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 سی!ابحث با محترم آقای عب ۀادام
 

است که دو نفر از دو جهت مخالف و متضاد پدیده های اجتماعی « دیالکتیک»یا « دیالوگ»این بحث همان روش 
آن پدیده ۀ به این امید که سر انجام به شناخت دقیق و همه جانب ،با دیگران در میان می گذارندرا شان نظر  دمور

هر یک با حفظ احترام متقابل نظرات و استدالل خود را ارائه مشروط بر اینکه ولی ممکن است  اینخواهند رسید. 
از ث کننده حنفر ب دوو نه تنها طرز دید  هردیدگبسی نکات اشتباه آمیز و گنگ روشن  شایدنمایند. در این صورت 

تعقیب می نمایند را بحث ها  اینبلکه کسانیکه نزدیک شود با هم نظرات شان  وشده برداشت های نادرست تصحیح 
 . دبرخواهند نیز سود 

و اینک شماره وار می با ذکر چند جمله ای در باال آرزومندم هدفم را از ادامه بحث با شما درست توضیح داده باشم. 
 :. .( تحت عنوان )توضیحاتی پیرامون تبصره های محترم  آقای بارز .شما به نوشتۀ پردازم 

 

 شود هیچ کس نمی رنجد.توهین آمیز استفاده نکلمات از اگر در نوشته ها دانید که  را می این – 1
کودتایی، تنظیمی و های با رژیم در مقایسه  به صورت نسبی و« بر سر اقتداراز نظام »به قول شما دفاع من  – 2

  ها. با ذکر کمبودهمواره طالبانی بوده و 
در ذهن تداعی ریخی را أفردی و دیکتاتوری ت یچون مفهوم حاکمیت ها ،خوشم نمی آید« یمزع»مۀ کلاز استعمال 

و انسان ناب و فرد خاص خود تان هستید که چون مهدی آخر زمان وارد در آرزوی زعیم  هشما هموارمگر  .می کند
و دولت کرده رده اند پاک از وجود همه کسانیکه تا هنوز به دلخواه شما کاری نکمیدان معرکه شده افغانستان را 

م پرستی یاز دیکتاتوری فردی و زعآن همه معایب با  اما از دید من همین رژیم موجودبر قرار نماید. تانرا دلخواه 
 البته باید اصالحات صورت گیرد. بهتر است.

 مگر تا جائیکه . « واقع بینانۀ من از احوال وطنم بوده . . داشت علمی ویوسیت من بر بنیاد برمأ»فرموده اید  – 1
واقعی بودن ادعای تان  تان برای اثبات علمی وهای شما هیچگاه در نوشته من نوشته های تانرا از نظر گذرانده ام 

برداشت هایش علمی و واقع ». پس نمی شود صرف با ادعای هر فرد پذیرفت که ارقام و اثر تحقیقی ارائه نکرده اید
مت باید خداست، . .« .اد برداشت های تان علمی وواقعیبنی»  تان را بپذیرم که اگر یک لحظه ادعای است.« بینانه

مند دانشزیرا  .یک انسان دانشمند و عالم هیچگاه دانش علمی خود را تابع احساسات نمی سازدتان به عرض رسانم که 
کار های علمی تحقیقی  راوضاع ناگوا برای تغییر است.که چرا مسایل اجتماعی چنین است و چنان علماً می داند 

 و ،مردم نمی کشد ۀانجام می دهد و مایوسی را به خود راه نمی دهد و اشکی را که در خلوت می ریزد به رخ افسرد
 به رهائی از بدبختی و رسیدن به آیندهخلق کردن امید کشورش و فالکتبار  ناگوارکار یک نویسنده و عالم در مواقع 

 ،دیبه فکر روشنگری چیزی می نویسد خود اظهار مایوسی نمایهرگاه  خورده نشود.تا مردم مایوس و سراست بهتر 
 ؟چه خواهند آموخت شمامردم از 

  که را ها جهادی و فکران روشن ها، چپی انتخابات ارتباط به شما می فرمائید که من: »آقای عباسی گفته است – 2
 که را بنیادی بی و اساس بی مضحک تعبیر این بنازم .کنم می رد نموده مالمت اند کردهن عمل من فرمایش مطابق

 «.نماید می طراوش شما چون دانشمندی قلم از
الً لۀ از نوشته تانرا نقمحترم آقای عباسی، من مجبوریت ندارم آنچه را که نگفته باشید از خود بسازم. اینک چند جم

 می آورم:
 نسل و خبرگان و نخبگان منورین، خواهان، عدالت طلبان، اصالح ما واهی اعتقاد بیشتر آفرین یأس و انگیزتر غم»

 ؟اند تماشاچی و صدا بی همه که است مملکت جوان
ها این.اند شده بند هایی گرایش ملعون طلسم در دانسته نا یا و اند گرفته جوال سر یا اند، زلفی کمند در اسیر ایشان یا

 همه نداشته امور اصالح در سازنده و برازنده نقش کدام و اند روح بی اجسام و کالم خوش شده تربیت های طوطی
 اکثریت بر خود دهشت و بربریت جنایت، سوابق همه با فاسدی محدود گروه چگونه ورنه اند عملبی  حراف

 ملل بر حتی را خود قانونی غیر های خواسته و چرخانند می خود منافع و میل مطابق را احوال و نموده حکمروایی
 «نماید می تحمیل متحد
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که تحت رهبری سازمان اطالعات بودند « مجاهدین قهرمان افغانستان»آقای عباسی، همین رهبران به گفته شما 
نظامی پاکستان و حمایت گروه های اسالمی بنیاد گرا در منطقه با استفاده از مبارزه علیه کمونیزم تا توانستند همه 

مامور را به جرم همکاری  ،به جرم معلم بودن ه قرار داده، معلم رازیر ضربرا تحصیل یافتگان و چیز فهمان کشور 
را به ترک کشور وادار نمودند. این رویداد ها را چرا نادیده می گیرید. شما خود انسان ها هزار صد با دولت کشتند و 
وز از همان حساب نیاوردند و تا همین امر بهدولت های غربی هم عناصر ملی و آگاه کشور را شاهد هستید که 

 و چه کارهیکا از والی بلخ عطا محمد نور نبود ااگر حمایت امر ،کرده و می کنندجنگساالران و جنایتگران حمایت 
در اینقکه وی را از کار برکنار نماید و او چه کاره است  دکرزی نمی توان ، رئیس جمهوربا آنهمه گستاخیاست که 

 ؟با طمطراق و تهدید سخن میگوید
گری و مبارزه کرده نل همواره کسانی بوده اند که در داخل و خارج به اشکال مختلقف ولی بادست خالی روشبا اینحا

 با نوشتن مقاله های انتقادی تنها خود را آدم با احساس و مبارز می بینید.اما شما  .و می کنند
 و تنهایی به ها چپی و  ا(ه میتنظی(  ها جهادی ما، فکران روشن امروز کاش ای»آقای عباسی می فرمایند  – ۵ 
 ذی نمودند می مبارزه وطن نجات راه در و نموده ایجاد را سیاسی البنیاد وسیع قوی تشکل ملی مشارکت یک با یا

 و وطن برابر در را خود ملی مسؤولیت داشتند نقش جامعه آبستن در شما گفتۀ به که جریاناتی همه و سعادت،
 «اند میهن این فرزندان همه که ندارم را ها خلقی و ها پرچمی تابعیت تذکرۀ گرفتن حق نم .کردند می ایفاء هموطنان

و روند های  پیرو مکتب هاو بد افغان ها چه خوب و چه همه باالخره خدمت تان به عرض رسانم که آقای عباسی، 
بند شکل یاتد ن توانستقبالً یک بخشی از چپی های تشنه قدرت در وابستگی با دولت شوروی مختلف افغان اند. فکری 

قدرت بیشتر دارند. آنچه دعوی حال در قدرت هستند وهمین اکنون هم بقدرت هم رسیدند. جهادی ها و تنظیمی ها  و
ده سال و نمی بینید که از سیزاید آرزو دارید که همه با هم تشکل یابند و تشکیل دولت بدهند مثلیکه چشم تانرا بسته 

 یا با قدرت همکاری می کنند.در قدرت اند و ترین افغان ها تا روشنفکرگرفته  پ و راستبدینسو از همۀ جناح های چ
رسیده است و اگر  حاد ۀحال که آقای کرزی از رأس قدرت کنار می رود، دعوی قدرت میان قدرت جویان به مرحل

 د.سایه حافظ قدرت جهانی در افغانستان نبود تا حال همه چیز به خاک و خون کشیده شده بو
 در انتخابات ریاسترأی دهی بروی کاغذ چندان مهم نیست ما افغان های که تذکرۀ تابعیت و حق  «تذکرۀ تابعیت»

 ؟یستیمن افغانآیا نداریم  راجمهوری 
 

 پایان
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