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  عزيز نعيمی

  ٢٠١۵ جوالی ٠٩
  

  !قابل توجه داکتر صاحب ھاشميان
  

  :مقدمه

 اگر ھم می يابد چند روز بعد، با آنھم آنچه را اين نوشته ام امکان نشر می يابد و يا نه و ياآيا ھر چند مطمئن نيستم که 

می انديشم خدمت شما خوانندگان عزيز تقديم می دارم، باشد بدين وسيله با انجام وظيفۀ انسانی خويش حد اقل، صدائی 

 بلند نموده باشم، تا کسی گمان نکند» مک کارتيزم«مکتب  را در مخالفت با عربده کشی ھای مشتی پيرو تنھائیھر چند 

  .می نمودند، وجود ندارد»  انديشۀ مائو تسه دون- لنينيزم- مارکسيزم«که ھيچ فرد زنده ای بين آنھائی که افتخار به قبول 

****  

  :واما

  محترم داکتر صاحب ھاشميان،

ادآنچه را در ذيل از نظر می گذرانيد، از قلم يکی از ھم مسلکان ديروزتان  وت ر پوھنتون کابل می باشد که گذشته از تف

ودم، » علوم«ھای ديگر، محل تدريس ما نيز از ھم متفاوت بود، يعنی در حالی که من در پوھنځی  ه می نم اجرای وظيف

اط فضای جنابعالی در پوھنځی ادبيات و علوم بشری تدريس می نموديد ه ارتب ه ب وانم ک ؛ در نتيجه به جرأت نوشته می ت

ه سياسی و فرھنگی پوھنتون کابل به صورت عام و پوھ ستان ب تانۀ اشغال افغان نځی ھای متعدد به صورت خاص در آس

وسيلۀ روسھا و سالھای بعد از آن، به يمن زندگانی با چشمان باز، اطالعاتم در حدی است که بتوانم صحيح را از سقيم و 

اری را ان ک ه ديگران فرصت چن م ب ه ھ ازم و ن ردازی دست ي ه دروغپ ساعد راست را از دروغ تميز داده، نه خود ب  م

تباھات . بسازم ر اش د و ب لذا خواھشم از شما اين است تا حين مطالعۀ اين نوشته، بکوشيد تا بر نکات درست آن مھر تأئي

  .آن روشنی بيندازيد، نه اين که به فحاشی ھا، شرط بندی ھا و ھوچيگريھای معمول پناه جوئيد

  محترم داکتر صاحب،

ال  ا پورت ه ب دتھا قطع رابط د از م ما بع ستان آزاد"ش ستان-افغان ا " آزاد افغان ا و حت ی ھ ر پراگن ردن زھ ا فراموش ک ، ب

سخرۀ  تمداد م ان اس روزی ت ن دي الو از اي ه پورت ستان آزاد"آن علي ستان-افغان ه "آزاد افغان ال مراجع ه پورت اره ب ، دوب

ا نموديد، از آن جائی که من فقط به مثابۀ يک ھمکار قلمی پورتال آنھم بسيار تنبل و کم کار ، با پورتال در تماس ھستم، ب

ار نوشته  ا ب ا و صد ھ ه آن که متصديان پورتال به ده ھ وط و گفت ال و حراست از خط آن من ه پورت د ک ه ان دگان ب خوانن

پورتال است، نه به خود حق دادم تا از ايشان چگونگی اين آمد و شد را بپرسم و نه ھم آنھا چيزی نوشتند که چرا و روی 

 سال قبل به جای خواندن غزل خداحافظی و قطع ھمکاری بدون جار و جنجال، گرد و خاک ۵ای ھاشميان  آقیکدام داليل

ه ھمکاری  ال ب ا پورت به راه انداختند و اينک چه تغيير و يا اتفاقی افتاده که ايشان دوباره با خضوع و خشوع محسوسی ب
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ن ھمکيا توافقاتی در زمينه به وجود آمده و يا خآآغاز نموده اند و  ه اي د دوام می ریاير، منتظر ماندم تا ببينم ک ا نماي  و ي

  .خير

واقعيت قضيه را نمی خواھم از ھيچ يک از خوانندگان گرامی پورتال پنھان دارم و آن اين که در برخی موارد، ذخاير و 

ابم و مشکالت اجتماعی را نيز  ھای حل هراته مانده ھائی از درس ھای فزيک، کمک می کند تا برخی از  به سادگی دري

 قرار می گيرند، متناسب با ثقلت زياد از حرارت هآن اين که تمام اشيا و مواد طبيعی زمانی که در فضای غليانی برخاست

دن شان ائين پري اال و پ ، از پروسۀ غليان متأثر می گردند، يعنی در حالی که مواد و اجسامی با ثقلت بيشترتأثير پذيری، ب

ان آغاز و خيز و جست شان ھن ر و سبک، از ھم واد دارای ثقلت کمت ه نظر می رسد، اجسام و م ر ب گام جوشش، کمت

  .پرواز ھا را آغاز می نمايند

ان  ين اساس در جري ر ھم ته ب  ۴اين قانون طبيعی در جامعه و ھمکاری ھای اجتماعی نيز در تمام زمينه ھا مصداق داش

وده و دھۀ گذشته شاھد ده ھا اتحاد و انشعاب، جان و جگر ددی ب سانھای متع ديگر شدن ان م دشمن خونی ھم  شدن و يا ھ

شاھده می . بعد از اين نيز شاھد خواھيم بود ه وضاحت م ه شود، ب ا نيک نظر انداخت دھا و گسستن ھ ھر گاه به اين پيون

ه  ا شخصيت ھای ضعيف و ب ه واقع ته ک انی برخاس ا، از آن رين گسستن ھ اس ًگردد، که بيشترين و چه بسا اساسی ت مقي

د م می . فزيک دارای ثقلت کم بوده ان ه دل ا آن ک ودم، ب ين منظر قضاوت نم ز از ھم ما ني اب ش ورد جن سم در م ر بنوي اگ

  .خواھد خطا کرده باشم، دروغ نمی گويم

ال  ا پورت ما ب ستان آزاد"در ھر صورت، ھمکاری مجدد ش ستان-افغان ن " آزاد افغان ه اي د ک ه فھمان ه ھم ان آغاز ب از ھم

در ھر کالم تان می خواستيد آگاھانه  که شکننده تر از آن است که می توان تصورش را نمود، چه شما در حالی ھمکاری 

زدور ھای در دست خلق و پرچم طی طريق می نموديد، باچسپاندن آن باند دست و عامدانه در حالی که  شه و م جنايت پي

ونيزم  به اين که با آنھا جان و جگر نباشيدبه کمونيزم، حتا بدون آن که از آنھا نام ببريد تا چه رسد ، حمالت تان را بر کم

ود، در ھر " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"آغاز نموديد، خوشبختانه پورتال  ده ب ما ش که متوجه اين طرز ديد خصمانۀ ش

دگان می فھما ه خوانن ا يادداشت ھای روشنگرانه، ب د ب تقبال از جائی که شما عليه کمونيزم موضع می گرفتي ه اس د ک ندن

  .اصول از جانب آنھا نبايد تلقی گرددنمودن  به قيمت زير پای ،آمدن مجدد شما

د و از طرف ديگر  ه دادي ان ادام ه کارت د، ب وده بودي از يک سو شما که نمی دانم با کدام انگيزه ای به پورتال مراجعه نم

ار عزي" واصفی"استيد به دفاع از پورتال نيز از تعقيب سياست خويش دست برنداشت، تا اين که خو  و زبه مصاف ھمک

ال " امينی"شجاع پورتال آقای انوادگی اش " واصفی"برويد، ايشان نيز گذشته از آن که از مواضع شان در قب ق خ و تعل

ردهمو، بلکه طی نوشتۀ شان، فھم و درک تان را از کندعقب نشينی ننمود" امير حبيب هللا کلکانی"به  ر سؤال ب ، نيزم زي

 تا برداشت تان را از کمونيزم که آنقدر دشنام حواله اش می نموديد، بيان داريد، ھمزمان با ندبا صدای بلند از شما خواست

وافقش را  ايشانکه شما نيز به استاد بودن" معروفی"آن استاد سخن آقای   مقر و معترف ھستيد، نيز در عين قضيه عدم ت

ؤرخ با طرز ديد شما ابراز داشت، در چنين ۀ م ما طی مقال ه ش ه ٢٠١۵ جون ٧ بستری است ک ون ب ان معن پيرامون « ت

ل اطالع از ر، دست به نگا»"قاموس دری"ضرورت تدوين د اق ه ح ردی ک يچ ف ش مطالبی زديد که ھيچ عقل سليمی و ھ

کرانش حيات جنبش بين اللملی کمونيستی داشته باشد و ھيچ انسانی که در فضای پوھنتون کابل حين حاکميت روسھا و نو

  :به سر برده باشد، نمی تواند آن را بشنود و به شما نگويد که تاريخ سازی نکرده دروغ نگوئيد و حتا نيفزايد

  دروغ آدمی را کند شرمسار     دروغ آدمی را کند بی وقار

  :شما نوشته ايد

نگھت  پوھاند به بود، افغانستان علمی کانون يگانه تخريب شان ھدف که روسی مشاورين دورۀ کمونستی، در« 

 .خواست معذرت او و بگيرد کار تدريس برای روسھا تأليف تاجکی زبان دستور از تا کردند، سفارش
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 قلم به چاپ ماسکو )روسی  دری( دکشنری نواقص باالی جامع نقد يک خان داوود محمد جمھوريت دورۀ در قبال

 آن اساس به و بود شده فارسی ترجمه زبان به که را ستالين رسالۀ يک روسی مشاورين .بود شده چاپ نگھت پوھاند

 رسالۀ .کنم تدريس زبانشناسی مضامين در دادند، تا من به ميخواندند، زبانشناسی را رساله آن و زبانشناس را ستالين

 به مختلف زبانھای دارای آسيايی اقليتھای ساختن متحد به منظور ستالين جانب از بود استعماری سعی يک مذکور

 ما مناسبات آن از بعد .خواستم معذرت ھم من  نداشت زبانشناسی و علمی وھيچ ارزش ماسکو امپريالستی مرکز ورد

مقاالت  نوشتن از پرچميھا تقاضای به و نپذيرفتيم را حزب عضويت که چون شد، خراب ودولت کمونستی روسھا با

 تصميم پوھاند نگھت مرجوم و من که بود، وقت ھمين .نگفتيم لبيک جرايد، در نشر برای  "مترقی افکار" دارای

  ».کنيم ترک را وطن گرفتيم

  محترم داکتر صاحب،

انحصار طلب ھستم تا » محمد عمر«و يا ھم مال »  یمک کارت«اين قلم نه به مانند خدايان اعتقادی شما اعم از سناتور 

ه ھم به مانند مزدوران روس آنقدر خود خواه شما را از داشتن يک عقيده و رد عقيدۀ ديگری مورد شماتت قرار دھم و ن

ًبناء اين را حق تان می دانم تا عليه کمونيزم . و بی سواد ھستم که ندانم چنين خواستی نه منطقی است و نه ھم شدنی

در ذھن تان جايگزين نموده اند، تا ابد با خود داشته باشيد، مگر » مک کارتيزم«نفرتی را که حين مغز شوئی حاکميت 

از شما بخواھم که منظور تان از گاه و بيگاه حمله نمودن بر » امينی« می دانم تا به مانند آقای نيزخود حق ن را اي

ًچيست و اصوال از کمونيزم چه می دانيد، تا با در نظرداشت فھم تان از کمونيزم اگر بحث را الزم بدانم، با » کمونيزم«

می کنند، فقط » چشم را پت و دھان را باز«که را آغاز نمايم، زيرا در فرھنگ بحث، پاسخگوئی به آنھائی به بحث شما 

 لذا با وجود آن که راجع به ادعايتان در پراگراف نقل شده، سينه ھا سخن دارم و آن .کافی می دانند "سالم"يک  ا تقديمب

فقط آن بخش از نوشتۀ تان را که جعلکاری ناشيانه در جنبش بين را می گذارم به زمانی که شما را اليق مباحثه بيابم، 

نسبت به آن اطالعی کسب نکرده ايد، به » مک کارتيستی«المللی کمونيستی است و شما خوشبختانه حين مغز شوئی 

  .بحث می گيرم، شايد اين پرتو افگنی، موجب شود که ديگر با ريش سفيد دروغ نگوئيد

  اکتر صاحب،محترم د

دستور زبان چاپ خودشان را کردند و تدريس تقاضای » نگھت« دعا می داريد که گويا روسھا نخست از آقایشما ا

چطور است بحث ما را با يکی .  گرديدند که ھر دو نپذيرفتيد»ستالين«بعدتر از شما خواستار تدريس رسالۀ زبانشناسی 

  :از نمائيم، که آمده استاز آيات قرآن که شما بر مبنای آن خود را مسلمان می دانيد آغ

َفنجعل لعنة هللا على الكاذبين ..... َِ ِ َِ ْ َ ّ َ ََ َْ َّْ   ۶١ آل عمران -َ

  محترم داکتر صاحب،

مکث نمايم زيرا با وجودی که سخت زياد نقل کرده ايد، » نگھت« در اينجا نمی خواھم به ارتباط دو موردی که از آقای

ھر چند در آن موارد نيز می توان نوشت . من امکان به دور نمی مانندضعيف و غير قابل باور به نظر می رسند، از دا

روسی را نقد نمايد - شنائی نداشت، چقدر حق داشته فرھنگ دریآ با زبان روسی »نگھت« با در نظرداشت آن که پوھاند

يس زبانھای و يا اين که با در نظر داشت، سابقۀ کاری مؤسسات و اکاديمھای علمی روسيه و بعد ھا شوروی در تدر

ی شان را در يکی از رشته ھای زبان دری و پشتو از شوروی اخذ نموده اکترپشتو و دری و با موجوديت آنھائی که د

، نه تنھا روسھا نياز نداشته اند تا تدريس ...بودند، به مانند داکتر اسدهللا حبيب، داکتر صادق فطرت، داکتر زيار و 

و » قيوم قيوم«تحميل بدارند و می توانسته اند از افرادی مانند » نگھت«  پوھانددستور زبان مطابق ميل خودشان را بر

 بھتر می بود که آقای بلکهد، ن بخواھند تا آن دستور زبان را تدريس نمايند،که از آغاز با پرچميھا ھمنوا بودھم قطارانش 

منفعالنه و امتناع از تدريس آن اکتفاء  با آن دستور زبان برخورد اکادميک نموده، تنھا به برخورد »نگھت« پوھاند
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 ندمی کرد» پخته پرانک«د، بعد ھا آن دستور زبان را ن عليه آن چيزی بنويسند در آن شرايط نمی توانستو اگر، نورزند

 و ھم ما متکلمين زبان دری، وسيله ای می داشتيم تا تا ھم اينک شما سندی جھت اثبات ادعای تان در دست می داشتيد

  .ی آن از استقالل دستوری زبان خويش دفاع می نموديمبر مبنا

  محترم داکتر صاحب،

 اساس به و بود شده فارسی ترجمه زبان به که را ستالين رسالۀ يک روسی مشاورين ....« آنجائی که ادعا می داريد

 تدريس نشناسیزبا مضامين در دادند، تا من به ميخواندند، زبانشناسی را رساله آن و زبانشناس را ستالين آن

 می دانيد که اين ادعای تان آنقدردروغ و کذب است که حتا من استاد فزيک ھم می دانم که با وجود گذشت ھيچ» ....کنم

 سال از عمرتان، باز ھم به مانند بچه ھای خرد سال دروغ می گوئيد؟ شما که خود را مسلمان معرفی می ٨٨بيش از 

  دل و جان می خريد، ھيچ ھراسی در دل نداريد؟را به » لعنت خدا«داريد، از اين که 

و اما اين که چرا با چنين قاطعيتی بر شما حکم دروغگو را می نمايم، بر می گردد به اين که در جعلکاری تان، کمبود 

حکم دروغگو را تان انی  بين المللی آشکار ساخته، بر پيشفھم و دانش، تعصب و ضديت غير علمی تان را عليه جنبش

  .يدئ نماحک می

  محترم داکتر صاحب،

ه ايد تا در اين زمينه، وقت بگذاريد لطف نموده از حواريون و مگسان گرد قاب از قماش  اگر خود فرصت نکرد

التی  و حم و تدوير کنگرۀ بيستم حزب کمونيست شوروی١٩٥٧  ازسيستانی ھا بپرسيد، شايد آنھا برايتان بگويند که بعد

در داخل » ستالين«آغاز نمودند، نه تنھا به صد ھا ھزار کمونيست طرفدار » ستالين«عليه » خروسچف«را که باند 

 و يا ھم از احزاب کمونيستی اخراج شده راھی اردوگاه ھای کار اجباری ندکشيده شدتيغ شوروی و خارج از آن يا از دم 

د و نه تنھا شھری را که بزرگترين حماسۀ  حتا جسد وی را خواستند نابود نماين»ستالين«شدند و نه تنھا تمام ياد گارھای 

در آن اتفاق افتاده  يعنی فاشيزم لگام گسيختۀ ھيتلری» مک کارتی«ن فکری مرشد شما سناتور تاريخ عليه تھاجم پدرا

کبير و رھبری خردمندانه اش در جنگ ميھنی نکند، » ستالين«تغيير نام دادند تا يادآوری از آن حماسه تداعی از بود، 

 را از تمام چاپخانه ھای شوروی و حتا کشور ھای اقمار آن »ستالين« حتا مقدمتر از ھمه تمام نوشته ھای  بلکه و

  .برداشته، کاغذ آن را دوباره خمير نمودند

 و بدان عمل می نمودندکه حزب و دولت شوروی » ستالين«چه شد که خالف آن سياست رسمی و عملی مبارزه عليه 

، در خانۀ يک »ستالين«فتن يک اثر  از ارباب به جرم داشتن و يار افغانستان، با تقليد ميمون وار دھانوکران بی مقدار آن

، تصميم می طلوع نمودهروشنفکر افغان، او را به اتھام ستالينيست، سربه نيست نموده اند، به يک باره، آفتاب از مغرب 

 بخواھند تا آن اخذ نموده،» مک کارتيزم« از مکتب ش را اکتریاافغانستان و آنی که د» يگانه زبانشناس«گيرند از 

  ، تدريس نمايد؟ تا چه رسد به تدريس را که در خود شوروی داشتنش جرم است» اثر«

  . آقای ھاشميان، فکر نمی کنيد دروغی از اين بزرگتر نمی شد گفت

  محترم داکتر صاحب، 

می گردد، مگر اين نکته را نمی دانستيد که چنين حکمی شما شنيده بوديد که دروغ ھر قدر بزرگتر باشد قبولش آسانتر 

  .ر از جانتان، احمقی در بحث وجود نداردوصرف در مورد احمق ھا صدق می نمايد و در اينجا د

  محترم داکتر صاحب،

» مناسبات تان با روسھا خراب شد«می توانيد بنويسيد بعد از آن که شما از تدريس آن اثر خود داری ورزيديد، و 

  را تدريس نمايد؟» اثر«نوشت تدريس آن اثر به کجا کشيد؟ آيا بعد از شما ھيچ کسی پيدا نشد تا آن سر
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ی ادبيات و علوم بشری محصل بودند، چرا نمی خواھندپای پيش گذاشته بين ھنځخوانندگان عزيزی که آن سالھا در پو

روی را به و که گويا سيستم فرھنگی ش»شميانھا«ی علوم گرد تباشير تنفس می نمودم و آقای داکتر ھنځمنی که در پو

شان، کسی آن کتاب » عمو سام«يا بعد از فرار ايشان به دامن آمبارزه طلبيده بودند، قضاوت نمی کنند و نمی نويسند که 

  را تدريس نمود و يا خير؟

  محترم داکتر صاحب،

 کنگرۀ بيستم حزب ابتدای از ھمان »ستالين«اثر بی ھمتای » مارکسيزم و زبانشناسی« عليه رسالۀ ۀ ھمه جانبهمبارز

 يا مرکز علمی آن اثر نه تنھا در ھيچ دانشگاه و. کمونيست شوروی آغاز يافته و تا واپسين دم حيات شوروی ادامه يافت

 روی ده ھا دليل من جمله ضديت آن اثر با شوونيزم عظمت طلبانۀ روس،  از  تدريس نشد بلکهمربوط به شوروی ھا

ان سناتور دروی آن زمان و در صورت کل به مثابۀ نمودی از ستالين زدائی از طرف تمام شاگرودگان شطرف نويسن

حال اگر شما ھم بر ھمان اساس و به منظور خوشخدمتی به اشغالگران، اراجيفی . مک کارتی، مورد حمله قرار گرفت

  . رسددر مورد نگاشته باشيد، بادرنظرداشت شخصيت متلون تان بعيد به نظر نمی

  محترم داکتر صاحب،

چطور است از يک موضع ديگر به بحث برخورد نموده، سر خوانندگان را زياد به درد نياوريم؛ شما نوشته ايد که آن 

 ھر گاه از ؟، می توانيد بنويسيد که ھنوز ھم به ھمان نظر ھستيد و يا خير»ھيچ ارزش علمی و زبانشناسی نداشت«اثر

 »ستالين«، آيا بھتر نبود تا به خاطر خودداری تان از تدريس آن اثر از شاگردان آن دوران و  عدول نموده ايدنآن نظرتا

 آيا -  که بايد ھمين طور باشدشود از قراين معلوم می -پوزش می خواستيد و ھرگاه به ھمان نظر سابقتان وفادار مانده ايد

آيا حاضريد آن اثر را چه به دری و چه ھم به انگليسی به ارتباط آن اثر به بحث بپردازيد؟ » زبان نفھم«حاضريد با من 

   قضاوت نمايند؟  در اختيار خوانندگان قرار دھيد تا خود

  محترم داکتر صاحب،

 با مراجعه به آرشيف "آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"ًھرگاه فعال به آن اثر دسترسی نداشته باشيد، می توانيد در پورتال 

در غير آن صميمانه و به مثابۀ يک ھم . آن را يافته، مبنای بحث قرار بدھيدبخشی از » ریشي«ھمکار پورتال آقای 

  :داشته باشيد مسلک گذشتۀ تان از شما خواھش دارم تا اين بيت را به خاطر

  دروغ آدمی را کند شرمسار     دروغ آدمی را کند بی وقار

 


