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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

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ جون ٢٢
  

  !پاسخی خدمت جناب محترم قيس کبير
  خواندن پورتال ايشان"محدود النظر"با دليل 

  

که آقای کبير مرا در ارتباط با نامه ای که  ورتال افغان جرمن آنالين، و درھمان جائیًاساسا، من اين پاسخ را بايد در پ

 است، می نوشتم، ولی چون در پورتال افغان جرمن آنالين برخی هخدمت آقای معروفی نوشته بودم، مخاطب قرار داد

خصوصی که ه  نويسندگان بخصوص آن نوشته ھائی را که از شيوۀ کار پورتال و يا از برخی ازه از نوشته ھا، ب

فتد، يک گروپ چھار ـ پنج نفره  اکار میه ھمواره قلم شان به ميل و مطابق فرمايشات گردانندگان اصلی اين پورتال ب

خالف تربيت و عرفی که درغرب و  اين پورتال را تشکيل می دھند، سانسور می شود ـ "قوۀ ضربۀ"که به اصطالح 

اشاره به آنچه آقای قيس کبير (بيان و آزادی عقيده و وجدان ارج و احترام می گذارند که به آزادی  در سائر کشورھائی

ترجيح دادم آن را در جائی به نشر بسپارم که تا امروز، طوری که ھمه می دانند، ھيچ ـ ) در تبصره اش نوشته است

  !ی شودنوشته ای را سانسور نکرده اند ـ  نوشتن نظر در اخير يک مقاله، سانسور گفته نم

  :  که از موضوع دور نشويم، می پردازم به اصل مطلب برای اين

ولين پورتال چه چيزی در ؤنمی دانم مس، پورتال افغان جرمن آنالين به جواب اين سؤال من که ٢٨/٠۵/٢٠١۵به تاريخ 

جناب محترم "تند که نوشآقای فارانی ديده اند که آن را در محل مقاله ھائی برگزيده نشر کرده اند، " سنگسار"نوشتۀ 

سيد ھاشم سديد، فعال ً نظر به دو دليل يک مضمون در برگزيده ھا انتخاب ميشود که عبارت اند از تعدادی کليک ھای 

من که ھيچ گاھی در برابر حرفی که  و، ..."که بر مضمون وارد ميگردد و دوم نظر شخصی يکی از اعضای پورتال

 گيرد، طی مقاله ای نظر خويش را در خصوص جواب پورتال افغان جرمن آنالين مايه و پايه نداشته باشد، آرامم نمی

گناه "ببينيم من در اين مقاله که عنوان آن . نوشته نشر نشد. نوشته و آن را خدمت آقای قيس کبير برای نشر ارسال نمودم

يش تبديل شد و شادی شان به چه نوشته بودم که عيش ايشان به ط، "من نيست، اگر خشتی از اول گژ نھاده شده باشد

  :توجه کنيد! ماتم

تصور من تا لحظه ای که جواب پورتال را مطالعه کردم، اين بود که نوشته ھا بعد از ارزيابی عده ای از بزرگان " 

صاحب فکر و انديشه، متعھد به کار روشنگری و وارد به امور مطبوعاتی اين پورتال، نظر به اھميت موضوعات و به 

 انديشه ھای سياسی، يا اجتماعی و يا فلسفی ـ دينی و سائر ديدگاه ھای نظری، چه از نويسنده و چه از سائر حق بودن

صاحب نظران، چه مرده و چه زنده، ھم در گذشته و ھم در زمان حال، در محلی که برای نوشته ھای برگزيده انتخاب 
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ۀ کار مطبوعاتی ھم تا جائی که من می دانم و اطالع اصول و شيو. شده است، گذاشته می شود؛ نه به انتخاب يک نفر

  . دارم، ھمين است

وسيلۀ عده ای از چنين اشخاصی در پورتال ه انتقاد من بر پورتال ھم از ھمينجا منشأ گرفته است که اگر اين کار ب

 در خصوص )allusive(گونۀ ضمنی، غيرصريح و تلميحی ه صورت گرفته است، آيا اين عده تمام مطالبی را که ب

سنگسار در قرآن آمده است، و تمام بحث ھائی را که در طول اين ھمه قرون پيرامون اين امر و اين حکم جريان داشته 

است ـ خواه از نگاه موافقين سنگسار و خواه از نظر مخالفين آن ـ، و مطابق به معيارھای فکری انسان معاصر و بر 

می ديگر، در نظر گرفته اند؛ يا نظر به سليقه و برداشت شخصی، وجود وفق عقالنيت امروزی و يک سلسله حقايق مھ

ی که نسبت به نويسنده يا نويسنده ھا دارند، چنين نوشته ھا را در آن محل قرار ی و عقيده  و يا به دليل سمپاتي رأهتشاب

  می دھند؟ 

ھم ھمين بود که به تصور من علت طرح بحث روی اين مطلب از جانب من، با شخصی به نمايندگی از اين اشخاص، 

ت چنين مقاله ھا را با ھمان أنوشته ھا در پورتال وجود دارد، و اين ھي" ارزشی"ت برای بررسی أچنين يک ھي

ًمعيارھائی که من در باال ذکر کردم، مورد ارزيابی قرار می دھد و به داليلی، ديدن و يا نديدن جنبه ھا و پھلو ھای غالبا 

خواست من اين بود، در . آن را در جايگاه نوشته ھائی برگزيده يا انتخابی به نشر می رساندمنفی در يک نوشته، 

 باارزش فراھم نموده باشد، بدانم که چه داليل ۀت را به مثابۀ يک مقالأقناعت اين ھي" مورد نظر"صورتی که مقالۀ 

  ت نسبت بدان شده است؟ أت ھيپسنديده و معقول، و استوار و متقنی در آن مقاله وجود داشت که سبب عناي

اشتباه اول پورتال ھمين است که برای يک امر مھم، ارزيابی اھميت و اعتبار يک نوشته، صدق و کذب يک مطلب يا 

که يک نفر  نظر، و باالخره به حق بودن يا به حق نبودن نويسنده، تنھا به فھم يک نفر اتکأ و اطمينان می کند؛ درحالی

صفاکيش و پاک منش و خردمند و صادق و مخلص باشد، ممکن نيست متوجه تمام جزئيات يک که ای به ھر اندازه 

ًمطلب يا نوشته، يا متوجه نيات آشکار و پنھان يک نويسنده شود؛ و يا بر تمايالت و کشش ھای بعضا اغواگرانۀ درونی 

  !خودش سلطه و نظارت داشته باشد

شايد . ھائی است که روی يک نوشته می شود" کيکل"شته ھا از روی به نو" برگزيده"اشتباه دوم اعطأ کردن عنوان 

ک ھا روی نوشته ھا ھميشه و بدون استثنأ قبل از خواندن مطلب به عمل می آيد؛ آنھم يالزم به يادآوری نباشد که کل

اصطالح در اين مورد انتخاب عنوان ھای جالب، ھيجانی و به !! برای خواندن و نه برای رأی دادن به يک نوشته

خشونتی که در امر سنگسار وجود دارد، و . ک ھا دارندينقش تعيين کننده در باال بردن تعداد کل) wild(فرنگی ھا 

ضديتی که بيشترين انسان ھا در جھان، از جمله در کشور ما، با آن دارند، خود به خود سبب می شود که مقاله ای در 

ًه بی ارزش، خصوصا زمانی که اين مقاله از طرف ادارۀ يک پايگاه اين زمينه، چه خوب و چه بد، چه با ارزش و چ

انترنتی در ستون مقاالت برگزيده نشر شود، با اين اعتقاد که اين مقاله از جانب بزرگان اين پايگاه انتخاب شده است و 

ياق مطالعۀ آن را در  بيشتر مردم را به خود جلب کرده اشتهًحتما دليل اين انتخاب مقاله باارزش بودن آن است، توج

ک ھا را دنبال کنيد، در می يابيد که بين ھفتاد تا ھشتاد در صد يگذشته از اين، اگر شما کل! خواننده افزايش می دھد

معنی اين سخن اين است که اين اشخاص ! ًک می کنند، اصال مقاله را تا آخر نمی خواننديکسانی که يک مقاله را کل

 خوب برای برگزيدن نمی يابند، حتی آن را برای خواندن ھم جالب ۀه را در حد يک مقالصرف نظر از اين که آن مقال

ًبه ھمين دليل است که پايگاه ھای انترنتی معتبر و با تجربه و دقيق برای تعيين يا گزينش مثال بھترين مقاله ! نمی دانند

  .راه ھای عقالنی و مشخص و بدون نقص را انتخاب نموده عملی می کنند

رتال، اگر، به طور مثال، به پايگاه انترنتی صدای امريکا مراجعه کند، خواھد ديد که اين پايگاه با دورانديشی علمی و پو

ی که در ھر قسمت وجود دارد، سه محل جدا را برای سه مقصد معين تعيين کرده ت الزم، و با در نظر داشت باريکيدق
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خوانندگان در خصوص مطلب مندرج در آن محل؛ دوم، محلی ، يعنی دانستن نظرات "نظرسنجی"يکی برای : است

  ". بھترين ھا"؛ و سوم، جائی برای تعيين "پرخواننده ترين ھا"نام ه برای تعيين تعداد خواننده ھا ب

. ، اين پايگاه درج شده اند، ھمه مربوط می شوند به اخبار٢٨/٠۵/٢٠١۵ی ديروز، "پرخواننده ھا"مطالبی که در ستون 

باالتر از ستون !  پنج مطلبی که در اين ستون نشر شده اند، مطالب پژوھشی يا تحليلی و علمی و فلسفی نيستندھيچ کدام

ک يوقتی روی اين عنوان کل. انتخاب شده است" برترين ھا"عنوان ديگری وجود دارد که برای " پرخواننده ترين ھا"

 ھر دليلی که ھست، تا کنون به انتخاب برترين ھا دست ولين پايگاه، بهؤکنيد، ھيچ صفحه ای باز نمی شود، زيرا مس

  . نزده اند

از . است و بس" نه"يا " آره"در قسمت نظر سنجی، اين پايگاه تنھا يک پرشس را مطرح کرده است که جواب آن فقط 

قم مطلب روی اين نظر، ديدگاه ھای مردم تنھا در ھمان مورد که مطمح نظر پايگاه است، معين می شود؛ نه صحت و س

  !و ارزش و بی ارزشی آن ھا

ولين صاحب صالحيت پايگاه، نظر به اھميت و شايستگی و برازندگی و سودمندی مقاله، انتخاب می ؤبرترين ھا را مس

  !کنند؛ نه نظر به تعداد کلکی که خواننده ھا روی آن مطلب می کنند

را نخوانده است، چطور می تواند پيش از خواندن ک کرده است و ھنوز آن يخواننده ای که نوشته را برای خواندن کل

آن مقاله در مورد ارزش و اھميت و خوبی و خرابی آن نظر بدھد؟ و اگر کسی پيدا شود که دست به چنين کاری بزند، 

 خوب و صائب ۀلامقاله با کدام استداللی می تواند آن را به عنوان يک مق" بی ارزشی"ـ " ارزش"ول تعيين ؤت مسأھي

در ھر مسابقه ای اول مردم ھنر و توانائی کانديدا ھا را می بينند و ارزيابی می کنند، بعد به انتخاب  !بر قبول کند؟و معت

  !" بھترين ھا اقدام می نمايند

  :در ادامۀ نوشتۀ باال مطالب ذيل اضافه گرديده بود

  :قصه را در اين زمينه با سه پيشنھاد کوتاه می کنم" 

ا تنھا برای مقاالتی که توسط يک عده از افراد  محقق، مجرب، امين، انديشمند و عاری از ـ ستون برگزيده ھا ر١

  تعصب تأئيد می شوند، کسانی که ھمه را به يک نظر می بينند، اختصاص بدھيد؛ 

 معين ـ ستون ديگری برای نشان دادن مقاالتی که بيشترين خواننده را دارند ـ فوقش برای سه يا چھار نوشته در ھفته ـ٢

  کنيد؛

تنھا کاری که در اين قسمت، از نظر من، الزم است، اين است که قبل . ۀ نظريات را به حال خودش بگذاريدچـ دري٣

ازعوض کردن موضوعی که برای نظر خواھی گذاشته شده است، يکی از منتقدين خوب، مستقل و قابل اعتماد و نيک 

م، آقای عطائی و يا آقای محمد نعيم بارز، نظر اجمالی خويش را به منش پورتال، مانند داکتر صاحب سيد عبدهللا کاظ

رچند جزء بزرگان پورتال ھعنوان يک جمع بندی از نوشته و نظريات رسيده، ابراز بدارند ـ چرا که اين سه شخصيت، 

ه  بی طرفی کامل، بھستند، اين فضيلت را دارند که استقالل خويش را در پورتال حفظ کرده اند و می توانند مسائل را با

  .شکل منصفانه و دور از اغراض بررسی نمايند

  :در اخير يادآوری سه نکته الزمی را ضروری می دانم

 يک؛ بعد از پيدا شدن نظريات جديد در باب انتخاب نوشته ھای به اصطالح برگزيده و جواب متضمن قيود و شروط، و 

 سنگسار خود به ۀ کنم که اصرار من ھم در بحث بيشتر روی قضياما و اگر پورتال در دريچۀ نظريات به من، فکر می

خود منتفی شده است؛ زيرا به آسياب رفتن، بدون اين که گردی روی لباس و سر و روی انسان بنشيند، کاری است غير 

  ! ممکن
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اگر اين دوستان دو؛ برای معلومات کسانی که فکر می کنند در قرآن چيزی راجع به سنگسار وجود ندارد، بايد گفت که 

رسوخ کنند، وجود سخنان آشکار را در اين باره ) قرآن( ھر سخن کالم، يا کتاب طنتوانائی آن را داشته باشند که در با

با برخورد سطحی و ديده ای ظاھر بين و عقل محدود، ديدن چنين مطالبی در . ھم می بينند و ھم آنھا را  درک می کنند

  !  قرآن کار ساده ای نيست

و با رعايت مصلحت ھای گذرا و کم اھميت و يا " شف شف گفتن"؛ به نظر من کار روشنگری به اصطالح مردم به سه

، يا هبااھميت، اما برای يک شخص يا يک عده از اشخاص، برای يک زمان محدود و نه برای يک ملت و برای ھميش

ر کشور ما رواج داشته است، بدون استفاده از ذھن تنھا از طريق وارد کردن انديشه ھای ديگران، آنگونه که تا کنون د

ًفرھنگيان، خصوصا به کارگيری قوۀ فکری سازنده و ) cross talk(و شعور خود و تداخل قوۀ فکری خويش، يا ھمان 

درک ھمين مطلب بود که کشورھای غنی و مقتدر و پيشرفتۀ امروزی جھان را . مستقل، خود به خودی پيش نمی رود

  ...!!"  در به تحول و تغيير و نيرومند شدن ساخته است و مادر گذشته قا

 معرفی تربيت خوب غربیکه آقای قيس کبير خودش را مروج  حال سؤال اينست که دليل نشر نشدن اين مقاله، درحالی

داخل  نشرات نوشتاری و گفتاری و شنيداری کشور، در ۀمی کنند و پورتال شان را يگانه حامی آزادی بيان درميان ھم

  شمار می آورند، چيست؟ ه و خارج، ب

در کجای اين نوشته به دين و آئين و حيثيت و شرف و اعتقادات کسی، نکاتی که پورتال افغان جرمن آنالين آن ھا را با 

ی خود، خالف پاليسی نشراتی خويش اعالم داشته است، تعرض شده است؟ نظری در برابر نظری "شترمرغ"منطق 

اصول نشراتی، نشراتی که مدعی احترام به ! ه اگر نادرست است، بايد به جواب آن پرداخته می شدارائه شده است، ک

به کسی ھم، . در تمام مقاله يک کلمه مخالف عفت قلم نوشته نشده است! آزادی بيان اند، که ھمين را ايجاب می کند

آيا اين محدود . گريزان ھستند، تاخته نشده استپورتال افغان جرمن آنالين از آن (!) آنگونه که اخالقيون پيراسته خوی

کردن نظر نيست؟ اين محدود ساختن نظر از کجا منشأ می گيرد؟ و چرا؟ واضح است که از نظر محدود، و در يک 

   !جھت افتادۀ متصديان پرنفوذ و گردانندگان اصلی و ديکتاتور منش پورتال

روپا حرف می زنيد، در در ا... انی و عرف رسانه ای و آزادی واز اينھا بايد پرسيده شود که شما که از تربيت انس

ی اروپا ديده ايد که نشريه ای مقاله ای را که عنوانی نشريه ای نوشته شده باشد، با آن لحن و محتوائی که من مقالۀ کجا

 به داليلی که پورتال  تحقيقی، يا تحليلی، و يا علمی را،ۀخويش را نوشته ام و خدمت شان ارسال داشته ام، يا يک نوشت

برای .... نام احترام به دين وه مقاله ھا را سانسور می کنيد، سانسور نموده باشند، يا آن را نشر نکنند؛ يا قواعدی ب

  جلوگيری از نشر يک مطلب وضع کنند؟ 

ر يک روز ـ دو له و يکی  نظر کنيد؛ اينھا سه مقالۀ دينی را د"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"به مقاالت ديروز پورتال 

افغانستان آزاد ـ آزاد "شکی نيست که تفاوت ھای ميان طرز ديد من و طرز ديد پورتال ! عليه ـ به نشر رسانيده اند

 نيز وجود دارد، ولی اين تفاوت ھا را استناد گرفته پرده بر واقعيت ھای مثبتی که در اين پورتال وجود دارد "افغانستان

  ! ر اخالقی، منصفانه و شريفانه نمی دانمتن را من، کاخاندا

خواندن واقعيتی است که ھيچ کدام از ما ھا، اگر "  و ادبيات و زبان،فرھيخته مرد ميدان ادب"جناب آقای معروفی را 

نقل يکی از مقاله ھای ايشان در پورتال افغان جرمن آنالين . بيمار و صاحب غرض نباشيم، نمی توانيم از آن انکار کنيم

ه ً ھمين اواخر، توسط خانم محترم صالحه وھاب، که فعال حيثيت منشی جناب قيس کبير را دارند و آقای کبير ھم بدر

رسم مديونيت و ابراز سپاس در برابر کمک ھای اين خانم محترم، بايد در برخی مواقع يا خود به ياری ايشان می 

ير جرمن آنالين را که برای چنين مواقعی دست به قبضۀ شمشپورتال افغان " قوۀ ضربۀ"و يا، اگر الزم افتاد، شتابند 

آقای کبير به مقاالت متعدد " دربار" و اشاره ھای مکرر نويسندگان مقرب ی طلبند؛منتظر فرمان ھستند، به کمک م
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 اين آقای معروفی در پورتال افغان جرمن آنالين، خود دليل محبوبيت، مقام و سلطۀ اين انديشمند پرکار و پرتالش در

از لحاظ معاشرت ھم اين انسان برومند و متواضع مانند عالمی است که با داشتن معلومات واثق از زبان . عرصه است

  .و ادبيات کشور و علم و دانش، و فروتنی زياد، دارای حسن معاشرت بی نھايت قابل تعريفی ھستند

من سال ھا نوشته ھايم را به !  نوشته شودمنشيگری آن است که مطابق دستور! واقعيت را نوشتن، منشيگری نيست

در واقع پورتال افغان جرمن آنالين اولين پورتالی بود که من، نظر به توصيۀ يکی از دوستان، . پورتال شما فرستاده ام

 کدام نوشتۀ من، طی اين ھمه سال، به دستور يا توصيۀ شما نوشته شده است؛ با. اولين نوشته ام را به آن ارسال کردم

جودی که شما در ابتدای کار، حتی تا پنج سال پيش، يکی دو بار از من خواستيد که در يکی دو مورد خاص چيز ھائی و

را که شما می خواستيد، و به گونه و زبانی که شما می خواستيد، بنويسم؟ يا به فرمايش يکی از دوستان ديگر تان که 

من حتی پيشنھاد مرور و ! ورتال عادت به کاسه ليسی دارمفکر می کرد من ھم مانند بعضی از نويسندگان ديگر پ

تصحيح مقاالت شما را قبل از انتشار آنھا در پورتال نپذيرفتم ـ شايد اين پيشنھاد ھم به خاطر تان نباشد ـ زيرا من عادت 

است؛ چون می برای من محتوا و پيام نوشته مھم . را اصالح کنم) اصالحات امالئی( ندارم که کلمه ھا و جمالت را 

گاھی به خواست کسی چيزی ننوشته ام، شما اين مطلب را از ھر  من ھيچ! دانستم که شما با آن موافقت نمی کنيد

وقتی تا امروز به فرمايش کسی چيزی نوشته نکرده ام، مطمئن باشيد که در آينده ھم به . شخص ديگری بھتر می دانيد

زئی از اصولی است که من به آن سخت معتقد و پابندم؛ و به ھيچ اين عادت، ج. فرمايش کسی چيزی نخواھم نوشت

  . قيمتی ھم آن را ترک نخواھم کرد

کسی را که عوامل اصلی بدبختی . جناب شما و برخی از دوستان تان شھامت گفتن و شنيدن و ديدن واقعيت ھا را نداريد

ند، سرکش و مغرور و بی خرد و بی باک می وليت نقد می کؤمردم و جامعه را با صراحت، و با شھامت و احساس مس

وليت را درک کنيد و جدی بگيريد، اين ؤکه وظيفۀ شما، به عنوان يک منبع خبری، اگر شما اين مس ناميد، درحالی

در تمام . ی که داريد، اسباب اصلی بدبختی مردم و واقعيت ھای گزندۀ موجود را بيان کنيدوليت تاريخيؤاست، که با مس

، "شکريه بارکزی"ببينيد که ! دوران انتخابات پر از تقلب و رسوای گذشته يک بار از اشرف غنی انتقاد نکرديد

ھمپالکی ديروز تان، با ھمه رسوائی ھای سياسی و نوکرمنشی ھايش، امروز در برابر کمره ھای تلويزيون و در درون 

او حداقل ھمين شھامت را دارد !  مورد حمايت تان چه می گويدمجلس راجع به رئيس جمھور دست نشانده و بی کفايت

ن نمود، يخاطر اشتباھی که در انتخابات مرتکب شد و برای غنی کمپاه که رئيس نشد ـ  ب که امروز ـ در اصل برای اين

 تا امروز آيا شما ھمين شھامت را داريد؟ يا اينست که رسوائی اين دلقک ھزار چھره و مار ھفت سر. اعتراف می کند

 اميدواران برای ۀکه شما ھم از جمل چرا؟ برای اين. چنين انتقادات در پورتال شما جا ندارند! گوش تان نرسيده است؟ه ب

نام جمھوريت اسالمی افغانستان، که تا فرق در دزدی و خيانت و وطن ه رسيدن به کرسی و شنا کردن در لجن زاری ب

  .فروشی غرق است، ھستيد

اين نوشته راجع به دورۀ کار چھل ساله ای .  يکی از نوشته ھای مرا روانۀ زندان پورتال نموده ايدًشما قبال ھم

ی که در شھر کابل انجام داده د کار محدود و بی ارزش و نمايشيچرا که اين شخص از نظر شما با چن. ظاھرخان بود

ور افغانستان را، با کم و بيش دوصدھزار ورق  اوراق کتاب قطۀکه الزم بود ھم درحالی. بود، پادشاه خوبی بوده است

سر ه قريه و روستای اين کشور و سيزده تا پانزده ميليون انسان محروم و فقير و دردمندی که در اين روستا ھای ب(آن 

 خنای کشور و برای اين پانزده ميليوناذران در فرگباز کنيد و با چشم سر ببينيد که اين پادشاه عياش و خوش) می برند

ول يک ؤبه اين شعر استاد خليلی، که خود شاعر دربار و ھمچنين مس. انسان طی چھل سال سلطنت و حکومتش چه کرد

  :شعری که شکوۀ مستور و مکنونی است از بی خبری و ظلم دربار، دقت کنيد  درباری بود،ۀنشري

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

  ابراھيم ادھم  
  ر برد رخت    چو از بلـــخ بامی بد   تخت وتاج دم که سلطان بی ـشني

  ھم از تاج  بگذشت ھـــم از سپاه       ھـــــم از کشور و مسند و بارگاه

  نمدپاره ای از شبانـــــــان گرفت       شبانگـــــــــــاه، راه بيابان گرفت

  روان شد به عزمی که يابد نشان       ز  راز جھان آفـــــــرين و جھان

   در اطــــــراف گيتی به بيچارگیبه سر برد عمــــری  به آوارگی      

  ِمھيـــــــــن  بانوی شاه بيتاب شد       سراسيــــــــمه  مانند  سيماب شد

  زن باوفـــــــا عاشق شوھر است       که شوھر ز جانش گراميتر است

  سر پرده بيرون زد از شھــر بند       به دنبــــــــــال  شه با دل دردمند

   فــرزند خويش       جگـــرگوشه طفل برومند خويشبدر برد  از شھر

  پس از راھپيمايی و مشکـــــالت       رسيدند روزی  کنار فـــــــــرات

  ِبديدند گمکــــــــــــردۀ خويش را       شه بلــــــــخ  سلطان  درويش را

  که چون بينوايان نشسته به خاک       به تن جامۀ کھنۀ چـــــــاک چاک

  پيراھنش       گھی آستين و گـــــــــــھی دامنش  ھمی دوخت   سوزنبه

  چو بانو نگه  کـــرد  در شھريار       بر آن  حـــــــال  افسردۀ رنجبار

  نيايش بنا  کـــــرد  و افغان نمود       شکـايت کنان لب به زاری کشود

   تخت  و کــالهای زينت  بارگـــــاه  و سپاه       خداوند شمشير  و: که

  چــــــــرا روی از خلق برتافتی؟       درين گــــــــــوشۀ دور بشتافتی؟

  ھواه خواۀ تو نه اين کودک نغـــــــز دلخواه تو       که شھريست يکسر

  چرا پای بر تخت  و ميھن زنی؟       چــرا جای  شمشير سوزن زنی؟

   گويا زباند چنين کــــــرنگه  کــــرد سلطان سوی آسمان       به پاسخ

  اگـــــــــر از  ھمه  دور افتاده ام       چـه دولت  ازين به،  که آزاده ام

  دلق خود دوختن       نه دلھــــــــای مخلوق را سوختن بود، مرا خوش

  ھمان به که بر خرقه سوزن زنم       نه مظلوم  را تيــــــــغ بر تن زنم

  ١٣٨ صفحۀ - )"خليلی"ستاد از اشک ھا و خون ھای ا(
  

راستی استاد خليل هللا خليلی به چه مناسبت و برای کدام پادشاه اين نصيحتنامه را سروده است؟ از پادشاھان قھار و 

خونريزی که در تاريخ از آن ھا نامبرده شده است و شما مرا منشی آنھا خوانده ايد؛ مانند، ھالکو و تيمور و سفاح و 

ًکه در زمان سرودن اين شعر اصال خبری نبوده است، که شاعر اين ... ن خان واوی و عبدالرحممنصور و محمود غزن

نصيحت، چه سودی دارد برای مردگان، اگر او اين نصايح را برای مردگان نموده . پندنامه را برای آنھا می سرود

که او اين شعر را سروده است؟ بايد برای چه و برای ! و مردگان چه نقشی دارند بر سرنوشت و حيات زندگان؟! باشد؟
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شاه زنده و برحالی دلھای خلق خدا را سوختانده باشد، و سينۀ مظلومان را با تيغ  مرصعی ريش و خونين و مالين 

واال، . ساخته باشد، که شاعر، آن ھم شاعر جيره خوار دربار، ضرورت سرودن چنين شعری را احساس نموده باشد

برای شاھان جباری که استخوان ھای شان ھم خاک شده بود، به نصيحت بپردازد و بگويد که شاعر ديوانه نبود که که 

  !دلق خود دوختن و پوشيدن، بھتر است، از دلھای مخلوق خدا را سوختن و تن ھای شان را با تيغ پاره پاره کردن"

و محسوس مردم اين کشور، با بايد در ژرفنای ادبيات و تاريخ و زندگی عملی  برای ديدن واقعيت ھای دردآور می

خصوص وقتی انسانی ه وليت يک انسان واقعی، آزاده و واال، غوص نمود؛ کاری که با داشتن تعلقات گونه گون، بؤمس

  .مديون نان و نمکی باشد، بسيار مشکل است

 که آزاده اند و نام يک پورتال ملی و مردمی، خاک بپاشيد، اما کسانی راه شما می توانيد به چشم عوام خوشباور، ب

  ! ژرف نگر و متعھد نمی توانيد بفريبيد

من مقالۀ استاد محترم معروفی صاحب را به دليل اعتراض شان نسبت به نشان ندادن تمايل به فراخوان ايشان، که ھيچ 

، ًتفاوتی به فراخوان موجود استاد محترم جناب ھاشميان صاحب نداشت، و اين اعتراض کامال مستدل و منطقی است

آيا اين فراخوان مھم بود، يا نه؟؟ اگر مھم بود، چرا بدان ! بلی، چرا به اين فراخوان جواب داده نشد؟. کوبنده خواندم

عکس العمل مناسب نشان داده نشد؟ و اگر مھم و ضروری نبود، چرا امروز عين ھمان فراخوان تجديد می شود؟؟ شما 

سؤال و استداللی را که ! زعم شما، بپذيريمه ست، و ما ھم آن را بايد، بمی گوئيد که ھيچ کاسه ای زير اين نيم کاسه ني

در استداللی که ايشان !! است) mind boggling(آقای معروقی نموده اند و به کار برده اند، به اصطالح انگليس ھا 

ما کرده ايد، ھرگز نقد ضمنی من ھم از کاری که امروز آقای ھاشميان و ش. کرده اند، سستی و فتوری ديده نمی شود

تعرض به شخصيت و دانش جناب داکتر صاحب ھاشميان، و به نفس کاری که امروز بر روی اين پروژه آغاز شده 

انتقاد من بر اين است که چرا و به چه دليل اين بزرگان در آن وقت به اھميت اين پروژه پی نبردند؛ و ! است،  نيست

اگر . کاری حاضر نشدند؟؟ واقعيت ھم ھمين است که گفته شدمستان شان به ھاگر پی بردند، چرا با آقای معروفی و دو

پورتال افغان جرمن، جناب ھاشميان صاحب و شخصيت ھای صاحب صالحيت ديگر به آن فراخوان با بی آاليشی و با 

ه تا حدی کارش ھم فتيد، ک اراه میه وليت واقعی و ايمانی لبيک می گفتيد، امروز شايد اين پروژه نه تنھا بؤاحساس مس

  . پيش می رفت

برای نوشتن اين فرھنگ صد ھا دانشمند .  صفحه تدوين شده است٢٧٠٠٠ دھخدا، به اساس گفته ای، در لغت نامۀ

بودجۀ . ھم مجلسين و ھم شخص شاه ايران از آن حمايت نمودند. ًآمادگی شان را اعالم داشتند و عمال ھمکاری کردند

ھمکاری بی شائبه به خاطر برآورده ساختن يک . ار داوطلبان اين پروژه گذاشته شدکافی و مکان مناسب در اختي

کسی نه در قلم و نه در . وليت و يک وظيفه، با جديتی درخور ستايش برای مردم آن ديار، آغاز شدؤآرمان، يک مس

ر خود می دانست، و ھيچ ھر يک اين کار را کا. وجود نياورده قدم، مانعی برای رسيدن به اين ھدف فرھنگی و ملی ب

  ... يک در صدد آن نبود که حاصل کار را تنھا نتيجۀ زحمات شخص خويش معرفی کند، يا ديگری را تخريب نمايد، و يا

با تجربه و شناختی که من از خود و خودی ھا دارم، طوری که در برابر فراخوان اينجانب و آقای معروفی، به خاطر 

نشان نداد ـ حتی بعضی ھا، قرار نوشتۀ جناب معروفی صاحب به تمسخر کردن خودخواھی ھا، کسی عکس العمل 

ايشان ھم پرداختند ـ، من بازھم می گويم که به انجام رسانيدن اين کار ـ خدا کند حرف من نادرست ثابت شود ـ ، چون 

شبرد چنين کار ھائی از ھمه برای پي!! خود توجه داريم تا به يک کار بزرگ و مھم و ملی، بعيد خواھد بوده ما بيشتر ب

ًچيزی که عمال و با ھمه حواس خود ديديم و شنيديم و لمس کرديم که در . کار استه اولتر صفای دل و نيت پاکيزه ب

  ! ميان ما وجود ندارد
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البته من لغتنامه ای را به سطح لغتنامه ھای جامع و معتبری که در کشور ھای دور و نزديک ما وجود دارند، مد نظر 

نيم ھزار لغت داشته باشد، و ما، مانند کودکانی که در روز عيد لباس نو می پوشند،  و دارم، نه چيزی را که يک ـ يک

به حاصل کار تيم کاری نويسندگان کتاب ھای درسی مضمون دری . دل خود را به آن خوش کنيم و ذوق زده شويم

می ترسم حاصل کار ما چنين يک !  شده است، نگاه کنيدمکاتب در افغانستان، که در دوران آقای فاروق وردک نوشته

  !   چيزی نباشد

گلۀ شخص من از جناب ھاشميان صاحب تنھا ھمين قدر است، که چرا ايشان ھمين تمايل يا عالقه را، يا ھمين احساس 

که چه  ، يا اينسر رسانيدن اين کار عمده و اساسی و ضروری مھم بوده وليت را، در آن زمان نشان ندادند؟ آيا بؤمس

شخصی برای اولين بار اين پيشنھاد را مطرح نموده بود؟  بلی، اگر اين کار امروز ممکن و ميسر است، چرا امکان آن 

. ًنمی توانست در آن روز ممکن و ميسر بوده باشد؟ من شخصا با اين پروژه مخالف نيستم و اعتراضی ھم بدان ندارم

برھنی دارم که به وضوح ديده شده است و ديده می شود، و خيلی ھا، از جمله اگر اعتراض دارم، به دو روئی ھای م

ًاز جناب داکتر صاحب انصاری احتراما ! (جناب داکتر صاحب انصاری، يا آن را نمی بينند، يا نمی خواھند آن را ببينند

تدوين يک لغتنامه، افرادی که ايشان ۀ تقاضا دارم که پيرامون علل تمايل نشان ندادن اين افراد به اولين فراخوان در زمين

اين تقاضا برای آن صورت گرفته است که من . دفاع از آنھا برخاسته اند ھم، از نظر مسلک، چيزی بنويسنده امروز ب

  .)می دانم در اين ميان ريگی در کفش ايشان وجود ندارد

يک روز مارکسيست ھستند و يک روز  با کسانی که مانند بوقلمون ھر لحظه گاھی کافر می شوند و گاھی مسلمان، 

روسو و ديدرو و ولتر و فرويد و فروم و فوکو، يک روز پيرو گاندی ھستند و روز ديگر پيرو خمينی، يک روز 

مترقی و سکوالر ھستند و روز ديگر خواب حکومت دينی را می بينند و تطبيق صد در صد شريعت را خواھان اند، 

 سخنی ندارم؛ زيرا حکايت من و حکايت اينھا با موضعی که پورتال افغان جرمن ھر چند حرف زياد است، من حرف و

  : گلستان است١٠ از حکايت شماره ريغآنالن اتخاذ کرده است چيزی نيست 

مسکين برھنه . فرمود تا جامه از او بر کنند و از ده بدر کنند. ی به او گفتئ پيش امير دزدان رفت و ثناءيکی از شعرا"

ی رفت، سگان در قفای او افتادند خواست تا سنگی بر دارد و سگان را دفع کند در زمين يخ گرفته بود سرما ھمه ب

ثيت ھمان شاعر را دارم که امير ًمن فعال حي..." گفت حرامزاده مردمان سک را گشاده اند و سنگ را بسته. عاجز شد

وسيلۀ منشيان چاپلوسی که ھيچ ه  قلمش را می خواھد ببسته و... زبانش را به نام دين و عقيده و عفت قلم و" قيس کبير"

  !    استقاللی برای انديشدن ندارند، بشکند

ه شما، آقای کبير، اگر من اشتباه نموده ام و نشان دادن عدم تمايل در آن زمان برای اين نبود که نمی خواستند اين کار ب

 پورتال شما می خواھند به ثمر برسانند، تمام شود، نام کسی ديگری غير از کسانی که امروز اين کار را از طريق

 بفرمائيد که چرا شما و دوستان شما، به شمول جناب ھاشميان صاحب در آن زمان در برابر فراخوان آقای معروفی ھيچ

وليتی احساس نکرديد؟ خواھش من اين است که صراحت لھجه را حمل بر بی احترامی نکنيد؛ نه شما و نه ؤگونه مس

  !ھاشميان صاحبجناب 

در باب تعصب بايد عرض شود که به نظر من برای نوشتن يا تدوين لغتنامه ای، ھمانگونه که لغتنامه ھای امروزی بر 

ه ، ب...بنياد لغتنامه ھای ملت ھای گوناگون، از آکدی ھا و سومری ھا و چينائی ھا و يونانی ھا و جاپانی ھا و اعراب و

رتيب و تدوين لغتنامه ھائی اين ملت ھا در برخی موارد پيروی شده است، ما ھم نياز به وجود آمده است، يا از اسلوب ت

اما نزديک يا مشابه به زبان ما ھستند، استفاده (!) آن داريم که، تا حدودی، از لغتنامه ھای ديگری که زبان ما نيستند 

  . کنيم
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ان می رسند ـ تنھا کتاب ھای البيرونی را چيزی در شما آثار فرھنگی زبانی را که دری می خوانيد، و به ھزارھا عنو

حدود دو صد و ھفتاد عنوان به حساب آورده اند ـ، يک، يک، برداريد و مورد مطالعه قرار بدھيد، ببينيد که چقدر از 

عانی متعدد ده ھا ھزار کتاب را بايد بخوانيد تا کلمه به کلمۀ آن را با م. لغت ھای اين کتاب ھا برای شما قابل فھم ھستند

آيا . ًآن ھا ـ بعضا يک کلمه دارای چندين معنی است ـ برای نوشتن در لغتنامه ای که می خواھيد ترتيب بدھيد، نقل کنيد

 لغتنامه ھای سائر ه جامع می باشد، از نظر شما، بدون مراجعه بۀاين کار، که اساسی ترين نياز برای تدوين يک لغتنام

، زبان فارسی، يا فرھنگ ھائی که ايرانی ھا تدوين کرده اند، ممکن است؟ شما که در زبان ھای مشابه زبان ما؛ مثال

خدا ه برابر زبان فارسی چنان عقده و تعصب داريد که حتی اگر کسی بدان اشاره ھم کند او را به کفر باالتر از شرک ب

ھم نباشد، به پايان می رسانيد؟ به " مقوم شر"متھم می کنيد، چگونه اين کار را، آنگونه که الزم است، و به اصطالح 

کتاب ھای درسی فارسی پريروز و فارسی دری ديروز و دری امروز خويش اگر مراجعه کنيد، در ھر کتابی چندين 

 و نويسندگان ايرانی وجود دارد که از لحاظ شيوائی و لطافت و روانی و بالغت و ذوق ھنری و اءنظم و نثر از شعر

غرض اينست که ما به اين ھمکاری ھا و داد و گرفت . ای بسياری از ھموطنان ما فربه تر ھستندادبی نسبت به نوشته ھ

ھا، که امروز جھانی و غيرقابل اجتناب شده است، نياز داريم، ولی با تعصبی که شما در برابر زبان فارسی، زبانی را 

ًبا آنکه ھر دو کلمه جزء زبان خود ما است؛ مثال، را، " گاه"و " دانش"ًکه شما آن را مطلقا بيگانه می خوانيد و ترکيب 

به ھيچ شرطی قبول نداريد، چطور می توانيد از گنجينه ھای زبانی ـ فرھنگی اين ھا برای پيشبرد کار خويش استفاده 

  ! کنيد؟

ه دليل را نوشت تا امروز يکی از ما ھا قادر نشده ايم ک" ادبيات دری"از زمانی که مرحوم محمد حيدر ژوبل کتاب 

ِتغير"تحول کلمۀ  ، و قرن ھا کلمۀ تغير در کشور ما با ھمين "يأ"دارد و ديگری دو " يأ"ـ که يکی يک " تغيير"را به " َ

ُتغير"يک يا نوشته شده است و مردم مشکلی در فھم آن و فھم  َ با فتحه اول و دوم و ضمۀ سوم و سکون چھارم " َ

 اين مشکل را که در و!  ھمه اين مشکل و مشکالت مشابه اين مشکل را حل کنيدبيائيد اولتر از. نداشتند، را بيان دارند

پوھنتون؟ دانشگاه؟ : کار خواھيد برده ب  )university(ی که می خواھيد تدوين کنيد، شما کدام کلمه را برایلغتنامۀ دري

وجود بياوريد ه ه شما می خواھيد بغتنامه ای را ککه ل پوھنتون کلمۀ پشتو است، در حالی... دارالفنون؟ يونيورستی يا

اين مشکل و صد ھا چنين مشکلی را شما ... دانشگاه ايرانی و دارالفنون عربی و يونيورستی انگليسی و. است" فارسی"

که به تدوين يک لغتنامه بپردازيم، اين گونه مشکل ھا را حل کنيم؛ چرا که  چه گونه حل خواھيد کرد؟ بيائيد پيش از اين

 تدوين ۀوع مشکل ھا در ميان کار بروز کنند و شدت بگيرند، که می گيرند، می توانند سبب ناکامی پروژاگر اين ن

  .لغتنامه گردند

   :ھرحاله ب

ی نوشته اند ، ئفی صاحب، در يک بند، در ھفت تا ده سطر، چيز ھاوآقای ژوبل در باب کلمۀ تغيير، مانند جناب معر

 آن مشکلی ۀ نوشته می شده است، و کسی ھم در فھم و استفادأقرن ھا با يک يولی ننوشته اند که چرا اين کلمه که 

که می دانيم خاستگاه چنين کلمات  تعجب اينجاست که ما باوجود آن. نداشته، قرار شد به يک بارگی به دو يأ نوشته شود

اجم فرھنگی ايران صورت می  تھهايران است، با ھمه خصومتی که با اين گونه کلمات داريم، و با تمام تالشی که علي

کار می بريم، که حتی استفادۀ آن ھا را نيز توصيه ھم ه گيرد، چگونه نه تنھا اين گونه کلمات را در نوشته ھای خود ب

  !می کنيم؟

! ما ھائی که قادر نيستيم، به يک پرسش ساده پاسخی ارائه کنيم، چگونه به انجام چنين يک امر بزرگ موفق خواھيم شد

چنين ! ه را حمل بر آن نکنيد که در ميان ما کسانی نيستند که نمی توانند به جواب چنين پرسش ھای بپردازنداين نکت

کسانی زياد ھستند، ولی رويۀ سايت ھا و پورتال ھا، نه ھمه، طوری است که با دست پيش می خوانند و با لگد دور می 
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با کوتاه کردن پر و بال مرغ انديشۀ انسان ھا با ... ن نگوئيد وبنويسيد، اما متوجه باشيد که چنين بگوئيد و چنا! رانند

مقراض تعصب و خودخواھی و خودنگری و شکستن قلم کسانی که با ما در برخی زمينه ھا ھمعقيده نيستند، فکر نکنم 

ا کند که با آن ھم، بھترين حالل مشکالت زمان است، انتظار می کشيم و می بينيم، خد. کاری در اين کشور پيش برود

  !!    افکار من نادرست ثابت گردد

٢١.٠۶.٢٠١۵  

 

 


