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 به پاسخ قهرنامه جناب محترم حمید انوری

 ۀبازهم سخنی در بار»این عنوان  مورد نظر ۀبرای نوشت عرض برسانم کهه در گام نخست خدمت شما محترم ب

بات از این قلم به نشر تعصخاطری انتخاب گردید زیرا مقاالت دیگری هم زیر عنوان تعصب و انواع ه ب« تعصب

 خاطر تعصب خوب و تعصب بد. ه نه ب ،رسیده است

از نظر من همه انواع تعصبات مردود و انسان دشمن است. برای هر مورد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و 

 ید.مقصود رس منزلتوان به سر فرهنگی راه های انسانی تالش، مبارزه و پیگیری وجود دارد که با استفاده از آن می

ملی و  لئو دگم اندیشانه برخورد با مسا تعصببا بشری گویای مستند از نحوه های قهر آمیز،  ۀتاریخ انکشاف جامع

که به قیمت جان ده ها هزار و میلیون ها انسان تمام شده است. به این  ،یدن اشاره کرده اکه شما به آاست بین المللی 

که خود را روشنگر و روشنفکر و روشن ضمیر  م بخصوص از جانب آنانیمنظور من طرفدار خویشتن داری هست

 کنند.  هم قلمداد می

تیغ عدالت را از گلوی یک گروپ مورد نظر ) ید که من منحیث وکیل مدافع تالش کرده امکه شما فرموده ا طوری

ن که باعث تباهی و بربادی هجری و بعد از آ 1۳۵۷سال بالعکس رویداد های  شان بردارند( هرگز چنین هدف ندارم. 

ملت بال کشیدٔه ما گردید از نظر من مردود بوده و اقدامات ضد ملی، مغایر استقالل، حاکمیت ملی و منافع علیای 

تصمیم گیرندگان این تراژیدی خانمان  بوده ومن تجاوز اتحاد شوروی را به کشور ما محکوم  کشور ما بود. از نظر

  بر انداز به پیشگاه ملت افغانستان محکوم اند. 

باشم. بسیار انسانی و  که در این پروسه ذیدخل و تصمیم گیرنده بودند می من دقیقاً طرفدار محاکمه همه آنهایی

 فرود آورده و از ملت بال کشیده ما که هنوز زنده اند به پیشگاه ملت افغان سر تعظیم بود تا آنهایی شرافتمندانه می

 در نوشته های فراوانی این مسئله را با درنظرداشت علل و عوامل آن توضیح داده ام. من  کردند. عذر خواهی می

تان از این قلم منتشره ویب سایت آریانا افغانس« ملت منافع ملی و دولت ملت در افغانستان» ) مراجعه بفرمائید به کتاب 

انه باشم. خوشبخت برخورد با شیوه های انسانی و علمی قضایا میایر ویب سایت های افغانی. من طرفدار آنالین و س

کنیم دست علوم انسانی و تجربی در تمام شقوق جامعه طبیعت و ماورای طبیعت باز  گی میکه ما زند یدر عصر
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این علما و دانشمندان دانشمندانه همه جا را است و خوشبختانه افغانستان هم از این علما و دانشمندان بی بهره نیست. 

اهات، اشتب ،کنند ، تصامیم و عملکرد رهبران، شخصیت ها و افراد را که در دل تاریخ ثبت است حالجی میکاوند می

 کنند. راه های برون رفت را برای نسل های آینده کشور نشانی میسازند و  خیانت ها و کجرویی ها را بر مال می

)عسکری( گردند،  تاریخ دان، جامعه شناس، سیاست مدار، اقتصاد دان، اداره چی و متخصص امور نظامیاینکه همه  

بدون تکیه به اسناد و شواهد با یک جمله نفرت انگیز، با تعصب یک کتله را نفرین کند امریست نا بخردانه و مغایر 

 همه اصول علمی، حقوقی و انسانی.

چ یک از نوشته هایم به هیچ کس تاپه نزده ام و اهانت نکرده ام بلکه احتمال بسا نا من نه در این نوشته و نه در هی 

اصول اخالقی را در معاشره انسانی عنوان کرده ام زیرا محیط خانواده در پهلوی اجتماع در باروری  رسایی ها در

 ها تأثیر فراوان دارد.   انسان

کنید هم مردود  ا مردود است، پس عمل بالمثل که شما عنوان میاگر عمل و گفتار کودتاچیان ثور از جانب جناب شم

 کنید.  و حکم می است زیرا شما هم عین گفتار و عمل را عنوان

بشری بیاندازید و یا حد اقل تاریخ معاصر کشور خود ما را مرور کنید به  ۀحوصله دارید نگاهی به تاریخ جامعاگر 

دد. آنچه گر تعصب بار و دگم اندیشی هیچ مسئله حل نشده و بعد این هم حل نمیهای با دیدگاه می یابید که  روشنی در

گردد همانا تفکر سالم، دگر اندیشی، احترام به باور های  ها را با ثواب بیشتر به منزل مقصود شان رهنمون می انسان

و شعور بی آالیش و ، انعطاف پذیری، ارجحیت منافع همگانی بر دیدگاه های شخصی و حکم وجدان، ضمیر دگران

 باشد.  صادقانه می

هرگز آرزو نداشته « سخنی در بارٔه تعصب  باز هم» صورت فشرده این بوده هدف من از این نوشته زیر عنوان ه ب

، تفاهم، همکاری و مساعدت همه چیز فهمان کشور، تالش برای را برنجانم برعکس آرزوی من همدلیام خاطری 

 باشد تا منحیث یک ملت واحد به مشکالت خویش فایق آئیم. در کشور میایجاد فضای اخوت و برادری 

 با حرمت فراوان

 ******** **** 
 
 

 تذکر:
 

این نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از 
 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف "کلیکی" بر

 
 
 
 
 
 

 به پاسخ قهرنامه جناب محترم حمید انوری
mirzada_q_121_paspkh_ba_jenab_h_anwari.pdf 


