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 18/11/2019          عارف عباسی

 انی که مرا درک کردندردعرایضی به هموطنان و برا

 در مورد عرایضم دشنام و توهین نمودند و پاسخ به آنانیکه

 

 عرایض ناشر:

بنده قبالً در مورد این نوشتۀ عالی و بینظیر دانشمند و افغان اصیل و میهن پرست جناب عارف عباسی عرایضی تقدیم 
ردیده نشر گ عباسی و فیس بوک خودمدر صفحۀ فیس بوک جناب وبسایت آریانا افغانستان آنالین،  نموده بودم که در

  :بود ولی آنانیکه هنور آنرا نخوانده اند، می توانند با کلیکی بر لینک پایان مطالعه اش فرمایند
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و در آن وعده سپرده بودم که در صورت اجازۀ جناب شان، آنرا در آریانا افغانستان هم نشر نموده و به مطالعۀ 
أخیر به نسبت مریضی و کهن سالی به نشر آن اقدام میکنم و آرزو دارم هموطنان عزیزم برسانم. اینک بعد از کمی ت

 ولی احمد نوری بیشتر نوشته های از افغانان راستین و صاحب قلم برای نشر در این صفحه بگیرم.  هر چه چ

 

 ******** **** 
 چون این نوشته شور آفرین و جنجال برانگیز شد، جواب نوشتن به هر تبصره وقت و حوصلۀ زیاد نیاز دارد، 

 .ناگزیر عرایضم را با اختصار خدمت تقدیم می دارم

ذی سعادت که امروز در پهنای ارزش های واالی دموکراسی و اصل برازنده و در خشانش آزادی بیان فارغ از هر نوع ترس 

 .ظهار نظر صورت می گیردو بیم ا

 .کمال مسرت که این نوشتۀ من مورد توجه هم وطنان قرار گرفت و هر که به نحوی نوشتند و تبصره نمودند

البته بعضی تبصره ها آمیخته به اتهامات، هتک حرمت، تعرض، تحقیر، دشنام و توهین بوده که خود مظهر سوء استفاده از 

 .قی آن استآزادی بیان و ندانستن موازین اخال

کسی از خود در مقام دفاع بر آید که واقعاً مرتکب گناه و خطاهی شده باشد. تعصبات چه قومی باشد، چه مذهبی، چه زبانی و 

مولود جهالت محض و عدول از اصول آدمیت  ،ن علم و معرفت عنعنۀ مغاره نشینیمنطقوی در قاموس تمدن امروزی و جها

امتیاز دیگر دنیوی و اخروی به کس  است. دین مبین اسالم برتری آدمی را در تقوا، نیکویی و مفید بودنش در جامعه می داند و

 .مکاتب و عقاید سیاسی هم از مساوات و دارندگی حقوق مساوی بشر بدون هیچ گونه امتیاز تبلیغ می کند. داده نشده

 .متأسفانه تعصبات حتی در جوامع متمدن و مترقی به اشکال مختلف موجود است
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معنی موقع دادن به مردم یک شته تجربه کرده اند. انتخابات بگذ در بار دادم که مردم ما چند بحرانی هوشدار این نوشته از من در

 وده و در تعیین سرنوشت آیندۀ وطن خود سهم بگیرند. زعیم آیندۀ خود را انتخاب نم ، با پرتاب رأی خود در صندوق تا است کشور

اگر ما دموکراسی را به حیث نظام سیاسی خود قبول کرده ایم باید زمینۀ تطبیق صادقانۀ این اصل را، چه مقامات مسؤول است 

  و چه تیم های کاندید ها، فراهم سازند. 

ست که برای کی رأی می دهند که بازهم قابل احترام است و ، هوشیاری و بیداری مردم اانتخابات آزمون فهم، درک و درایت

 .نباید تحت هیچ اسم و رسمی در آن خیانت صورت گیرد

اشرف غنی، بطور مستند ثابت شد باید بگونۀ  ،ۀ غیر قانونی حکومت بر سر اقتدار، مداخلنفوذمن عرض کردم که اگر اعمال 

 .عامه ندارد یرا به آراارت و دستبرد قانونی به آن برخورد شود. و هیچ مرجعی حق چنین غ

من عرض نمودم که تکرار سانحات گذشته از طریق آشوب گری، هرج و مرج، زورگویی و واهمه آفرینی، توسل به سالح و 

 .سوق داده و برگشتن به استبداد و سوټه ساالری استبیشتر نا امنی به سود جامعه نبوده وطن را به بحران 

ولت ساز اشرف غنی از باز شماری آراء حمایت نمودند و موقف و طرزاالعمال داکتر عبدهللا عبدهللا من صرف گفتم که تیم د

 .را در دو انتخابات گذشته بر بنیاد حقایق توضیح نمودم. بر گذشته و اعمال و کردار حکمتیار سخنی چند گفتم

با اشرف غنی شناخت،  ی وجود ندارد من اصالً قوم خاصگرایشی به  در تمام نوشتۀ من اثری از پشتی بانی از اشرف غنی و

نه هذیان گویان و یاوه سرایان( عالمانه و ) اگر این مضمون مرا یک کمیسیون اهل خبره قرابت و کدام هم فکری مکتبی ندارم. 

 .بی طرفانه مورد ارزیابی علمی قرار دهند گمان نبرم که اثری از تعصب، قوم گرایی و طرفداری از شخصی بیابند

خواهر و برادر ضرورت به سوگند یاد نمودن نیست در طول حیاتم من از اقوام و مناطق مختلف دوستان وطن پرستی داشته و 

ع داشتم و دارم من خود را افغان دانسته و می دانم. جانی، خائن، قاتل و چپاول گر دوستان گرامی و محترم از اهل تشیدارم و 

پد با کمال افتخار تا حال مصاب به امراض تمی این قلبی که در سینه ام  .ذمت قرار گیردهر قوم باید مورد توبیخ، سرزنش و م

 .لو که به گفته ای یکی پشتو نمی دانم، ولی می دانمملی نشده وتعصب، نفرت و گرایش های غیر 

مرا  گر برنامه های تلویزیونیاگر به آرشیف وبسایت های افغان جرمن آنالین و آریانا افغانستان آنالین و این صفحه بروید و ا

 .دیده باشید موقف و نظریات مرا در مورد حکومت وحدت ملی ایجاد و زعمامت آن درک می کنید

از مسیر راست گویی منحرف نخواهد ساخت استعمال چنین الفاظ  ااین اتهامات، تعرضات و بی وجدان گفتن ها، تحقیر توهین مر

 .صدای کاسۀ چینی است

های قهر آمیز، خشمگین، تحقیر آمیز متأسفانه یک پیشنهاد سالم نیافتم که راه نجات چیست و این بحران انتخابات در تمام تبصره 

چگونه بصورت مسالمت آمیز بدون کار برد زور و اسلحه حل شود. اگر دوستان و پیروان گلبدین حکمتیار و عبدهللا آزرده شده 

 .از تبصره های واقع بینانۀ خواهران و برادران محترم سپاس گذارم .ش دهنداند باید حوصلۀ شنیدن حقایق را در خود پرور

 

 
تذکر: هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند، می 

 .عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند توانند با "کلیکی" بر
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