا و شرکاء به يکباره به مانند مور و ملخ خود و فرزندان 

در بين اين قشر اگر .  نھی نمودندشان از ھمه جا بر کشور ريخته، به مانند صاحبان اصلی کشور، شروع به امر و

ستان پر از علم و فرھنگ غرب، به قصد خدمت به ميھن وارد کشور شده بودند که تعداد شان  دکسانی بودند که با

که سالھا به جرم قاچاق مواد مخدر در زندانھای و دارد سخت معدود و انگشت شمار بود، افرادی ھم وجود داشت 

 بر مبنای خواست و خصلت کرزیودند و طنز تلخ روز گار آن بود که دولت دست نشاندۀ امريکا و اروپا گذرانيده ب

  .مقرر نمود» مبارزه با مواد مخدر«چنان حاکميتی، افرادی از آن جمع را در شغل ھای 
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فرار ھمين قشريست که با استعمار آمده اند و به يقين با منظورم ھا ياد می کنم در قدم اول » بگيل زاد«وقتی من از 

در غير . استعمار مجدداً خواھند گريخت، شايد بتوان برجسته ترين نمونۀ آن را در وجود اشرف غنی مشخص نمود

آن به ساير طيفھائی که چه به صورت فردی و چه ھم به صورت جمعی و در ارتباط با نھاد ھای مبارزاتی ضد 

نا بر ده ھا دليل با مصيبت دست به گريبان نيستند، ادی و طالبی رزميده اند و اگر خود اينک بھاشغالگران روسی، ج

ر ساخته و در دفاع از ميھن گام می گذارند، ھيچ گاھی پيندگی می نمايند، ھنوز ھم سينه سطيفی را که از آن نما

خود اين حق را ھم نمی دھم تا به آنھا توھين روا بدارم، مگر اين را حق خود می دانم به آنھا به توھين نکرده و 

خوب را داشته باشند، نه تصميم گيرندگان ت فقط می توانندحيثيت مشاوران شزد نمايم که آنھا در بھترين صورگو

باروت زيسته و بر باالی اجساد و  آتش ،منطق حکم می نمايد تا تصميم را کسانی اتخاذ نمايند که در بين دود. را

و نه ھم می توانند فرصت برداشتن آنھا را داشته اند نزديکترين کسان خود در حالی گام گذاشته اند که نه توان و 

ورند و از آن ھم باالترقيافۀ قاتالن آن اجساد به مثابۀ کابوسی در آندۀ اجساد را از ذھن خويش به در کپارچه ھای پرا

  ھيچ آب زمزم و حياتی شسته نمی شود، تنی چند ازاآن قاتالن بخون ذھن شان چنان حک شده است، که به جز با 

  ...و  مال عمر،  مسعود،ربانی، گلبدين، محقق، خليلی، دوستم،  سياف،عبدهللا عبدهللاآن قيافه ھا 

با اين بگيل ھا و بگيل زاد ھا نه تنھا من بلکه به ھزاران و شايد ھم ميليونھا افغان ديگر داشته و که مشکل ديگری 

 قاياناين آ. بی در تحليل مفاھيم استين شرقی و غروار آنھا از خبرنگاران و به اصطالح مستشرقه داريم پيروی برد

 دھه بدين سو ديگر به کشور قدم چھارو با تأسف چند تن از خانم ھا ھم، که از سالھا بدين طرف يعنی برخی از 

رنجه ننموده اند و حين بيرون شدن از افغانستان ھم از استخوان بندی کامل و سالم فکری برخوردار نبودند، وقتی 

ر ھای غربی و شرقی به نوشته ھای غرض آلود تنی چند از جواسيس خزيده زير نام خبرنگار و مستشرق در کشو

 در درستی و يا عدم درستی آن احکام فکر  که، بدون آنی منزل پذيرفتهحصورت وبر می خورند، آن احکام را به 

دکی به خود مشغول دارد، شروع می شان را به کار بيندازند و يا ھم غرض از طرح چنان مفاھيمی ذھن شان را ان

و گاھی در اين تحليل ھا چنان گستاخانه پيش می روند که طبق ھمان ضرب . به تکرار طوطی وار آن مفاھيمکنند 

  .  می نماينداره ادعای شان، پای را مطابق کفش نالمثل معروف، به خاطر به کرسی نشاند

 افغانستان به وسيلۀ بختی ھای افغانستان را ناشی از ايجادان و بدغانستيکی از آن موارد طرح حاکميت قبيله ئی در اف

اين افراد که قادراند به ارتباط چشم مور، مثنوی ھفت من کاغذ بنگارند، وقتی چنين . دانستن می باشد بابا هاحمد شا

ز فئودالی و ادعای سخيفی را مطرح می سازند آگاھانه خود را به فراموشی می زنند تا به ارتباط سلطنت متمرک

حاکميت قبيله ئی و تفاوت ميان آنھا حد اقل در دو سطر برای خوانندگان معلومات داده بعداً احکام خود را صادر 

و  فھم، آگاھانه نمی خواھند بنويسند که اگر در ھمان مقطع، احمد خان ابدالی نمايند، از آن گذشته اين نقادان ھمه چيز

مرانان مغولی ھند می ، پس چه می کردند، آن را تحت قيادت حکندآوردمی افغانستان را به وجود نھمراھانش 

از طرف آنھا به کمپنی ھند شرقی به فروش می رسيد، آن را در اختيار خاندان قاجاری می گذاشتند تا گذاشتند تا 

 ھا بر فوورچکگتعيين می نمود و يا ھم آن را می گذاشتند تا  ترکمانچای و گلستانسرنوشتش را معاھداتی از نوع 

يا فھم ھمان زمان انسان آنوقت اجازه می داد تا چيزی به غير از آ ندو وقتی به وجود آورد. می نمودندآن ترکتازی 

  آنچه ايجاد کردند، می ساختند؟

 و امرخيل ھاھمچنين وقتی آنھا اينک تقلب انتخاباتی در انتخابات نامشروع توسط چند مزدور خود فروخته از قماش 

 را بھانه قرار داده غدۀ چرکين ناسيوناليسم کورشان عبدهللا عبدهللای يک ميھن فروش جالد از قماش سروصدا

و ساير بنيانگذاران اين خطه زير نام مبارزه عليه قبيله گرائی قلمفرسائی می  ابدالی احمد شاهسرباز کرده و بر 
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 زلمی، آقا شيرزوی گلچه کسانی ايستاده است؟ ايا مگر  عبدهللا عبدهللانمايند، آيا چشم ندارند تا ببينند که در کنار 

امر ديگر از ھمان قوم و قبيله ای نيستند که امروز بر اساس عملکرد ن وپشت و به دھا سياف، محمود کرزی، رسول

 قبل از رأی گيری به ده ھا عبدهللا عبدهللا از ھمه باالتر مگر شخص به اجدادشان فحاشی صورت می گيرد؟خيل ھا 

   مادرش را زير پای يک پشتون نينداخت تا خود را پشتون به اثبات برساند؟بار

 سيافھای پشتون شوونيست ی از برجسته ترين کحافظه ندارند تا درک نمايند که ياين آقايان مگر چشم، گوش و 

 ھرکس پشتون  کهکرداست که در زمانش نه تنھا حکم قتل تمام ھزاره ھا را صادر نمود، بلکه گستاخانه فتوا صادر 

 ھم چشم دارند ، ھم گوش دارند و اينھا ؛ افغانستان بيرون انداخته شودنباشد و از مذھب حنفی اطاعت نکند، بايد از

حافظه، مگر چيزی که ندارند وجدان است تا قضاوت نمايند که در اينجا خالف ادعای چند خبرنگار و مستشرق 

ی، نه حاکميت قبيله ئی مطرح است و نه ھم تقابل قبايل با غربی اما در اصل جواسيس سازمانھای استخبارات

ھمين تعلقات فکری عقيدتی . ھمديگر، بلکه آنچه مطرح است تعلق به اين و يا آن طرز تفکر و حفظ منافع مادی است

 و محقق را در کنار محمود کرزی اخوان می نشاند و عبدهللا اخوان را در کنار سيافو حفظ منافع ماديست که 

  .خليلیبا را  ضياء مسعود و غنی را با دوستمو در طرف مقابل ھم يعنی شرکاء در غارت کابل بانک ادرش بر

  !محترم خانم معروفی

آنھا به مساوی من ھرچند با طرح احترام به خانم ھا موافق نيستم و در تمام عمر ، از اصل به رسميت شناختن حق 

روی داليل من بعد نيز خواھم نمود، اما تا حال کمتر اتفاق افتاده که مثابۀ انسان و يک شھروند کامل دفاع کرده و 

، تاچر ھا، داماير ھالگجازه وقتی زنی از قماش ابا زنھا نيز به مانند مرد ھا سختگيری نموده باشم، اما با تاريخی 

يازند، عدم انتقاد از آنھا به مثابۀ آلت دست مردان به کشتار دست می ...  و اناھيتا ھا، بی نظير بوتھو ھا، گاندی ھا

چنانچه در اينجا می خواھم صرف بر يک . را ظلم باالی ساير اناث دانسته نمی خواھم در قبال آنھا سکوت نمايم

که با تأسف در پورتال نيز بدون تبصره انتشار يافت، مکث کوتاھی نمايم، اميد باعث » فتانه گيالنی«جملۀ خانم 

  .کمک کرده اند، نشودرا  اولتر آنانی که تا اينجا من رنجش متصديان پورتال و از ھمه

نقل قول می گردد که وی افراد جمع شده در خيمۀ به اصطالح لويه جرگه را مردم » فتانه گيالنی«وقتی اززبان 

دانسته و بر حرکت آنھا صحه می گذارد و پورتال ھم بدون کمترين تبصره ای چنان ادعائی را به نشر می رساند، 

ياب غتانۀ مرگ تھديد شدم حق ندارم در  و بيان سوانح وی با تعلقاتش، تا آسعبدهللای که به خاطر نقدم از مگر من

  کدام بارمعنائی را مد نظر دارد؟» مردم« در قدم اول از پورتال بپرسم که در عقب کلمۀ خانم گيالنی

نيست، جاسوس واخوانی شو (يافس، )جاسوس چند جانبه و قاتل مردم ما(امرهللا صالحاگر منظور از مردم، 

 عبدهللا عبدهللا، )نيست و قاتل مردمووجنايتکار جنگی، ش(گل آقا شيرزوی، )عربستان سعودی و قاتل مردم ما

وطن فروش و دزد سرمايه ھای ملی ( محمود کرزی، )جاسوس ( زلمی رسول، )جاسوس چند جانبه و قاتل مردم(

و به صد ھا جنايتکار ديگر از ھمين سنخ باشد،  )با کارنامۀ سياه مليشه گیجنايتکار گلبدينی (داوود کلکانی ، )کشور

  را جويا شوم؟» دشمنان مردم«، آدرس »مرگ برمردم«آيا من نوعی حق ندارم با شعار

چطور ممکن است انسان صاحب وجدان باشد و اين افراد را مردم خطاب نمايد؟ سؤاليست که می بايد پورتال 

  .جواب بگويد
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