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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

 
  سيد ھاشم سديد

 ٢٠١٢ فبروری ١٩

 

 جو کرد و حقايق را بايد در واقعيتھا جست

  !قابل توجه آقای مسعود فارانی

  

 يکی از دوستان واقعاً انديشمند و بسيار عزيز، آقای شينوار، از ھامبورگ  چند شب قبل عرض شود که اگر تيلفون

من مقالۀ . واندمگاه نوشته ای را که شما مرا طی آن مخاطب قرار داده ايد، تا اخير نمی خ بود، شايد ھيچ نمی

يد، ديدم و شما را در ھمان روزی که در پورتال افغان جرمن به ظھور رس" قضاوت يک جانبه، عادالنه نيست "

 خصوص آنگونه که شما آنه ده ـ دوازده سطر آن را ھم خواندم، اما چون در کل چنين موضوعات دلگير کننده ـ ب

  . را مطرح کرده ايد ـ ھستند، از خواندن بيشتر آن صرف نظر کردم

نسته نشد که شما آن که چيزی به جواب تان ننوشتم ھم ھمين بود که چون مقاله را تا پايان آن نخواندم، دا دليل آن

رفت که حتی اگر مقالۀ تان  مقاله را به آدرس من نوشته کرده ايد و طرف دعوای شما من ھستم؛ اگر چه احتمال می

کردم، زيرا  افتم که شما مقاله را عنوانی من نوشته ايد، بازھم سکوت اختيار می يخواندم و درمی را تا آخر ھم می

 قضايا و اصل هو بی خبری از کنا  مايۀ اندک و ذوق بد و اين ھمه کوته بينی صالح و نفع من در ھمين بود که ب

تک سوار ميدان انديشه و معرفت و "در برابر آن " تاريخی و علمی"مسائل و بيگانه بودن با واقعيت ھای گوناگون 

  . ستماين" قلم

جای نوشتن يک مقدار ه گرفته ام بکه از مدتی  تصميم  دليل ديگری ھم برای ننوشتن جواب وجود داشت؛ و آن اين

ی ايش يکی دو  ناراحتيزوقت کمی را که بعد از کار طوالنی و خسته کنندۀ روزانه باقی ميماند برای جلوگيری از اف

ھم کار روزمره و ھم (که دارم صرف گردش و ورزش و نشستن ھمراه خانواده و دوستان کنم و از فشار مشغلۀ 

  . بکاھمروزانه ) مشغوليت ھای ذھنی 

ال کنيد که باوجود آن صالح بينی و اين ضرورت و تصميم چرا به نوشتن اين مقاله دست زديد؟ عرض ؤشايد س

فردا و پس فردای آن شبی که آقای . شود ناديده گرفت شود که بعضی اوقات خواھش بعضی از دوستان را نمی

 صاحب، و ديگری حاجی صاحب خير محمد شينوار تيلفون کردند دو دوست ديگر، يکی از برلين، جناب معروفی

  :جراح، ار شھر کابل، تيلفون کرده پرسيدند
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 آيا من مقالۀ شما را خوانده ام يا نه؛ و اگر خوانده ام، چرا در آن خصوص سکوت اختيار نموده ام؟ گفتم که آن 

ه آنھا انتظار  توضيحاتی را ـ گفتند ک. خوانده ام، اما تصميم ندارم که به جواب آن بپردازم) پريشب(مقاله را ديشب 

 آقای ٨/٢/١٢در ھمين کشمکش بودم که بنويسم يا ننويسم که ايميل مورخ . اگر وجود داشته باشد ـ در باره دارند

ايشان مقالۀ .  ديدم و باز کردم١۵/٢/١٢تاريخ ه قيس کبير را که عنوانی من ارسال شده بود ـ بعد از ھفت روز و ب

دانم که  من اين را خوب می. قرار دادن من در برابر شما: ھدف شان روشن بود. شته بودندمن ارسال داه شما را ب

خواھند بازار سايت، به گفتۀ ديگر  اين ھا تنھا می. خيلی ھا، از جمله آقای کبير اصالً در پی دريافت حقيقت نيستند

م باشند که منتظر شنيدن نظر من در  ديگری ھ  به ھر حال، فکر کردم شايد کسان.بازار پورتال شان را گرم کنند

به ھمين داليل از تصميم اولی صرف نظر کرده امروز . خود من ھم کمی وسوسه شده بودم. مورد نوشتۀ شما باشند

  :که شنبه است و روز استراحت ھرچه باداباد و يا اباالحسن گفته شروع کردم به شکافتن نظريات شما

ب اينست که به اين موج، کسانی ھم پيوسته اند که قلم شان زمانی در مقابل جال  : "ـ در برابر اين گفتۀ تان که١

 دوست عزيزی که در باال به ايشان اشاره داشته ام  بطور نمونه   .ناراستی ھای کشور درخشندگی خاص داشت

من ھيچ تغييری در نظر . بايد گفت که من ھمانم که بودم..." ناگھان بر انگيخته شده و چنان مجذوبانه می نويسد که 

نسبت به دشمنان و بدخواھان وطنم پيدا نشده است، خواه اين دشمنان و بدخواھان ايرانی باشند يا پاکستانی و روسی 

  ... يا قسيم و دوستم و مالعمر و سياف و کرزی و خليلی و پدرام و ... و عرب و ھندی و امريکائی و 

کوشم ميان   و قومی يک سره خوب و بد نيست، من ھمواره میبا توجه به اين اصل مسلم که ھيچ ملت و ھيچ نژاد

انسان ھا، در ھر جامعه، به نسبت افکار وعمل شان فرق قائل شوم و بر حسب ميزان خوبی و بدی شان به آن ھا 

من در مورد سياست و مداخله ھای دولت . را يکجا نمی سوزاند" تر و خشک"ھيچ آدم منصفی . احترام بگذارم

لۀ ادرقبال افغانستان در مق" چنگيز پھلوان"رابر کشور و مردم ما، يا نسبت به نظريات اشخاصی مانند ايران در ب

لۀ مداخله و اعمال تخريب کارانۀ دولت ايران و مزدبگيران أسموضوع بحث من م. مورد نظر شما صحبت نکرده ام

اين نکته را . م و نوشتن و خواندن استبحث من يک بحث فرھنگی و در مورد کتاب و قل. افغانی و ايرانی آن نبود

 از مشاھير دوره ھای پيشين ما را به یدانم که بحث من از گذشته ھا نيست، که شما ليست ھم، ضمناً، قابل ذکر می

   ! از امروز! بحث از ھمين زمان است. عنوان نمونه ارائه داشته ايد

برتولد " از" است و آنکس می داند و نمی کند تبھکارآنکس که نمی داند نادان"شما در نوشتۀ تان اين نقل قول را

توانيد بگوئيد که شما اين نقل قول را در کدام  بگذريم از اينکه شما مرا تبھکار خوانده ايد، آيا می. آورده ايد" برشت

بھای و از کدام کشور است؟ و کتاتوانيد بگوئيد که نويسنده يا مترجم آن کتاب کی  کتاب خوانده ايد؟ ھمچنان می

خوانديد کی ھا ترجمه  و امثالھم را که در سال ھای جوانی می"  سپيد دندان"و " پاشنۀ آھنين"و " مادر"و " بينوايان"

نموده بودند و از کدام کشور به کشور ما می آمدند؟ به نوشته يا نوشته ھای ايام جوانی تان، اگر در آن زمان چيزی 

سترسی داشته باشيد، مراجعه کنيد و ببينيد که در آن نوشته يا نوشته ھا کدام نوشته باشيد و فعالً بدان يا بدان ھا د

خصوص زبان زنده ياد احسان طبری يا زبان محمد ه زبان و ادبيات برجستگی دارد؟  زبان روشنفکران ايرانی، ب

  بن جرير طبری و مال ھای ديوبندی و نويسندگان کتاب ھای چاپ شده در بازار قصه خوانی پشاور؟ 

بردند که پيشروان چپ آن  کار میه کتاب ھای محدودی که از روس و چين ھم می آمدند ھمان ادبيات و زبانی را ب

  . را رواج داده بودند دوران ايران آن

موجد ادبيات جديد چپ ايران که بعداً در ميان جوانان مترقی و روشنفکران سال ھای جوانی شما در کشور ما ھم 

با تأسف و معذرت بايد گفته شود که بوی . حقيقت چيزی ديگری است. ا يا چينائی ھا نبودندرواج پيدا کرد روس ھ
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شود، و شما به حق از آن گله داريد، از  ھمان تعصب شيونيستی که از بحث ھا و کالم برخی از ايرانيان بلند می

  !رسد نوشتۀ شما ھم به مشام من می

 سال قبل باھم داشتيم، آنگاه که شما به من تيلفون کرديد، از يکی از يادتان ھست که در اولين صحبتی که پنج يا شش

 کتاب ھای آرامش دوستدار ياد کرديد، و از من پرسيديد، که آيا من آن کتاب را خوانده ام يا نه؟  چرا از کتاب ھای

سيديد که آيا شما آن ياد نکرديد و نپر... دودی، يا از کتاب ھای تره کی، نابغۀ شرق، يا وسيدقطب و محمد قطب و م

دودی و مال ھای ھندی وستدار، و نه کتاب ھای سيدقطب و مکتاب را خوانده ايد يا نه؟ چون  کتاب ھای آرامش دو

شايد يادآوری ! ، به نظر شما کتاب خوبی بوده و ارزش خواندن را داشته است...و پاکستانی و آيت هللا ھای ايران و 

  !!  ايرانی است، به شما لزومی نداشته باشداين حقيقت که آرامش دوستدار يک 

 دوران بود، مانند ۀمن مجذوب کار ھای ادبی و فرھنگی شادروان دھخدا، کسی که در نويسندگی وتحقيق شھر! بلی

نويسند و به کار  رين و با مغز میيھمه کسانی که، چه در ايران و چه در افغانستان و در جا ھای ديگر دنيا،  ش

چنين . کنند، ھستم پردازند و نقد ارزشمند عمر را صرف به تحقيق و مطالعه و نوشته می نگی میھای ادبی و فرھ

ی از غرب وقتی لغت نامۀ دھخدا را " لويی ماسينيون " ميدانيد چرا. افرادی به يک قوم و به يک ملت تعلق ندارند

ون تنھا يک نويسنده، يک محقق، چ! ؟ غرب در کجا و شرق در کجا"اثری است ھرکول آسا: " گويد بيند، می می

تواند قدر کارھای ادبی ـ ھنری ـ تحقيقی ـ تاريخی ـ علمی، و قدر نوشته و  يک مؤرخ و يک انسان بافرھنگ می

  !!ھر کس به اندازۀ ذوق و توشه و مايه اش!  از چنين انسان ھائی توقع ھمين است! کتاب را بداند

ن بگوئيد که شعر سپيد يا شعر آزاد  يا شعر نو از کدام راه در ميان مه توانيد ب ال ديگر اين است که آيا میؤس

من به . دانيد، از فاروق جان بپرسيد اگر نمی. دانيد شعرای ما راه پيدا کرد؟ من يقين دارم که شما اين را می

  . صداقت او در قضاوت در اين باره باور دارم

اين اثر بزرگ و جاويدان را، شايد اطالع داشته باشيد، که برای شما حتماً روح القوانين مونتيسکيو را خوانده ايد؟ 

من مجذوب کار نھايت طاقت فرسای مترجمين تاريخ ! بلی: باز ھم ميگويم. اولين بار دھخدا به فارسی ترجمه کرد

 میی که در کشور ايران شده است، ھستم؛ زيرا بی و ھنری و فرھنگيتمدن ويل و آريل دورانت و کار ھای ديگر اد

که " مثلث النعمة" دانم دست زدن و انجام دادن چنين کاری حتی باالتر از توان ھمه خدايان يونان قديم و از توان

دانم که انجام چنين امری چقدر حوصله و توان و دانش  من می. دانند، است دانش او را باالترين دانش در جھان می

وب کار مترجمين آن کتاب نيستم؟ چون من، مانند لوئی من نمی توانم انکار کنم که نه، من مجذ! خواھد می

خصوص که اين ه ماسينيون، قدر کتاب و قدر نويسنده و محقق وانديشه ور و قلم و نوشته و کار ھای فرھنگی را، ب

چنين آثار گرانبھای احترامی در ) و مترجمين(من به آفريندگان ! دانم کار ھا خوب و ارزشمند و ماندگار باشند، می

د تقدس دارم، خواه اين افراد اقبال الھوری باشند يا تاگور و کالی داس ھندی باشند يا توليستوی روسی و شکسپير ح

لمانی يا معين و انوری و معيری و خرمشاھی و کشاورز ايرانی اانگليسی و دانته ايتاليائی و ولتر فرانسوی و گوتۀ 

افغانی و يا سيسرون ... و حسينی و سيدنورالحق کاوش و يا کاتب و بيتاب و حيدری و عثمان و طرزی و خليلی 

ه بزرگترين بی انصافی و عمل غيراخالقی ھمين خواھد بود، که من نام اقبال متفکر و شاعر پاکستانی را ب! رومی

خاطر سياست ھای ضدافغانی پاکستان با زشتی ياد ه و ب... خاطر ضياء الحق و مشرف و نوازشريف و بوتو و 

  !!   ولی ھر سخن بايد جائی و ھر نکته بايدمکانی داشته باشد.  سزاوار مدح است و ديگری مستحق ذميکی!  کنم

را که در ايران تدوين " ناسيوناليسم" يا دايرة المعارف " دموکراسی"از شما خواھش دارم که تنھا دايرة المعارف 

ور ترتيب شده است، برداريد و آنرا با  دايرة ی که در آن کشه ھا دايرة المعارف کلمات سياسيشده است، از ميان د
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المعارف آريانا ـ يا با تمام لغت نامه ھائی که شما از آن ھا ياد نموده ايد ـ مقايسه کنيد و ببينيد که اين ھا چقدر شوق 

دو اين دو دايرة المارف را که تنھا بحث روی ! کنند و عالقه به کار ھای فرھنگی ـ سياسی دارند و چقدر کار می

! کند با دايرة المعارف آريانا مقايسه کنيد و ببينيد که حجم کدام يک بيشتر است را احتوا می) تنھا دو کلمه(کلمه 

  ! واقعيت ھمين است که ھست

عزيزم، من در برابر واقعيت و ! شما از من توقع داريد که من اين حرف را نزنم، زيرا اين کار خود کم زدن است

يا . که خود را در قبال پيش بردن مقاصد ديگران ملزم ساخته اند دارم، نه در برابر آن ھائیگفتن واقعيت ھا تعھد 

فکر يافتن علت ھای بيماری و بيکاری خود باشند، احساس ه که ب جای اينه در برابر کسانی که با شنيدن حقايق ب

  ! کنند خودکم بينی می

خواھم خود را و مردم خود را با آنچه نيستيم و  ولی من نمیگفتن اين حقايق برای من، از شما بيشتر دردناک است، 

  .ھستيم فريب بدھم و سبب شوم که آنھا بازھم درھمان خوابھای خرگوشی باقی بمانند

که اين بخش از اين نوشته را تمام کنم، از شما دوستانه تقاضا دارم که يک بار به کتابخانۀ بزرگ يا  قبل از اين

ه کنيد و صادقانه بگوئيد که چند در صد کتاب ھای کتابخانۀ تان، خواه تأليف و خواه کوچک تان در خانه مراجع

ترجمه، کار ايرانی ھاست و چند در صد آن کار نويسندگان خود ما؟  يکی از اعضای فاميل را ھم باخود ببريد، 

  ! زيرا در برابر اعضای فاميل گفتن خالف واقعيت، به نظر من، سخت است

  :بير تان از اين عبارتجواب تعه ـ   ب

. وجود آورده اند مراجعه نکنيم، معنی آن ھا را فھميده نميتوانيمه تا وقتيکه به ھمين فرھنگ ھائی که ايرانيان ب"

کرديم و امروز به  در سابق به لغت نامه ھائی که توسط فارسی زبانان ھندی تأليف و تدوين می شد مراجعه می

ه اگر به دستور ھای زبان که ما تأليف و تدوين کرده ايم نگاه کنيم شايد با ھمينگون. ھمين فرھنگ ھای ايرانی

وجود آمده و کار ھائی که ايرانی ھا در اين زمينه نموده اند بتوانيم ه مقايسه با دستور ھائی زبان که در ايران ب

ار فرھنگ ھای اروپائی ھمينطور در گسترۀ ترجمه آثار گران ب. بگوئيم که ما ھيچ کاری در اين عرصه نکرده ايم

ويل و آريل دورانت، که " تاريخ تمدن " توانيم از اھميت ترجمه سيزده يا چھارده جلدی  کدام يک از ما می... و 

 بزرگترين و مھمترين کار  اگر ھمۀ آن ھا در کنار ھم قرار گيرند درازی آن به يک متر ميرسد، چشم بپوشيم؟

 ١٣۴١بود که در سال، اگر فراموش نکرده باشم، "  دايرة المعارف آريانا "فرھنگی ما افغان ھا تأليف و تدوين 

ً قطور، و متباقی " ا " و " آ " در شش جلد که حروف . در شش جلد تکميل شد ً چھار جلد نسبتا آن در تقريبا

و بيست و پنج يا بيست و شش حرف آن در چيزی کمتر از سه جلد که قطر مجموع اين سه جلد برابر به قطر د

دليل اينکه بيشتر از سه جلد اول آن حاوی دو حرف و کمتر از سه جلد . جلد اول و دوم نميشد، تأليف شده بود

نازک اخير حاوی بيشتر از بيست و چھار حرف بود چيز ديگری نمی تواند باشد غير از بی حوصله شدن کانونی 

 ھمراه با يک ٣*، "علی اکبر دھخدا"نام ه ی بکه متشکل از ده ھا عضو بود؛ در حالی که حاصل کار يک نفر ايران

جلد مقدمه، فرھنگ يا لغت نامه ای است دارای پانزده جلد که از نظر کميت بيشتر از بيست تا سی برابر کاری 

است که جمع کثيری از انديشمندان، استادان، ادبا، نويسندگان و افراد مسلکی ما برای تأليف دايرة المعارف 

قرار نوشته ھا اين مرد به تنھائی بيشتر از سی سال کار !  تفاوت کيفی آن فعالً چيزی نمی گويماز! مذکور نمودند

 خود را !"وجود آورد؛ تازه، نوشتن اين فرھنگ تنھا کاری نيست که او کرده استه کرد تا چنين گنجينه ای را ب

 در غير آن به جای ميدان دادن به پندار !ناچار به گفتن اين برداشت می يابم که با تأسف شما جويندۀ حقيقت نيستيد

به کتابخانۀ خود يا به : کنم بازھم از شما ھمان تقاضای باال را می! کرديد ھا، نظری به واقعيت ھا معطوف می
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کتابخانۀ يکی دو تا از دوستان تان مراجعه کنيد و ببينيد که فرھنگ ھای لغت و دستور ھای مختلف زبان و کتاب 

به نقل ! انۀ شما و کتابخانه ھای دوستان تان موجود است، بيشتر در کجا تأليف و تدوين شده اندکه در کتابخ ھائی

کنيد بنگريد و بگوئيد که شما آن ھا را از کدام کتاب  که شما و دوستان تان گاھی از انديشمندان جھان می قول ھائی

کر ھمه اھل نوشته و کتاب و مطالعه ھستند، خواھم تنھا قناعت اعضای فاميل خود را که ش من می! کنيد ھا نقل می

ضرورتی نيست که به قناعت من و به قناعت ديگر کسانی که اھل قلم و انديشه و . به نمايندگی از من، فراھم کنيد

  ! کتاب ھستند، بپردازيد

ف را در اختيار ھمچنين يک بار به دايرة المعارف آريانا نظر کنيد، يا از يکی از دوستان تان که اين دايرة المعار

  ! داشته باشد، بپرسيد و ببينيد که من راست می گويم يا دروغ

ھشتاد . به نام ھای آن ھا نظری بيفکنيد. شما مينويسيد که نويسندگان دايرة المعارف آريانا مردمان محرومی بوده اند

 بزرگ و ماندگارش دولت شما فکر ميکنيد که دھخدا را در تدوين آن اثری!! در صد آنھا از خواص جامعه بودند

  ايران کمک نموده است؟ 

حقيقت اين است که در کشور ما تا چند سال اخيرعالقه ای که بتوان به آن دل خوش کرد، به استثنای چند تن، در 

و اين واقعيت ھر چند درد آور و ملول کنند، بھتر است . امور فرھنگی ـ تاريخی ـ ادبی ـ علمی وجود نداشته است

  . ردن حقايق سودی به حال ما نداردک پنھان و توجيه و تحريف .فته شودگ

ھدف من از يادآوری آنچه در ايران بيشتر صورت گرفته و در کشور ما کمتر، نه تحقير مردم، و نه کم زدن خود، 

م که  انجا به نظر من انسان ھا، برای تثبيت مقدار و ارزشگذاری کار ھائی. يا به اصالح شما، خودکم بينی است

خصوص با کار ھای انجام داده شدۀ ه  ديگران، بۀداده است مجبور است کار ھای خود را با کار ھای انجام شد

   ."اضدادش شناخته می شود به ھر چيزی:" گويند می. ھمسايگان ھمزبان خويش مقايسه کند

کنم و به زحمات  ين میمن کارھای خوب و ارزشمند وطنداران بااستعداد و پرکار و قابل قدر خود را ھميشه تحس

کنم، چنانچه در نوشته ای که شما آنرا نقد کرده  گذارم و از کار ھای شان احساس لذت و غرور می شان ارج می

ايد از آقای حسينی با مسرت و احترام الزم ياد شده است و از اقبال بی مانندی که از کتاب ھای شان در سراسر 

من در آن مقاله ای که شما آن را نقد نموده ايد، نوشته ام که ما ملت و . جھان شده است، عاشقانه تمجيد کرده ام

اما تنبل و بی عالقه ـ به استثنای چند تا ـ  به زندگی و تغيير و باال رفتن  مردم بی استعداد و ناتوانی نيستيم،

  !ھستيم

 صريح من از تنبلی و از کم که لحن تند و ايراد شما بگويم، و آن اينه خواھم يک چيز بسيار مھم را ب میـ  ٣

کاريھا و بی عالقگی ھای ما به تغيير در سال ھای پيشين، با مقايسه با کار ھای فرھنگی و عالقۀ ديگران به دانش 

من ھميشه به . و علم و آموختن و آفريدن، از ھر کشوری که ھستند، از سر دلسوزی به اين خاک و اين ملت است

که با گفتن  آن" واھم گفت، گاھی ھم بسيار تلخ، زيرا به اين سخن باور دارم که جد سخن گفته ام و به جد سخن خ

  "!حقايق ميگرياندت دوست تو است، نه آنکه با کتمان حقيقت ميخنداندت

 که حرف ھای شان از زبان شما جاری می خواھم به شما، و از طريق شما به آن ھائی يک چيز ديگری را ھم می

که در خدمت بدخواھان اين خاک  گاه به جمع بدخواھان خاک خود يا به جمع آنانی من ھيچشود، اطمينان بدھم، که 

 کسی از زبان من جاری خواھد شد و نه قلمم برای ديگری غير ھمينطور نه حرف. رار نخواھم گرفتقرار دارند، ق

شود، حاصل فکر و  یھرحرفی که از دھن من  بيرون م. کار خواھد افتاده از مردم کشورم و غير از واقعيت ب

  .خواست خود من است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

خالق  چنين بحث ھا و جدل ھا . ، به اصطالح شما، من نيستم"دانشگاه"و " پوھنتون"خالق بحث و جدل مضحکۀ ـ ۴

و پيش پای بين شصت سال پيش کشور بودند " بزن و برو"ر مستقيم، زمامداران به اصطالح در واقع، مستقيم يا غي

يرملی يک عده انسان ھای بی عقل و عقده ای حمايت کردند، و با اين کار شان شری را که از کارھای ناروا وغ

آفريدند که تا امروز دامن ما را گرفته است و معلوم نيست که چه وقت اين شر و اين فتنه گريبان ما را رھا خواھد 

  کرد؟ 

اگر . مورد از دھه ھا جريان داردنوشتۀ من دراين خصوص يکی دو ماه قبل به نشر رسيده است، ولی بحث در اين 

درست ديده شود، خود افغان ـ جرمن ھم با طرح چنين مسائلی ـ برای گرم ساختن بازار پورتال ـ يکی از آتش 

  "!!جواب ابله خاموشی است"مگر نشنيده ايد که .  معرکه استبياران اين

ز ذکر آن گريزی نمانده بود، چند مطلب را من در آن نوشته منحيث وظيفه و برای بيان حقايقی که با تأسف ديگر ا

  :توضيح و نقد کردم

  .ـ تعداد زياد از اعضای کميسيون، مردمان دور انديش و وطن خواه نبودند

  .ـ آنھا با اين کار شان تخم نفاق و بدبينی را بين مردم کاشتند

 که چنين کلمات را بيگانه می آنانی. تندـ کلمات دانشگاه و دانشکده و امثالھم که ريشه در زبان ما دارند، بيگانه نيس

آنگونه که يکی ... کلمات فروردين و ارديبھشت و . (زنند خوانند به موجوديت و اصالت زبان خود شان صدمه می

را کلمات ايرانی خوانده اند، در اصل کلمات ايرانی   نظر خواھی در افغان ـ جرمن آنۀاز نظردھندگان دريچ

دنيا آمده و بلخ مربوط به ما ه اگر زرتشت در بلخ ب. ط به زبان اوستا و زبان زرتشت، استاين کلمات مربو. نيستند

ه با تأسف ما ھا از يک طرف عقل خود را ب! تواند از ما باشد؟ بوده و مربوط به ما است، چگونه زبان وی نمی

انسان ھا را کم و عقل شان تعصب زياد ديد .  تعصب ھستيمو از طرف ديگر اسير پنجۀ قوی ديوکار نمی اندازيم 

  .کند را زائل می

ايرانی ھا تنھا کاری که کردند اين کلمات و صد ھا کلمۀ ديگر را که مربوط به زبان اوستائی بود از طريق زبان 

ی که از نظر زمانی در ميان زبان فارسی باستان و فارسی دری و پھلوی اشکانی و پارتی ـ فارسيفارسی باستان 

  .  ـ دو باره زنده کردندرواج داشته است

که اين قبيله  مانند زرتشت و زبان وی، فارس و فارسی، اگر قبيلۀ فارس که بعداً قسمتی از خاک کشور ايالم، جائی

تواند از اصل  در آنجا به اجازۀ حکومت ايالم با قبول پرداخت باج ساکن شد، ازجای ديگری به آنجا آمده باشد، می

را، چون به  صفحۀ دقيق آن. ی داکتر بھزاد مراجعه کنيد" آرياھا و ناآرياھا"د به کتاب شد؟ در اين مورخود جدا با

  .خاطرم نيست،  نتوانستم بنويسم

خصوص روشنفکران کذائی ما در ه بدی کار بعضی از مؤرخين، و برخی از نويسندگان ايرانی و غير ايرانی، ب

که برای  نويسند که به نفع خود شان باشد، درحالی از جائی میاين است که اينھا، برای جعل تاريخ، تاريخ را غالباً 

  . وليت نوشتؤد از ابتدای وجود آن با دقت و مسآموختن و بيان درست تاريخ، تاريخ را باي

 دانم شما چطور می نمی. ( ـ کار داد و ستد زبانی بايد از طريق داد و ستد آزادانۀ مردم و بدون اجبار صورت گيرد

 و پوھندوی و پوھنمل و مرستيال پوھنځیيژنتون و پوھنتون و  يافتن کلمات درملتون و روغتون و زتوانيد رسميت

دواخانه و شفاخانه و ) خودی(که قبالً اين ادارات و مناصب دارای نام ھای تاريخی ـ ملی  را، در حالی... و 

و " لی"و " تال "و " رسُ " اج يافتن کلمات بوده اند، داد و گرفت يا تبادل عادی زبان ھا بخوانيد؟ رو... زايشگاه و 

توان داد و ستد عادی  را از زبان ھندی می... يا چوته و چت و بيتک و گادی و چاپی و روپيه و ...  و " انتره"
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زيرا در ترويج اين کلمات ھيچ مقامی رسمی، نه مستقيم و نه غير . ی ناميد، نه رواج دادن آن کلمات رائزبانی توده 

اران کشور و از طريق کانون که معمول شدن آن کلمات به دستور سردمد در حالی. دست نداشته استمستقيم، 

  . ی که مورد حمايت نظام بود، صورت گرفته بودرسمي

) نامھای(وجود آمده، وطيفه بگيرد که کلمات ه به نظر من اين دور از انصاف است که کانونی که از طرف دولت ب

رايج و رسمی کشور را از روی ادارات و مناصب و فروشگاه ھا بردارد و کلماتی را تاريخی يکی از زبان ھای 

و بی انصافانه تر . از زبان ديگری؛ خواه از يکی از زبان ھای خود يا يکی از زبان ھای بيگانه، روی آن بگذارد

نۀ مردم تد عادی و داوطلباکه ما اين کار را نه تنھا نادرست نخوانيم، بلکه، برای خوشی چند تن آن را داد و س آن

  !رآن سکوت کنيم و نام خود را ھم بگذاريم روشنفکر و حقبينببناميم، يا اصالً در برا

 ايجاد وحدت ميان مردم از طريق احترام به داشته ھا و حقوق ھمديگر بيشتر و بھتر فراھم می شود، تا ۀـ زمين

 جداگانه ای نوشته شد که در اينجا غرض مطالعۀ خوانندگان داليل اين مدعا بعداً در مقالۀ. کاربرد زور از باال ھا

  :شود عزيز ارائه می

  وحدت ملی چگونه بدست می آيد؟" 

خواھند، آنگونه که خود اين مطلب را تلويحاً در  آنانيکه با برجسته ساختن يک زبان در يک کشور چند زبانه می

 کنند، بايد بدانند که در دنيائی که ما امروز زندگی میدارند، به وحدت ملی دست پيدا  نوشته ھای شان ابراز می

کنيم و با توجه به حقايق غير قابل انکار و اغماض، يعنی وجود اقوام، خرده فرھنگ ھا و زبان ھای مختلف در 

چنين امری در زمان ھای گذشته، آنگاھی که حق و حقوق مردم را شاھان . يک کشور، چنين کاری ممکن نيست

کردند، ممکن بود، ولی امروز که مشکالت و مسائل در روشنی تعابيری  دست جبار تعيين میه ر بپرزور و شمشي

گردد، رسيدن به  مانند حقوق بشر و عدالت اجتماعی و آزادی و برابری ميان باشندگان يک کشور حل و فصل می

  . اين گونه آرزو ھا از طريق زور شاھان يا حکومت ھای تحميلگر ديگر غيرعملی است

تواند مؤلفه ھای اصلی و اساسی وحدت ملی در يک کشور چند  در عصر ما به نظر من تنھا و تنھا دو چيز می

يکی از اين دو چيز سرزمينی است که مردم در آن زندگی می کنند و ديگر وجود عدالت . قومی و چند زبانی باشد

 . ميان تمام اقوام

. تاريخ و فرھنگ را برای وحدت يک ملت ضروری پنداشته اندجامعه شناسان مؤلفه ھای زيادی مانند زبان و 

شکی نيست که مردمانی که به يک زبان تکلم می کنند و دارای عرف و عادات و رسم و رواج ھای مشابه و 

ريشه و تاريخ واحدی ھستند، نسبت به مردمانی که مشترکات شان باھم کمتر است، بيشتر متشکل ھستند، ولی 

 راکاتی وجود ندارد يا کمتر وجود دارد، چه؟آنجا که چنين اشت

بر سر عامل اول، يعنی بر سر افغانستان به عنوان محور اصلی و اساسی وحدت ملی فکر نکنم که ھيچ قومی 

ما ھمه افغان . بر سر اين محور به عنوان محور اساسی و اصلی ھمۀ ما ھمنظر ھستيم. اختالف داشته باشد

شود، تا  نبود وحدت ملی، اگر گاه گاه از اين زبان يا آن قلم چيزی شنيده می. ھستيم و افغانستان خانۀ ماست

مشکل .  ما بر سر افغان بودن توافق نداشته باشيم٩،٩٩%که من متوجه شده ام، در اين نيست که اکثريت  جائی

ورد توأم با احترام ما در واقع اين است که در کشور ما با اقوام و با داشته ھای زبانی، فرھنگی و قومی شان برخ

 ھمۀ ماست، ۀآره، افغانستان خان: گويند که شکايت دارند، می آنانی! گيرد و برابر صورت نگرفته و صورت نمی

اما در اين خانه حقوق ھمه آنگونه که بايد مراعات و احترام می شد، يا احترام شود، درعمل مراعات و احترام 

  . ام نشود و عدالت وجود نداشته باشد بحث وحدت بحث بيھودۀ استکه حق و حقوق ھمه احتر نشده است؛ و جائی
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 سی شمسی در کشور و ۀ کميسيون منتخب در دھۀوسيله شمار پشتو در زبان فارسی دری ب تحميل کلمات بی

شفاخانه کلمۀ فارسی ! بود؛ و نه ھسته دفاع از آن کار مقرون با احترام به داشته ھای فارسی زبانان کشور ن

جای آن کلمۀ روغتون را ه بود که آن را به بھانۀ تھاجم فرھنگی ايرانيان از زبان فارسی دری حذف و بايران ن

کلمات فارسی دريی که در زبان پشتو راه . ھمچنين کلمات زايشگاه و دواخانه و غيره و غيره. رسميت بخشيدند

رض سال ھا امتزاج اين دو قوم باھم ـ در پيدا کرده اند يا کلمات پشتوی پذيرفته شده در زبان فارسی دری ـ در ع

خودی و بدون اجبار ه شکل خود به نتيجۀ تماس عادی و روزانۀ دو جانبۀ فارسی زبانان و پشتو زبانان باھم و ب

ی که بنابر پيشنھاد کميسيون ياد شده، به تأسی از تمايالت ئدرھم آميخته اند، ولی کلمات پشتودر اين زبانھا 

اين نوع . جای کلمات فارسی دری رواج داده شد، داد و ستد عادی ميان زبان ھا نبوده دولت، بمقامات بلند رتبۀ 

 چنين تالش ھائی ميان مردم ايجاد بی اعتمادی و خصومت می. تشبثات و اقدامات قوام بخش وحدت ملی نيستند

ً درشت فعلی نتيجۀ ھمين تالش ھای اشتباه آميز می گفته پيداست که وجود بی و نا. باشد کند ـ بحث ھای بعضا

اعتمادی و خصومت ميان مردم يک کشور بھترين راه برای نفوذ بيگانه ھا در آنکشور است؛ بيگانه ھائی که 

وجود آمدن درز ھای قومی ـ زبانی ـ دينی ـ مذھبی ـ ھويتی ـ و ه برای نفوذ و تضعيف بيشتر يک کشور منتظر ب

 ديده شود، اين ما ھستيم که نافھميده زمينۀ نفوذ و تھاجم ھای اگر نيک. فکری در ميان مردم آن کشورھستند

  ! کنيم گوناگون کشور ھای بيگانه در خاک خود را مھيا می

آنچه سبب استحکام وحدت ملی در يک کشور چند قومه و چند زبانه ای که حال به حقوق خويش، برمبنای تعابير 

باشد، تطبيق عدالت و شناخت حقوق ھمه در  ست، میجديد، يعنی آزادی و برابری و دموکراسی آشنا شده ا

جامعه است؛ نه تحميل يک شخص يا يک فرھنگ يا خرده فرھنگ و زبان بر شخص و فرھنگ و خرده فرھنگ و 

  . زبان ھای ديگر

م قوم و خويش و ناه خواھش من از آنانی که مصرانه، ولی بيمورد از اقدامات نادرست دولت ھای گذشته ب

خاطر ايجاد تفاھم و صميميت بيشتر ميان ه کنند، اين است که ب دفاع می) به معنی عاميانۀ آن(طن ھمزبان و ھمو

مردم و استحکام وحدت ملی و حفظ استقالل کشور کار ھای غلطی را که در گذشته از طرف اشخاص و دولت ھا 

شور ھستند و خواھان وحدت صورت گرفته است، اگر واقعاً و جداً خواھان رفع تخاصمات و تخالفات موجود در ک

  . اولين قدم در اين جھت، تقبيح کنندۀباشند، به مثاب ملی در کشور می

اگر عالقه به وحدت . وجود می آورد، نه دوستی و وحدته تالش برای حذف فزيکی يا فرھنگی ديگران دشمنی ب

  ! ت را پيشه کنيدديگر را مراعات نموده عدال ديگر احترام بگذاريد و حقوق يک ملت داريد، به يک

 بيگانه را به ۀخواھش ديگر من از آنانی است که بی دليل و بدون سنجش کلمات نامأنوس و کج و کلنج و بی ريش

خصوص صاحبان تلويزيون ھا، سايت ھا، روزنامه ھا و مجالت بايد در حد ه اين ھا، ب. دھند زبان خود راه می

دور از مفھوم ھستند در تلويزيون ھا، سايت ھا، روزنامه ھا و امکان بکوشند تا کلماتی که ناباب و نازيبا و 

  . مجالت شان به نشر نرسد

ه اصطالح کج و کلنج شايد در لغت نامه ھا وجود نداشته باشد، اما در زبان عاميانۀ مردم ما اين اصطالح زياد ب

ھای ايرانی ماست که غالب کنم، منظورم لغت نامه ھای ھمسايه  وقتی از لغت نامه ھا صحبت می!! رود کار می

ما ھا باوجود اين که تحمل ديدن آن ھا را نداريم، در مواقع ضرورت تنھا و تنھا بدان ھا مراجعه کرده حل مشکل 

شود، يا   جامع فارسی دريی که در افغانستان صحبت میۀبديھی است که اگر ما به تدوين يک لغت نام. کنيم می

 کشور می پرداختيم، معنی اين اصطالح و معنی اصطالحات عاميانۀ ديگر به تدوين فرھنگ اصطالحات موجود در
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زور ده ميان ه او بيادر جای ده کجاست که خوده ب: زور در ميان مردم جا کردنه خود را ب" ( تخته کردن"مانند 

 ھا پيدا را ميتوانستيم در آن...) و . بترقی، ھميالی يک غوری برنجه تخته کردی: خوردن.  کنی مردم تخته می

   !! "اول بايد از لت و پار کردن و يخن دريدن يکديگر خالص شويم! اما ما کجا و اين کار ھا کجا؟. کنيم

آيا باوجود اين نوشته و اين رھنمود و اين اميدواری، انتقاد از اين حقير درگاه، به بی توجھی به وحدت ملی، 

بيداری مردم و توجه به خاک و ملت، ۀ متداوم در زمينموردی دارد؟ يا باوجود اين ھمه تالش ھای بی شائبه و 

موردی وجود دارد که مرا متھم به خوش رقصی به بيگانگان کنند؛ يا بمن اتھام ببندند که من به موجی که در صدد 

  برھم زدن وحدت ملی به دستور بيگانگان ھستند، پيوسته ام؟

 فضای آرام دور از جنگ، بدون خصومت، اعم از تمام اين کلمات را ديروزی ھا در"ـ من با اين گفتۀ شما که ۵

قطعاً موافق نيستم، زيرا اوالً  ." بودند  مشخصۀ ھويت ملی عليه ايرانيان مغرض پذيرفته   اقوام افغانستان برای تثبيت

 حرف گيريم ـ و چرا؟ ـ که برخی از ما ھا آن را ناديده می اين. بحث در اين زمينه از ھمان آغاز وجود داشته است

  !ديگری است

فرض ـ وجود نداشته، دليل نمی شود که بحث در آن مورد ھيچ گاھی وجود نداشته ه ثانياً اگر بحث در آن زمان ـ ب

شد،  در اتحاد جماھير شوروی در زمان سلطۀ ديکتاتوران مختلف خيلی حرف ھا وجود داشت که صحبت نمی! باشد

ود روسيه مواردی متعددی مورد بحث و فحث و انتقاد و مذمت ولی امروز در ھر گوشه و کنار جھان به شمول خ

سخت گيری آن دوران فرمانفرمايان کشور ما را ھيچ يک ـ به غير از سبکباران و آسوده خياالن ـ . گيرد قرار می

 ثالثاً وای به حال کشور و ملتی که تنھا صد ـ دوصد کلمه ھويت ملی اش را مشخص می!  تواند منکر گردد نمی

  !!کند

که بدون شک يکی از روشنفکران با شھامت افغان می باشند و حساب " سيدھاشم سديد"جناب آقای " : ـ ميفرمائيد۶

شان از ديگران جداست با پيوستن به اين بحث ھای بناحق، متاسفانه کارشان بجای کشيده است که نمونه آن در آخر 

  . خارج از انتظار بود نقل قول باال واقعا

که من باز ھم بدان اشاره خواھم کرد،عدالت را "؟تا کی بايد بی خريطه فير کرد  "شته يی تحت عنوانايشان در نو

درين باره فقط از ھمان زاويه درموجوديت چند کلمه می بينند بدون آنکه مدارای اجتماعی را در زمينه زبان از 

توقع جامعه از روشنفکران آگاه وبا در حاليکه   .طرف يک بخش بزرگ ملت افغانستان کوچکترين نظری بياندازند

درد اين است که باديد فراخ ھمه جانبه به قضايا برخورد نمايند وبر اساس عدالت اجتماعی، وحدت ملی را سبب 

  .شوند

در شرايطی کنونی بجای چنين مطالب بيمورد چرا نويسندگان، ديگران را ھدايت نمی کنند که دوستان بياييد نواميس 

  ."ن ما را از تجاوز بيگانگان حفظ کنيمسرزمي

  :عرض شود که

من . له را به مانند شما ناحق بخوانمأشود که من اين مس ـ ھمان شھامتی که شما از آن ياد نموده ايد، مانع از آن می

ن موضوع تحميل چندين کلمه از يک زبا.  اجرای عدالت در کشور را تنھا مربوط به رد و قبول چند کلمه نمی بينم

اگر به نوشته ای که شما آن را نقد کرده ايد و نوشته ای که در باال . عنوان مثال ياد شده استه به زبان ديگر فقط ب

به يکديگر " : توجه کنيد. نقل شده است توجه نموده باشيد من از کلمۀ حقوق مردم يا حقوق ديگران ياد نموده ام

شايد بيمورد باشد، اگر به شما گفته !"  عدالت را پيشه کنيداحترام بگذاريد و حقوق يکديگر را مراعات نموده

  !!  دھد و در بر گيرنده خيلی از حق ھا است شود که حقوق جمع حق معنی می
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عنوان يگانه ه ـ اگر يکبار ديگر به نوشته ھای من کوتاه نظری بيفکنيد، خواھيد ديد که من ھميشه بر وحدت ملت ب

  ! در واقع تنھا دغدغۀ من بيداری و وحدت ملت است. کشور تأکيد داشته اممنبع قدرت و قوت و توان ملت و 

ی که بر اين يا آن رفته است، راجع به ئـ نظر من خالف ديگران اين نيست که  راجع به گذشته ھای تار و ستم ھا

من ه ه اند، بی که  شاھان بر مردم و قومی بر قوم ديگری روا داشتئ وعيب ھا، و راجع به بی عدالتی ھاھاکمبود

 درد ھا در سينه ھا مبحوس گردند وھزاران سخن ناگفته ۀچه گفتن ھا و به تنبلی ھای ما، صحبت نشود و ھم

زور شکنجه و زندان و برچه مردم را به خموشی وادار کنيم، بلکه ه مسکوت بمانند، يا بازدن به دھن اين و آن ويا ب

ند و تحمل مثبت ـ نه تحمل منفی ـ برای آيندۀ بھتر مردم و کشور، پيشنھاد من اينست که با سينۀ فراخ و حوصلۀ بل

الم و مؤرخ و دانشمند و نام عه جای دفاع از ناحق و بيدادھا، به و شما ھم ب.  بزند،بگذاريم ھرکسی ھرحرفی دارد

وده اند که کار خالف نم ، به آنانی!)بينم متأسفانه من در فکر شما روشنی کمتر و تاريکی بيشتر می(روشنفکر

بفھمانيد که خير ملت و وطن در اين است که اگر گناھی از يکی سر زده است آن را بپذيريد و در جبران آن 

  . عالوه بر اين بکوشند تا برای ايجاد فضای اعتماد و يک رنگی به حق و حقوق يک ديگر احترام بگذارد. بکوشد

را ھم پيشنھاد  راز اين آرزومندی قلبی راه عملی آنزنند، ولی من ضمن اب ـ ديگران تنھا از وحدت ملی حرف می

گردد، نه از راه تحريف واقعيت ھا،  از اين راه حفظ می تنھا) اين عبارت از شماست( شيرازۀ وحدت ملی.  می کنم

   ".خواھيم ما وحدت ملت را می"و با شعار دادن خشک و خالی 

عليه انواع . گاه، سکوت نکرده ام وزی به کشور، ھيچزنيد؟ من در مورد ھيچ تجا ـ شما از کدام تجاوز حرف می

مداخالت ايران به کشور ما، عليه ادعا ھای بی پايه عظمت طلبان افراطی ايرانی وعليه باورھای سخيف، بی پايه و 

 برخی از شيونيست ھای ۀوسيله بی معنای از خود خواندن سرزمين و مفاخر علمی ـ ادبی ـ فرھنگی ديگران که ب

شود، در حد توان و امکان، نوشته ام؛ و اگر موقع مساعد شود بازھم  يرانی به شکل مستمر شنيده میمسخرۀ ا

ھمينطور عليه تجاوز و تھاجم شوروی وقت به کشور ما و مداخالت روسھا در حال حاضر و . خواھم نوشت

 شی ھای برخی از افغانانو وطن فرومداخالت گوناگون و شرم آور پاکستان در امور داخلی افغانستان و جنايات 

 نه تنھا اين، که حضور نيروھای خارجی را در حال حاضر نيز  تجاوز به خاک افغانستان می. وابسته به بيگانگان

دانند، که از آن دفاع  که برخی ھا موجوديت فعلی نيروھای خارجی در خاک ما را نه تنھا تجاوز نمی دانم، در حالی

ـ، ولی " روشن شده است آئينۀ ما به نور عشق" م نوشته ام ـ مراجعه کنيد به مقالۀ من در اين مورد ھ! کنند ھم می

روز يک روی دارند و روز ديگر  برخی از منابع و برخی از اشخاص فرصت طلب و معامله گر، کسانی که يک

د که نوشتن، داني می. که در روزی بر روی شان بسته نشود، آن مقاالت را نشر نکردند روی ديگری، از ترس اين

  ! ھم از لحاظ نداشتن وقت و ھم از لحاظ بعضی معاذير صحی، چقدر برای من سخت شده است؟ باوجود اين نوشتم

زنيد؟ آيا ناموس و سرزمين ما تنھا پامال چکمه ھای روس ھا و پاکستانی ھا و اعراب  ـ از کدام ناموس حرف می

برای بعضی ھا ھمان يک لقمه نان چرب و نرم ـ غرب ھم و ايرانی ھا شده است؟ چه بگويم که پول سرشار ـ و 

  !!زند کند و ھم بر زبان ھا مھر می چشم ھا را کور می

اين دوست ارجمند که من شخصاً  احترام عميق به ايشان دارم با چنين کلمات مطنطن و :"ـ  در برابر اين اتھام تان٧

گيرد و ملت ما را گدای در يک نظام فرھنگی جعلی احساساتی تمام سير حرکت تاريخ يک قرن ما را ناديده می 

چنانکه نويسنده . نشان می دھد که در ھمان کشور نيز به اندازه اين جمالت ،ايرانزدگی در ھمه حلول نکرده است

  :اما خيلی دير. متوجه اين امر می شود وبالفاصله برای رفع نقصان گام پيش می نھد  خود محترم
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، ناگزيرم بگويم که چنين ""!من به دفاع از ايرانيان برخاسته ام يا من ايرانی زده شده اماميد است فکر نکنيد که "

اميدواری ھا را من، نه فقط در ھمين مورد خاص، بلکه ھمواره در موارد گوناگون، شايد در ھر يک از نوشته 

که گاھی با صراحت کامل و با چرا؟ چون ميدانم که برخی از خوانندگان نوشته ھای من، . ھايم، تکرار نموده باشم

جديت تمام و بعضاً با تندترين لحن به ھدف آموزندگی و بازکردن چشم و گوش مردم غنوده در بستر گرم بی تفاوتی 

ً ھميشه بر کمبود ھا نوشته می شوند و فکر   ما اشاره دارد، از طرح چنين واقعيت ھا شوکه میھایشوند و تقريبا

  .  ی يا وطن پرستی مرتد شده امکنند که من از لحاظ سياس می

دانستم که برخی از کسانی که چنين نوشته ھای من خوش شان نمی آيد و لحن تند و افشاگرانۀ من  دانم و می من می

به خيانت و  به ذوق و مشرب شان برابر نيست، ھمانگونه که منتقد مخاطب من مرا متھم به ايرانزدگی کرده است،

که  نوشتن آن مطلب به ھمين دليل بود که به چنين افرادی به گونۀ تلويحی ـ قبل از اين. دکنن متھمم می... جنايت و 

 گذرد و شما چگونه فکر می من ميدانم در ذھن پاک يا ناپاک شما چه می: " آن ھا آن را ياد کنند ـ  گفته باشم که

  !" کنيد

يا شايد گوش ھا از حرفھای !  استشايد فھم بلند مطالب حتی برای يک تعداد مدعيان روشنفکری ھم مشکل

غرضمندانه آنچنان پر شده اند، يا عقده ھای خود کم بينی در برابر فرھيختگی فرھيختگان چنان به کينه ھای 

برطرف ناشدنی تبديل گرديده اند، يا تعصب بيش از حد در يک زمينۀ خاصی چنان عقل ھا را از بين برده است، 

  .وار شده استکه فھم رسا ترين زبان ھا ھم دش

ـ در رابطه به آثار مبتذل در ايران، يا جا ھای ديگر، بايد گفت که به ھر جای دنيا که برويد و بنگريد، خواھيد ديد ٨

اما آنچه قابل اھميت است، اين است که مردم، . که در آنجا ھا، ھم کار ھای خوب شده است و ھم کار ھای خراب

من نشان بدھيد که ماندگار شده باشد، يا ه شما يک اثر مبتذل را ب. کنند میھمه جا و ھميشه، کار ھای خوب را قدر 

يا کسانی، جز انسان ھای مبتذل، آن ھا را توصيف نموده برای نويسندگان شان کف ! دست آورده باشده جايزه ای ب

ه از خامه ای روسو وجود آمده باشد و چه آثار ارزشمند، ولی، چه از خامه ای سقراط تراوش نموده و ب! زده باشند

شوند، که به  که خوانده می ھم در دوران خود شان و ھم امروز، نه اين... و کانت و مارکس و وبر و ھابرماس و 

  .  شکلی، کم يا زياد، جزء يا پاره ای از دروس دانشگاه ھا در سراسر جھان ھم ھستند

بيگانگان، چه ايرانی و چه غير ايرانی، در شکايت من ھم ھمين است که ما کمتر ترويج دھندۀ ادبيات ارزشمند 

شما يک بار به دفتر جنرال قونسلگری افغانستان، يک دفتر دولتی، در بن، که دو روز .  کشور خود بوده و ھستيم

پيش و برای اولين بار، از قضاء، گذرم بدانجا افتاد، مراجعه کنيد و ببينيد که در الماری کوچک کتاب ھای اين 

  ! عنوان کتاب خوب وجود دارد؟قونسلگری چند 

ً ھيچ کدام کتابی که ارزش خواندن را ندارند، چند عنوان کتاب ايرانی، از جمله کتاب  افغانستان، " در ميان تقريبا

نوشتۀ چنگيزپھلوان، شخصی که نظريات مغرضانه و دشمنانۀ وی عليه کشور ما " عصر مجاھدين و برآمدن طالبان

که از يک شخص و از يک قوم معين در آن کتاب تعريف شده است، زينت  رای اينبه کسی پوشيده نيست، محض ب

  !!  دھندۀ آن الماری است

افغان ھا، ملتی که دو ابر قدرت را به زانو " درايفوس، کتاب" بازی شيطان" اين کتاب ھا، کتاب جایه چرا اين ھا ب

" بنيادھای علم سياست" ترھاپکرک، کتابنوشتۀ پي" بازی بزرگ"جنرال عزيز احمد عزيزی، کتاب " درآوردند

سيسرون، کتاب توطئۀ بزرگ اثر مايکل سيرز نويسندۀ خوب امريکائی، " ستون آھنين"عبدالرحمن عالم، کتاب 

! تعجبی نيستکنند؟  کتاب افغانستان در مسير تاريخ و صد ھا کتاب خوب ديگر را در آن الماری نگھداری نمی
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گويد اگر ما کتاب ھای مادر  کند و می ھای بازارقصه خوانی را توصيه میوقتی روشنفکر ما خواندن کتاب 

خوانديم، به اين روز نمی افتاديم، غير روشنفکر ما  را نمی... گورکی و خوشه ھای خشم و  پيرمرد و دريا و 

  !  بايد الماری ھای  دفاتر رسمی را با آشغال ھا تزئين کنند

مسؤول توريد ! شه ھای ايرانی ياد نموده ايد و ھم از فلم ھای مبتذل ايرانیشما در نوشتۀ تان از يک تعداد ھنرپي

. دانم که خيلی از فلم ھای ايرانی کاپی بودند گرفت؟ می اين فلم ھا کی بود؟ اين کار به اجازۀ کدام مقام صورت می

دراين مورد من کامالً . دانم که بيشتر از نود درصد فلم ھای شان فلم ھای بازاری و تجارتی  و بی کيفيت بود می

تی که أ ھي!کردند تی که بايد فلم ھا را سانسور میأ داشتيم، افغان فلمی داشتيم و ھيبا شما موافقم، اما ما دولتی

شما ھم بعضی از اين انسان ھا می ! نخبگان قلم و دانش و فرھنگ و مطبوعات کشور در آن عضويت داشتند

ال را از ؤکنيد، منی که با شما در اين خصوص موافقم، چرا اين س ز من میال را اؤکه اين س جای اينه ب. شناسيد

شد؟  در مجموع،  ه دليلی به اين گونه فلم ھا اجازۀ ورود و اجازه نمايش داده میچآن ھا نمی کنيد که به 

  .ھمانطوری که کسی در مورد  کتاب ھا و مجالت خارجی توجه نمی کرد، در زمينۀ فلم ھم بی توجه بودند

  :برگرديم بر سر بحث اصلی

 ی از دانشمندان و فيلسوفان مربوط به زمانھا و مکان ھای مختلف ديده میئدر نوشته ھای شما گاه گاه نقل قول ھا

نبرد " را يک بار در زندگی از چرا؟  چ. کنيد شود که شما با عالقۀ خاصی آن ھا را برای تأکيد نظر تان بيان می

 نکرده ايد؟ يا شعری از آن اشعار مخصوص عبيدزاکانی و ايرج مرزا  در يک اثر آدولف ھيتلر يک نقل قول" من

شود؟  چرا شما از من پرسيديد که آيا من فالن کتاب آرامش دوستدار را خوانده ام، و نپرسيديد  ارزشمند ديده نمی

رسند را خوانده ام   پ میکه در بازار قصه خوانی پشاور به چا محسن قرائتی يا کتاب ھائی" معاد"که آيا من کتاب 

  يا نه؟  

روزی در يکی از ميادين شھر با يکی از دوستان در حال . خواھم در ھمين رابطه يک قصه برای تان بکنم می

می دانيد که يک جوان " :ما نزديک شده بدون مقدمه و سالم وعليک گفته لمانی باصحبت بوديم که يک مرد مسن 

خواھد بدينوسيله و با  شد که او می از فحوای کالمش چنان فھميده می!"  است؟خارجی امروز بکس پولم را دزديده

من، به بسيارآھستگی و نرمی، از اين .  شمول شما ـ دزد ھستنده  خارجی ھا ـ بۀما بفمھاند که ھمه اين پيام ب

لمان در کشتارگاه ا  ميليون ھا انسان در ١٩۴۵ تا ١٩٣٩دانيد که از سال ھای  شما می: " پيرمرد بيچاره پرسيدم

حال به نظر شما من اجازه دارم : "گفتم!" بلی، ميدانم: "قتل رسيده اند؟ گفته ھای مختلف به وسيله رژيم ھيتلری ب

مردک سرش را پائين انداخت و بدون اين که يک " شمول شما، آدمکش و قاتل خطاب کنم؟ه لمانی ھا را، با ۀھم

ھمانند قضاوت اين " سطحی نگر" انسان ھای جاھل و عقده مند و قضاوت." (کلمۀ ديگر بگويد پی کارش رفت

  !!)پيرمرد مفلوک بيچاره است

به ھين دليل من عادت ندارم که ھمه چيز . ھمانگونه که گفته شد، حاصل کار ھيچ ملتی يک سره خوب و بد نيست

  شترمرغیداشت مرا ديد و برداشتھستند کسانی که چنين ديد و چنين بر! ھا را يا سياه سياه ببينم و يا سفيد سفيد

خواھند بگويند که  اينھا با تفکراتی که در برھه ای از زمان در قالب مشخصی ريخته شده است، می.  خوانند می

مثالً حاصل فکر و عمل شرق يا غرب يا اسالم و کمونيسم يا ايرانی و افغانی و امريکائی و روسی و چينی و عرب 

ی در غرب ظھور کردند، در مقابل آن اگر ھيتلری يا موسيلني! ين نيستکه چن در حالی! يکسره يا خوب ھستند، يا بد

ھمينگونه در ايران و پاکستان و ھند . دنيا گشودنده ھا دکارت ھا و ھگل ھا و مارکس ھای ھم در ھمين غرب ديده ب

  ...!و روسيه و چين و امريکا و 
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تصريح کرد که وجود فارسی در ايران را که با شيووينيزم فارس يکبار ديگر بايد :  در مورد اين نظر تان کهـ  ٩

پيوند خورده، نبايد با زبان پشتو  )در گذشته وامروز( رژيم ايران ۀو سياست ھای خرابکاران  ھای مسلط بر ايران 

عنوان صادر ه از طرف ديگردر مورد ايران ب .در پاکستان که در محکوميت و سرکوب قرار دارد، مقايسه نمود

 و جامعه پشتو زبان آن طرف خط که بيشتر وارد کننده ازين طرف است فرق بسيار فاحِش   کننده متفرعن زبانی

بايد بسيار متواضعانه عرض کنم که من از سياست ." وجود دارد که نظاره فرق آشکار آن احتياج به ذره بين ندارد

حال حاضر در آن طرف سرحدات ما، چه تثبيت درونی اين دو کشور و برخورد دولتھای آنھا با مردمانی که در 

  . کنند، حرفی نزده ام شده و چه تثبيت ناشده، زندگی می

سخن در آنجا که شما در عبارت باال بدان اشاره نموده ايد تنھا اين بود که به ھمه اقوام در کشور ما حق برابر داده 

دارم، نه از روی دشمنی با  از داشته و ابراز میابر" حق برابر برای ھمه " اين سخن را با توجه به شعار . شود

حق و داشته ھای ديگران است که سبب ه به نظر من احترام به حقوق و خواسته ھای ب!! اين قوم و دوستی با آن قوم

گردد، نه تحميل کردن ھا،  وجود آمدن يک ملت واحد و سعادتمند میه ايجاد صميميت و دوستی و در نھايت سبب ب

  .ميل کردن ھای بيجا و بيموردخصوص تحه ب

در رکاب ولی نعمت اش شاه محمود خان   )١(زمانيکه احمدعلی خان کھزاد " با بيان اين عبارت کهـ ١٠

 و    و لغات پشتو از ميان فارسی دری برداشته  قلمفرسايی داشت ھرگز پيشنھادی مبنی براينکه کلمات صدراعظم،

. نکه در آن زمان برايش صالحيت فراوانی درين عرصه داده شده بوديا حذف شود، ازجانب شان وجود نداشت با آ

 پيشنھاد    از طرف ديگر محمد گل خان مھمند که پشتو خواھی اش کامال عيان است نيز در رکاب ولی نعمت اش

ً می ، می."نکرد تا تمامی کلمات و لغات فارسی دری اززبان پشتو حذف و برداشته شود  خواھم بپرسم که حتما

د خان بدان اندازه وھيد بگوئيد که مردم در دوران صدارت ھاشم خان و دوران صدارت و رياست جمھوری داوخوا

آزادی و توان و صالحيت داشتند که خواست خود شان را خالف ميل و خواھش شاه و صدراعظمانش يا علی رغم 

کنيد، من  ند؟ اگر چنين فکر مید خان، ھمچنين شاه محمود خان، اجراء کنوخواست و ناخواست ھاشم خان و داو

  ! گويم اين ديد و اين آگاھی و قضاوت را برای تان تبريک می

 غير از فارس رابرای خود مجاز دانستند  از جانب ديگر دزدی آثار فرھنگی اقوام ":خاطر اين نظر تانه بـ  ١١

روزه ملکيت شخصی فارس ھا وبا پـُر رويی، تمام ھست وبود فرھنگی گذشتۀ منطقه را زيرنام جعلی ايران ام

دربرخی از آن نوشته ھا بحث ھای . از شما تقاضا دارم که به نوشته ھائی من در گذشته مراجعه کنيد." شمردند

سازد که خود  اين نوشته ھا به يقين شما را متقاعد به اين می. مفصلی در اين مواردی که ياد نموده ايد وجود دارند

  !!بيشتر از اين فکر نکنم در ھمين مورد چيزی برای گفتن الزم باشد." کنيد فير میبی خريطه " شما ھم  گاه گاه 

در کشور ما ھستند، بپرسيم که ...  کلماتی مانند دانشگاه و دانشکده و ۀدانم اگر از کسانی که مخالف استفاد نمیـ ١٢

و " سوگلی"توانيد کلمات  ونه میشما با اين تعصب شديد ـ حتی در برابر کلماتی که جزء زبان خود ما ھستند ـ چگ

بريد، چه  کار میه را که مختص زبان فارسی ايرانی ھستند، ب... پرروئی و" و " زالو" و " ترفند"و " بنجل"

برای ھر شخصيت باوجدان وبا تميز و وطندوست جای   "دانم  با توجه به عبارت خواھند گفت؟ گذشته از اين نمی

ن زبان شيرين دری مروج در افغانستان اين مگس ھا خيل خيل در پروازند تا اين مکث بسيار دارد که چرا ؟ برخوا

ً با زبان زدن ھا مگس "کی ھا را بايد " .ادبيات واال خلق نمود   آلوده وزبون سازند که نتوان با آن   زبان را واقعا

  خواند؟  " ھا
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ه و دوا و شفاء و  زايش و دانش و گاه و کاری که من کرده ام تنھا تأکيد بر دری بودن يا دری شدگی کلماتی خان

اين بيچاره خدا حتی . يکی از ھمين عالمه ھا در جائی نوشته بود که شالق لغت ايرانی است( کده و تابش و شالق 

که ديگران )  دانست که اين لغت از زبان عربی، مانند ھزار ھا لغت ديگر زبان غربی  به زبان ما آمده است نمی

  .دانند، بوده است نمیآن ھا را از ما 

خواھد ادبيات واال و خالق و پيراسته از آلودگی ھا يا آميختگی  به ھر حال توجه کنيد به اين جمالت کسی که می

  :خواند ھا بيافريند و ديگران را مگس می

  ... ھا به بيراھه بکشانيم و مشغول بسازيم و ترفندنبايد ذھن جوانان ونيروھای کارگذارش را با چنين ـ 

 ء اند تا آخرين قطره خون وطن را بمکند، افشا  وار برتن بيمار وطن چسپيدهزالوبياييد جنايتکاران جنگی را که ـ  

  ...نمائيم

، تمام ھست وبود فرھنگی گذشتۀ منطقه را زيرنام جعلی ايران امروزه ملکيت شخصی فارس ھا پـُر رويیوبا ـ  

  .شمردند

 ھمزيستی دری درزبان پشتو روی يک نيت خيرکه نشانۀ   ات فارسیدرزبان فارسی دری و موجوديت کلمـ  

  .)اين ترکيب ھم برای اولين بار در ايران صورت گرفته است... (برادرانۀ اقوام 

 طلبانه ھژمونیزبان شيوای دری ما را که ميراث فرھنگی بزرگ منطقه است مـُفت در پای اميال   ـ  ، برخالف 

لمه از زبان ھای اروپائی آمده و ايرانی ھا آنرا برای اولين بار در زبان فارسی رواج اين ک... (دشمنان می اندازند

جای بسا تعجب است که اين کلمه باوجودی که ھيچ سنخيت زبانی و تاريخی با زبان ما ندارد و ھمانطوری . دادند

انشکده و کنش و واکنش شان که گفته شد مروج آن ھم در زبان فارسی ھمان ايرانی ھائی ھستند که ما دانشگاه و د

شود و جا دارد، ولی خانه و  را قبول نداريم، در زبان و در بدرۀ لغات منتقد نوشتۀ من و يارانش ـ شايد ـ جاری می

توانيم  يا اينکه ترکيب ھمزيستی را می! دکار برده شونه از زبان ما نه بايد ب... شفاء و زايش و دوا و گاه و بيگاه و 

 چرا؟ چون غلطی از خدايان سرزده و بايد آن! توانيم از آن ھا بگيريم م، ولی ترکيب دانشکده را نمیاز آن ھا بگيري

  !)را به ھرشکلی که شده توجيه کرد

وبجای آن، ترويج لھجۀ ايرانی را منظور .  ارزان وارداتی در وطن ساقط شد    فلم بخاطر متاعدوبالژـ  کار 

.) کار رفته است حاصل فارسی سازی ھای ايرانی ھا استه نتقد نوشتۀ من ب مۀوسيله اين کلمه ھم که ب. (داشتند

  !! کند توجه کنيد که بعضی اوقات ضمير پنھان انسان ھا ھم چه کار ھائی که نمی

 زبان بنجلیمشت دشمن متوجه فارسی زبانان و بخصوص زبان دری حفظ شده ما از اصطالحات  ـ واضح است

  .مروج ايرانی ميباشد

 با اجرت گزاف موظف نمودند تا برايشان تاريخ جعل    ايران و يھودی ھای فارسپوشالیه فرمايش دولت ـ  بناب

  ...نمايند 

زيرا .  باعث نقصان رشد يادشده در افغانستان شده است  بی محتوی ايرانیاراجيفـ آنھا چرا نمی نويسند که ھمين 

  .ايجاد است گفته اند که احتياج مادر . ھر معلول از خود علتی دارد

  ... مغرضان می سازند تا   آنھا را راھی راه  ،نخبگانـ  دشمن با سؤ استفاده از خوش قلبی وسادگی اين 

می بينيد که ... ( ھای غيرفارسی زيرين نيز آشتی ناپذير باشدواژهـ  اگر چنين نيست، چرا نميخواھد يا نميتواند با 

 ميبرند؟  به نوشته ھای شان نگاھی بيفکنيد و ببينيد که در برابر کاره را ب" واژه"منتقد من چگونه بی خيال لفظ 

  !) کنند برند، چه محشری بر را برپا می کار میه ديگرانی که اين کلمه را آگاھانه يا ناآگاھانه ب
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   .را نيافتم  آن، آن نوشتهۀرا که من در نوشته شان خواندم، ولی با مرور  دو بار" سوگلی"ـ و باالخزه کلمۀ  

  !!کنم از نقل بيشتر چنين کلمات در اينجا صرف نظر می" مشت نمونۀ خروار: " به مصداق گفتۀ 

خود شده اند و   عيوب  اين ھر دو جمع بی خبر بايد متوجه باشند که ايرانی ھا خود متوجه:"جواب اين جملۀه ـ ب١٣

کشورما    ھمچنانحتی در عرصه داستان نويسی به عقب ماندن خود از نويسندگان کشور ھای ديگر و

 خوانديد، متوجه می درستی میه بايد بگويم که اگر شما نوشتۀ مرا که نقد کرده ايد، ب." اعتراف دارند افغانستان

اگر آن نوشته ! ميان آورده ام، چه نوشته امه عنوان نمونه ـ صحبت به شديد که من در آنجائی که از خالد حسينی ـ ب

فراموش نکنيد که . کنيد زنيد، کاری درستی نمی کنيد و اين حرف را می  کتمان میرا دقيق خوانده ايد و بازھم آنرا

در مورد خالد حسينی ! شوند شخصيت و اخالق و درستی و نادرستی انسان ھا از روی کالم و گفتار شان تثبيت می

ی نيما، را ھم آورده من در يکی از نوشته ھايم ـ دو يا سه سال قبل ـ نقل قولی از آقای نعمتی، صاحب کتاب فروش

اين شخص در اين رابطه گفته بود که نويسندگان داستانی ايرانی باوجود کار طوالنی در زمينۀ داستان نويسی . بودم

و اين !! کنم که برای عاقالن يک اشاره کافی باشد فکر می! دست بياورنده تا کنون نتوانسته اند چنين موفقيتی ب

  ! شود کرد؟ خوب، چه می...   باوجود اين !اشاره را من بار بار نموده ام

کنيد، چرا؟ آيا او يک ايرانی نيست؟ آيا او از ملک کوروش و داريوش  ـ شما به وجود ناصرپورپيرار افتخار می١۴

نيامده است؟ ناصرپورپيرار چه کاری کرده است که مترجم تاريخ تمدن يا مترجم ستون آھنين و يا معين و دھخدا و 

کنيد و  عجيب نيست که کار تحقيقی ـ علمی يک شخص از يک کشور را تحسين می. يرانی نکرده اندسائر محققين ا

 آن روشن تر از لخوانيد، و حتی مخالف يادآوری از آن ھستند؟ دلي کار ديگری از ھمان کشور را  بی ارزش می

 مانند ھمه آنھائی که کار من به ناصرپورپيرار، برای گفتن حقايق و کارھای تحقيقی اش،!! روشنی آفتاب است

خاطر اين که از نوشته ھای او خوش تان ه من ھرگز شما را ب. گويند، احترام قائلم کنند و حقايق را می تحقيقی می

  . آمده است يک شيونيسيت نمی خوانم

خود و ارزشگذاری  به کارھای ارزشمند از . در آنچه پورپيرار گفته است عناصر زيادی از واقعيت ھا وجود دارد

  میاءخاطر از خود بودگی يا بيگانگی آفرينندگان آنھا از اخالق سالم منشه بيگانه به نسبت ارزش آن ھا و نه ب

چيزی که . از ترکستان باشد يا از اسرائيل. برای من فرقی نمی کند که محقق و نويسنده احمد باشد يا محمود!! گيرد

  !  مھم است، کار خوب است

شيوۀ انسانی و اخالقی را پيشه کنند و خود را از اسارت فکری نجات بدھند و در فکر کردن کاش ديگران ھم ھمين 

  !!استقالل خود را پيدا کنند

کسانی که بدون دشمنی با سائر زبان ھا ميخواھند  : ياد شده درجای ديگر مينويسد دوست: "کنيد ـ  نوشته می١۵

  ".سته باشدزبانشان از آلودگی زبان ھای خارجی وآراسته و پيرا

فکر کردم از فرط  پيری از عقل بيگانه  . راستش را باور کنيد با اين جملۀ  تان  شما مرا به شک و ترديد انداختند

  ! شده ام

به يکی از فرھنگ ھا رجوع کردم، ديدم که کلمۀ آلوده ھمان معنی را دارا . آميختن بود" آلوده"منظور من از کلمۀ 

نميدانم منتقد من . و آميختگی مخلوط بودن دو يا چند چيز باھم .  يعنی آميخته با چيزیآلوده: است که منظور من بود

 گفته شود که بعضی اوقات يک کلمه ده ھا ايشانچه برداشتی از آن کلمه داشته اند؟ من فکر نکنم که الزم باشد به 

ً در زبان انگليسی. معنی دارد  که به يک کلمه افزوده می ئیعلی الخصوص با پيشاوند ھا و پساوند ھا. خصوصا

ی را من آميختگی زباني. ن اختالط استکه منظور من ھما منظور شما از آلودگی شايد ناپاکی است، در حالی. شوند
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وجود ه گويد ـ ب که در اثر معاشرت توده ھا، يعنی معاشرت يا خواست و رفت و آمد عوام ـ آنطور که وراوينی می

ولی، ھمانگونه که بار بار گفته ام، اگر به اجبار تحميل شود، آنگونه که .  قبول دارمدانم و ھم بيايد، ھم درست می

     .دانم و نه قبول دارم در کشور ما و به اجبار تحميل شد، ھيچ وقت نه درست می

نه آن کار درست بود و نه اينکار که بعضی ھا برای گرفتن دکترای . ـ من مخالف گفتۀ آقای سياھسنگ نيستم١۶

ن پشتو ـ از کشوری که يکی از زبان ھای اصلی، رسمی و ملی اش زبان پشتو است ـ به شوروی وقت اعزام زبا

چنين توجيه گری . من کسی نيستم که يک غلط را غلط بخوانم وغلط ديگری را غلط نخوانم و سفسطه کنم. شدند می

  !!گويم ھا را به ديگران تبريگ می

بيگانه "و نه " پشتوبودن: "روشنتر از آفتاب است" پوھنتون" واژهء گناه. . . در چشم : "نويسند ـ می١٧

راديو، : اگر چنين نيست، چرا نميخواھد يا نميتواند با واژه ھای غيرفارسی زيرين نيز آشتی ناپذير باشد". بودن

خيلی . ير اند؟ شايد بگويند اينھا واژه ھای پرھيزناپذ...تلفون، تلويزيون، ايميل، انترنت، فکس، بانک، موتر و 

اگر به نوشته ای که مورد  ..." از آنھا ميگذريم؛ آيا نامبرده با اين واژه ھای بيگانه نيز آشتی ناپذير است ! خوب

چه من در آن نوشته واضح بيان داشته بودم . شد ال مطرح نمیؤشد، شايد اين س نقد شما قرار گرفته است توجه می

داشتيم،  را در زبان خود می... تر و بايسکل و راديو و ايميل و تلويزيون و که اگر ما معادل کلمات موتر و کامپيو

خصوص کلمه ای را که قرن ھا در زبان ما برای چيزی يا برای ه ضرور نبود که آنھا را به زبان خود راه بدھيم، ب

کنم به نوشتۀ من  میفکر . جای آن مروج سازيمه کار رفته باشد برداريم و يکی از اين کلمات باال را به جائی ب

توجه الزم مبذول نشده است؟ يا اينست که بيش از حد ھيجانی شده بوديد يا زير تأثير شديد حرف ھای ديکران قرار 

  گرفته بوديد؟ 

. اگر خدا خواست، شايد در زمينۀ انواع ضرورت ھای داد و گرفت ھای زبانی به ھمين زودی ھا مقالۀ نوشته کنم

  . م، ولی با طرح اين موضوع توسط شما، اين تصميم من راسختر شداين قصد را قبالً داشت

بنگله  يد که ترکيه،عراق، پاکستان،ييد بگويفرماب داريد، ـ خوب شما که ما را زايده فرھنگ ايران معرفی می١٨

  چگونه نياز ھای مطبوعاتی خود را رفع می نمودند؟.. و... ديش، ھند و

حرف من در باره کار ھای !  نياز ھای مطبوعاتی کشور حرفی نزده امۀيندر قدم اول توجه کنيد که من در زم

در قدم دوم بايد گفته شود که شما بخواھيد يا نخواھيد، کشورھائی که ! فکری و فرھنگی و ادبی ما و ديگران است

  کشورـ در آن ھا کار فرھنگی کمتر صورت گرفته است، ريزه خوار!! کنم که امروز امروز ـ بازھم تکرار می

  . ی ھستند و بودند که در زمينۀ کار ھای ھنری و فرھنگی سابقه داشته اندئھا

اين ھا سخن زيبای گاندی را . را که شما از آنھا نام برديد، درھای شان را بر روی ادبيات جھان نبستند کشورھائی

جای کثيفی پنجره زيبائی ه د و بکار بستنه ب" بيند، ديگری کثيفی پنجره را يکی زيبائی منظره را می: " گفت که می

کتاب . بيجا نيست" وجود می آيند ه کتاب ھا از کتاب ھا ب: " گفت سخن ولتر که می. منظره را ديدند و کاپی کردند

بدی کار ما اينست که پنجره ھای . دانته الھام بخش صدھا نويسنده ای شد که در آن راستا قلم زدند" کميدی الھی"

فرھنگ ايران ) زايدۀ(در قدم سوم بايد بگويم که من ھرگز شما را ! از مناظر زيبا غافل ھستيمبينيم و  کثيف را می

کار بستن شيوۀ امالئی آن ھا خود را زايدۀ فرھنگ ايرانی ه شما خودتان با کاپی کلمات ايرانی و ب. نخوانده ام

" ی"ما اين کلمه را با دو . سته استجا برخانوشته ايد، از ک" ی"را که با دو " بگوييد"ببينيد گلمۀ !  معرفی می کنيد

حقيقت ! نوشتند به لغت نامه ھا و آثار ادبی قديمی تان مراجعه کنيد و ببينيد که اين کلمه را چگونه می! نمی نويسيم

توانستم  خواندم شايد تعداد بيشتری از اين گونه کلمات را می اگر می. اين است که من نوشته ھای شما را نخوانده ام
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داد، که شما خالف تصور خودتان ھنوزھم اسير آموزه ھای ساليان پيشين ھستيد و به  در آن ھا پيدا کنم که نشان می

  ! گوئيد واقعاً باور نداريد آنچه می

چون . کوروش بدست بيوۀ بنام توميريس حاکم ماساژت ھا کشته شد: "دانم که شما با ذکر اين سخن که ـ من نمی١٩

سر اورا ملکه توميريس در مشک پـُر از خون غرق کرد وگفت بنوش  خونريز بود کوروش انسان سفاک 

من يا به خوانندگان تان ثابت کنيد؟  ه خواھيد ب  چه چيزی را می"!خونخوارسفاک تا بالخره از خون نوشی سير کنی

دانيد که  ه باشم؟ شما میآيا در جائی ديده يا خوانده ايد که من از جباران و خونخواران و سفاکان تاريخ دفاع نمود

ه نه از کوروش سخنی در آن نوشته ب. من در مورد سياست و سياست مداران ايرانی در آن مقاله ام چيزی ننوشته ام

  .مده است و نه از زشتی و زيبائی اشآميان 

فاسد بوده و که تاريخ شاھد است به نحوی ھم  سياستمدار در ھر کجائی که بوده و در ھر زمانی که زيسته تا جائی

نام قانون انسان ھا را ه يکی در يک زمان با تيغ از کشته پشته ساخته و ديگری با پخته و ب! ھم سفاک و خونخوار

دست، ھستند ه دست و چه قلم به سياست خود چيزی بدی نيست، ولی کوروش ھا، چه شمشير ب! حالل کرده است

  !  که مردم را از سياست دلزده ساخته اند

 جا چنگيز و ھالکو و آتيالی بوده در جای ديگری کوروش و احمد و محمود و ھيتلر و بوش و پينوشه اگر در يک

کردم اين  من فکر می. کنيد که برادر را به جرم برادر مواخذه نمی کنند شما در کشوری زندگی می. ای است

خوب شد شما . ان اند که قبالً بودندفرھنگ خوب کمی اخالق ما ھا را تغيير داده باشد، اما می بينم که برخی ھا ھم

قصد کوروش را از دھخدا گرفتن، . کشيديد داديد و بی گناه را به دار می نھکار را انعام میگقاضی نبوديد، ورنه 

کمی انصاف کنيد، ورنه مردم خواھند گفت که از ھمانجا می آيد ! شويد؟ ی است که شما مرتکب میئچه کار ناروا

به کنر  بلخ آھنگری در كرد خطا. (زنند ا کند، گردن ديگری را در کنر میکه اگر کسی در بلخ خط

زنم و شما از شمشير و   که تفاوت من و شما از کجا تا به کجاست؟ من از قلم حرف میبينيدب.) دگری گردن زدند

عيل و ااسمزنم و شما از کوروش و نادر و شاه  من از دھخدا و فروغی و معين و حميد و جمالزاده حرف می! خون

!...  

ھرگاه اگر به ايران انتقاد راجع شود، اين خانم ھا و آقايان يک قد از جا يشان  جالب اينست که :"کنيد ـ نوشته می٢٠

بلند می پرند و با تماِم سنگ فارسی دری را به سينه زدن، عمال ًمی روند که زبان نياکان خود را بی حرمت 

  ." گردانند

را فھميده ايد؟ اگر مدعی ھستيد که آره، پس به استثنای ھمين يک مقاله ای " ھرگاه " مطمئن ھستيد که معنی درست

طور نمونه نشان بدھيد که من در اين خصوص بحث نموده ه که شما آن را نقد کرده ايد يک مقالۀ ديگر از مرا ب

خواھم شما از   ايد؟ میدانم اين ترکيب را شما در کجا ديده نمی. است" ھرگاه اگر" موضوع ديگر ترکيب . باشم

يکی از کتاب ھای دستور زبان فارسی، کھنه و نو، چه تاجکی و چه افغانی و چه ايرانی، در اين مورد مثالی ارائه 

 سوم اين است که من قدر زبان نياکان خود را ألۀمس! کنيد و ما را ھم کمی از آن فھم واالی تان بھره مند بسازيد

ست که در برابر تالش ھای کودکانۀ برخی از دشمنان دوست نمای اين زبان که تيشه به ھمين دليل ا. دانم خوب می

  . زنند، قد برافراشتم گرفته اند و ريشۀ زبان خود را می

در تنور داغ نفرت، نان ھای زھر آگين برای ميھن ، مردم و حتی ندانسته برای  آنھا"ـ در برابر اين گفتۀ تان که ٢١

کنم که من آنقدر ابله نيستم که با طرح واقعيت ھائی که بسياری از سر  ان میخاطر نش." خودشان ميپزند

  !خودخواھی يا جھالت توان شنيدن و ھضم آن را ندارند در فکر پاداش باشم
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حقيقت ھميشه تلخ ! من به ھمين خوشم که مردم از من متنفرند. گويم استقبال مردم از شما را به شما مبارک می

  ! به مشکل دوست دارندتلخی را مردم . است

  !!خواھد ديده شود که خدا چه می

  .کنم، ورنه حرف بسيار است به سبب وقت کم قصه را کوتاه می

گذشته . کنم که من باز ھم قادر باشم در برابر شما چيزی بنويسم، زيرا نه وقت است و نه آن حوصله و توانفکر ن

 اميدوارم اينبار اين تصميم را به ھيچ صورت و به ھيچ .از اين من تصميم گرفته بودم که دست از نوشتن بکشم

  .بھانه ای نشکنم

  

  :يادداشت
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