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پیوست نام اینجانب خورده، در سایت انترنتی " یاوه سرائی"تان را که در تارک، برچسب ء نوشته

به روشنی بر نمی آید که چه هدفی را دنبال نموده اید؟ از رعایت ادب کالم هم  ۰مشعل خواندم

ء شما با محتوای نگارش های من مقایسه گردد، نبود رشتهء اگر متن نوشته ۰اندکی دور رفته اید

عروف، ده کجا درخت ها کجا؟ شاید خواسته به قول م ۰ارتباط منطقی آشکارا به چشم می خورد

، واضح نیست روی "حزب واحد در ستیزه با مواضع چپ"اید بر نگارش اخیر اینجانب زیر عنوان 

چپ بودن حزب دیروز و ایجاد پل ء به بهانه ًاکاش آنرا نه صرف ۰چه انگیزه ای، بی هدف فیر کنید

مقاله نگاری یا نقد نویسی رایج و یا همانگونه ذهنی و عاطفی با بازمانده هایش، بل طبق شیوه های 

به بررسی می گرفتید و بر " حزب واحد"که خود مدعی استید، از دیدگاه یک عضو چپ اندیش 

را یک حزب چپ وانمود " حزب واحد"مبنای استدالل و فاکت های روز، تالش می نمودید که 

و اما حاال؟؟؟  ۰تداوم می بودء هسازید، در آنصورت بحث پسندیده ای بوجود می آمد که شایست

پرتاب تیر حاسه و وسوسه بر تن خارائین برهان عبث است، به هوا می پرد و در حاشیه فرود می 

  ۰آید

  !آقای میوند

اگر چپ دموکراتیک افغانی را ماجراجو و مائویست می خوانند، این یک ستیزه و یک اتهام است 

چپ را درست ! رفقا، دوستان، آقایان: د و می گوینددرک انگشت ایراد می گذارنء ولی اگر بر سو

   ۰درک کنید، این یک ندای انتقادی است

کی می داند؟  ۰دشواری دارید" انتقاد کردن"و " ستیزه کردن"مثل اینکه در تفکیک واژه های 

نگارش مورد نظر را بار دیگر بخوانید  ًابهر صورت مشورت است که لطف ۰زبانشاید هم در فهم کلی 



ببینید که وحدت ستیزی، هراس از وحدت، حسادت، بخیلی و تصویر سازی های میانخالیی ازین و 

لذا  ۰روش و محتوای کار مطرح است نه مقصد دیگری زاینجا انتقاد ا ۰جا ندارند قبیل اصاًل

  ۰اگر با الرژی انتقاد مصاب اید، این دیگر مشکل شماست ۰عصبانیت شما بی مورد است

، با ۲۰۱۰گفتگوی سیاسی، اگر کمی با سخاوت چنین اش نامیم، در سال  دانسته نشد که یک

، چه نسبتی ۱۹۸۰در سال "معاونیت سیاسی لوای گارد ملی" -سال پیش اینجانب  ۳۰شغل 

شما را سرزنش می نمایم، به همرزمان تان توهین نکنید، تهمت نه "یا کار برد جمله های " دارد؟

زمانیکه استدالل قد نمی دهد، مهمالت  ًایعنی چه؟ واقع ۰۰۰و ری و فاشیزم بندید، بوی دیکتاتو

  ۰به پرواز می آیند

و در پایان سخن، از خواننده گان گرانقدر تمنا می برم، این پیام را به عنوان پاسخ به آقای میوند 

خواستم در پیام کوتاه باال  ۰او چیزی با ارزشی برای پاسخ دهی نداردء تلقی نکنند چونکه نوشته

تعمق و  تاکید نمایم که وقتی دست بسوی قلم می رود برای پاسداری ارزش و عفت آن به مقداری

نیاز است و الی قلم، ابزار مهمل گوئی، بی حرمتی و تهاجم لفظی بر دیگران می و منطق مسئولیت 

  ۰گردد که کاریست ناصواب

با کمال رغبت حاضرم در مکاتبه های سالم و گفتمان سودمند سیاسی همرزمان دیروز و سایر هم 

بی مایه را اضافی و ضیاع وقت می  طعن دار ودور از منطق، میهنان سهم گیرم ولی بگو مگو های 

  ۰دانم

  با عرض حرمت

 


