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 قابل توجه محترم سید عبدهللا کاظم!
 

فاع داینجانب زیر نام )جناب دوکتور کاظم، پیوستن به موضع فکری دوکتور تره کی  ،پیش از ایندر نوشتۀ  

حت دیگر شما ت به مالحظه نوشتۀالبته دو اشتباه شما توضیح داده شده بود،  به« استاز طالبان و تروریزم 

صفحۀ دوم قسمت دوم، « »سقوط اولین نظام جمهوری در افغانستان نگاهی گذرا بر ظهور و»عنوان 

جوی آن سبب و  که در جست عذر می خواهم. «دو صفحه ای مقدمۀ» دربوده است. نه  «پراگراف سوم

 زحمت شما شدم.

 :اختصار بگویمبسیار به میدانم چند نکته را الزم جا ن اما در همی

 خالف عادت که همواره با طول و تفصیل می نویسید، اما در قسمت نوشتۀ منشما  جائیکه دیده شده تا - 1

گشود که تا امروز در کشور خون جاریست( و همین طور نوشتۀ دوم از من زیر عنوان د خان راهی را ؤ)دا

یگان  و تروریزم است( فقط با طالبان کتور کاظم پیوستن به موضع فکری دوکتور تره کی دفاع ازو)جناب د

 کنم؟ اید. نمی دانم آنرا چه تعبیر کتره اکتفا کرده  تعنه وجملۀ 

 بی اعتنایی و غرور شما؟ به 

 اب نوشتن؟ منطقی برای جوکافی اختالف طرز دید تان نسبت به من و یا نداشتن دالیل یا 

در  شود که می کنیم تا معلوملحاظ بحث  نعی است و به همییاگر اختالف نظر باشد که هست و بسیار طب

دگاه درست و کدام دیدر مورد کدام سیستم سیاسی کراسی و دیکتاتوری کدام دیدگاه مسایل اساسی مثل دیمو

ازهم بی اعتنایی بوده باشد ب و اگر مسألۀ شخصی نسبت به همدیگر نداریم و الی ما کدام کینۀ ؟ نادرست است

د خان ؤرابر نوشته های شما در دفاع از داعاتی را که من و محترم ولی آریا در بضومو زیرا ،درست نیست

یا به پاسخ  وبگذرید. آن پرداختن به ت نبود که با بی اعتنایی از یو دیکتاتوری پرداخته بودیم آنقدر بی اهم

 ما نوشتۀ یازده صفحه ای دوکتور تره کی را پیش کش نمائید.

و وده به ای آقای تره کی که از دید شما یک نوشته تحقیقی علمی و مسلکی در قسمت نوشتۀ یازده صفح - 2

ش کش نموده اید. نخست باید پی« غان جرمن آنالینفا»گان سایت خود برای آموختن از آن به خوانندبه زعم 

 پرسید:

 و مسلکی بوده؟  یعلمی و منطقنوشته کجای آن 
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نقد قرار دادم به دفاع از آن  ید چرا وقتی من آنرا موردبه علمی و مسلکی بودن آن باور داشتواقعاً و اگر 

  آقای تره کی راجع ساختید؟خود نویسنده یعنی و موضوع را به  پرداخته ن

ضمن اینکه انتقاداتی نسبت به بعضی کارکرد های من  نیست،درست آقای کرزی  ۀ در بارمثال شما   – 3

 د از ظاهر شاه بهترین شخصیتکه آقای حامد کرزی رئیس جمهور سابق بعوی داشته ام تا کنون به این باورم 

 و همچنانمردم که با شناخت عمیق جامعۀ خود از خصایل اخالقیات، سنت ها، عادات کشور بوده ملی 

زم پانزده یدرنبا تلفیق سنت و مریخ کشور از تأ ان توانسته در بحرانی ترین مرحله ایهاز منطقه و جشناخت 

ا حقانیت این ادعای مرپوشیم، اگر از واقعیت چشم ن. نمایدرهبری  یرا به طور نسبی به وجه خوبلت سال دو

 او به خوبی نشان می دهد.از یک سال بعد  کوضعیت قبل از کرزی و این

د معرفی می کنید، شای مسلکی ،نوشته علمی شما نوشتۀ یازده صفحه ای آقای تره کی را به حیث یک – 4

به این دلیل که چون آقای تره کی تحصیل کردۀ رشته حقوق است پس به زعم شما در بارۀ هر چیز، هرچه 

او بنویسد می توان گفت علمی و مسلکی است. اما راستی من نفهمیدم کجای آن نوشته علمی و مسلکی است. 

اقالً از نظر حقوقی خصلت مسلکی آنرا وضاحت  نقل کرده ورا آیا بهتر نبود یک چند جملۀ از نوشته وی 

 می دادید.

یس نموده بر اساس انگیزۀ قومی رو تد هسال هاست که آقای تره کی خالف آنچه در بارۀ حقوق انسانی خواند

)طالبان(  جنایت کار ترین گروهیا دور ماندن از قدرت و در مخالفت با رئیس جمهور کرزی به حمایت  و

  .با نهایت پر رویی و لفاظی حمایت می کندکرده، یتی علیه مردم و کشور دریغ نجنا که از هیچ جرم و

قابل تذکر است که قریب چهل سال قبل »نوشته یازده صفحه ای آقای تره کی آمده است  7در صفحه   - 5

و ناکام گردید به مقایسه امروز در شرایط  لمانی زدرکه افغانستان دست به پیاده نمودن اصول دیموکراسی پا

 اقتصادی، کلتوری، اجتماعی و سیاسی بهتری قرار داشت.

نتوانست شش سال دوام در آن زمان دیموکراسی چون که می شود نتیجه گرفت نبا اینگونه مبالغه پردازی 

 .نمی تواند دوام بیاورد هم بیاورد اکنون 

در زمینه سرک سازی، انکشاف  ، هر نوعبا وجود همه فساداخیر سال  انزدهپ تاگر از حق نگذریم در مد

در زمینه تعلیم و تربیه شاید یک مثال  وصورت گرفته و صدها فابریکه خورد و کوچک سازی ساختمان 

بل به چهار هزار نفر می رسید و لی محصلین پوهنتون کا دکافی باشد که در زمان حکومت داود خان تعدا

همه پوهنتون های والیات در ه هزار نفر می رسد و با سکتور خصوصی بیش از صد هزار اکنون به پنجا

ته با گذش رفته که اصالً  و در اثر آزادی سطح معرفت سیاسی مردم چنان باال شامل فرا گرفتن درس اند. 

ه شتذریخ گکل تأ امور اجتماعی و فرهنگی به اندازۀ اقتصادی و چه در چه در زمینۀقابل مقایسه نیست، 
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شدن پول های از  زیر . شاید گفته شود همه بر اساس سرااست ءانجام یافته و یا در حال اجراکشور کار 

ی و همه جانبه دولت های قدرتمند خارجی بوده که می توان امید وار به خارج بوده، بلی با همین حمایت مال

در زمان شاه دشمنان داخلی و کی  بر عکس گفته آقای ترهنهادینه شدن دیموکراسی در افغانستان بود ولی 

م دوادیموکراسی در کشور به همان نسبت شش سال  و ندخارجی آزادی و دیموکراسی بیشتر از امروز بود

 سقوط داده شد.و حمایت دولت های خارجی شان چیان تانیاورد و بوسیله کود

در موقعیتی هستیم که نوع و نه دیگران در خارج کشور آقای تره کی نه خالصه نه من و نه آقای کاظم و 

بلکه این به خواست میلیون ها مردم داخل کشور  ،سیستم سیاسی اجتماعی را برای مردم تعیین تکلیف کنیم

 ره ضربمی پذیرند و کدام سیستم را را  به نفع خود دیده آنرا سیاسی اجتماعی که کدام سیستم تعلق دارد 

 ی نمایند.د مخود دیده آنرا ر

  

 پایان
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