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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ اپريل ٢٢
  

  !! بکوشيم حداقل با خود صادق باشيم
ود و است که انسان  متفکرين، چه متفکرين جھان باستان و چه متفکرين عصر و زمان ما را عقيده بر اين بۀًتقريبا ھم

گونۀ اول آن ھائی ھستند که خود متوجه مطلب و مفاد يک سخن می شوند و می : ھا از لحاظ فھم و ادراک سه گونه اند

فھمند که معنا و مفھوم و مدلول يک مطلب چه است، يا می دانند و می فھمند که انسان ھا با چه نيات و اھدافی دست به 

نی ھستند که خود متوجه مطلب و منظور کسی نمی شوند و نمی دانند که در ورای يک گونۀ دوم کسا. کاری می زنند

عمل چه اھدافی نھفته است، اما وقتی جريان يا مفھوم و مقصود از گفتار و رفتار و کاری برای شان توضيح داده می 

مخالفت با آن مطلب و شود، متوجه قضيه و مطلب می گردند و اگر قبل بر آن از روی درک نادرست از موضوع در 

گويندۀ آن قرار داشته باشند، در صورتی که انسان ھای معقولی باشند يا ھدف شان تنھا جست و جوی حقيقت و رسيدن 

به آن باشد، قانع می شوند و بيشتر از آن بحث، يا جدل و مناقشه را ادامه نمی دھند و کوشش می کنند باقی وقت 

مند و سازنده کنند و خواننده و شنوندۀ خود را ھم بيشتر از آن ناآرام نسازند و گرانبھای خود را صرف کار ھای سود

و اما گونۀ سوم کسانی اند که نه خود چيزی می دانند و متوجه مطلب و مقصود و رفتار و کار کسی می . دردسر ندھند

لب و قضيه را درک می گردند و نه، اگر کسی مطلب و مفھوم را برای شان تشريح و توضيح کند، اصل و اساس مط

  . کنند و می فھمند

ًچنين اشخاصی را می توان عمدتا به دو گروه تقسيم کرد؛ يکی حرفی می زند و می رود و زياد پشت گپ را نمی گيرد؛ 

و ديگری، بعد از اين که سخنی را بيان کردد، چون چيزی گفته است و به گمان اين که اگر از گپ خود برگردد به 

ھم بافتن، دست به توجيه يا ه آيد، با خيره سری و حرف ھا و حکاياتی بی معنا و آسمان و ريسمان را باصطالح کم می 

محاجه می زند و می خواھد آفتاب را مھتاب و مھتاب را آفتاب معرفی بنمايد وھرچند برايش گفته شود که آفتاب، آفتاب 

مسعود "عناد بيشتر تکرار و دنبال می کند؛ مانند آقای و مھتاب، مھتاب است، ھمان حرفی را که زده است، با لجاجت و 

 دھخدا و دايرة المعارف آريانا را در ھر بحثی که می خواھند با من داشته باشند تکرار می لغت نامۀ که قصۀ "فارانی

  . نمايند و به جای توجه به واقعيت ھائی که در نوشته ھای من موجود اند، خيالبافی می کنند

 مسلمانان و اعتقادات ه، و بعد از اين که تمام عمر در سنگر بی دينان و بی خدايان خوابيده بودند و علياز جانبی، حال

اسالمی مبارزه می کردند ــ اينک که عمر شان به آخر رسيده و يک پای شان، مانند من به لب گور رسيده است ــ از 

يا به اميد حوران ...  ھا و گرز ھای آتشين وھاھا و اژدو از واھمۀ روز جزاء و آتش دوزخ و مار " انکر و منکر"ترس 
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بھشتی، کوس اسالم و اسالميت را با چنان قوت و شدت به صدا در آورده اند که از بلندی و شدت آن حتا صدای شارع 

  . درستی بشنوده  بدين اسالم را ھم کسی نمی تواند

 را که نمايانگر شخصيت متغير، و تلون مزاجی ـ فکری آقای در اين جا با اجازۀ خوانندگان اين مقاله می خواھم حکايتی

  :  می باشد، نقل کنم"فارانی"

، يکی از "محمد صابر روستا باختری" بود که من به ديدن مرحوم ١٩٨٣آخر ھفتۀ اول، يا اوائل ھفتۀ دوم ماه می سال 

ًمده بودند، انسانی که قطعا معتقد به دين و خدا لمان آانويسندگان به نام کشور ما، که در آن وقت به تازگی از پاکستان به 

در " شوال باخ"خطاب می کردند، به الگر " استاد" ايشان را دست به سينه و با قامت دو ال "فارانی"نبودند و آقای 

  . حومۀ شھر فرانکفورت رفته بودم

ھدف شان بيشتر سياست و . اقی جمع شدندشام ھمان روز چند نفر از افغان ھا از ميان افغانانی که مقيم الگر بودند در ات

من ھم نظر به خواھش مرحوم . مورين مراقب الگر کشيدن بودأدفع وقت و خود را به عنوان فعاالن سياسی به رخ م

بعد از مدتی خوش و بش و صحبت از ھر چمن و سمنی، يکی از ميان جمع ھشت يا نه نفری .  به آن جا رفتم"باختری"

 است به عنوان افغانان مسلمان کوشش کنيم به گونه ای، خواه به درم و خواه به قلم و قدم، به پيشنھاد کرد که بھتر

ھمه به نحوی با اين پيشنھاد ... مجاھدين و به جھاد افغانستان در برابر نظام مزدور و در برابر شوروی کمک کنيم و

 خالف امروز که از اسالم و اسالميت حرف می "فاران"در آن وقت آقای . "فارانی"ابراز موافقت کردند، غير از آقای 

سخنانی که ايشان به ارتباط اين پيشنھاد، . زنند، آدم المذھب مشربی بودند و به ھمين دليل با اين پيشنھاد مخالفت ورزيدند

. ان می دادمسلمانان و مجاھدين به زبان آوردند به وضوح ناجور بودن افکار ايشان را با دين و با خدا و با مسلمانان نش

تعداد ديگری از افغانان مقيم .  به چنين درکی رسيده بودم"باختری"ًمن قبال نيز از فحوای کالم و صحبت شان با مرحوم 

  !در الگر نيز به ھمين اعتقاد بودند

 ھم "شمس هللا"کشور بعد از " بادی بلدينگ"، قھرمان "ءرضا" برادر بزرگ تجمع باشد، در اين "فارانی"اگر ياد آقای 

ً که قبال در شھر "ربانی" جمعيت اسالمی نھاد يکی از ھواداران جوان "احمد هللا امانی"ھمچنان آقای . حاضر بودند

اسم شخص اولی به يادم نيست، ولی يادم است که ايشان . ًاوسنابروک زندگی می کردند و فعال در برلين به سر می برند

  ! ودندمعرفی کرده ب) ارنوالڅ(خود را مدعی العموم 

ًاين ديدار، که من آن را به ياد دارم و آقای فارانی احتماال نه، بدون اين که ما با ھم آشنائی کامل پيدا کنيم، اولين و آخرين 

لمان می شناختند، ااما در باب افکار شان، نظر دوستان زيادی که او را پيش از آمدن به .  بود"فارانی"ديدار من و آقای 

  !ُر زندگی انس چندانی به دين نداشته انداين است که ايشان د

 انسان ھا را مانند خود فکر نکنند که در طول زندگی کوتاه يا دراز ۀ ھم"فارانی"مقصود از اين حکايت اين بود که آقای 

گاھی کاپيتال مارکس زير قول . ًشان صد بار رنگ عوض کرده اند و احتماال صد بار ديگر رنگ عوض خواھند کرد

ھی زنار عيسويان به کمر، گاھی شال زردشتيان به گردن، گاھی کرپان سيکان در بغل و گاھی ھم عمامۀ سبز دارند، گا

  ! سيدان مسلمانان به سر

  :وی و انتظاراتی که ايشان از من داشتند، نگاه کنيد"* دين، روشنفکرنما ھا و مجريان دين"به برشی زير از نوشتۀ 

نوشتۀ ،  مرا جلب کردتوجۀ) دليل اين تغيير چيست؟(سيدھاشم سديد تحت عنوان  از قلم جناب نوشتۀ رادرين اواخر «

 خواننده که با قلم جناب سديد آشنا باشد، متوجه می مقاله ياد شدهدر بخش اول . جالب و بحث برانگيز است جناب سديد

، که چنين چيزی در گذشته  چرخشی آگاھانه را در زمينۀ دين بپذيردشود که جناب سديد برای اولين بار خواسته است

اجتماعی موضوع توجه به کنه چيزيکه تعجب آور بود اين است که در قدم اول فکر ميشد که جناب سديد . سابقه نداشت
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که با ، اقدام به چنين نوشته کرده عزيز اشکرده است اما بدبختانه چنين نبود بلکه مثل ھميشه تحت تأثير ايرانی ھای 

 با رنگ آبی مشخص "ھاشميان"اغالط نوشتۀ اين استاد منتخب استاد » .ر اينبار به زبان ديگرھمان طرز تفکر قبلی مگ

  **شده است

 ھيچ "فارانی"صرف نظر از اشتباھی که ايشان در مورد بينش و پايداری من به اعتقاداتی که دارم، نموده اند، آقای 

 نگاه ھای متفاوت از ايشان ببينند، قرار نمی دھند و ھيچ گاھی خود را در جای سائر انسان ھا، که می توانند دنيا را با

  . وقت با ادراکات و انديشه ھای ديگران به تحليل مسائل نمی پردازند

ِگاھی ھم گفته ھا يا نوشته ھا را سياه سياه يا سفيد سفيد می بينند، درحالی که امکان آن وجود دارد که ايشان به جوھر،  ِ
ھمچنين ايشان ھيچ وقت فکر نمی کنند که ميان سياه و سفيد . و عمق حقيقت نرسيده باشندکنه يا عمق انديشۀ ديگران 

  . رنگ ھای ديگر، از جمله رنگ خاکستری ھم وجود دارد

 حقايق جھان و آخرين سخن ۀ و اساس ھمهچقدر زشت و ابلھانه است که انسان تنھا و ھميشه انديشه ھای خود را پاي

  ! ستی معرفی کندبداند و خود را مرکز ھمۀ ھ

را در نظر می گيرم و بيان می کنم، و ھم ) چه دينی و چه غيردينی(من به دو دليل ھم جوانب مثبت يک انديشه يا تفکر 

بندی به مسؤوليت شريف يک ييکی به دليل تعھد به ابراز حق و حقيقت؛ و ديگر به سبب درک و پا. جوانب منفی آن را

چرا که می دانم طرفداری از يک باور تا سرحد ديوانگی، به .  تفريط و خشک انديشیانسان متعادل، بيزار از افراط و

دليل نوعی از ارتباط خاص يا مبالغه در تعلق به آن باور از نظر علم، تربيت، اخالق و سائر سجايای انسانی زشت 

  ! ترين عملی است که انسان می تواند مرتکب شود

 تازه در حلقۀ مسلمانان "فارانی"يم و قديم مسلمان بوده باشند، خواه مانند آقای به برخی ازمدعيان اسالم، خواه از عد

شامل شده باشند، ھميشه با اعجاب و حيرت نگاه می کنم؛ که چگونه با آن که به نام يک مسلمان به وجود چھار ملک 

متوسل می شوند؟ و ...  و افتراء وناظر بر ھر انسان، حسب حديثی از پيامبر اسالم باور دارند، بازھم به دروغ و بھتان

چگونه از خدائی که گفته می شود در ھر زمان، در ھر مکان و در ھر حالی ناظر احوال ھمه است، وقتی دروغ می 

  گويند يا اتھام می بندند يا عمل ناشائست ديگری مرتکب می شوند، شرم و حياء نمی کنند؟ 

، برحسب تعاليم دين اسالم بی خبرھستند؟ مطمئن ھستم که از وجود  وجودی چھار ملک ھمراه ھر انسانیۀآيا از فلسف

پس چرا اين حديث را با آن که دعوای اسالميت و خداپرستی . اين حديث و فلسفۀ وجودی اين چھار ملک بی خبر نيستند

 مانند سائر چون در ايمان و خداپرستی شان نقصانی وجود دارد و اسالم را! دارند، جدی نمی گيرند؟ جواب روشن است

  . ھمپالکی ھای خويش صرف برای فريب مردم روپوش اعمال و گفتار خالف دين و آئين خويش قرار می دھند

  ! درستی و با جديت اعتناء و عمل نمی کنده  ببه امری که انسان از صدق دل باور نداشته باشد، ھيچ وقت

را به خاطر نوشته ھای انتقادی ام از ن يلفون می کردند و م آن روز ھا را از ياد برده اند که به من ت"فارانی"آيا آقای 

را نوشته ھای بی ھمتا می خواندند و خودم را ورزيده ترين و بی  اديان می ستودند و تشويق می نمودند و نوشته ھايم

ردازد، خارج نظير ترين نويسنده؟؟ آيا از زبان يک مسلمان واقعی چنين سخنانی به آدرس کسی که به انتقاد اديان می پ

  .می گردد

 اين حرف ھا را تنھا به من نزده ايد، بلکه به کسان ديگری ھم که ھنوز زنده ھستند و ھنوز با ايشان "فارانی"شما آقای 

  . رابطۀ حسنه داريد، اظھار کرده ايد
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ه تبدالت و تحوالت چه زود برخی از انسان ھا تغيير می کنند، و چه گونه اين انسان ھا با اين ھم! شگفتی بر سر شگفتی

و رنگ عوض کردن ھا با دوستان شان، که از ھمه سخنان شان اطالع دارند، رو به رو می شوند و به چشمان آن ھا 

  نگاه می کنند؟؟ 

تنھا خواھشی که از ايشان داريم اين است که حداقل .  کار ندارم که چه می کنند و چه نمی کنند"فارانی"من به کار آقای 

 و دينداری صحبت نفرمايند و به من از کرسی يک موعظه گر موعظه نکنند و از من انتظار چرخش در با من از دين

  ...خود شان بچرخند، ھر قدر ميل به چرخيدن دارند بچرخند. اعتقاداتم را نداشته باشند

 دارند "فارانی"که آقای به فکر من، ايمان من، ھر گونه که است، ھزار بار بھتر از آن ايمانی بی بنياد، نمايشی و سستی 

بی پرده و بدون تظاھر و فريب و رياء و بازی دادن . می باشد، زيرا در ايمان و بی ايمانی من رياء وغشی وجود ندارد

، با شناختی که خيلی ھا از او "فارانی"خدا و خلق خدا، نوع و حد و حدود آن را بيان می کنم، اما در کار و گفتار آقای 

و رياء از نظر دين اسالم، آن قدر که من از دين اطالع دارم، شرک است؛ و . ظاھر و رياء وجود دارددارند، تزوير، ت

  ! شرک باال ترين مرحلۀ کفر

ًکسی که درخانۀ خويش قطعا نماز نمی خواند، ولی در بيرون، وقتی درجمعی قرار دارد و وقت نماز است، از شرم و 

 و بی وضو نماز می خواند، انسان رياء کاری است که خوشی و ناخوشی اران می ايستدزاز ترس مردم در صف نمازگ

چنين انسانی با اين عملش انسان را نسبت به خدا باالتر . انسان ھا بيشتر از خوشی و ناخوشی خدا برايش اھميت دارد

رنجش و قھر و . وداز نظر چنين انسانی موجبات آزردگی، و قھر و کين مردم به ھيچ وجه نبايد فراھم ش. قرار می دھد

 !"فارانی"چنين است مسلمانی شما، آقای ! ًغضب خدا اصال مھم نيست

و ھيچ دينی را نمی توان يکسره نامطلوب و ناشايست . اصل سخن اين که ھيچ دينی يک سره مطلوب و بی عيب نيست

ً فرق ھمين است، که شما ظاھرا و لفظا ھمۀ تعاليم "فارانی"بين من و شما آقای . گفت  ۀدين را مطلوب می خوانيد، وھمً

دروغ از اسالم سخن می زنند، يا تظاھر به اسالم می کنند، با ھمه کثافت کاری ه راستی يا به بکارھای کسانی را که 

ھای شان، بدون استثناء مطلوب می دانيد، و من، مطلوبش را مطلوب و نامطلوبش را نامطلوب می گويم ــ کاری که 

  !بند به راستی و صداقت، بايد ھميشه خود را بدان متعھد و مقيد بداندير، خردمند و پايک انسان شريف، استوا

، جائی که نرمش و تساھل شاھان و بزرگان دين و آموزه ھای مبتنی بر عقل و عمل "دليل اين حقيقت چيست؟"در مقالۀ 

يت ھای مسلمانان باال می رفت و الزم و اعتصام بدان ھا سبب رشد تفکر و علم مسلمانان می شد و در نتيجه ميزان خالق

 ھمان چيزی را گفتم و نوشتم که واجب ،به گفتن بود، با مسؤوليت و وظيفه شناسی يک انسان ميانه رو و دارای تعادل

ًولی وقتی خشونت و سخت گيری مھتران متعصب و خشک انديش دين، که غالبا بر بنياد تفسير از آيات ديگری از . بود

ود، مسير رشد و ترقی و سازندگی و خالقيت مسلمانان را به سوی رکود تغيير داد، به حکم تکليف و قرآن استوار ب

وظيفه و وجدان و به عنوان يک انسان رسالتمند و متعھد به درستی و راستی، ھمان چيزھائی را بيان داشتم که رسالت و 

  . وظيفۀ خود می دانستم

يا برای خوشی مردم تنھا ھمان چيزی را بگويم و بنويسم که آن ھا خواھان . ممن عادت ندارم سنگينی کفۀ ترازو را ببين

  . آن ھستند

دروغ، علی الخصوص وقتی زياد شود، مانند دروغ . برای دفاع از ھيچ اعتقادی طرفدار توسل به جعل و دروغ نيستم

  .ھای آن چوپان بچه، سخن راست را نيز بی اعتبار می سازد
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بيان علل زوال تمدن اسالمی، يا ھر تمدن . تمدن اسالمی را تنھا در يک امر نبايد جستعلت ظھور، رشد و زوال 

چنين برداشتی بسيار، بسيار خام و کودکانه می . ديگری را، نبايد ناشی از دشمنی با آن تمدن يا افکار صاحبان آن دانست

  !! "فارانی"باشد، آقای 

می، در قدم اول، و از ھمه بيشتر و پيشتر از غفلت و سستی خود ھر دو علت، ھم علت رشد و ھم علت زوال تمدن اسال

ُمسلمانان مايه می گرفت، مانند بدبختی ھای امروز ما افغانان که غالبا ريشه در کاھلی، تنک خردی و برخی از سنت  ُ ً

  ! ھای فکری ـ  فرھنگی ناقص خود ما دارد

من از خود خواندن ! اخالق و تعادل و تکليف درميان استدر مورد خوب و بد بودن کارھای فرھنگی ايرانيان ھم پای 

ديگران توسط ايرانيان را که ناشی از ...  فرھنگی، تاريخی، علمی، فلسفی وۀ و ھر شخصيت بزرگ و برجستیءھر ش

ھذيان ھای عظمت طلبانه و در واقع بيماری خود کم بينی آن ھا در برابر کشور ھای قوی و پيش رفته و متمدن عصر 

 مالحظات، ۀر می دانم، ھزار بار، و با تندی الزم ياد و انتقاد کرده ام، اما در بارۀ کار ھای فرھنگی آن ھا، با ھمحاض

چون واقعيت دارد، به مانند يک انسان عاری از کينه و سائر خصلت ھای بيمارگونه و منفی، آن چه را حقيقت است 

  . بيان داشته و بيان می دارم

 "فارانی"شايد برای شما، آقای . انزدگی منشاء می گيرد، و نه به دليل داشتن ارتباط با ايرانيانچنين کاری نه از اير

  ! تعجب آور باشد، اگر بگويم که من حتا با يک نفر ايرانی ھم نه دوست ھستم و نه ارتباط و تماس دارم

ی نازد، بشناسند، تا مقلد اين شخص يا آن را افغانی که به افغانيت و به انديشه ھای ذاتی خود من دوست دارم ھموطنانم م

  ! گروه و قوم و ملت

  ... نه عربی ام، نه ايرانی و نه پاکستانی و روسی و امريکائی و. بودن من است" خود"افتخار من در 

به خود، به افغان بودن خود و به آن عقل و تشخيص و تمييزی که خدا يا طبيعت به من ارزانی داشته است، می نازم؛ و 

  ! و ھيچ گاھی به دروغ و تظاھر و اتھام بستن استمساک نجسته و پناه نمی برم. بس

را با وجود اين سخن ن کعبۀ من افغانستان است، تنھا بی مغز ھا معنای اين سخن را نمی فھمند و م: وقتی می گويم

  . آشکار و رسا، ايرانزده می خوانند

ان شما، من از مرحلۀ پيروی و تقليد و سخنان ديگران را ناجويده ، و خالف برخی از دوست"قارانی"خالف شما، آقای 

  ! بلعيدن و نشخوار کردن خوشبختانه گذشته ام

  :ًقضاوت ھای من، زمانی که صحبت از کار و اخالق ايرانيان در ميان است، به دو بخش کامال مجزاء تقسيم می شود

 و نفيس و ارزشمند و مھم و متعالی، و ھر شخصيت ارجمند و  تاريخییءھر شمذمت آن عده از ايرانيانی که ) يک

  . دانشور و صاحب نام از ھر کشوری را متعلق به خود می دانند

  .  و مغتنم آن ھاه و شائستتقدير و تحسين کار ھا و زحمات فرھنگی ـ ادبی ـ علمی ـ فلسفی ـ ھنری گسترده) دو

 پيروز شديم و يونانی ھا را شکست داديم، واضح می گويم دروغ می وقتی می نويسند در ھر چھار جنگ با يونانيان ما

 ۀگوئيد، زيرا اين سخن شما تنھا در يک مورد منتج به يک پيروزی کوتاه مدت شما شد، که در ھمين مورد ھم در ادام

والنا و علی و م"يا وقتی دعوای ايرانی بودن زردشت و . کارزار، مانند سه جنگ ديگر با يونانيان، شما شکست خورديد

را می کنند، يا با پرروئی می گويند افغانستان جزء خاک ...  و"حسن و حسين و سکندر و گاگارين و سوفيالورن و اوباما

زيرا نه اين شخصيت ھا ايرانی بوده اند و نه ! باز ھم دروغ: ، می گويم...ايران بود که از آن مجزاء شده است و

ل و استقرار کوروش يا افشار در آن، برای ابد جزء خاک کشور ايران مھاجم به حساب افغانستان با ده ـ بيست سال اشغا

  . می آيد
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فکر کنيد؛ نه انگليس، ... ، و به روسيه و ترکمنستان و ازبکستان و...به انگليس و ھند و ھانکانگ و افريقای جنوبی و

يه که از زمان تزارھا در سرزمين ھای آن طرف بعد از دو صد سال ماندن در ھند، ھند را از خود می خواند، و نه روس

را می کنند ـ چون ھم ھند و ھم ازبکستان و ترکمنستان ... دريای آمو رسيده بودند، دعوای روسی بودن ترکمنستان و

صرف نظر از اين، انگليس ھا و ! قبل از اشغال به مثابۀ کشورھای آزاد و مستقل و دارای نظام و حکومت بودند... و

 طبايع و اعمال ناپسند شان در ھمچون موارد، آن گونه که ايرانيان از حقايق چشم پوشی می کنند،  ۀ با ھمروس ھا

  !   متوسل به دروغ و امتناع از حقيقت نمی شوند

من ھمواره در برابر اين گونه سخنان بی پايه و دروغ ايرانيان، با بيان مثال ھای زنده و مستدل، عکس العمل الزم را 

  . اده امنشان د

ًاما در مورد کار ھای فرھنگی آن ھا، آن چه را که واقعيت داشته است، چون اخالقا نمی توانم  واقعيت ھا را ناديده 

بگيرم، ھميشه گفته، و باز ھم خواھم گفت، که ايرانيان نسبت به ما بيشتر کار کرده و زحمات زيادتری را در اين زمينه 

  . متحمل شده اند

را حمل بر ايرانزدگی من می کنيد، ولی من اين کار شما را ناشی از عدم تمکين شما در برابر حق و ن شما اين عمل م

  ! حقيقت و گريز از تعھد بزرگوارانه و انسانی به راستی و انصاف، و دست زدن به عمل سبک اتھام بستن می دانم

من يا اتاق کار تان وجود دارند، نگاه کنيد؛ يا به ًلطفا به کتاب ھائی که در اتاق خواب، اتاق نشي! درست نيست: می گوئيد

آيا می . نوشته ھای دو ـ سه ـ چھار دھۀ گذشتۀ تان، و يا به شعرھای سفيد يا نو و يا نيمائی تان که ھمواره می سرائيد

  توانيد به ما بگوئيد اين صنعت شعری را شما از که و از کجا آموخته ايد؟؟

 "فارانی"سؤال من از شما، آقای .  را بانی شعر نو در افغانستان می دانند"د فارانیمحمو"بعضی از ھموطنان ما آقای 

 اين نوع شعر را خود ابداع "محمود فارانی"اين است که آيا اين خبر صحيح است يا نه؟ اگر خبر موثق است، آيا آقای 

پس بفرمائيد که اين صنعت شعری در کجا نموده بودند، يا به تقليد از ديگران به سرودن آن پرداختند؟ اگر موثق نيست، 

   و به شما رسيده است؟ "محمود فارانی"پديد آمد و از چه راھی به افغانستان، به آقای 

اگر شما به ھمين دو ـ سه سؤال پاسخ بگوئيد، تمام مشکل ما در خصوص سابقۀ کار فرھنگی ما و ايرانيان حل می شود، 

  !ی دانيد که با گفتن حقيقت، ناپايداری سخن و سرتمبگی خود تان افشاء می شوداما شما اين کار را نمی کنيد، زيرا م

اعتراف به ھمين يک مسأله، اعتراف به اين است که ايرانيان در کار ھای فرھنگی شان نسبت به ما سابقه دار تر 

  "!!فارانی صاحب"ھستند، جناب 

ا به آن ھا سبب می گرد که مردم در ھمان تصورات شفاف نبودن با مردم و نگفتن واقعيت ھ! "فارانی"بلی، آقای 

بنابراين، بھتر چه، که حتا واجب است که بکوشيم با خود و با . ًنادرست و بعضا مخربی که از خود دارند، باقی بمانند

مردم خود صادق و صاف و صريح باشيم و ھرعيبی را که در ما وجود دارد، با خلوص نيت و صراحت به مردم خود 

  !   ــ حتا اگر ما را از روی کم ھوشی متھم به دشمنی با افغانان و افغانستان کنندبگوئيم

خصومت و دشمنی افراد و اشخاص، يا ملت ھا با من، يا با مردم و کشورم دليل نمی شود که من منکر توانائی ھا يا 

  . شت و منزجر کننده می دانمچنين اخالقی را من ز. منکر وسع و استعداد آن ھا يا منکر حقايق آشکار ديگری شوم

پاکستان را به ھيچ وجه دوست ندارم، زيرا در طول کم و بيش ھفتاد سال تا توانسته به ما آسيب ھای دردناکی زده و تا 

توانسته به ما آزار رسانيده است، اما تالش ھای اين کشور را در راه خود سازی، ترقی و توسعه، به خود کفائی رسيدن 

الت ھا، انسان ذی که امروز دارد، چون می دانم واقعيت و کار مثبت است؛ و چون، با ھمه رئنظامی قوو تقويت نيروی 
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ًھای پر کار و ملی و دريابندۀ نيک و بد خويش می باشند، چون فطرتا شائق کار و تالش ھستم و می خواھم انسان ھا در 

  .  زحمت بدھند و تحمل مشقت کنند، تمجيد می کنمفکر خاک و مردم خود باشند و در راه بھبودی احوال خويش خود را

من اين خصلت مثبت پاکستانی ھا را نيز چندين بار با بی ميلی، ولی از روی ناچاری به رخ ھموطنان خود کشيده ام و 

و باز ھم خواھم کشيد ــ نه از بھر آن که پاکستان قبلۀ آمال من است، بلکه به دليل دوست داشتن بی حد و حصر حقيقت، 

 و به دليل اين که مردم وطن خودم را با تلخ  انسان ھائی که در فکر خود ھستند و می خواھند به خود متکی می باشند

ترين و آزار دھنده ترين و تند ترين زبان به اين فکر وادار کنم، که علت باال رفتن ديگران از نردبان ترقی و توسعه و 

به دليل دردی که از بی تفاوتی وطندارانم نسبت به وطن و . تۀ زينه را دريابندکاميابی، و علت ماندن ما در پای اولين پ

  . سرنوشت و حيات شان در خود احساس می کنم

کار و زحمت و پيشرفت و ترقی و توسعۀ ديگران را با بد خلقی و کلمات تند و ناگوار به رخ ھموطنان خود می کشم تا 

 به خواب رفته ام تنبيه و بيدار شوند و در روشنی ه دليل اين که وطندارانب. دو به خود بياين" درد شان کند"به اصطالح 

تجربه ھای خوب و بد خود، و تجربه ھای خوب و بد نيک خواھان و بدخواھان خويش گره از کار زار و دشوار خود 

  !  باز کنند و خود را از اين ھمه بدبختی و فقر و بی چارگی برھانند

.  داشته باشدتسر می زند، يا ھر سخنی که از دھن کسی خارج می گردد، می تواند چندين علھرکاری که از انسانی 

برای درک منظور يک نويسنده يا گوينده، بايد سخنان وی را از زوايای مختلف، بدون پيش داوری ھا و بدون حب و 

  .بغض و تعصب ارزيابی کرد

، باجود اين که کم و بيش سه صد نفر از بھترين نخبگان ***اوقتی من از کوچکی يا کامل نبودن دايرة المعارف آريان

 دھخدا يا ترجمۀ لغت نامۀافغان در کار تھيه وتدوين آن سھيم بودند، در برابر دايرة المعارف ھای ايرانی يا در برابر 

صحبت می کنم، مقصد ً، که قبال نيز از آن ياد نموده ام و شما بر آن اعتراض کرده ايد، ...ويل دورانت و" تاريخ تمدن"

 نخست تمجيد ايرانيان نيست، بلکه متوجه ساختن خود ما به تنبلی و بی عالقگی و بی مسؤوليتی و جدی ۀمن در وھل

  . نبودن ما در قبول و اجرای وظايف مھم ملی ـ وطنی ما است

يا آميخته به طعن، برای اگر سخن من تند است، ! مقصد من در قدم اول به ھوش آوردن خود ما است؛ نه تعريف ديگران

  ".  بيگانه پرستماز خود کش" يا اين نيست که با ھموطنان خود سر جنگ و دشمنی دارم،

حاصل عشق پاک و . ھمۀ اين تندی ھا حاصل دردی است که من از بينوائی ھای گوناگون افغانستان و مردم آن می کشم

  ! نام افغانستان دارمبی آاليشی است که من به مردم بينوا و به کشور فقيری به 

 بسيار مشکل است، زيرا شما احساسی به پاکی و به شدت "فارانی"درک چنين چيزی برای کسانی مانند شما، آقای 

حاصل چنين عشقی تنھا بی پرده و بدون ترس از تکفير و تھديد و سائر . احساس من در برابر ملک و ملت خود نداريد

کسی که نسبت به ملک و مردم خود دلبستگيی ! وگذاشت ھای مردم سخن گفتن استگوشمالی ھا، و تند و بی پروا از فر

به حد عشق سوزان داشته باشد، وقتی می بيند مردم در الک خود فرو رفته اند و ھر چه کنيد نمی خيزند، تنھا کاری که 

  .ندمی کند اين است که با کالم درشت و تلخ، و اگر نشد با چوب آن ھا را برای کار آماده ک

اگر در خانه کس است، يک "به مصداق ضرب المثلی . نمی خواھم شما را بيشتر از اين دردسر بدھم. سخن زياد است

  .ً، با ھمين مختصر فعال اکتفاء می کنم"حرف بس است

*****  

دين، وقتی انسان عنوان مقالۀ آقای فارانی را می خواند، فکر می کند که نويسنده قصد معرفی کامل و بی پيشينۀ *

چيستی و تاريخ و خاستگاه روشنفکری، تفاوت ھا ميان روشنفکر و روشنفکرنما، تفاوت ھائی که در ديد حلقه ھا، 
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سيستم ھا و کشور ھای مختلف در خصوص روشنفکر و روشنفکری يا روشنگر و روشنگری وجود دارد، و باالخره 

دارند؛ يا می خواھند مجريان دين را در طول تعريف و چيستی روشنفکری از نظر خود شان چيز ھائی برای گفتن 

تاريخ با ھمه خوب و بد و خير و شر شان به خواننده معرفی کنند، اما با تأسف چنين انتظاری بعد از خواندن مقاله ای با 

و عالمی از سخن ھائی که در رابطه وجود دارد، به يأس تبديل می شود؛ زيرا مقاله غير از کلی " پروزن"آن عنوان 

وی ديگر " پيرخانۀ"وئی و تاختن به نويسندۀ اين سطور که به دليل نقد يکی از نوشته ھای ايشان و انتقادات مکرر از گ

 پر مدعا، دور از انتظار ۀچنين امری برای يک نويسند. نيست، چيزی ديگر نداشت" ھزار، ھزار سالم"قابل ستايش و 

مقاالت " در جملۀ "فارانی" دادن مقالۀ آقای یجا!! ران می باشدً کامال ويآننام مقاله بسيار کالن، ولی ده ! است

  :دو دليل دارد" انتخابی

  !"فارانی" در اختيار آقای "افغان جرمن آنالين" به دليل قرار داشتن تربيون پورتال ١

  !  با تأسف فربه تراست نسبت به ضوابط"افغان جرمن آنالين"ـ روابط در پورتال ٢

، که به نام استاد زبان و ادبيات دری بر ھر نوشته و ھر کسی که جزئی از "ھاشميان"ای جای تعجب است که آق**

 که برشی "فارانی"انصار و احباب شان نباشند، خرده می گيرند؛ چگونه در مورد اشتباھات امالئی ـ انشائی مقالۀ آقای 

  !!  می پردازند ـ با آن ھمه اغالط فاحشاز آن در فوق نقل شد، نه تنھا اشاره ای ننموده اند، که به تمجيد آن نيز

  : به طور مثال

ختم می شود، کاربرد حرف اضافۀ " توجۀ مرا جلب کرد"وقتی جمله با . در جملۀ اول" را"ــ استفاده از حرف اضافۀ 

  !بخوانيد و قضاوت کنيد. ًکامال بی مورد و غلط می باشد" را"

" ئی"، مانند "ھمزه ـ ی"و " يی"، مانند "ی ـ ی"، "ای"، مانند "ف ـ ياال"ی نيمه، "يا"ی کامل، "يا"ـ کاربرد نادرست ٢

 اینوشته "، که بايد ..."نوشتۀ از قلم آقای سديد: "ًمثال. نکره معروف ھستند" ی"وحدت و " ی"نسبی، " ی"که به نام 

  ! می بود..." از قلم جناب سيدھاشم سديد

گفته ... رفته ای؟!  آره، من احمدم] يا احمد تويی؟[احمدی؟ : در فعل بودن برای دوم شخصی مفرد" ای"و " ی"يا (

  !...)نه، نگفته ام! نه، نرفته ام... ای؟

نقط ای خاتمه پيدا می کرد، زيرا جمله بعدی که با "، با گذاشتن "توجۀ مرا جلب کرد"ـ جملۀ اول بايد پس ازعبارت ٣

  . حاوی يک حکم کامل می باشداز جملۀ اول جدا شده، خود جملۀ مستقل و " ويرگول"نشانۀ 

پس . از جملۀ اول جدا کنيم" نقطه"جملۀ دومی جزء تفکيک ناپذير جملۀ اول نيست، که ما نتوانيم آن را با گذاشتن يک 

نوشتۀ جناب سديد "از آن جائی که . بھتر بود جملۀ دومی با گذاشتن نقطه در آخر جملۀ اولی از جملۀ اولی جدا می شد

، خود يک جمله کامل می باشد، نه يک جمله پيرو يا عبارت معترضه، يا صفت و بدل و "يز استجالب و بحث برانگ

گذاشتن ويرگول ميان جملۀ اول و ... تفسير و توضيح و تکمله، يا گروه قيدی و عطف کلمه ھا و عبارات و جمله ھا و يا 

، نبايد به مشاھده "ھاشميان"اال مقام آقای جملۀ دوم خطای فاحش است که از يک استاد، آن ھم شاگرد بسيار عزيز و و

ھای  "،"ج"حرف در ختم " ه"حرف  نويسنده نمی داند که اغلط مطلق است زير" توجۀ" گذشته از آن نوشتن . می رسيد

و " الف"که بايد بدون " عزيز"بعد از " اش"ھمين طور به کار بردن نادرست " . ھای غير ملفوظ"است و نه " ملفوظ

  . نوشته می شد" عزيزش"تنھا 

تمام آنچه که اين شاعر بزرگ و استاد ادب و زبان در شش و نيم سطر نوشته و نادرست می باشد، در باال به رنگ آبی 

اشتباھاتی که آقای . نشانی شده است؛ مشتی از اشتباھاتی که از ميان تمام اشتباھات مقاله به مثابۀ نمونه بيان گرديد
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ًيت يک استاد و ناقد، صرف به دليل پارتی بازی و خويش خوری و احتماال برای وقايۀ  با گريز از مسؤول"ھاشميان"

  .خود از انتقاد بالمثل از گفتن آن اباء ورزيده اند

ًتقريبا چھار جلد از " آ"و " ا"ًھمان گونه که قبال ھم نوشته بودم، تنھا دو حروف : درخصوص دايرة المعارف آريانا*** 

دو جلد ديگر، که ھر دو به مقايسه با مجلدات يک تا پنج برابر با يک .  می کنندء آريانا را احتواشش جلد دايرة المعارف

حال شما خود قضاوت کنيد که اگرعشق ! و نيم ھستند برای بيست و شش حرف باقی مانده اختصاص داده شده است

يھنی وجود می داشت، چنين القيديی واقعی به انجام مناسب اين وظيفۀ مھم و مخصوص به نام يک تکليف يا رسالت م

در کار تدوين اين نيازعظيم صورت می گرفت؟ دو حرف در چھار جلد، و باقی مانده بيست و شش حرف در دو جلدی 

  !که کمتر از يک و نيم جلد است؟

 اشخاصی دايرة المعارف آريانا که در تھيۀ آن.  صفحه می شود٢١٠٠٠ دھخدا بالغ بر چيزی بيشتر از لغت نامۀمجموع 

ميرعلی اصغر شعاع ـ به صفت مسؤول، احمدعلی کھزاد، برھان الدين کشککی، خليل هللا خليلی، حبيب هللا فرح، "مانند 

سيد احمد شاه ھاشمی، سيد مسعود پوھنيار، سيد قاسم رشتيا، استادعبدالحق بيتاب، محمد قدير تره کی، شاه عبدهللا 

ن محمودی، عبدالغفوربرشنا، قاری عبدهللا، اوا، عبدالرشيد لطيفی، عبدالرحموف بينؤبدخشی، ھاشم شائق افندی، عبدالر

ن پژواک، غالم صفدر اعتمادی، غالم حسن مجددی، محمد عثمان صدقی، ميا حسين مجددی، ميرغالم محمد اعبدالرحم

، محمد قاسم غبار، ميرنجم الدين انصاری، رشتين، محمد سرور جويا، غالم محمد دستگير، مير محمد صديق فرھنگ

واجد، عبدالھادی خوژمن، محمد خالد روشان، محمد افضل ژوندی و تعداد کثيری پروفيسور و داکتر و عالمه و نخبه و 

از طنز روزگار در تھيۀ دايرة (سھم داشتند ... نويسنده و شاعر و اديب و بيطار و فزيولوجست و جيولوجست و 

) ارف ذکر شده بود، از فرھنگ علی اکبر دھخدا نيز استفاده شده استالمعارف آريانا، طوری که در خود دايرة المع

 صفحۀ ٣٧١ صفحه با ۵٠٠٠ً صفحه، جمعا ١٠٠٠ صفحه می باشد ـ جلد اول تا جلد پنجم ھريک ۵٣٧١ًجمعا دارای 

  ! صفحه۵٣٧١جلد ششم 

خود ھستيم، بی دليل اين وقتی من می گويم ما مردمان تنبل و غير مسؤول و کارگريز و بی عالقه به وظيفه و وطن 

  !سخن را بر زبان نمی آورم

چھار " آ"و " ا"در آغاز کار تدوين دايرة المعارف که ھمه با عالقه و دقت و حوصله کار می کردند، تنھا برای حروف 

کار به کار بود، اما ھمين که با مرور زمان ھمه کم حوصله شدند، برای پايان ھر چه زود تر )  صفحه۴۵٠٠(و نيم جلد 

 صفحه می شود، می تپانند و کار را ١٣٧١ًدۀ الفبا را در دو جلد که جمعا باقی مانبا عجله و به شکل نامکمل حروف 

  ! مثالی از کار ديگران، قابل يادآوری و نقد و نکوھش نيست؟ۀآيا اين کار ما، با ارائ. تمام اعالم می کنند

. ملک و مردم شان تنھا از ھمين يک کار  باھر و متجلی استفرق خدمت ما به ملک و مردم ما با خدمت ديگران به 

  !! من حرفی ندارم. ديد، بداني خدمت به ديگران و خيانت به خود می دان"فارانی"گفتن اين واقعيت را اگر شما، آقای 

ن پخته گذاشته وقتی ديدند کار پيش رفته و اساس آ.  خويش را در ابتداء به تنھائی شروع کردلغت نامۀدھخدا کار تدوين 

 را تحت لغت نامه پيش گذاشتند و یمندی برای تکميل آن وجود دارد، افراد و مراجع ديگری پاه شده است وعالق

صفحه ) ٢١١۴٩(سرپرستی دھخدا به ھمکاری چيزی کم پنجاه نفر ديگر در بيست و يک ھزار و يک صد و چھل و نه 

گ به درشتی خط دايرة المعارف آريانا می بود، بدون شک تعداد اگر خط اين فرھن. با خط ريز تکميل و تدوين کردند

  !می رفتتر صفحات آن از چھل ھزار ھم باال 
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 باوجود "فارانی"اگر آقای . حقيقت را، اگر بخواھيم، با تمام وجود ھم نمی توانيم معدوم و منھدم کنيم. حقيقت ھمين است

ا استفاده از حق آزادی بيان و حمايت ياران شان به نواختن ساز ھای اين نمی خواھند اين حقيقت را بپذيرند، می توانند ب

  !مگر دھن مال اياز و مال ھای نکتائی دار ديگر را کسی بسته است؟. باسر و بی سر خود تا جان دارند ادامه بدھند

٢١/٠۴/٢٠١٧  

  

 


