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 !کاظم عبدهللا سید داکتر جناب به تذکری

 برادر گرامی ام !

خوش  وقتم  ازین که  این  مرتبه  باب  سخن را  برایم  باز ماندید و میتوانم  به آن اختصاری  که وقت  شما را نگیرد 

 عرضی کنم .

که  داریم  و همٔه ما و مخصوصاً دانشمندان  مو شگافی  مانند  شما  وطن  ویرانٔه  و مردم  ببچارٔه  ما همین است  

زودتر و بیشتر از دیگران به آن  نقاط حساس  درد و درد زا دست می یابند و بر آن ابراز نظر میکنید که مردم  

و درمان کنندگان ما انتظار ثمر نیک و نتایج  مثبت آن را دارند. و اما چون  دردها اجتماعی  ما زیاد است و درمانها 

از این است که  متوجه  اند که چه کار پر ثمر و نیکی  ازین  فرزندان منور خیر رسان  خودی می  -انگشت شمار

 بینند تا  دل شاد کنند.

شما که  بقرار فرمایش خود تان با  آثار زحمت  قلمی  تان  کارهای  بیشتری را  نجام  میدهید / بمقولٔه که  کار در 

اجراآت خود مسئولیت هم خلق  میکند /  انتظارات زیاد  همه  از شخص  شما و همه  منورین  صاحب  قلم  این پهلوی 

است  که لطفاً  با در نظر داشت غلوی مصائب و رنجهای  ما ادویٔه  ُمَسکِنی را که  آورندٔه  راحت  و تحمل پذیری  

یرا شما میدانید  که  برای  معالجٔه   ٔموثر  تطبیق  دوای  تری  در برابر امراض و بیچارگیها ست  فراموش نکید . ز

ُمَسکِنی  مریضی را بصورت تدریجی  بطرف  آن صحت یابی کاملی  میبرد  که  خاطر خواه و مطلوب معالج و 

 مریض  شمرده میشود.

چه میبینم  جناب شما هم مجبوریتی بوده  که چنان –و اگر مطالبی را بقرار گفتٔه  شما به آن  طول و تفصیل  نوشته ام

لزوماً حتی کتاب وار هم می نویسید  وچه  خوب است  که  کم مرا با  کرم خود  مقایسه کنید . و اما  آنچه  میتوانم بر 

قلم  بیاورم با توان  انسانی  و مسئولیت  وجدانی  شخصی  و شناخت  حد اعظمی  جریاناتی  که  در طول دوران  

ماسهای  اجتماعی خود  دیده  و با مدارک  مستند و رسمی  و احواالت  اجتماعی ام  مرتبط  زندگی  وماموریت ها و ت

 بوده  لزوماً  وقتاً  فوقتاً  آنرا بروی کاغذ  میا ورم . 

بروی کاغذ  آوردن  هر طلبی  ما هیِت  به  ترازو کشیدن  موادی  را دارد  و معیار    -حال  شما خود  توجه  کنید 

توازن سنجی هر دو پلٔه  ترازو  زمانی  بواقعیت  سر می خورد  که  اصل  توازن  بر هر دو پلٔه  ترازو حاکمیت  

داشته  باشد.  اما  آنچه  را از محتویات  نوشتٔه  اخیر تان  درک  کردم  که  متأ سفانه  شما به این  توازن های  

خواستٔه خود تان باشد  تعین میکنید  که  ایکاش  همچو مقایسوی  اصالً  توجهی نداشته  و مقدار هر پله را هر آنچه  

مثالً   شما خود بفرمائید  که  –عمل  و روشی  صبغه  و جنبٔه ملی و مردمی  و ماهیت  تاریخی افغانستان را نمیداشت 

قابل هم  شهید محمد داود خان  مرد َدوران ساز و هیروی ملی و شخصیت جهانی   –در توازن   تاریخی شما چطور؟  

تمجیدی؛  شده  می تواند / الیته بگفتٔه شما هر بنده  بی تقصیر نیست /   و در عین  حال  این  لکٔه  ننگین  بهتانانه  و  

 کاذبانه  و نا جوان  مردانٔه  بیگانه  تراش  آغای  صمد غوثی  تحت عنوان  / سقوط افغانستان / /  که  چنین خطابی 
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انند/  سند معتبر و بهترین مدرک  و قایع  دَور زندگی و کار  تا ختم حیات آن شهید با را  فقط  دشمنان  کرده  می تو

 افتخاری شمرده  شده  می تواند که  بصورت  مکرر آنرا یک  وثیقٔه  با ارزش تاریخی ما  می شمارید !؟!  

حال اگر از شما  بپرسند  که / بال  تشبیه / و با احترام  به قدسیت  دیانت  و سیادت تان  و با اتکا به رسالت  ذا ت 

صلی هللا  علیه وسلم /  نظر تان  در مورد  مقاسٔه قران کریم  با  گرنگ  چست ؟ –مبارک  سیدالمرسلین   

آیا  قضاوت  تان همان خواهد بود  که میگویند از هم وطن ما پرسیدند که  حضرت علی رض را  دست داری یا حلوا  

بخاطریکه من  در بین  دو شیرین  قضاوت کرده نمیتوانم  و اکنون چنانچه دیده میشود   را  او گفت  سوالیست  مشکل 

 شما هم ازینکه  هم داود خان شهید را شیرین  میدانید  و قابل تائید  و هم صمدجان غوث را !

                         ازین است که  جناب شما هم در بین دو شیرین؟  قضاوت  مساویانه  میفرما ئید!.                  

با تشکر  وسالم مجدد بشما !                

 ختم

 


