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داکتر غالم انصاری

نظری بر نوشته ای عارف عباسی و گناه های نابخشودنی اش
آنکه حقیقت را نمیداند و ابراز نظر میکند اشتباه نموده و نادان است ،اما آنکه حقیقت را میداند و
ضد آن عمل نموده و اتهام میبندد ،تبهکار و دست یار تفرقه افگنان است
بلی جناب عباسی صاحب با فارمول باال خود قضاوت کنید که چه میدانید وچه هستید ؟ اگر نمیدانید
وبا نادانی میر غالم محمد غبار را متهم به نوکر روس بودن و مؤسس حزب دیموکراتیک خلق
میسازید و به امان هللا خان خالف تمام اصول وطنپرستی در این لحظات خیلی حساس تاریخ کشور
ما اتهام منتظر بودن بوی تا سقوط نادر شاه ،برای برگشت اش میزنید ،بنظر من یک نادان (یعنی
کسیکه نمیداند) دربارئی هستید که خاندان نادرخان باید شما را از صف خود دور کند تا این مرض
در بین شان سرایت نکند و اگر میدانید ولی بنابر خصلت طبقاتی تان در اساس ضد مشروطه
خواهان ،ضد پیشرفت و ترقی نوع امانی ئی استعمار شکن هستید .در اینصورت بنابر شرائط خیلی
حساس کشور ما که ثمرتلخ سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن ! » استعمار کهنه و نو را چشیده
ومیچشند ،قضاوت من در مورد شما ،تبهکار نه بلکه باالتر از آن است.
قابل تذکر است که در اینجا استعمال کلمه ای نادان به مفهوم عامیانه اش یعنی احمق درک و
تحلیل نشود.
خدمت هموطنان عزیز به عرض برسانم که کشور ما که در شرائط خیلی حساس تاریخی اش با
مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکند نسبت به هر وقت دیگر به همکاری ،اتحاد و اتفاق تمام
روشنگران ،دانشمندان ،متخصصان و تمام ملت ضرورت عاجل دارد و این در صورتی ممکن
است که صفوف خود را هر روز از گیاهان هرزه ،افکار زهر آگین و افراد نفاق افگن پاکسازی
نمائیم .هر نوع کمکاری دراین رابطه گناه نابخشودنی است۰
سنگ اندازیها واتهامات از نوع اتهامات عباسی ،در تحلیل نهائی فقط و فقط به سود ارتجاع داخلی،
استعمار نو و تمام معامله گران منطقوی کشور ما از هر قماش که است ،بوده و سبب از هم
پاشیدگی بیشتر در صفوف مردم ما میگردد .پس زدودن همچون مار های آستین از صف مقاومت
وافشای چهره ای تبهکار شان در بین مردم ،یکی از وظائف عمده ای جنبش مقاومت کشور در
داخل و خارج میباشد .زیرا یکی از تاکتیک های خیلی خطر ناک دشمنان آزادی ،استقالل وعدالت
در طول تاریخ ،تفرقه افگنی از طریق اتهامات و از این طریق بی ارزش کردن انسانهائی که نمونه
ای از مقاومت و خدمت بوده اند ،میباشد تا راه آنها به الگوی مقاومت وجنبش سرتا سری تبدیل
نشود .دشمنی و طرحات تئوریک عارف عباسی در مورد غبار ،امان هللا خان و بالخره مدیریت
قاموس کبیر افغانستان توسط متصدیان سایت افغان جرمن انالین ،از هستی اجتماعی اش سرچشمه
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گرفته و مولود این موقعیت اش میباشد .پس الزم است تا تمام هموطنان آگاه و وطن دوست دست
بدست هم داده این نوع تاکتیک های ضد ملی و ضد وحدت تمام مردم را در هر شکل و ساخت آن
واز هر طرفیکه باشد افشاء نموده از صفوف خود ترک کرده و خنثی سازند و نگذارند زیر نام
ابراز نظر که حق دیموکراتیک هر انسان است ،به سم پاشی و انداختن نفاق فکری در مدیا ها و
مطبوعات در جهت چند پارچه شدن مردم مؤثر واقع شوند.
اگر از دیدگاه قوانین حاکم بر طبیعت و اجتماع مسئله ای حیات انسانی و پروسه ای تکامل را
مورد مطالعه قرار دهیم ،میبینیم که تمام پدیده های طبیعی و اجتماعی در پروسه ای تکامل و
پیشرفت شان تحت حاکمیت پنج اصل یعنی اختالف ،اتحاد ،ارتباط ،انتظام و اعتدال (که این تحلیل
را اصول پنج الف نام نهاده ام) ادامه ای حیات مینمایند  .البته اصول فوق در پیوند اورگانیک کلیت
پنجگانه اش تاثیر گذار و مترقیست نه در برخورد و برداشت انتزاعی هر جزاش .هر گاه یکی از
این اصول در جریان حیات پدیده مد نظر گرفته نشود و یا از حدش عدول کند ،حیات پدیده ختم
شده و تغییر هویت میدهد .مثأل قلب راست وچپ مطابق این اصول پنجگانه ای فوق ادامه ای حیات
میکند .حاال مثأل اعتدال را در حاکمیت این پنج اصل مدنظر بگیریم و فرضأ قلب راست مطابق
پروگرام تعیین شده ،پنج لیتر خون از طریق شش به قلب چپ بفرستد ولی قلب چپ سه لیتر را پمپ
کرده بتواند از آنجائیکه تعادل پنج و پنج در داد و گرفت این یروسه برهم میخورد ،انسان مبتال به
این عدم تعادل نمیتواند ادامه ای حیات کند .به همین ترتیب در بخش اختالف ،اتحاد ،ارتباط و
انتظام این طرزالعمل حاکم میباشد.
قلب انسان بر اساس حاکمیت این اصول در وجود ،ادامه ای حیات خود و تمام بدن را تضمین
میکند و در حیات اجتماعی نیز این اصول قابل تطبیق است .پس برای ایجاد یک جنبش پر قدرت
ومتحد باید روابط ومناسبات فی مابین خود را روی این اصول تدوین نموده و از آن تخطی نکنیم تا
روابط ما رفته رفته اورگانیک ،کار های ما دینامیک ،ساختار های سیستماتیک و بالخره دید گاه
های ما کوانتیک شده ،در یک وحدت سر تا سری بر سرنوشت خود حاکم شده ،در راه سعادت و
خوشبختی جامعه ای خود و بشریت قدم بگذاریم .وقتی جناب عباسی صاحب و یا هر نفاق افگن
دیگر نظرات زهر آگین و اتهامات غیر قابل اثبات خود را زیر نام آزادی بیان ابراز میکند ،دیگر
از پنج اصل که آزادی در حفظ آنها مفهوم میگردد ،عدول میکند که در این صورت جفا به علم
ادب وتاریخ است ۰اگر همچو انسانها در محیط ما النه نموده و نقش مجددی ها ی دوران امانی را
در بین ما بازی کند روز ما بدتر خواهد شد .وطن ما تا اکنون یگانه تجاربی مدیریتی خوبی که در
قرن  ۲۰از تکامل وپیشرفت دارد همانا دوران امانی با وجود کمبود هایش و مشروطه خواهان آن
وقت مانند غبار و یاران صادقش میباشد .لجن پراگنی و اتهام به آنها بنظرمن گناه نابخشودنی است
که جناب عباسی صاحب مرتکب آن شده و بهتر است تا دیر نشده از آن معذرت خواهی نماید و یا
ادعاهایش را علمأ به اثبات برساند .در غیر آن او محکوم تاریخ شده در لست سیه اندیشان و
۰۰اسمش جاودانه ثبت خواهد شد.
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