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 04/04/2018          م، نعیم بارز
 

 قابل توجه محترم ولی آریا،
 

 «!در فلسفه یو تایپستیر»نویسندۀ مقاله ای 
 

و عرض معذرت، از اینکه نتوانسته ام به موقع مناسب به نوشته ارزشمند، آریا آقای با تقدیم سالم و احترام خدمت  

یک چنین  ماما آرزومند ،چه تلقی کنید حق دارید کوتاهی مرا هراین   ،اظهار نظر نمایماز قلم توانا و زیبای شما 

 تلقی نکنید. من نسبت به آن بی اعتنایی عدم توجه و را به  ، دقیق و زیبابسیار پر محتوا ۀنوشت

ه ک شدیداً مریض بودم تا جائیچیز مدت زیادی به آن بپردازم گذشته از هر در فرصت الزم ام علت آنکه نتوانسته 

اهد نمودم، شمی خانه رسید و مدت یک ماه شب و روز از قوی ترین انتی بیوتیک استفاده سرویس عاجل شفار به کا

 ریف آوردند.یک بوتل دوا به دیدنم تشتن خسته همراه نوری صاحب گرامی هستند که با  قول من

ر دو همچنان « مارکس و مارکسیسم»که قبل از این چگونه توانسته ام در باره شود ال خلق ؤشاید برای تان این س 

 چیزی بنویسم؟باب قتل خانم فرخنده 

شر سپرده شده و به نترتیب سه سال قبل دوم  بود و نوشتۀنوشته اول قبل از مریضی ام تقریباً تکمیل شده  باید گفت:  

 .به نشر سپرده شده استباره دوبود که در اثر تقاضای نوری صاحب با اندک تغییر 

ارزش  مندی مثل شماانسان و آنهم انسان خرد و بیش از هر چیز برای من از هر نوشتۀ عرض کنم کهدر یک جمله 

 دارد.زیاد 

منطقی شما درست و به جاست. نقد نکات چندی از « ؟استپیش شرط آزادی  چرادین چیست و نقد »در قسمت نوشتۀ 

زبان د دفعتاً با گزننقد را یک نباید از دید من از آن بسیار آموختم، اما روش نقد نویسی تان جای بحث دارد که راستی 

هید متوجه شده خوا« حسیب هللا» و« هللا محمد» زیرا نتیجه منفی آنرا خود در بحث با محترم  .کردآغاز طعنه و کتره 

 بود.

خودم را در خور چنان صالحیتی نمی بینم که با درک ناچیزم  ،ده ایدمن آن طوری که شما از نوشته ام برداشت نمو

 .بینی به مسایل اجتماعی بپردازم موضع باالاز 
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فیلسوف و استاد یونیورستی پاریس را که بحث و نظرات چند فیلسوف ( Ivan  guilletگییو  )ن ایو نوشتۀ ۀاگر ترجم

ارائه داشته ام به این مقصد « آنالینآریانا افغانستان »مهم را پیش کشیده و من آن را خدمت خوانندگان محترم سایت 

چنانکه خوش  . ارزشمند جلب نموده باشم ۀآن نوشتدر بهره گیری از بوده تا نظر چند افغان محترم دیگر را نیز 

مۀ هآن ارائه داشته اید. اما از اینکه   بختانه از نظر شما گذشته و با درک خوب تان از مسایل فلسفی نقد خود را بر

گی در چند صفحۀ محدود نوشته اید، کار بحث یا به قول نی و علمی را در کل و به یک بارآن فلسفه ها، مسایل دی

 .می سازدرا دشوار « جدل»خود تان 

 foyr  bach فیورباخ   Baruch  spinoza با روخ اسپینوزاهای یکی از آن فیلسوفان یعنی ا بهتر نبود، دیدگاه آی

در مطرح نموده است، مورد نقد و بحث قرار می دادید؟ تا کم و کاست  گییون افروید را که آقای یو یا مارکس و، 

 یم.یکی از آن فیلسوفان را از قلم توانای شما می یافتنظرات 

 نقد دین چیست و چرا پیش شرط»را تحت عنوان  گییون انوشته ای آقای یوبه چه نسبت و مقصد من در مورد اینکه 

ً داشت حوصله در نظر با گفته ام که قبالً  خدمت خوانندگان محترم ارائه داشته ام.« آزادی است افغان های بعضا

کتاب دو جلدی »مثالً  توضح دادن به اصل مضمون است.کردن مطالب بسیار مفصل و یک مقدار خلص گاه محترم 

صفحه ای کارل ریموند  650 ییا کتاب تحقیقی دو جلد «.صفحه ای کاپیتال مارکس دو صدچاپ دوم یک هزار و 

  .تا به اصل موضوع آسیب نرسانمکوشیده ام ، البته با نهایت سعی و نکات دیگر «باز و دشمنانش هجامع»پوپر 

ب خو البته هر گاه صحت خود را ،را در جریان گذاشتمشما تا بسیار دیر نشده محترم آقای ولی آریا به هر صورت 

 خواهم پرداخت. « ستیر یو تایپ»به نوشته ای  و توانم را دیدم قدری بیشتر

 

 

 
 

 

 

 

 

 
     
 


