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  ،سالم بر ھمه

معنای ه له در تیوری بأ که حل یک مسست، به این باور رسیده اجناِب داکتر خاکستر، حتمًا
ناک، خود  دردله بعد از گذار از پراتیِکأمس عملی یک گاھی حل ؛له در عمل نیستأحل مس
  .منعکس میکند را در نظر،

 ش را در ناِفخورشیِد رویش ا که ،چنین رقم خورده استتو  ون من زمی سر تقدیِر،داکتر جان
  .شیطان کاشته اند

  ،داکتر خاکستر عزیز

 و داده روشنگری عبور  دیالکتیِک از پشت را متافزیک حضورءتا محموله، متحد ملی قصد ندارد
 نمایند و امروزینه دیروزینه راھای طبقاتی  تا آرمان، ارسطو درنگ نمایدبوطیقایبه ایستگاه 

 و توره بوره از اوسطایی ابزار پیشا با  مدرن را نمیتوانء محمولهاین میدانیم،عجب نیست که 
  .کردتیر  ،کوتل تیره

 ،یکی آن صورت نپذیرفته است؛ ترانتقال دوره يی از عقالنیت به دروۀ متعالی در کشور من و تو،
 کاه  به سبب باد کردِنه دگر،، به علت ضخامت ارتجاع و سبه دلیل نقش استعمار و دو دگر

  .بیدانه از سوی روشنفکران

  !؟چرا چنین است

 گرایی،از اوقیانوس خرد از دھلیز رنسانس، ما ؛ھای بزرگ تکامل را ندیده ایمکه ما دوران
ما ھنوز در ؛ م عبور نکرده ایمء جبال مدرنیزم و تونل پسامدرنیزسلسله فصل روشنگری،چھار

لیتش  افغانی در ُکء منظورم جامعه،گویمما میوقتی  -ان ھستیم عقب رو-بیابان وسطی دنده
ھا که ھنوز معتاد حفظ اندیشه ھا ھستیم و نتوانسته ایم خود ، ما روشنفکرویژهه ب میباشد،

  .را با چرخ اندیشیدن بچرخانیم

 حزب متحد ملی در جگر  پرسیده اید حزب متحد ملی در کجا ایستاده است؟،داکتر جان
 ما لنگر انداخته است، در کنار مردم خود در کنار مردمی که در میان خون و ءمعهھای جاواقعیت

  .ستشپلیده ا جانش را ۀو سونامی فقر و فساد شیر خاکستر شط میزند



ا شاھین طبقاتی و یا سنجه ھای ھا تا ھنوز در فکر تول و ترازو کردن ب، چرا بعضیولی
   دیروزی ھستند؟ءسنجیدهنا

شاید  ! بودن و نبودن افغانستان مطرح است و مردم در سرحد تباھیوالسبه ويژه، اکنون که 
  .شویم) زیبایی اندامش(  که اول مریض را نجات دھیم بعدآ در فکر فتنس،منطقی تر باشد

 مردم قطع ھرچه زودتر جنگ را میطلبند، چیزیو صلح میخواھند، ، امنیت مردم ایدیالوژی نه
ه که با مخالف ب.  با دشمن، حتی اگر الزمی باشد،دن ممکن استکه با تفاھم و کنار آم

  . ست ااز آنتر مراتب آسان

 زندگی مردمت در افغانستان دارد یک  است،خاکستراگر اسم مستعار خودت  داکتر عزیز،
یدیالوژی را سوختانده وا شده و دماغ ا ھمردمی که دود شان به  میشود،خاکسترسره 
  . بازی دارندز و ُجتطبیقی خود چشم پتکانی غیِرمه ھاا که زیر برنیيسازمانھا داریم. است

کھ جگر از ,حضور علومی در کابل ستایش بر انگیز است و رھیابی بھ پارلمان و جا یابیدن در میان آنھمھ مدعی «
علومی بود کھ حاکمیت چھارده , یاد ما نرود ھمین جنرال چھار ستاره .نھ کار بوالھوسی است ,بوده اند دکان قصاب ر

این او بود کھ پس از فرو ریزی دستگاه خرد ستیز طالبان .ستودنی مبدل کرده بود"سالھ را بھ نحوی در قندھار بھ نمونھ
مبدل "خیز گاھی  " بجاه مانده را بھ" صفوف"رتگاه پ,بھ کندھار رفت و مشروعیت از مردم گرفت واین او بود کھ 

  )داکتر خاکستر(».کرد

" پرتگاه"به " گاھیخیز"اره متحد ملی و علومی را از ب  مگر چه شد که یک،جناب خاکستر
  پرتاب کردی؟

با استفاده از مجموع دانش  که حزب متحد ملی از مواضع تقلیدی گذشته و خاطر اینه ب
 ،ء بومی کردن عقالنیت ابزاری و غیِرابزاریدر عرصه ،»خاص«از  ربشری و با تحلیل و عبو

ق ملی گام که در جھت وفا خاطریه ؟ و به در اعماق جامعه غوطه ور شده استعاقالن
 بیدانه باد  که قصد ندارد کاِهخاطر اینه و ب ؟برمیدارد و وارد سیاستھای کالن شده است

دور انداخته و ه  آمده ایم، فالخن نفرین را بھای خصم دیروزی فرود، ما از سنگر؟ بلی!کند
جستجوی صدف   وقتی در، ھم خوب میدانیمکه این را در حالی .وت را بسته ایم شقاءدیباچه

  .ھستیم، نباید شکار نھنگان شویم

  :له را برایت روشن کنمبگذار چند تا مسأ

  ؛ علومی تسلیم کسی نشده و دنباله رو کسی ھم نیست-١

پیشبرد  قطع فوری جنگ،( ھای خود و استراتیژی به خاطر تحقق اھداف، حزب متحد ملی-٢
تحکیم وحدت  نجات افغانستان از فروپاشی، تامین حق حیات مردم، سیاست مصالحۀ ملی،

تغییر نظام ریاستی به  دموکراتیزه ساختن نظام دولتی، اجتماعی، -انکشاف اقتصادی ملی،
سیاست  ،)ھا  و انتخابی شدن آنینھای محلھای ارگا ارتقا و تقویت صالحیتپارلمانی،

ی دیگری و یا ل روی کسی و یا گردن کلفت کسخاطر ُگه نه ب. مایز را برگزیده استروکامپ
  .یانگر امیال حلقات کوچک جامعه میباشد که فقط ب،ھای ایدیالوژیکجزم

زم است ال.  مادر وطن شیر نخورده استءھای زندهپستان واقعیتت از آگاھیکودک  ،داکتر جان
  .دکنی) update( دیتم سر مشاھده کرده و قضاوتت را آپچش داخل کشور رفته تا واقعیت را با

 را بلند نگھداری، ھاشتی، اگر واقعآ میخواھی پرچم علتھا و تسلیم شدن نومعلول ھا وعلت از
، ُرخ حقیقی جریانھا و ١٣٧١ و ١٣٥٧ ،١٣٥٢  اتفاقات سالھاییابیتا با علتالزم داری 



 نقد ببری ءزیر ساطور ُبرنده گاه مسایل و آدمھا را ھای امروزی را برھنه تر دریابی و آنوریتمجب
 . . .  

ی از انسانھا که در جبر یک سلسله نیازھا و يست از مجموعه  اجامعه عبارتاگر بپذیریم که 
گی ه دیگر ادغام شده و در یک زند تحت نفوذ یک سلسله عقیده ھا و ایده ھا و آرمانھا در یک

  .  این جبر و ادغام قرار دارد يی از در یک گوشه، پس متحد ملی؛ند امشترک غوطه ور

  ،بوسمبا عرض ادب و محبت رویت را می

  آزاد،


