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  ايمل خان فيضی

٢١/٠٨/١٠  
  
  :اشتدياد

را به دليل اينکه ھمزمان نبشتۀ تازۀ محترم جھانی " !گشته استسياه سنگ ھنوز جھان جھانی را ن"ادامۀ مطلب 
برای نشر به پورتال رسيد، نخواستم به پايان برسانم، زيرا نبشتۀ ذيل از آقای جھانی، بقيه نکاتی را که من 

البته اضافه مينمايم که آقای محترم صبورهللا سياه سنگ، با . ميخواستم به آن اشاره کنم، روشن ساخته است
 پنج شعر وی که نزديک به پنجصد پارچه شعر را از روی تنھا" جھان جھانی"استفاده از آزادی انديشه و قلم، 

اين کارحق مسلم ايشان است که ھيچ کسی اين حق را ازوی گرفته نميتواند، اما به نظر من . دارد، به نقد گرفت
اين نقد، که قضاوت آن را اکنون بايد به خوانندگان گذاشت، به تشخيص معايب و محاسن درآثار شاعر، به 

ًمھمترازھمه اينکه نقاد از يکسو در نقد خود مکررا به خطا . ا الزم ميداند، نپرداخته استقسميکه يک نقد ادبی آنر
ميرود، تاريخ و ارزش ھای تاريخی و اجتماعی مردم را ناديده ميگيرد و از سوی ديگرشاعر را به 

نده وادار به اين چنين داليل، مرا نيز منحيث يک خوان. متھم ميسازد" خشونت"، "جنگ افروزی"، "نژادگرائی"
  !اکنون اين شما و اينھم  جوابيۀ عبدالبـــــاری جــــھانی. اظھار نظر کرد

  !به اميد کاميابی ھای مزيد اين دو دانشمند عزيز کـشور
  

  ايمل خان فيضی                    
  

  :يادداشت

اريخ " ايمل خان فيضی"دوستانيکه قسمت اول نوشتۀ آقای  ه ت ی " در بخش ١٩/٠٨/١٠را ب ال " نگی فرھ–ادب پورت

  :می آورندًاز نظر گذرانيده اند حتما نوشتۀ ما را به خاطر" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "

  :يادداشت"
ائيم" فيضی"چون مقالۀ ھمکار گرامی ما آقای  ه موکول می نم تم مقال ه خ ز ب ال را ني . خاتمه نيافته، لذا تبصرۀ پورت

  . به معنای بی توجھی ما تلقی ننماينداميد خوانندگان گرانقدر پورتال اين تأمل را
                                                                                          با کمال محبت

  "AA-AA                                                                                   اداره پورتال 
  

 به ِو ديگر ضرورت هروشن کنندۀ مواضع ايشان بود" جھانی" خود ابراز داشته اند که مقالۀ آقای"فيضی" آقای چون

ر نوشته پايان رساندن آن  ته يادداشت خويش را ب رام گذاش شان احت را احساس نمی نمايند، در نتيجه ما ھم به ارادۀ اي

تنگاشته وشتۀ اولی مبنای ھمان ن ه چرا نخواس ازيم ک ای در ضمن واضح می س شتۀ آق انی"يم نب ه را " جھ ا ب در اينج

  .نشر برسانيم
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ال " جھانی"  از آنجائيکه آقای-١ ا برخی از افع در عمل با اشغالگران و ادارۀ مستعمراتی خط فاصل نکشيده و حتا ب

واد ا درنظرداشت م ه ب د در نتيج ده ان ز گردي غال ني اوز و اش د تج ود مؤي ردار خ شم "و ک ارم و ش داف " دوم، چھ اھ

  .نمی دانيم"  آزاد افغانستان-ان آزادافغانست"ستۀ درج در پورتال  شايتی خود، نبشتۀ ايشان رانشرا

امال خويش " نورچشم"را " باری جھانی"و " سياه سنگ"آقايان داکتر صاحب " فيضی" اينکه آقای -٢ د، ک سته ان ًدان

دگانش يث ناشربه ح"  آزاد افغانستان-نستان آزادافغا"حق شان است، مگر پورتال  ه خوانن  يک مطلب و به خاطر آنک

دون تصرف و سوق ندادهرا به گمراھی و بی مباالتی  يده ب ته ھای رس ل نوش  باشد اين را حق خود می داند که در ذي

ست-در متن آن نوشتهسانسور رد منظور نظر ني ا را می گي اران م  - ويراستاری ھای امالئی که بيشترين وقت ھمک

  :بر ھمين مبنا ما با صراحت اعالم می داريم. بنگارد نظر خويش را نکاتديد و 

ي"ر  آقای داکتبا وجود آنکه رين "ه سنگاصبور هللا س وده و کمت ا نب اران م انی از ھمک يچ زم شان و رابطه  ھ ين اي ب

دارد ستی و پورتال وجود ن ه تجاوز و اشغال امپريالي ری ھای شفاف و آشکار شان علي ه خاطر موضع گي ، مگر ب

م ی به موقع شان عليه جناياتی که در حق ملت ما صورت می گيردروشنگری ھا ، از احترام ما برخوردار بوده ما ھ

انی"می توانيم ايشان را نور چشم خويش بدانيم؛ در حاليکه در رابطه با آقای  اری جھ دعملی شان از دولت " ب و تأئي

که مبين به رسميت " سرود ملی"ه اصطالح دست نشانده و به رسميت شناختن آن ادارۀ مستعمراتی با سرودن شعر ب

ا صراحت  يم ب ه خود حق می دھ شناختن ادارۀ مستعمراتی و در نتيجه حقانيت قايل شدن به تجاوز و اشغال است، ب

  :اعالم داريم

نيستند، بلکه می بايد در نزد تمام ما  نيز به عالوۀ آنکه نورچشم ویبلکه سايرافراد از قماش " جھانی "شخصنه تنھا 

  .افراد ميھن پرست و آزاده به مثابه خار چشم و ننگ روشنفکران چيز فھم جامعه به شمار آيند

د  در ھمين جا بی مناسبت نيست تا بر يک نکته که با تأسف -٣ ه را تھدي اد جامع ر وساری اح ه مرضی واگي ه مثاب ب

  :می نمايد نيزاشارتی بنمائيم

ا حين در جامعۀ م  قضاوتا برداشت مطلق گرايانه از تاريخ و ھمه چيز را يا سياه و يا سفيد ديدن، باعث شده است ت

 ادب و ۀنسبت به افراد و اشخاص با يک ديد مطلق گرايانه و انحرافی برخورد صورت گرفته وقتی کسی را در زمين

ه ام زمين رد در تم ا آن ف م ت ه خود فرھنگ قابل احترام دانستيم انتظار داري دون آنکه ب رد ب رار گي رام ق ورد احت ا م  ھ

رام است وقتی که و تحقيق نمائيم زحمت بدھيم  ورد احت فرد مورد نظر در زمينۀ ادبی و يا کدام رشته خاص ديگر م

اس شاعر و . ی چگونه استاندر زندگانی شخصی و ساير ابعاد زندگ ه پ ا را ب ھمين بينش انحرافی است که برخی ھ

ت،ن کشتمند ھا، پنجشيری ھا، اليق ھا و امثال آنھايا نويسنده بود ا  به ستايش ھمچو افراد کشانيده چشم واقعي ين آنھ  ب

  .يانت ھائيکه در حق کشور و مردم آن انجام داده نابينا و کور می سازدرا در قبال جنايات و خ

اعی افتخار دارد اعالم دارد که در برخو"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال  دگانی اجتم اريخی و زن رد ھای ت

وگاھی روزانۀ مردم، به چنان طرز ديد عقب مانده و ارتجاعی ھيچ  ردی حکمی نغلتيده و وقتی قرار باشد در م رد ف

ا در نظ ردارش در حد صادر نمايد ب ال و ک ام افع ردن تم نگين ک رد و سبک و س دگانی آن ف اد مختلف زن رداشت ابع

ه خود حق دستفرد  به معرفی آن توان،  اھی ب يچ گ  می يازد و ضمن آنکه نکات مثبت وی را مشخص می سازد ھ

  .نمی دھد تا کاستی ھای وی را پوشانيده، ره خطا پويد

ا  ا آنج ا و ي م اينج وز ھ ستان، ھن ۀ افغان د جامع انزده ای مانن برای ما اين نکته بسيار با ارزش است که در جامعۀ طوف

د در کس و ياکسانی پيدا می شوند که از  ی می توانن ايلحاظ معرفت ی ۀس د، مگر وقت ه حرکت نماين  مشعلداران جامع

روزی سوق می سايه عوض طی طريق دربهچنين افرادی  نائی و بھ  مشعلداران و آنھائيکه جامعه را به طرف روش
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م از  و سر وکلۀ شان گاھی از دربار مالعمر و و بلند می کنند"نوا"دھند در ھمپالکی با استعمار و ارتجاع  انی ھ  زم

د چه از ی بلخ اگر موالناکاخ سفيد بيرون می شود، ان بگيرن ند، می خواھيم خفق م باش ان خود ھ  و رحمان بابای زم

ردد راد مشخص می گ اھی اف م و آگ ر ديگر . نظر ما مسؤوليت افراد در قبال اوضاع و حوادث متناسب با فھ ه تعبي ب

  .آنھائيکه بيشتر می دانند بيشتر مسؤوليت دارند

اير  ار س ان باشد، در کن ما را عقيده براين است که وقتی پای تشخيص يک خطا و اشتباه و تمايز آنھا با خيانت در مي

عوامل ، اولتر از ھمه بايد ديد که آيا عمل انجام يافته آگاھانه صورت پذيرفته و يا عدم آگاھی موجب آن گرديده است 

  ...پايه طبقاتی و يا آيا خطا پايه معرفتی داشته و يا و ھم چنين 

ر ربا روشنفکران برخو"  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"با حرکت از چنين موقعيتی است که پورتال  د سختگيرانه ت

ا در انتخاب  تباه آنھ يم اش د از خوبنسبت به آنانی دارد که می دان ا، بردگی از آزادگی و ب ای ... ، زشت از زيب مبن

ار صبورانمعرفتی دارد و می توان آنھا سانی ھ را با ک سير درست و ان وده و آرام در م در حاليکه خالف . دايت نم

ریآزادگی حريت و بر را آنھا، کسانيکه آگاھانه و بدون کاستی ھای معرفتی استعمار و بردگی  د، نمی برت  می دھن

  .می را از ما انتظار داشته باشندام و حتا ترحتوانند کمترين احتر

ه " ی فرھنگ-ادبی" بخش-۴ پورتال حق برخورد نقادانه نسبت به اين بحث را در کليت آن برای خود محفوظ دانسته ب

  .يقين در زمان ممکن به غنای اين بحث از جانب خود خواھد افزود

                                                                        با کمال محبت

 AA-AAاداره پورتال                                                                  

                                                                    


