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برخی ابھامات را بايد با استفاده از عقل و منطق حل کرد!
بخش دوم
٣ـ به من می گوئيد که اصالح پذير نيستم! آيا به گريبان خود گاھی نظر افگنده ايد؟ من قبل از اين که شما مقالۀ "فرق
بين اسم و پسوند و "...را بنويسيد ،ماه ھا قبل از آن ،دقيق تر بنويسم :به تاريخ  ،١٩١۵/١٢/٣١بيشتر از يک سال قبل،
و بعد از آن چند بار ديگر به تلميح و تلويح يادآور شده بودم که می خواھم دنبال مشاجره با شما را يله کنم .مشاجرات ما
به مراحل بسيار ناگواری رسيده بود ـ بدون نتيجه .بايد و باالخره آن مناظره ھا و مشاجره ھائی که نتيجه ای از آن ھا
متصور نبود ،قطع می شد .چرا شما باوجود چنين سابقۀ تلخی ميان من و خود ،با آن که من بار بار پايان بحث با شما را
اعالم نموده بودم ،دنبال بحث و مناظره با من را رھا نمی کنيد؟ خصلت کدام يک از ما ناميمون است؛ از من که خواستم
و می خواھم با شما بحثی نداشته باشم ،يا از شما که ھر بار دنبال من و نوشته ھای من را گرفته و حق و ناحق چيزی
نوشته می کنيد؟ کدام يک خصلت ناميمون دارد؛ آقای "ھاشميان"؟؟ من اصالً نمی خواھم با شما حرف و بحثی داشته
باشم؛ زيرا نه شما اھل بحث کردن ھستيد و نه من شما را در آن حدی از دانائی و فھم می بينم که با شما بحث کنم ـ
گذشته اين که اصالً نقد پذير نيستيد .لطفا ً بيشتر از اين من را به تو گفتی و من گفتمی بدون نتيجه مجبور نسازيد!
امروز نوشتۀ جناب "کليوال" صاحب را در دريچۀ نظريات پورتال افغان جرمن آنالين خواندم ،انسان خوش قلب و
خيرانديشی ھستند ،ولی ،از گذشته ھا اگر صرف نظر کنيم که يافتن شروع بحث ھای ما دو نفر کار مشکلی ست ،از
ايشان خواھش دارم که از دو سه ماه به اين طرف به نوشته ھای من و آقای "ھاشميان" نظری بيفگنند و ببينند که آيا من
گاھی کوشش کرده ام که در بحث ھای شان مداخله کنم؟ نه! اين آقای "ھاشميان" ھستند که به دل خود بس نمی آيند و
باالخره با نوشتن مقالۀ "فرق بين اسم و پسوند ،"...با اين که من مطالب ضروری ياد شدۀ ايشان را در نوشته ام بيان
داشته بودم ،به پای من پيچيده اند!
۴ـ اندرز دادن در قاموس من کار بدی نيست .آدم خيرانديش ھميشه می کوشد که شری را بخواباند ،خالف انسان ھای بد
انديشی که مانند حيوانات آبيی که عادت به زيستن در آب ھای گنديده دارند ،می خواھند در ھوای آلودۀ مشاجره ھا و
بحث و جدل زندگی کنند! در اينجا يک حکايت به خاطرم آمد که شايد بھتر باشد برای باز کردن چشم و گوش شما آن را
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خانمی سه ماه قبل دچار حمله قلبی شديدی شد .داکتران نجاتش دادند .ھمه دوستان و اقارب و خويشاوندان از وی
خواھش کردند که بعد از آن حملۀ قلبی سگرت را ترک کند ،ولی او به ھيچ صورت حاضر نبود حرفی کسی را بشنود،
تا اين که دخترک پنج ساله ای به او گفت" :بی بی جان ،من می خواھم تو زنده بمانی .من نمی خواھم تو بميری .سگرت
ترا می کشد؛ آن را ترک کن و "!...خانم مذکور ،بعد از شنيدن اين سخنان معصومانۀ آن کودک سگرت را ترک کرد و
تا حال ،تقريبا ً سه ماه ،ديگر سکرت را به لب نزده است!
اندرز دادن ،يا حرفی خوب و سودمندی به کسی گفتن به بزرگی و کوچکی دو طرف از نظر سن تعلق ندارد .بعضی
اوقات از انسان ھای کوچک و ظاھرا ً کم دان حرف ھائی شنيده می شود ،که از آدم ھای بزرگ و ظاھراً بسيار دان
شنيده نمی شود!!
چه روزھائی بود آن دورانی که پيران نيک بخت و خوش قلب و با طبيعت و اخالق و عادت پسنديدۀ ما ھم اندرز می
دادند و ھم ديگران را به اندرز دادن تشويق می کردند! دنيا چپه شده است .با اين ،شکايت داريم که چرا دنيا و مردم
چنين خراب شده است!!!
۵ـ من درمورد مقبوليت کلمۀ دانشگاه ،اگر صحبت نموده باشم ،برای زبان دری صحبت کرده ام .اين ترکيب ،چون
ترکيبی ست دری برای زبان دری ھم مناسب است ھم مقبول و ھم تکميل کننده! اما در کل ،با اين ھم ،چند بار با تأکيد
ابراز نموده ام که چون کلمۀ پوھنتون در کشور ما جا افتاده است ،از جانبی برخی از انسان ھای بدبخت از ھر فرصت
و ھر بھانه ای استفاده می کنند تا با دامن زدن ھر کشيدگيی وضع بحرانی کشور را بحرانی تر بسازند ،نمی خواھم
پوھنتون به دانشگاه يا کلمۀ ديگر تعويض شود.
بحث من بيشتر بر سر حقيقت و درستی ترکيب دانشگاه از نظر دستور زبان دری است؛ نه چيزی ديگر ،ولی شما که
تصميم داريد حرف ديگران را بنابر داليل خاصی نشنويد ،آن را تحريف می کنيد و می خواھيد از يک طرف فضل
فروشی کنيد و از طرف ديگر يک عده را به ناحق عليه من بشورانيد .اين عادت ھم عادت بدی ست .اگر اين عادت را
ترک کنيد ،خيلی از مشکالت شما و ديگران ،از آن جمله مشکالت من و شما رفع خواھد شد.
۶ـ من بازھم می گويم که اعضای پشتو تولنۀ وقت و حاميان پر قدرت شان در اين زمينه مرتکب اشتباه بزرگی شدند و
با اين اشتباه شان آزردگيی را در ميان مردم ايجاد کردند که اينک به خصومت و دشمنی ميان بخش ھائی از مردم ما و
سوءاستفادۀ بيگانگان از اين آزردگی تبديل شده است؛ آزردگيی که متأسفانه روز به روز دامنۀ آن وسيع تر شده می
رود ،کشور ما را بيشتر از پيش ناآرام می سازد و مردم ما را کماکان از ھم دور و دور تر می کند.
٧ـ نوشته می کنند" :بدون ذکر نام مقاله ای نوشتم "...اين سخن من را به ياد نوشته ای که ماه ھا قبل در دريچۀ نظريات
پورتال افغان جرمن آنالين نشر شده بود انداخت که اگر چه نظر دھنده نامی از من نبرده بودند ،ولی با توضيح عبارات
و جمالتی از يک نوشتۀ من ،مشخصا ً نظريات من را نقد کرده بودند ــ به اين فکر که اگر نامی از من نبرند ،من متوجه
نمی شوم که طی آن نوشته از من انتقاد به عمل آمده است.
شما ھم مطالب يک نوشته مشخص من را نقد می کنيد ،و باز می نويسيد من که از نويسنده نامی نبرده ام ،چرا به جواب
من نوشته می کنند و من را مورد سؤال قرار می دھند!؟ فکر نمی کنيد که اين گونه انديشيدن ،استدالل و انتظار شما
بسيار بچگانه است؟
٧ـ شما بی جھت موضوع کامالً روشنی را اينقدر بزرگ می کنيد! فرقی که ميان پوھنتون و دانشگاه وجود دارد تنھا اين
است که يکی "پشتو" است و ديگری "دری/فارسی" ،از نظر لفظ که صورت يک شیء است؛ فرقی مربوط به لفظ
است؛ نه فرق معنائی! در عمل ھر دو برای رسيدن به يک ھدف ،در شاخه ھای متعدد و مشخص ،پوھنځی و دانشکده،
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که تنھا نام ھای شان فرق دارند ،تأسيس و تشکيل می شوند و در ھر دو اسناد و مدارک ھمسان و ھمشأن ،بعد از ختم
تحصيل به محصالن تفويض می گردد .انجينر سرک سازيی که از پوھنتون آالسکا يا مسکو فارغ می شود ،قاعدتا ً ھمان
دروسی را می خواند و می آموزد که يک انجينر سرک سازی در پوھنتون کابل می خواند .شايد فرقی در نوع کار،
چيرگی و احاطۀ استادان بر دروس و امکانات مالی و وسائل تدريس و صنف و ميز و چوکی و يک تعداد چيز ھای
ديگر اين يا آن پوھنتون وجود داشته باشد ،اما اگر فکر کنيم که از نظر اعتبار تحصيلی و فنون و دانش و مھارت ھای
الزم برای کسب اين مسلک ميان اين سه پوھنتون يا سائر پوھنتون ھا در جھان فرقی وجود دارد ،اين فکر کامالً باطل
است .ما داکتران طب ـ به طور مثال ـ درھمين المان داريم ،شما در امريکا ،که دکترای شان را از پوھنتون کابل گرفته
اند ،اما در اينجا ،چون اسناد تحصيلی شان از سوی مراجع مسؤول المان به رسميت شناخته شده است ،مصروف کار و
دانش الزم وجود می
طبابت ھستند .اگر تفاوتی بين دروس پوھنتون کابل و دروس يونيورستيت المان برای کسب
ِ
داشت ،غير از تفاوت در نام ،اسناد تحصيلی اين داکتران ھرگز در المان ــ يا در امريکای شما ــ به رسميت شناخته نمی
شد و به آن ھا اجازۀ کار نمی دادند.
٨ـ من به تبحر و دانش کسانی مانند دکتر "معين"" ،انوری"" ،عميد" و "دھخدا" اعتقاد دارم ،ولی منکر اين حقيقت
نيستم که آن ھا نيز ،مانند ھر انسانی نمی توانند کامل باشند و ھيچ اشتباھی نکنند .من در جائی در يکی از ھمين مقاله
ھای جديدم در دو مورد مشخص به نظريات اين دو شخصيت فرھنگی ايران نيز انگشت انتقاد گذاشته ام .اين طور
نيست که من خالف حکم اخالق در بست ،مانند ديگران تنھا بدی ھا يا خوبی ھا را ببينم و تعريف کنم .به اين امر نيز که
ايرانيان در زمينه ھای مختلف فرھنگی زيادتر از ما افغان ھا کار نموده اند ،چون واقعيت محض است ،باور دارم .اين
اعتقاد و ايمان از شرافت ،خصلت واقع بينانه و صفت حق و حقيقت پذيری من سر چشمه می گيرد؛ منی که می خواھم
از تعصب و جھل خود را دور نگه دارم و ندای وجدان خويش را نشنيده نگذارم و نگذرم .يکی از خوبی ھای ديگر من
اين است که من ھيچ وقت مسألۀ سياست را با فرھنگ يکی نمی سازم! سياستمداران ايران در بسا موارد به ما جفاء
کرده و جفاء می کنند ،ولی انصاف نيست که ما درد يکی را از ديگری بکشيم!!
گذشته از اين ،اگر من بيشتر از پنج دھه از تأليفات دکتر "معين" يا "دھخدا" و کسانی ديگر ،مانند اين ھا استفاده نموده
من افغان ،شما ،آقای "ھاشميان" به عنوان يک استاد زبان و
فيض برده ام يا ھنوز ھم استفاده می کنم و فيض می برمِ ،
ادبيات و زبان شناس ،پيش از اين که من را مالمت کنيد ،بايد خود و امثال خود را مالمت کنيد و از شرم آب شويد و
بيشتر از اين روی تان را به روی مردمی با فرھنگ و کتاب خوان و تشنۀ علم و دانش نزنيد؛ زيرا اگر شما و امثال
شما ،در کشور تان و در برابر مردم احساس مسؤوليت می کرديد و چند اثری ـ حال باارزش يا بی ارزش ـ تأليف می
نموديد يا می نوشتيد يا ترجمه می کرديد ،من و امثال من ،که تشنۀ دانستن بوديم ھيچ وقت به آثار تدوين و تأليف يا
ترجمه شده توسط ايرانيان يا سائر بيگانگان مراجعه نمی کرديم.
نمی خواھم از سال ھای چھل تا ھشتاد ميالدی حرف بزنم ،درھمين سال  ٢٠١٧شما يک لغتنامۀ جامع دری يا پشتو به
من نشان بدھيد که توسط يکی از استادان از دماغ فيل افتاده ای مانند شما تھيه شده باشد!
غير از کتاب ھای درسی طالب معارف و منسوبين اردو ،از طالب و محصل گرفته تا صاحب منصبان اردو ،يک يا
دو صد عنوان کتابی را به من نشان بدھيد که در افغانستان و توسط استادانی مانند شما نوشته و تأليف و ترجمه شده
باشد .چه می کرديم ،اگر ازھمان کتاب ھای ايرانی تغذيه نمی کرديم!؟ يا چه کنيم ،اگر فعالً استفاده نکنيم؟ گفتن گپ
مفت بسيار آسان است؛ آقای "ھاشميان".
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دوستی از شما قصه کرد که می خواستيد کتابی را برايش تحفه بدھيد .می گويد وقتی کتاب را گرفتم ،برای آشنائی
اجمالی به ورق زدن آن پرداختم .در جائی از کتاب چشمم به کلمات "جسد انسان" افتاد .وقتی بيشتر رفتم ،ديدم سخن از
انسان زنده ای در ميان است .اگر مرده می بود ،حرفی نبود؛ زيرا لفظ جسد قاعدتا ً برای انسان مرده به کار می رود ــ
گاھی ھم برای حيوان مرده ،مانند الش يا الشه ـ ولی آقای "ھاشميان" در آن جا از بدن يا اندام انسان زنده ای حرف می
زدند .خيلی تعجب کردم! با کنايه از آقای "ھاشميان" پرسيدم :داکتر صاحب ،فکر می کنم مطالعات شما بيشتر به زبان
انگليسی است .جواب آقای "ھاشميان" با تبختر و تفرعن اين بود :بلی ،من ھميشه کتاب ھائی را مطالعه می کنم که به
زبان انگليسی نوشته شده باشند.
دو موضوع اين دوست را بسيار متعجب ساخته بود :يکی اين که شما ھيچ فکر نکرديد که چرا او از شما پرسيد که شما
مطالعات تان را به زبان انگليسی می کنيد؟ چطور اين مسأله به ذھن او خطور کرد؟ از کجا به اين مطلب پی برد؟ آيا
بدون دليل و بدون مقدمه و دفعتا ً کسی چنين سؤالی را از کسی می کند؟ و ...دوم اين که کلمۀ جسد را کدام خانه پر پلوئی
برای انسان زنده به کار می برد؟
به ھمين ارتباط چيزی که من می خواھم از شما بدانم اين است که چرا شما کتاب ھا را به زبان خود )زبان دری افغانی(
مطالعه نمی کنيد؟ جواب روشن است؛ چون در کشور ما و به زبان دری کتاب ھای وزين و عميق و تحقيقی ـ تحليلی ـ
سياسی ـ اجتماعی ـ فلسفی و ...متأسفانه وجود ندارد .استادان و داکتران و زبان شناسان ما به ھمين خوش بودند ،و
ھستند که ما استاد و داکتر و زبان شناس ھستيم .به نام خوش بودند و ھستند! تا امروز که کسانی مانند آقای "زمانی" و
آقای "کاظم" و يک تعداد اشخاص ديگر درعرصۀ تاريخ کشور اين کمبود را احساس کردند و مسؤوالنه قلم به دست
گرفتند ،با آن که وظيفۀ شان از نظر مسلک تاريخ نويسی نيست!
از شما سؤال می کنم که شما به عنوان يک زبان شناس چند عنوان کتاب در اين زمينه نوشته کرده ايد؟ ناراحتی من از
شما اين است که به جای پاچۀ اين و آن را گرفتن و روز تان را به نظر دادن پيرامون اين يا آن نظر در دريچۀ نظريات
پورتال افغان جرمن آنالين ،که گاه اصال ً ارزش نظر دادن را ندارند ،و نوشتن مقاالت بی محتوا من حيث يک استاد و
زبان شناس ـ آن گونه که خود ادعا می کنيد ـ به تھيۀ يک يا دو اثر مورد نياز و جاندار و معتبر در زمينه ای که بيشتر
تخصص داريد ،بپردازيد! چرا اين کار را نمی کنيد ــ و تا حال نکرده ايد ــ باوجود داشتن توان جسمی در نود و سه
سالگی؟ چون توان آن را از نظر احاطه به مطلب نداريد! اگر داريد ،بفرمائيد؛ اين گز و اين ھم ميدان!!
به ھر حال؛ استناد به نوشته ھا يا کتاب ھای ايرانيان از روی دوستی و محبت با کس يا کسانی نيست؛ يا از روی
مخالفت يا دشمنی نسبت با کس يا کسان ديگری .اين که می گويند من اولين افغانی ھستم که چنين چيزی را به زبان می
آورم ،اگر چه اين سخن درست نيست ،زيرا انسان ھای زيادی ھستند که مسؤوالنه و از روی شرافت واقعيت ھا را
ناديده نمی گيرند ،من به خود می بالم که رھا از تعصب کور و شرم آور آن چه را که حق و حقيقت است ،می گويم
)ھمان طور که به کرات بدش را ھم گفته ام ـ به نوشته ھای انتقادی من در مورد ايران و ايرانيان مراجعه شود ،خوبش
را ھم می گويم( ،بدون اين که مناسبات وطنی و خونی و قومی و ...من را از جادۀ شرافت و انصاف و انسانيت بيرون
کند!!
علم و دانش و ھنر به نظر من نه مرز دارد و نه سرحد می شناسد؛ آقای "ھاشميان"! به پيامبری که او را پيامبر و جد
خود می نامی ـ بدون اين که به گپ ھايش عمل کنی ـ گوش بده که مردمان عرب را تشويق می کرد که علم بياموزند،
حتی اگر از چين باشد!!
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شما "معين" و "دھخدا" و ...را ولی نعمتان من می خوانيد .من وطن فروش نيستم .و مانند وطن فروشان به نام وطن و
مردم و دين ھيچ وقت از اين مرجع و کشور يا آن مرجع و کشور ،بعضا ً با بافتن دروغ ھای شاخ دار و فريب محصالن
و استادان پوھنتون ھا و ديگر عالقه مندان به تاريخ و فرھنگ افغانان ،پول دريافت نمی کنم و ھزار ھا دالر را با شاخی
به دست باد غارتگر نمی سپارم و به اين يا آن نام سرھيچ و پوچ ھزار ھا دالر باد آورده را شرط بندی نمی کنم! اين
ھمه پول ھای کالن از کجا می آيند؟؟؟
به عقيدۀ من شريف ترين عمل انسانی گفتن حق و حقيقت است؛ و پست ترين کار ھا تاپه زدن به مردمان شريف و بی
تقصير و پاک از آلودگی ھا!
خصلت "تاپه زدن" متأسفانه در ميان برخی از افغان ھائی که در بحث ھای استداللی کم می آورند ،ھميشه وجود داشته
و در آينده ھم ،تا زمانی که شخصيت اين افغان ھا از نظر اخالقی تغيير مثبت نکند ،وجود خواھد داشت.
اين عمل مذموم يکی از موانع عمده بر سر راه رشد فرھنگی ـ فکری ـ اخالقی و علمی ،و انديشه ھای سياسی ماست،
زيرا مانع تالش ھای علمی ـ فرھنگی ـ فکری ـ اخالقی و سياسی ما می شوند و افکار ما را به مسائل غير ضروری و
مخرب منحرف می کنند؛ به جای تمرکز بر موضوعات سازنده و مثمر! و شما ،آقای "ھاشميان"؛ متأسفانه يکی ازھمين
شخصيت ھائی ھستيد که تاپه در دست گاھی به اين انسان شريف تاپه می زنيد و گاھی به آن .چرا؟ چون مريض و از
خود راضی ھستيد و غير از خود تاب و توان ديدن ديگران را نداريد!
٩ـ جای بسيار تعجب است که آقای "ھاشميان" ،مرحوم "دھخدا" و مرحوم "معين" را دانشمندان "قرن فرنی" می
خوانند ،ولی خود از مرحوم "نگھت سعيدی" مثال آورده او و کار ھای او را ،ھر چند تفاوتی زيادی ميان دوران زندگی
و فعاليت ھای فرھنگی مرحوم "دھخدا" و مرحوم "نگھت" موجود نيست ،معتبر و معاصر می دانند.
شايد ايشان نمی دانند که بين طبع اول و کامل لغتنامۀ دھخدا و طبع کتاب "دستور معاصر زبان دری" نوشته مرحوم
"نسيم نگھت" بيست و چھار سال فرق است! لغتنامۀ دھخدا در سال  ١٣٢۴ــ و طوری که آقای ھاشميان می نويسند،
کتاب مرحوم "نگھت" در سال  ١٣۴٨به طبع رسيده است .چگونه ممکن است که با تفاوت  ٢۴سال ،يک چھارم يک
قرن ،يکی در قرن فرنی زندگی کند و گفته ھايش مطرود و منسوخ شمرده شود و ديگری در زمانی که "پسا مدرن"
خوانده می شود!؟
جواب اين سؤال اين است :دشمنی افراطی و توأم با عصبيت زبانی ـ قومی با يکی ،و دوستی از حد و اندازه گذشته با
ديگری ،چون اين يکی فعالً طرف تأئيد آقای "ھاشميان" قرار دارند و آقای "ھاشميان" از روی کتاب ايشان مصروف
تھيۀ يک لغتنامه می باشند و از نظريات شان برای به کرسی نشاندن حرف ھای خود استفاده می کند و بايد او و دانش او
را مورد حمايت قرار بدھند تا توانسته باشند ادعا ھای خود را نيز به کرسی بنشاند و آن يکی بيگانه ای که ،باوجود
عمری خدمت به زبان ،مبارزه عليه اسبتداد و بی عدالتی ،کار فرھنگی و مطبوعاتی و داشتن فکر روشن مورد غضب
کوردالن ماالمال از تعصب قرار دارد؛ کوردالن متعصبی که آقای "ھاشميان" به حمايت شان سخت محتاج ھستند!
اگر "دھخدا" و "معين" با  ٢۴سال تفاوت زمانی با مرحوم "نگھت" ،مربوط به قرن فرنی پنداشته می شوند ،خود آقای
"ھاشميان" که  ٩٣سال پيش به دنيا آمده اند به کدام قرن تعلق دارند!؟
١٠ـ من با شما يا با مرحوم مغفور آقای "نگھت" نه کدام پدرکشی دارم و نه کدام دعوائی بر سر زمين و پلوان .نقد من
از تعريف ناقص اسم است که آقای "نگھت" نموده و شما آن را به عنوان يک سند معتبر ارائه کرده ايد .شما می فرمائيد
وجۀ مشخصۀ اسم فاعل بودن آن است .من می پرسم کابل اسم است يا نه!؟ آيا کابل گاھی و در کدام جمله ای موقف
فاعل را اختيار کرده است؟ من چنين سؤالی را قبالً نيز با لحن ديگری از شما پرسيده ام؛ يا چنين موضوعی را برای
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شما بيان داشته ام .پس چرا شما کابل يا ھرات و غزنی و قندھار و ...را اسم می خوانيد؟ آيا اين تصميم شما خالف آن
تعريف ،که شما از مرحوم "نگھت" نقل می کنيد ،نيست؟ بلی ،کابل اسم است ،چون مکانی ست که می تواند کاری بر
آن واقع شود؛ مثال :تمام شھر کابل در جنگ ھای کور به اصطالح مجاھدين خراب شد؛ اما موقف فاعل را ندارند!
باقی دارد
٢٠١٧/٠١/٢٩
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