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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 ادبی ــ فرھنگی

  
  "آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ "ادارۀ پورتال 
  ٢٠١۵ جون ٢۵               

  
  

  "سيد خليل هللا ھاشميان"فشرده پاسخی خدمت آقای داکتر 
   اولقسمت

  
  .محترم داکتر صاحب، احترامات تقديم است، اميد به سالمت باشيد

 ١٧ که به تاريخ "پيرامون پروژۀ تدوين فرھنگ زبان دری" جنابعالی، معنون به ٢٠١۵ جون ١۶مقالۀ مؤرخ  در

دداشت  با بخشھائی از ياتانتشار يافت، ضمن موافق" آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ " در پورتال ٢٠١۵جون 

و شخصيت جناب  با دانش "، "دلخراش"قبال شخصيت افراد پيشنھاد شده،  پورتال، موضعگيری پورتال را در

ايدئولوژيک، معرفی داشته، زير " تعلقيت"و ملھم از " ُدرد اول پياله و"، "مأيوس کننده"، "معروفی سر نمی خورد

اذب آن را قلم توانای انديشمند و نويسندۀ پرکار عنوان مراجعه به نظرخواھی که خوشبختانه ماھيت دروغين و ک

افغانستان آزاد ــ "کار عليه پورتال  آشکشی از پرده بيرون انداخت، در صدد لشکر"ولی احمد نوری "کشور آقای

  .ًکه از نظر ما با وجود بيھوده بودن و کارساز نبودن آن، کامال حق تان است برآمديد؛ امری" آزاد افغانستان

  تر صاحب،محترم داک

صالحيت  ده شايستگی واکثريت افراد پيشنھادش"از آن جائی که در نوشتۀ تان خود اعتراف نموده ايد که حکم ما را 

درست دانسته ايد و اين طرز ديد و حکم ما را آقايان " ندارند ی انجام چنين کار سترگی رائحرفه  مسلکی و

باشد، در تمام آن جمع حتا شخص جنابعالی در مقايسه با آنھا  که اگر پای انصاف در ميان "معروفی، نوری و سديد"

 تا چه رسد به ديگران، نيز ھريک با شيوه و سبک نگارش خاص خودشان، تا جائی ،فاقد کمترين درخششی می باشيد

ترکانې د «زيبای پشتو رسا و  با ترجمۀ ضرب المثل ،که ھميشه به صراحت لھجه معروف بوده اند" نوری"که آقای 

 با چنان ترکيب مخالفت ورزيدند، وقت جنابعالی و خوانندگان عزيز را نمی خواھيم با تحصيل »دیه يزو کار نب

حاصل بگيريم، بلکه با اجازه ساير مواردی را که مطرح نموده بوديد، به صورت فشرده به بحث می گيريم، مسلم 

اھم سازد، پورتال ھيچ گاھی از بحث مفصل ھم است در صورتی که اين بيان فشرده نتواند، قناعت جنابعالی را فر

  .شانه خالی نخواھد کرد

  محترم داکترصاحب،

از جانب " داشت نويسیدحق يا"اجازه می خواھيم اولتر از ھمه امتنان ما را خدمت تان به مناسبت به حق دانستن 

بعالی با کوله باری از تجارب پورتال در پای مقاالت ابراز بداريم، زيرا با وجود آن که خالف چنين امری از جنا

ھای منفعالنۀ تمام نشرات از آن جائی که از يک جانب برخورد دھه فعاليت فرھنگی نمی رفت، مگر ۶  ازبيش
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بينی و انتقاد  و از جانب ديگر خودمرکز»..مسؤوليت نوشته بر دوش نويسندۀ آن است و « الکترونيک با ذکر

در سينه دارند، فضائی " گره"ھائی اند که " خاک برسر"ه به تعبير بيدل ناپذيری برخی از به اصطالح نويسندگان ک

 بخواھد گذشته از اشتباھات حتا بر تحريفات تاريخی -  در اينجا پورتال-را به وجود آورده است که وقتی ناشری

تاريکی ھا صيانت افراد انگشت انتقاد بگذارد  و متعھدانه در صدد برآيد تا خوانندگانش را از لغزيدن در ظلمات و 

نمايد، به دماغ آنھا بد خورده، حتا برخی ھا با ادبی در خور شأن خودشان، مقاطعه می نمايند، تذکر اين برخورد 

  :و اما به ارتباط مطالب مطروحه. پسنديدۀ جنابعالی برای ما وظيفۀ تخطی ناپذيری بود که می بايست انجام می داديم

  محترم داکتر صاحب،

الم اميدواريم از قضاوت آزادنه مگر منصفانۀ ما آزرده خاطر نگرديد، زيرا تمام توضيحات و داخل در قبل از آغاز ک

  . نه به ھدف فصل، که می شود با سکوت ھم بدان دست يافت،بحث شدنھا را به اميد وصل انجام می دھيم

  محترم داکتر صاحب،

چه می " انش و شخصيت جناب معروفی سر نمی خوردبا د"اگر از شما سؤال نمائيم که منظور تان از آوردن جملۀ 

باشد، چه پاسخی ارائه خواھيد نمود؟ توجه و تمرکز به اين امر به علتی دارای اھميت است که جنابعالی عين روش 

 سال قبل با چند ، شما وقتیاگر به يادتان مانده باشد. را اين بار دوم است که در مواجھه با پورتال اتخاذ نموده ايد

ار يافته بود قطع رابطه کرديد، در نامه ای که برای ما فرستاده بوديد، تذک" آزاد افغانستان  ــافغانستان آزاد"رتال پو

 - اين نوشته را با آقای مير عبدالرحيم عزيز در ميان می گذاشتيد، از چنين منطق ضعيفی برخوردار نمی بود اگر«که 

  . »نقل به مفھوم

ن نامه، می خواستيد به زعم خودتان بين متصديان پورتال دوگانگی، تضاد و افتراق را شما در ھمان زمان و با ھما

به وجود آورده، به خواست خودتان که با تأسف عين خواست امپرياليزم، ارتجاع و جميع انقياد طلبان نيز می باشد، 

  .نايل آئيد

چنان سياستی در قبال پورتال، به نيکوئی ھر چند متصديان پورتال در کل و بدون استثناء ھدف تان را از اتخاذ 

ًدريافتند اما به اميد آن که اوال در ترکيب جمالت دچار اشتباه شده باشيد و در ثانی برخورد صبورانۀ پورتال و تدوام 

به شما درسی گردد تا بعد از آن از شيوه ھای مذموم " عزيز"ھمکاری و رھبری پورتال از جانب آقای داکتر صاحب

استفاده نکنيد، آگاھانه و با اتفاق نظر تمام متصديان پورتال، " تفرقه بينداز و حکومکت کن«م انگليس مگر مرسو

ًنخواستيم در زمينه برخورد توطئه گرانۀ تان را افشاء نمائيم، مگر اينک وقتی باز ھم می بينيم که شما مجددا و چه 

که " معروفی"ته از آن که شخص استاد سخن آقای بسا با عين قصد، می خواھيد با پورتال برخورد نمائيد، گذش

و صالحيت ھای مسلکی شان مقر و معترف ھستيد، با نوشتۀ کوبندۀ شان، در عمل پاسخ » استادی«جنابعالی ھم به 

  : توطئۀ تان را دادند، ما نيز فرصت را غنيمت دانسته، می افزائيمه بودنبی نتيج

مگر با آن که نه حزب است و نه ھم سازمان و يا ھم گروه متشکل سياسی، "  آزاد افغانستان-  افغانستان آزاد"پورتال 

ترين روابط ال و انتقال ھمين مناسبات تا دوردموکراتيزم پيگير و استوار در مناسبات درونی بين متصديان پورت

ت سالۀ  که به گواھی تاريخ کار مشترک ھش،کی و قلمی پورتال، فضائی را به وجود آورده استيھمکاران تخن

متصديان آن در طی اين ھشت سال، باالترين حد وحدت نظر و اتحاد عمل را دارا بوده، اگر بنويسيم تمام تصميم 

  .گيری ھا اعم از خرد و يا بزرگ به اتفاق آراء صورت پذيرفته، کمترين گزافه ای در آن وجود ندارد

فرد در خدمت جمع و جمع در خدمت تک تک «: ما به اين وحدت نظر و اتحاد عمل در سايۀ يک اصل رسيده ايم

  .»مسير ارتقای کار پورتال به منظور خدمت ھر چه بيشتر به آزادی افغانستان و بھروزی مردم آن ھم در افراد، آن

  محترم داکتر صاحب،
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ھای به وجود آورده است، که نوشته "  آزاد افغانستان-  افغانستان آزاد" فضائی را در پورتال ،توسل به ھمين اصل

خود را موظف به حمايت پورتال  از پورتال دانسته شده، ھريک از افراد ... و معروفی ھا، عزيزھا، موسوی ھا

انتشار می يابند، مال ھمه دانسته » ادارۀ پورتال«، نوشته ھائی که با امضای نظری و عملی از آن بداند و عکس آن

  . آن حمايت نمايدازشده، ھر يک از متصديان پورتال باز ھم خود را مکلف بداند تا 

  محترم داکتر صاحب،

ه معنی و مفھوم اين ھر چند ما مطمئن نيستيم که ھمه کس حتا جنابعالی توانمندی و ظرفيت اين را داشته باشيد تا به کن

دست آورد پورتال دست يابيد، زيرا شرط اول فھم آن، اعتقاد راسخ و عملی به يک دموکراتيزم پيگير و استوار 

تاب نمی دھد؛ مگر انتظار صميمانه ای که از شما را بازاست، چيزی که با کمال تأسف گذشتۀ زندگانی شما، آن 

 - افغانستان آزاد«ھای مذمومی عليه ھيچ فرد و نھادی به خصوص پورتال داريم اين است تا در آينده با چنين شيوه 

ھا سخت  موقعيت تان را نزد افراد و نھادتشبث نورزيد، زيرا گذشته از آن که سودی برايتان ندارد،» آزاد افغانستان

  .پائين می آورد و اين چيزی نيست که ما خواھان آن باشيم

  محترم داکتر صاحب،

  :ز نوشتۀ تان تذکر داده ايد اشما در قسمتی

نداده، بلکه به استعدادعلمی آنھا اتکاء  راستی قرار را باساس تعلقيت به ايديولوژيھای چپی و  ما انتخاب خود«

 در اين قسمت بدون آن که وقت خود و جنابعالی را در شيوۀ نگارش مطلب تان ضايع سازيم که »نموده بوديم،

 حدی فصاحت کالم دارد و به خصوص وقتی بحث در مورد تدوين فرھنگ تا چه» تعلقيت«ساختن مصدر جعلی 

ن دری ندارد، ذھن خوانندگان را اکه ھيچ جائی در دستور زب» جعلی مصدر«دری است، چقدر حق داريم با ساختن 

 شايسته بمباران نمائيم، می پردازيم به آن که شما به صورت غير مستقيم و تلويحی ما را متحجر، بنياد گرا و مخالف

  .ساالری معرفی نموده ايد

  محترم داکتر صاحب،

به »  آزاد افغانستان-  افغانستان آزاد«ھرچند يک مراجعۀ سطحی و گذرا به حدود ھشت سال فعاليت نشراتی پورتال 

شته بر پورتال، نشان می دھد که چنين اتھامی از ھر زاويه ای که در گذ» مسايل ايدئولوژيک«صفحۀ خصوص 

به منظور ھم ، باز »ست که به ديوار نمی چسپدخاک خشکی «د شده و يا در آينده وارد شود، ھمان پورتال وار

 می دانيم، اندامان ساير روشن شدن مطلب و اين که چرا ما ھمکاری با برخی از افراد پيشنھاد شده را لکۀ ننگی بر

ا در قبال اين اتھام تان بيان  پاسخ ما رقبل از تحليل و تجزيۀ شخصيت فرد و يا افراد خاصی، با اجازه برداشت و

  .آن را خوانده، قضاوت نمائيد» عمری -  علی«داريم، اميد باز ھم با آرامش کامل و بدون حب و بغض مي

 ،طلبی انديک نه تنھا خود معتقد به انتقيادما ضمن آن که رفتن پای ھر نوع ھمکاری با آنھائی را که از لحاظ ايدئولوژ

نان افکار برده سازی را تبليغ چگذاشته مند، جھت تداوم اشغال، انقياد و استعمار افغانستان گام دفبلکه آگاھانه و ھ

آن به قھقراء بکشانند و يا از دارند و يا آنھائی که خواسته باشند کشور ما را به ھزارۀ اول ميالدی و حتا پيش تر مي

، تماميت ارضی ه و جدائی طلبانه مانع وحدت ملت ما گرديدهآنھائی که با تبليغ ايدئولوژيھای نژادپرستانه، تفوق طلبان

محکوم می داريم و با صراحت اعالم می داريم که با طر مواجه سازند، علنی و بدون ھراس کشور ما را با خ

 نمی گرديم، بلکه خود را موظف مبشران طيفھای ايدئولوژی ھای نامبرده و مشابه، وارد ھيچ گونه اتحاد عملی

سگ سور از گله «ا با افشای ماھيت حامالن چنان ايدئولوژی ھائی و تجريد کامل آنھا به مانند و به مثابۀ دانيم تمي

پاشی نداشته باشند؛ با حلی برای سم، آنھا را به چنان انزوائی مواجه سازيم، که در ھيچ کجائی از کشور ما، م»دور

 کار جمعی دموکراتيک، کدام معيار ايدئولوژيک وضاحت کامل اعالم می داريم که در اين انتخاب به مثابۀ يک
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 را که کار مشترک با آنھا را ننگ می دانيم، آنھا جواسيس، جنايتکاران و خاينانی اند که به کسانیمطرح نيست، چه 

اعتقاد ما، عملکرد آنھا تابع ھيچ ايدئولوژی و يا نظری نبوده، جواسيس و خاينانی اند که محرک آنھا در ھر کاری 

  .ئولوژیمت به اين و يا آن ايد، نه خدو نوکری به اربابان شان استن منافع شخصی خودشان تأمي

 ھر چند زياد واضح نيست، چه برداشتی دارندئولوژيک و اختالفات ايداين که جناب داکتر صاحب از ايدئولوژی 

أسف سطح ديد داکتر صاحب از به دنبال ايدئولوژيھا، نمايانگر آن است که با ت» چپی و راستی« مگر آوردن مفاھيم

  :کليت مفھوم ايدئولوژی در حدی نيست که می بايد از آنھا انتظار داشت، مگر به ھمين مناسبت بايد بيفزائيم

قرن  ١۴ًبدين سو، يعنی دقيقا از در افغانستان  اسالم پخشھای حمالت اشغالگرانۀ لشکر اسالم  و از نخستين روز

مسايل «ان با تمام تاريخ پر از فراز و نشيب آن، به رؤيت و استناد صفحۀ قبل بدين طرف، کشور ما افغانست

 آزاد - افغانستان آزاد"پورتال، در ھيچ زمانی، ھيچ نھادی و ھيچ دولتی با سينۀ فراخی که پورتال » ايدئولوژيک

 ما در صفحۀ .بدون تعصب به نشر مطالب له و عليه اسالم دست يازيده است، نمی توان سراغ گرفت" افغانستان

 مقاله در رد و يا دفاع از اسالم در کليت آن داريم، ما از آقای داکتر ١٠٠٠پورتال بيش از » مسايل ايدئولوژيک«

 ١٠تا مؤيدين بی اطالع ايشان ، مجدانه تقاضا داريم » نوری صاحب«صاحب ھاشميان و تمام ھواداران و به فرمودۀ 

سالم نگاشته شده باشد، نشان دھند تا بپذيريم که در مخدوش ساختن مواضع در صد اين حجم مقاالت را که له و عليه ا

  .سياسی ما به جھت گيری ھای ايدئولوژيک، نيات سوئی دخيل نبوده است

  محترم داکتر صاحب،

از خود » مسايل ايدئولوژيک«عظمتی را که ويراستاران پورتال با تحمل عقايد مخالف، حين ويراستاری مقاالت 

 نيستند، اند، نه تنھا برای شما قابل درک و فھم و نيست بلکه ھيچ يک از کسانی که با ھمان تحمل مسلحنشان داده 

م باشد، شما که ھيچ گاھی نظرات مخالف خود را امکان نشر نداده و ھرگاه کدام زمانی نمی تواند قابل درک و ھض

ه از تب تعصب، به مجادله با آن برخاسته ايد، روی داليل مادی معينی، نشر ھم نموده باشيد، با تبصره ھای برخاست

چطور قادر خواھيد شد اين را بدانبد که برای يک کمونيست ويراستاری يک مطلب اسالمی که سرتاسر آن را چرند 

 دانسته با نگاه هق و ضد اسالمی که آن را کفر و زندمی داند و يا برای يک مسلمان ويراستاری يک نوشتۀ کمونيستی

  .را گناھکار می داند تا چه رسد به ويراستاری و نشر آن، چه عذابی را می تواند با خود داشته باشدبه آن خود 

چه داشتن شما از کجا می دانيد که ھنگام ويراستاری در يک دست قرآن و در دست ديگر ماترياليزم ديالکتيک 

تحمل نمائيد؟ اگر را نج انجام چنين کاری داشته باشد، آيا در طول عمرتان اتفاق افتاده است تا رتواند معنائی می 

  نموده ايد در کجا؟

  محترم داکتر صاحب،

ايدئولوژيک زير سؤال بردن، ھر چيزی که بر آن نام گذاشته شود، » تعلقيت«موضعگيری سياسی پورتال را با اتھام 

غی نمی تواند آن را از بين با يک روش عالمانه زمين تا آسمان فاصله دارد، فاصله ای که ھيچ اتھام و دروبه يقين 

  .ببرد

  ادامه دارد

  
  
  
 
  


