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 دکتور زمان ستانيزی

  ٢٠١٤ نومبر ٢٦
  

  تناقض در استدالل آقای سيستانی
  بخش ھفتم

  

  در گرداب نفسانيت

رخ ؤنشمند، منور و تعليم يافته به شمول مفغانھای داازياده از يک سال پيش در حضور تعداد بيشماری از   

 در کليفورنيای شمالی بيانئه نقد بر دورٔه امانيه ايراد کردم که در تازه داکتر زمانی و  داکتر کاظم، ډاکتر کاکړسرشناس 

نگری با روحئه مجلس ھمنوا بود و با استقبال نيک ھموطنان در مجلس و بعد از پخش ويديوھای کنفرانس مواجه 

 ھمان سخنرانی، از من دعوت کردند تا مطالب را طی يک مصاحبه ۀ ھم بعد از مشاھددوزھره يوسف داوخانم . يدگرد

  .به زبان دری با ھموطنان در ميان گذارم

ارج ناکترين روز « تحت عنوان  ای مقالهسيستانیف چند روز قبل از پخش مصاحبٔه من آقای قضای تصاداز   

 طوری سيستانی يا ھم بدون ھيچ دليل آقای یروی ھر دليل. ان جرمن آنالين نشر کرده بودنددر افغ» در تاريخ افغانستان

 در  ایخود آنرا دسيسهضد موضعگيری آنھا ترتيب داده شده و در ذھن ه  من عمداً بۀبرداشت کرده اند که گويا مصاحب

کند که قرار نوشتٔه خودش دو شب  اين تشويش ذھنی او را چنان دچار سر درگمی می. تضاد موقف خود پنداشته اند

 خود می یخواب نکرده اند و بعداً در ھمان حالت ناراحتی، بيخوابی و اضطراب فکری در صدد حفظ اعتبار علم

 راه تعرض باالی ءً بله کند، بناچون نظرياتم روی استدالل و استناد تاريخ استوار اند که او نتوانسته با آن مقا. برايند

  .ا در پيش گرفته تا مرا بی اعتبار معرفی کنندشخصيت و علميت مر

 تخصصم در روابط بين الدول و ۀدانند که چون اعتبار نظرياتم در صالحيت علمی و حيط آقای سيستانی می  

 از ه ایاحياناً عد. خوانند علوم سياسی استوار است، از نيرنگ سياسی کار گرفته مرا قصداً داکتر اسطوره ھا می

سازند و ديگران را ھم به شخصيت کشی  در مرحلٔه دوم مرا به خيانت متھم می. کنند ين بی حرمتی میپيروان او ھم چن

ئيد يا بی تفاوتی شنيده أرا بارھا در ت که در اين مدت بيش از يک سال با نظرياتم آشنا بودند و آن می گمارند حتی آنھائی

   .بودند

کنند لحن گفتار و شيؤه نوشتار   کورکورانه پيروی می که از آقای سيستانیه ایتأسف در اين است که عد  

 دب، عفت قلم و کالم، اخالق افغانی، و معيارھای اکادميک از آقای کانديد اکادميسين سيستانی تقليد میامغاير اصول 

  :سازند به اين صورت آقای سيستانی يک تعدادی از ھموطنان صاحب قلم را با خود بی ادب می. کنند

  م ماند از لطف ربوبی ادب محر    ق ادبـيــوفـــم تــيــوئــدا جــاز خ

  اق زدـه آفــمـــش در ھــکه آتــلـب               ود را داشت بدـھا نه خـبی ادب تن
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  » معنوییمثنو«

 الزم به ،در رابطه با مسألٔه پول. کنند که از آغاز تخريشی است آقای سيستانی طوری موضوع را مطرح می  

 تا حد توان کوشيده ام لقمٔه  دانم که در تمام زندگی ام که افتخار تدريس ھزاران شاگرد شاھد را داشتم ياد آوری می

که خداوند مرا آنقدر مصروف و مشغول کسب  شاکرم از اين. ندوزم و از جبن بپرھيزميعرق جبين بحاللم را از برکت 

تانی که با چنين اطمينان خاطر اتھام می بندند، يا ولی آقای سيس. حالل کرده، که فرصت برای قبض حرام ميسر نشده

  .ءشاھد پول گرفتن من بوده اند يا غافل از شاھد روز جزا

رخ نامدار از راه دليل و برھان، و شواھد تاريخی با نظريات من مقابله نمی ؤتأسف بيشتر درين است که م  

گويد، تعليم و تحصيل و علم و مسلکم را  ناسزا میکند، به شخصيت و قوم و قبيله، پشتونوالی، افغانيت و انسانيتم 

کند، تعقل و ذکاوتم را در عبارات دور از عفت قلم و کالم به ديدٔه حقارف نگرسته، در متضرر ساختن   میءاستھزا

يشان جز اکه من در مقابل  اين در حالی. شھرت اجتماعی و سياسی ام از ھيچ نيرنگ شخصيت کشی دريغ نکرده اند

دانم آنکه به ديگران احترام نمی گذارد خود اليق احترام  برم، زيرا می ع احترام حتی فعل مفرد را به کار نمیصيغٔه جم

  .کنم، و بس من صرف با نظريات آقای سيستانی از روی استدالل مناظره می. نيست

کم امريکا عليه آقای توانم به خاطر صدمه و ضرر به شھرتم و برای اعادٔه حيثيتم از راه قانونی در محا من می  

سيستانی و ھمراھانش اقامٔه دعوی کنم تا برای بی ادبان ديگر سرمشق شود و بيھوده به ھر کس نتازند، اما ھنوز در اين 

   .ی نگرفته امئتصميم نھامورد 

.  که من شخص پرست نيستم، خدا پرستم محض جھت معلومات آقای کانديد اکادميسين سيستانی يادآورمی شوم  

 از :که صرف اين. من با کسی خصومت ذاتی ندارم حتی با آقای سيستانی.  من به سوی قبله است، نه به سوی قبيلهۀسجد

اجداد من با امير امان هللا خان د غزنی نجنگيده اند بلکه در صف مقدم جھاد عليه . ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست

 و در اثر شجاعت شان از طرف  ليرانه و فاتحانه جنگيده اندانگليس در جبھات وانه، پيوار، پکتيا، و علی خيل د

نامھای اجداد، اسالف، و . مفتخر گرديده اند) جنرالی(اميرامان هللا خان به انعامات، مکافات، و رتب عالی جرنيلی 

کرده  افغانستان در مسير تاريخ مير غالم محمد غبار را در شھامت مزئين ٧۶۶، و ٧۶۵، ٧۶۴، ٧۶٣اقوامم صفحات 

  .فرستم  و جانبازان جھاد درود میءمن به ارواح ھمٔه شھدا. اند

رو بودم، با ه پرچم ھر لحظه با مرگ روب/از زمان رويکار آمدن رژيم خلق. ولی جھاد من در محاذ ديگر است  

ازی سياست  عضو خانواده و دوستانم قربانی ب٢۶اسلحه تھديد شدم، نامه ھای تھديد به قتل برايم فرستادند، بيش از 

ن ادر زمان مھاجرت در کاريابی و حصول بودجٔه کورسھای تربيتی مھاجر. شدند، تنھا خواست خدا بود که زنده ماندم

 یسسٔه خيرئه غير انتفاعی انجمن آزادؤگونه کمک دريغ نکردم، م ن نو وارد از ھيچافغان سھم گرفتم، با مھاجرا

 و انگليسی بدون  را به تيراژ ده ھزار به زبانھای پشتو، دّری  نشراتی آنافغانستان را تشکيل و جريدٔه آزادی، اورگان

امداد و وابستگی به ھيچ تنظيم جھادی، بدون توقع ھيچ گونه کمک از ھموطنان، و عمدتاً بدون کمک مالی به منظور 

 سرتاسر امريکا از ی درئردم، در ده ھا کنفرانس و گردھم آآگاه ساختن ذھنيت ھای نيمه خواب مردم امريکا نشر ک

خير أن تحصليم را به تادر جريان آن ده سال خدمت به مھاجر. حق شان دفاع کردمه  مردم افغانستان و جھاد بۀداعي

گذاشتم، در رسيدگی به عايله و اوالدم سھل انگاری کردم و ھر گونه زحمت بر خود روا داشتم تا فرياد مردم ستمديدٔه ما 

 و تحکيم صلح به گروه قبرس ه  بعد از خروج روسھا برای اعاد .وش جھانيان برسددر برابر اشغال شوروی به گ

 رۀمبر با وجود خطر از ديدگاه تعصب اندودٔه ادارٔه وقت امريکا عليه مداخلٔه نظامی و اشغال دوبا سپت١١بعد از . پيوستم

ونھا و جوامع مدنی امريکا مبارزه افغانستان از راه سخنرانيھا و مناظرات علمی در مطبوعات، مراکز علمی، پوھنت

با سازمانھای صلح طلب ھم موضع شدم و نظرياتم را از راه . کردم تا کوششی باشد برای يافتن راه صلح آميز معضله
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 بشری قدمی نھاده ۀسايتھای انترنيت پحش کردم تا در محدودٔه توان در راه داعئه ھمزيستی و برادری و برابری جامع

ن ا افغانستان، خاصتاً مھاجرۀ از چھل سال عمرم را بدون توقع ھيچ پاداشی برای خدمت مردم ستمديدخالصه بيش. باشم

» اخذ پاداش«پرچم به / حزب خلقیت رئيسٔه شورای انقالبأمريکا صرف کردم تا باالخره از طرف عضو ھياافغان در 

  .خيانت ملی نايل گشتم

  ردـ و بوی جھانرا رھا توانی کنه رنگ     نه دست و پای اجل را فرو توانی بست 

   توانی کردءر اوج عالـش بـام خويــمق     ت ار نشوی در مقام خاک مقيمـــھمه ب

  

  نظرات و نظريات متفرقه

. ضمن مرور بر اعتراضات وطنداران مطالبی چند به نظر رسيد که درخور توجه و مستوجب جواب اند  

ياتی اين سلسله خصوصاً در بخش ھای دوم، چھارم و پنجم جواب رويھمرفته قسمت بيشتر اعراضات در بخش ھای نظر

  .گردد ه میئ نھايت مختصر اراۀدر رابطه به اعتراضات متباقی ذيالً تبصر. داده شد

  

  نوشتٔه آقای پامير پيکار

 م ولی با اطالقمن با عبارت کالم شان موافق. ندکن نويسند که چرا تاريخ را تحريف می آقای پامير پيکار می  

چنان که در بخش چھارم توضيح شد کلمٔه حاکميت سياستاً به معنی آزادی تبديل و تعميم شده و پيچيدگی . آن مخالف ھستم

   .تحريف را بر تعريف می افزايد

در تعريف لغوی آنچه را که شما تعريف کالسيک استعمار خوانده ايد، از نظر لغوی در رابطه با استعمار به   

ستراليا تا حدی صدق ايان در قاره ھای امريکا خاصتاً امريکای شمالی و ئردن، تنھا به رابطه اروپامعنی تعمير و آباد ک

يان در ئولی روئه اروپا. يان آن قاره ھا را اعمار يعنی مستعمر کردند و مستعمره ساختندئکند که به زعم خود اروپا می

يان صنايع و آباديھای ئزيرا اروپا.  بود، بلکه استخراب بودبرابر کشورھای قاره ھای آسيا و افريقا از آغاز استعمار نه

مثالً ھند که در اثر تمدن روشن اسالم از نکاه آبادی و صنعت ابر قدرت . اين کشورھای اعمار شده را تخريب کردند

ار برای  کاربرد کلمٔه استعمءً بنا. ه به قحطی و فالکت مواجه شدرا چنان تضعيف کردند ک يان آنئجھان بود، اروپا

ی امريکای پس ئاستعمار اروپا.  در تضاد بودندامريکای شمالی و ھند نبايد ھمسان باشد زيرا اعمال و اثرات آن کامالً 

يان در قاره ھای امريکا و ئ عملکرد اروپاءً بنا. مانده را ابر قدرت ساخت و ھندوستان ابرقدرت را پس مانده ساخت

يان در قاره ھای آسيا و افريقا را به ئن، ممکن استعمار ناميد، ولی عملکرد اروپات فراواءآستراليا را، علی رغم استثناا

توانيم و اصطالح درست آن بايد استخراب يعنی تخريب کردن باشد  ھيچ صورت به معنی کالسيک استعمار گفته نمی

  .رساند را می)  استفادهوء استعمال و سوءس(م استثمار، استمالک و استعمال که مفاھي

 بارٔه استعمار نوين با شما ھمنظرم، ولی اگر آزادی را به معيار واالی آن به کار ببريم، کمترين کشور در در  

  .جھان خواھد بود که واجد آزاد بودن آن باشند

که افغانستان امروز آزاد است يا نه، مربوط به کاربرد اصطالحات دقيق علم سياست و وفق آن با شرايط و  اين  

شود مشروعيت  در اصول حکومتی که با کمک قشون مسلح کشور ديگر حمايت می.  صحنه استواقعيت ھای روی

گر برای سرکوب مردم ا: تواند برای اھداف گوناگون باشد ولی ماھيتاً موجوديت قوای خارجی در کشور غير می. ندارد

شود، اگر برای جلوگيری از  ناميده میشود، اگر برای تاراج منابع می آيند استثمار  آن کشور می آيند اشغال پنداشته می

توان آنرا قوای ممد  که به دعوت حکومت قانونی و مشروع باشد، می مداخلٔه کشورھای ھمجوار می آيند در صورتی

شود، اگر برای   خود می آيند، کشور در حال اشغال پنداشته میۀناميد، ولی اگر از راه سازش با حکومت دست نشاند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

شوند، و اگر برای سرکوب مقاومت ملی  سياسی آن کشور ديگر می آيند قوای استثمار ناميده میتمويل و حفظ منافع 

شود، اگر روابط کشور را با رقبای خود تنظيم و عيار  کنند تا منافع خود را تضمين کنند استعمار ناميده می مداخله می

ه جز اجندای سياسی و نظامی شان باشد، شود، اگر اکثر مطالب مندرج اين فقر سازد سلب حاکميت پنداشته می می

 ی تشخيص تکليف سياسءً بنا... شود، و اگر استمالک، استھالک، استثمار و استعمار به معنی استخراب خوانده می

   .افغانستان ممکن در چندين تعريف بگنجد که شرح آن از حوصلٔه اين جواب کوتا بيرون است

  

  نوشتٔه داکتر ھاشميان

ولی چون داکترصاحب ھاشميان بر حواس خويش . شميان اذھان بعضی ھا را مغشوش ساختهنوشتٔه داکتر ھا  

   .مسلط نيستند، نوشته ھای شان در مورد با حقيقت مغايرت کامل دارد

از محفلی که ايشان ذکر کرده اند نه روز ترحيم بود و نه روز چھلم، بلکه روز جھانی صلح بود که از طرف بيش از -١

 انجمن صلح و سازمانھای مدنی مبارزه برای صلح به ھمکارئ تشکيالت پيروان اديان و مذاھب مختلف کنفرانسی ٣۵

تشکيل داده بودند که به پاس قدردانی از زحمات مؤثر و نقش فعال خانم مرحومم در ايجاد ھمکاری ميان فرقه ھای 

 جھان ستانيزی را به افتخار او روز صلح ٢٠١٣مبر  سپت٢٢خداپرستان و سازمانھای صلح دوستان آن روز يعنی 

بيان تمرين يوگا در فرصت تفريح و تنفس به منظور رفع خستگی يکی از مر.  پنج ساعته تجليل کردندۀ برنامی ط ناميده

درست در ھمان لحظه داکترصاحب ھاشميان که دونيم ساعت راه را گم کرده بودند از . کردند ی میئن را رھنمااحاضر

 ن را عبادت پنداشته که اينا خويش حرکات تمرين رفع کسالت حاضرۀ تشريف آوردند و به زعم حيرت زداطيقرون وس

داکتر  .کنند از راه نوشتٔه خود کفر دانسته تقبيح می» خدمت به ھموطنان«را به نام  ک شرح و پرداس غرض آميز آن

گفتم » .آدم کی بود که پيشتر گپ زد، بيخی کفر گفتاين «صاحب ھاشميان قبل از ختم مجلس نزد من آمدند و گفتند که، 

  .آنھا يک عالم مسلمان و امام و پيشنماز مسجد ھستند

 ديگر مطلبی فرستاده ام دروغ محض است چون من مطالب و نظرياتم ه ایکه من در بارٔه معراج به ايشان و عد  اين-٢

نظريات من در مورد . رم که چيزی را به کسی بفرستمکنم و ضرورت به اين کار ندا را در سايتھای انترنيتی پخش می

  که داکتر سيد خليل هللا ھاشميان به من نسبت میی من ضبط و پخش گرديده با مزخرفاتۀ عامیمعراج که در سخنرانيھا

 .دھند کامالً در تضاد اند

ولی آيا » .شدتواند مؤمن با دروغگو نمی«در جواب سؤالی از صحابه فرمودند که ) ص(حضرت رسول اکرم   

  باشد؟ از امکان بعيد نيست که اگر می پرسيدند، جواب لَيَس ِمنا می شنيدند؟) ص(تواند از آل محمد  دروغگو می

  

   نوشتٔه آقای نوری

من نظر به . ولوژيک تان تقاضا کند تعريف کنيدئتوانيد ملت را ھرگونٔه که ميل تان باشد يا ديدگاه ايد شما می  

خريده ام چون نه متمول رد و فيروزه نکه دکتورايم را در بدل قالينچه و الجو(در علوم سياسی  تخصصم ۀمسؤوليت حيط

 ملت را، نه از روی ملحوظات سياسی، بلکه از روی اساسات علمی آن در سه بخش تعريف می) بودم و نه اشراف زاده

  :کنم

ن، صرفنظر از ساختار اجتماعی، نژادی،  جھاۀ ملت به معنی ھويت سياسی است که باشندگان ھر کشور شناخته شد-١

در واقع اينجا ملت به معنی ھويت سياسی، يعنی ھويت شناسنامه يا . شوند و لسانی آن يک ملت سياسی پنداشته می

  .رود پاسپورت، به کار می
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زشھا و ی که در اثر تحول سياسی و اجتماعی تبارز کرده، و از سه قرن به اين سو در اثر تحميل ارئ ملت اروپا-٢

به نحوی . ی عرض اندام کردئھويتھای اکثريت باالی اقليتھای لسانی و نژادی داخل قلمروھای سياسی در عصر مليگرا

 ھمگونسازی تحميلی به ميان آمده اند تا ھويت سياسی را با ھويت  اين ملتھا در اثر تبعيضات رسمی از راه

  .ی غربی به استثنای سويس بيشتر کشورھای اروپاسه، المان ومثالً در فران. لسانی منطبق سازند/نژادی

ی تحميل اين چنين تبعيضات رسميت نداشت و آنھا پذيرای تفاوتھای نژادی لسانی ئختانه در جوامع غير اروپا خوش ب-٣

ی  نژادیبه طور مثال در ترکئه عثمانی، خالف آنچه در اروپا معمول بود، ھويتھا. و حتی مذھبی متنوع اتباع خود بودند

ی چند قرن عثمانيھا ھويتھای ھمه ئنشد و در پايان حکمروا خاصی باالی ھيچ گروه و ھيچ ملتی تحميل یلسانی و مذھب

دولتھای . کردند در اين نوع تشکيالت سياسی چندين ملت در زير بيرق يک دولت زندگی می. ملت ھا حفظ و پابرجا بود

ولی بعد از ظھور نازيھای المان و به اثر تشويق .  چند ملته اندپارس صفوی و افغانستان ھم به ھمين مفھوم کشورھای

ی ايان در رسميات خود کوششھای برای ساختن يک ملت دارئ و افغانستان به تقليد اروپا آنھا ھرسه کشور ترکيه، ايران

  .يک نژاد و يک لسان روی دست گرفتند

رود به نحوی   قوم و قبيله مترادفاً به کار می اروپامحوری ھم در کاربرد کلمات ملت وینقش ذھنيتھای تبعيض  

که  کنند، در حالی  در تفوق مسما میnation يا التين ἔθνος  / ethnosی را به اصطالحات يونانی ئاروپاکه ٓنژادھای 

 ی ياد مclan يا tribeيان اصطالحات لسانھای ديگر را در تحقير به کار می برند، مثالً در انگليسی ئبرای غير اروپا

  .کنند

ش کلمٔه ملت را ر يک ھدف خاص سياسی حسب ميلنتيجتاً اين مسأله آنقدر ساده نيست که يک شخص به منظو  

که در مبحث و مورد  گرچه در عالم سياست اين کار مروج است، ولی در علم سياست جايز نيست، مگر آن. تعريف کند

 بحث من روی ه، در مصاحب .ک استدالل قرار دھندرا مح خاص ملت را به منظور خاص، نه عام، تعريف کنند و آن

 ھويت سياسی به سطح مملکتی و ھويت ھای قومی درگير ۀانکار از ھويت سياسی افغانی نبود، بلکه چون باالی مسأل

کرد تعريف جامعتر را به کار  کرديم، ايجاب می در سياست ھای داخلی متأثر از مداخالت قوتھای منطقه صحبت می

  .ببرم

گرايش من به سقراط و بيدل از ھمين سبب است چون سقراط با انديشٔه . نديشه پرستم نه صنم پرستمن ا  

که تقليد بھترين تمجيد است من اين  به فحوای اين. عقالنی و استدالل سروکار داشت و بيدل در معنويت ابولمعانی بود

کنم، نه از روی   بر اساس عقالنيت برخورد مینوشته را به پاس سقراط تناقض در استدالل نام نھاده ام و با مسأله

  . خداوند می زيبدهسازد و غرور تنھا ب زيرا احساس تحليل را ناقص می. احساسات ملی و غرور افغانی

بينم، بلکه به اين  من به حضرت ابوالمعانی گرايش زياد دارم ولی نه به اين منظور که خود را چون او می  

. ال او را در خود می يابم و طبع شعری ام را سيراب، و سيالب، و سراب می سازد از بحر خيه ایمفھوم که قطر

برای مطالعٔه متن آن به . ( و استقبال شعری از حضرت ابولمعانی سروده امءشعری است که به اقتفا» سحر سراب«

حث بر سر شعر زمانی ب). توانيد نيلگون کمان مراجعه کرده می/در سايت شينکی آسمان» درياب و سيالب«بخش 

که دوستان پارسی ما کوشيده اند که در چند مورد ابياتی از اشعار حضرت  اصلی حضرت بيدل بود من گفتم که با آن

مثالً در جلد .  نسخ مخلتف تصحيح نمايند، ولی بعضاً صحيح را تصحيح نادرست کرده اندۀابوالمعانی را از روی مقابل

با تصحيح اکبر بھداروند و پرويز عباسی ) ١٣٧۶شارات الھام، چاپ تھران،  انت ۴٢٩صفحٔه (دوم کليات حضرت بيدل 

   :داکانی بيت ذيل درست به نظر نمی آيد

  ھمين آواز می آيد که بسيار است آھنگم          ز قانون نفس ُجستم رموز پردٔه ھستی

  :کند که شکل زير معنی را بھتر افاده می
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  ھمين آواز می آمد که بی ساز است آھنگم                 ز قانون نفس ُجستم رموز پردٔه ھستی 

ی ام را از آنچه استاد سراھنگ سروده که احتماالً بر اساس تصحيح موالنا خسته است اظھار نظر کرده گفتم ئمن ھمنوا

  :که

  .ھت دارداحتماالً در مصراع دوم اين بيت ممکن غلطی طباعتی باشد زيرا صورت انشای کلمات بسيار و بيساز شبا -١

که پيام از  کند در حالی يد زيرا بسيار به عالم کثرت داللت می آدرست به نظر نمی» بسيار«در مصراع دوم عبارت  -٢

   .رسد عالم وحدت می

که نوشته آمده در مصراع دوم معنی گنگ نيست، بلکه کوشش شده است که رمز را معنی بدھند، که در نتيجه   چنان-٣

  .کند رب میابھام آن به ايھام تق

زيرا حال .  حالۀخواند تا صيغ  در مصراع اول بھتر میی استمرار در مصراع دوم با صيغٔه ماضی صيغٔه ماض-۴

 کند که با روحئه شعر تطابق  استمرار تداوم تفحص در انديشه را افاده مییرساند، ولی ماض مفھوم آگاھی آنی را می

   .بيشتر دارد

 کلمٔه پرده در مصراع اول متجانس است و کلمٔه آھنگ به حيث مکِمل معانی ھردو  کلمٔه ساز در مصراع دوم با-۵

   .سازد فاصلٔه ميان مطلب و معنی را در صورت دوم کمتر می

اين بود نظر ناچيز بنده در مورد شعر حضرت بيدل که قاصدی که مطمئينم جز نام حضرت بيدل به ھيچ معنی   

ده و جھل او در استھزای شما که از من ھيچ شناختی نداريد حالت جھل الجھول را بيانم نفھميده مطلب را به شما رساني

  :اگر پيرامون نظرم ايرادی داريد بفرمائيد، ورنه سياھی قلم تان به جای ديگر تعلق دارد. به خود گرفته

  به که آيد علم ناکس را بدست  تيغ دادن در کف زنگی مست 

 ۀاز فقر در دوران مکتب روی يک صفح.  سرشناس ولی بی بزاعت برخاسته ام  ديگر اين که من از خانوادهٔ یياد آور

يک بار با پنسل، دو بار با خودکارھای آبی و سرخ تا از آن استفادٔه : گرفتم می» چتل نويس«کتابچه سه بار نوت 

جز (ھنتون امريکا در تمام دوران تعليم و تحصيالت بيش از سی سال در پوھنتون کابل و چھار پو. اعظمی کرده باشم

تمام تحصيالتم به ھمت و ايمان و لياقت . يک پول ھم از خود نپرداختم، چون نداشتم) مبلغ ناچيز حق الزحمٔه البراتوار

اگر مثل شما صاحب قالينچه و الجورد و فيزوزه می بودم، حتماً مثل . از طريق سکالرشپ، و اسيستانشپ به اتمام رسيده

   . دست می آوردمه ھم بشما چندين دکتورای ديگر 

    

  نوشتٔه محترمه ماللی موسی نظام

دست آورده ام، ولی معيار ھای ه خواھر محترم ماللی موسی نظام، من سند دکتورايم را در غربت غرب ب  

از روی وجيبٔه ادب افغانيم بايد شما را خواھر بخوانم و خواھر بدانم . گيرند اخالقی انسانيتم از شروق شرق روشنی می

آزادی بيان در نھاد انسانی ام ريشه . من از دوران نوجوانی به غرب آمده ام ولی به غرب نگرائيده ام.  احترام گذارمو

 اعتيادی که بارھا به نامھا و بھانه ھای گوناگون تھديد گرديده و به قيمت گزاف نگه اش داشته -  اعتياد دارمکرده، به آن 

 و گاھی به نام توھين به افتخارات  م بين المللی، گاھی به خاطر اسالم عزيزنام ھمبستگی با سوسياليزه گاھی ب: ام

خلقی ھای تََرکی به خاطر ريش و سبيلم اخوانی ام خوانند و تحت تعقيب گرفتند، اخوانيھا به خاطر موھای ... ملی،

دند، خلقی ھای امين نامم را درازم کافرم خواندند، شعله ای ھا به خاطر عدم ھمکاری نامه ھای تھديد مرگ به من فرستا

 دفترم ۀبا عايله ام در لست سياه کشتار نوشتند، پرچميھا به خاطر نمرٔه کاميابی با کلشنيکوف در پوھنتون عقب درواز

پس . آمدند و حياتم را تھديد کردند، افراطيون مذھبی تکفيرم کردند، و اينک امانيست ھا به خيانت ملی متھمم می کنند

يم حواله کرده ايد، و عبارات مضمون تان بر ریتان در سياھ» احساس جريحه دار« که به خاطر یسيليخواھر عزيزم، 
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شما موسی وار سيلی ديگر بفرستيد و من . ی نيستئدر برابر آنچه ديگران در حقم روا داشته اند اين چندان بھا. رسيد

  .ی تان ممنوناز محبت خواھر. کنم عيسی گونه، گونٔه ديگر را فرش استقبال آن می

  

    حسن ختام

آزادی . معيار پيشرفت يک جامعه رشد و پرورش افکار زايا و خالق است که خود مستلزم آزادی بيان است  

سازد تا از راه رفع و دفع آن ھمواره با کاروان تمدن پيوسته به  بيان يک جامعه را به معايب و نواقص خود متوجه می

 ريکا محرمترين اسناد تاريخی را بعد از يک يا دو دھه در معرض عام قرار میدر جوامع پيشرفته چون ام. پيش رود

ولی . دھند تا دانشمندان، منورين، و عوام آنھا را از ديدگاه نو بررسی و تحليل کنند و جامعه از اشتباھات گذشته بياموزد

  .کنند  اسناد يک قرن پيش را تحريم مییدر جامعٔه ما حتی تحليل و بررس

تاريخ وقايع کشور را از غبار  الزم است آئينهٔ . از تاريخ نمی آموزد، قربانی حوادث ناگوار آن می شود که آن 

يب خود بکاھيم و به اوصاف خود م تا در انعکاس آن از معايآن بتراش زمانه پاک کنيم و شعارھای سياسی را از حواشی

   اليتناھیی به سوی اليزالئ و راه نھا اين شيؤه کمال است فزايم کهبي


