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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

  
  سيدھاشم سديـد

 ٢٠١۵ جوالی ٢۵
  

  !جناب محترم ھاشميان صاحب..." نويسندۀ پرنويس،"پاسخ به مقالۀ 
  بخش سوم

  

غرض از اين ضرب ." درخت بد نشان تا بد نبينی: "مثلی است که می گويد مردم افغانستان، ضرب ال در فرھنگ ما

المثل اين است که، من باب مثال، اگر به کسی آسيب و ضرر نرسانی، بد نکنی، مزاحم کسی نشوئی، يا به کسی نا سزا 

 بد و رد نمی و بد و رد نگوئی، طرف ھم برايت آسيب و ضرر نمی رساند، مزاحمت ايجاد نمی کند و به تو ناسزا و

  ! به معنی ديگر، اگر به کار کسی کار نداشته باشی، ديگران ھم به کار تو کار نمی داشته باشند. گويد

در خصوص تدوين لغتنامه، قسمی که در بخش پيشين نوشته بودم، من قصد نداشتم بيشتر از آنچه در قسمت اول اين 

در دريچۀ ابراز نظريات " پرنويس"يان و اشارۀ وی به شخص گفتار نوشته بودم چيزی بنويسم؛ اما نوشتۀ آقای ھاشم

..." پاسخ به مقالۀ" مرا بر آن داشت تا به تعقيب بخش اول مقالۀ ١٠/٠٧/٢٠١۵پورتال افغان جرمن آنالين به تاريخ 

ت؛ ًبخش دوم آن را نيز بنويسم و ضمنا ياد آور شوم که اگر ضرورت ديده شد، بخش ھای ديگر آن را ھم خواھم نوش

  .يعنی اگر آقای ھاشميان باز ھم پا در کفش من کند، من ھم آرام نخواھم نشست

عيد آمد و بعد از آن تعطيالت عزيزان و مصروف شدن با ايشان سبب شد که نتوانم اين بخش را زودتر روی کاغذ 

  !  ھرحال دير شد، اما زير نشده ب. بياورم

براز نظريات شروع می کنم و بعد می روم به نکات مندرج در مقالۀ  آقای ھاشميان در دريچۀ ا١۶/٠٧/٢٠١۵از نوشتۀ 

  ...":نويسندۀ پرنويس"

 اعتراض بسيار محتاطانه، خفيف و مؤدبانۀ آقای ھاشميان نسبت به پورتال افغان جرمن آنالين، که در تاريخ قلم ـ١

بھتر (ھاشميان انسانی است دورو که آقای  فرسائی ايشان ھرگز چنين امری ديده نشده است، قول مرا مبنی بر اين

  . تقويت می کند) بگويم، دارای چند چھره و شخصيت

که او دست باال داشته باشد و به کسی احتياج احساس نکند، چھرۀ واقعی خويش، ھمان چھرۀ مرد فاقد حوصله و   جائی

الی دستش قرار داشته باشد، که دستی با را نمايان می سازد؛ ولی در جائی" دانای کل"گذشت و تفاھم، مرد خشک و 

  . سيمای يک انسان حليم و سليم، و مؤدب و مھذب را پيدا می کند

اعتراف به اين حقيقت، که اشتباه از طرف ايشان بوده است، نه از جانب پورتال افغان جرمن آنالين، بعد از اعتراض به 

داشت که دالب عفو و بخشش شدن در يک يامسؤولين افغان جرمن آنالين، و چندين بارمعذرت خواستن و بار، بار ط

چنين کار بی سابقه به احتمال زياد از دو ديدگاه . بيشتر از شش يا ھفت سطر نبوده، نمايانگر شخصيت دوگونۀ وی است

  :خالی نيست
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نگرانيی که وی ازعکس العمل پورتال افغان جرمن آنالين داشته است، سبب شد که اين مرد تندخو و مغرور و  ) نخست

که پورتال مذکور واکنشی نسبت به اين ادعا نشان بدھد، روی حليم و سليمش را،  خودستا ناگزير بدان شود تا پيش از آن

  .که روی اصلی اش نيست، نشان داده به اشتباھش تن بدھد

 باب ًاعتراضی که مسؤولين پورتال افغان جرمن آنالين، احتماال به صورت خصوصی عليۀ آقای ھاشميان در اين) دوم

ی را که تراشيده اند مواجه با ايراد ھای بيشتر سازند آقای ھاشميان را بر آن داشت "بت"نموده اند، چون نمی خواستند 

  .تا از روی بيچارگی و خالف عادت به اشتباه خويش تن در دھد

 اصلی او چه ۀتگفته است که رشا ھيچ وقتی به صورت قطعی ندومين دليل چندگانگی شخصيتی او اين است که اين آق

گاھی خود را جامعه شناس معرفی می کند ــ انتقاد من طی دو نوشته در حدود چھارسال قبل پيرامون بحثی در . است

با اين ھمه تخصص منتظر ... ارتباط ھمين موضوع بوده است ــ زمانی روان شناس تشريف دارند، زمانی زبان شناس و

  !  خواھند کردفيلسوفی ھستيم که جناب شان چه وقت ادعای

 علمی نوشت و از يک علم حرف زد، ايشان بدون تعلل و تأخير نوشته می کنند، که او نيز در آن ۀھر کسی يک مقال

  ...رشته تخصص دارد و زمانی آن را در فاکولته درس می داده است و

ريشی و نکتائی، چنين ت و سر و موی و ريش فرانسوی، با دأ و سومين دليل اين است که از ظاھر ايشان با آن ھي

تصور دست می دھد که او شخصيتی است مدرن، مترقی، دارای اعتدال، ميانه رو و دموکرات، ولی نشست و برخاست 

ی عبدالباری جھانی، وزير اطالعات و کلتور فعلی، و ھوی با بنيادگراترين انسان ھا ــ سفر وی به قندھار به ھمرا

 بوسيدن چشم زخمی وی ــ نشان می دھد که او دارای عين پندار و سگال و بارياب شدن به دربار مال محمد عمر و

ضمير و سودايست که گروه اصولگرای طالبان از دين و از حکومت و اسالم و خدا و مردم دارد ـ گرگی در لباس 

 !ميش

 نيست، يعنی اگر اگر اين طور: "من نوشته می کنم.   آقای ھاشميان عادت دارد نوشته ھای ديگران را تحريف کندـ٢

اشتباه از آقای ھاشميان صورت نگرفته است، چون دست غيب در اين کار نمی تواند دخيل باشد، اين اشتباه می تواند از 

پورتال سر زده باشد و علت آن ھم يا دشمنی شخص ويراستار با آقای ھاشميان است، يا عدم ) ويراستاران(مسؤولين 

چنين تصوراتی در ذھن ھر انسان کنجکاو خطور می کند و از ...!"  دستور زبان ودقت در کار، و يا نارسائی در فھم

ًآن ميان يکی، احتماال پيدا خواھد شد، که اين سؤال را مطرح کند که باالخره اين اشتباه از طرف کی رخ داده است؛ نه 

  ! ند اين معما دست پيدا کهکه به کنکه فضوليی در کار باشد، بلکه برای اين  برای اين

قای آ  و!"اگر دليل ديگری باشد، شنيدن آن ما را مشعوف خواھد ساخت": ال را چگونه طرح کرده امؤببينيد من اين س

   ..."  جرمن جواب بدھد–پرسيده بود که بايد پورتال وزين افغان ": ھاشميان، چه نوشته می کند

 که آقای ھاشميان در نوشتۀ "بايد"کلمۀ ) الف:  استآقای ھاشميان فھميده يا نافھميده اصل کالم مرا چنين تغيير داده

ًخويش آن را به کار برده است و وجوب، امر و دستور را می رساند، در نوشتۀ ضمنی من عنوان افغان جرمن اصال 

  . وجود ندارد

ۀ من حاوی آقای ھاشميان اگر يکبار سخنی را که من نوشته ام با آنچه خود نوشته است مقايسه کند، می بيند که نوشت

  . جرمن آنالين گذاشته شده است -خواھشی است بسيار مؤدبانه که اختيار پاسخ گفتن يا پاسخ نگفتن به پورتال افغان 

معما به اين معنی که يا آقای ھاشميان عقل شان را از دست . به نظر من چنين کار آقای ھاشميان به يک معما می ماند

افی ندارد، زيرا ھر باری که چيزی می نويسد از ايشان خبط و خطائی سر می ، يا از دستور زبان اطالع کستداده ا

اع زند، يا می خواھد افکار خوانندگان خويش را مغشوش کند، و يا قصد دارد ميان من و پورتال افغان جرمن يک نز

  !ندازدواقعی را راه بي
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ًمن قبال نيز به ايشان نوشته بودم که ! شکل داردًدارد، واقعا م" اگر"آقای ھاشميان با معنی و عرصۀ کاربردی که کلمۀ 

اين حروف ! خصوص وجه شرطی فعل، را جدی بگيرده ، ب...و" اال"، "ارچند"، "مگر"، "اگر"حرف ھای، مانند 

  !چه بايد کرد؛ به آذان مالی غريب کسی گوش نمی دھد؟. ًبعضا کل معنای يک جمله را دگرگون می سازد

در مواردی که حقيقتی بيان می " بايد"کاربرد کلمۀ . ردن يا حکم راندن به کسی را ندارممختصر اين که من حق امر ک

ًجريان آب دريا بسيار سريع و قوی است، بناء در اينجا نبايد : "گردد، که طبق آن لزوم انجام کاری نشان داده شود، مانند

  .  برد، فرق داردکار میه ، با بايدی که يک حکمران يا يک افسر نظامی ب."آب تنی کنيد

من در " ِبايد"، متضمن امر يا دستور، گاھی حاوی تأکيد است، و ...يک حاکم يا رئيس سخت گير و يک نظامی و" ِبايد"

اين مطلب را برای آن بيان داشتم که آقای ھاشميان بعضی مواقع ! جملۀ باال لزوم و ضرورت و احتياط را نشان می دھد

را حکم و دستور تلقی نکند ـ نه از برای آن " بايد"ناھا، مدلول ھا و مضامين شود ـ و ھر متوجه باريکی ھای مفاھيم، مع

جرمن آنالين است، کلمۀ  -که من، آنطور که آقای ھاشميان نوشته است،  آنجا که رخ صحبت من متوجه پورتال افغان 

اين بی اعتنائی يا بی .  وجود نداردًھم در نوشتۀ من اصال" وزين"کلمۀ !! ت دستور استعمال کرده امأبايد را در ھي

پروائی آقای ھاشميان نشان می دھد که ايشان باوجودی که خود را يک زبان شناس می خوانند، به باريکی ھا و قواعد 

  !!زبان، نوشتن و خواندن يک متن و امانت داری در انتقال پيام چندان پابند نيست

من نمی . تبديل نموده است" عقده گوی"مرا به " عقد ئی"ھاشميان کلمۀ درجای ديگر، طوری که ديده می شود، آقای ـ ٣

  دانم آقای ھاشميان چه تصوری را می خواھد با اين مغالطه کاری از من در ذھن خوانندگان شان تداعی کند؟  

درون علم زبان ًاين ھم حتما از . کار برده است، من برای اولين بار در عمرم می شنومه ترکيبی را که آقای ھاشميان ب

، و تنھا آقای ھاشميان از اين علم بھره دارد و بس، و طبق آن تنھا آقای استشناسيی که آقای ھاشميان در آن استاد 

ھرحال، اين کار، کار معمول و پسنديده ه ب!! ھاشميان می تواند در باب زبان قضاوت کند و نه ديگران، بيرون شده است

  !دای نيست که آقای ھاشميان می کن

 سال تدريس دستور زبان نموده، چگونگی انتقال پيام، ١٢ آقای ھاشميان بايد، چون استاد زبان بوده و به گفتۀ خودش ـ۴

 indirect(و ) direct speech(را، که به انگليسی آن را " غيرمستقيم"و " مستقيم"ًخاصتا انتقال پيام به شکل 

speech (د ــ به خوبی  بداندنی بلد ھستگليسی را بھتر از زبان دريشان انمی نامند ــ چون قرار شنيدگی ا .  

شما ببينيد که اين . من به طور مثال يک پيام بسيار بسيار ساده را از گونۀ مستقيم آن به گونۀ غيرمستقيم بر می گردانم

ال؛ سديد به مث! دگرگونی با آن دگرگونيی که آقای ھاشميان در گفتار من به وجود آورده است، چقدر فرق می کند

  ."من خانه می روم": ھاشميان می گويد

ھيچ تفاوتی در آنچه سديد گفته و ." من خانه می روم": سديد گفت انتقال پيام به گونۀ مستقيم از ھاشميان به شخص سوم؛

  !ھاشميان انتقال داده است، ديده نمی شود

  .که او خانه می رود سديد گفت: انتقال پيام به گونۀ غيرمستقيم ازھاشميان به شخص سوم

اگر دليل ديگری باشد، شنيدن آن ما را  ":و حال به جمله ای که من عنوانی پورتال افغان جرمن آنالين نوشته ام بنگريد

  !"مشعوف خواھد ساخت

اگردليل ديگری باشد، شنيدن آن ما را  "انتقال اين پيام به شکل مستقيم ھمان چيزی است که گفته شده است، يعنی

که اگر دليل ديگری باشد، شنيدن آن آنھا را سديد گفت :  شکل غيرمستقيم آن، اما اين طور است!"واھد ساختمشعوف خ

  !"مشعوف خواھد ساخت
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تقاضای من از آقای ." ..  جرمن جواب بدھد–پرسيده بود که بايد پورتال وزين افغان ": و آقای ھاشميان چه نوشته است

و " بايد"، يکبار مراجعه کند و ببيند که آيا کلمات ست جملۀ فوق را نوشته اھاشميان اين است که درھمان بندی که

  ! در آن وجود دارد" وزين"

  به کار رفته است؟ "  وزين"و " بايد"ی نوشتۀ من، که آقای ھاشميان بدان اشاره نموده است، کلمات در کجا

عدم : ا ندارد، دالئلی نزد من وجود دارد، مانندوقتی من می نويسم که آقای ھاشميان صالحيت سرپرستی تدوين لغتنامه ر

اھتمام درست به دستور زبان؛ عدم دقت به معنی دقيق کلمات، نديدن باريکی ھای لفظی و اصطالحی و کالمی و فلسفی 

، عدم آشنائی با لطافت و نازکی و حساسيت و رقت زبان، عدم دقت در توضيح مکمل و طبق دستور رويدادھا و از ...و

  .االترنداشتن احاطه و آشنائی گسترده با لغات، در حدی که بتواند کلمات را با شرح دقيق و جامع و مانع بيان کندھمه ب

ً درنوشته ھای آقای ھاشميان بعضا با کلماتی بر می خوريم که ھم مروج آن ھا ايرانيان ھستند ـ گاھی با معانی جديد، ـ۵

 آن ھا اين کلمات را به نام کلمات فارسی در مکالمات روزانۀ خويش به به جای لغتنامه يا قاموس، و ھم" فرھنگ"مثل 

  : به طور مثال. کار می برند

 خطاب به آقای غالم حضرت ١۶/٠٧/٢٠١۵به تاريخ . آ. ج. ـ پيرامون؛ اين کلمه را آقای ھاشميان در دريچۀ نظريات ا

عين کلمه را آقای ھاشميان در جای ..."  کنند اين مطلب تھيه و نشرپيرامونقراربود توضيحی ": به کار برده است

. ارقام يافته است، به کار برده است. آ. ج. که عنوانی متصديان ا١٠/٠٧/٢٠١۵ديگر، يعنی در ھمين دريچه به تاريخ 

ايرانی اعتراض می کند، چرا /چرا؟ آقای ھاشميان که خود به ديگران به دليل استفاده از لغات به اصطالح فارسی

  ! کلمات را در نوشته ھايش به کار می برد؟خودش اين

مؤرخ . آ.ج.دريچۀ نظريات ا (..."از کلمات تھيه کردگی شما البته در آينده استفاده شده می تواند "کردگی؛ـ 

٠۴.٠٧.٢٠١۵ (.  

که غيرملفوظ تمام می شوند، چه زمانی " ه"آقای ھاشميان، شما بھتر می دانيد که در زبان دری بيشتر کلماتی که به 

را حذف " ه"ايرانی ــ به قول شما ھا ــ که حرف /باشند و چه زمانی که حاصل مصدر، خالف زبان فارسی" جمع"

به دنبال آن متناسب " گ"به ھمان شکلی که است باقی می ماند و " ه"را اضافه می کنند، " گ"نموده به جای آن حرف 

بنده گان، يا » بنده ــ: ًـ نوشته می شود؛ مثال" ی"يا بدون " ی"با ـ " ان"با کلمه ای که مورد استفاده قرار می گيرد، با 

بندگان؛ يا » بنده ــ: بدين گونه نوشته می شود" ان"با " گ"حذف، و عوض آن " ه"تشنه گان؛ که در فارسی » تشنه ــ

  : به ھمين ترتيب کلمه ای را شما به کار برده ايد. تشنگان» تشنه ــ

  ه گی؛کرد» کرده ـــــ:    دری

  .کـردگــی» کرده  ــــ: فارسی

  !بر يک قاعده پابند باشيد!" زنگيی زنگ باشيد يا رومی روم"انتظار ما از آقای ھاشميان اينست که يا 

کار ه وقتی مخالف فارسی و ايرانی ھستی، نه واژه ھای فارسی و ايرانی را ب! يا سچه دری بنويسيد؛ يا سچه فارسی

  !  شدۀ آن ھا مآخذ بده و نه از نويسندگان و دانشمندن شان نقل قول کنببر، و نه به فرھنگ تدوين

ايرانی و دری به دليلی نوشتم که شما آن ھا را از ھم جدا می دانيد، ورنه نزد من ھر دو، اشکال /فارسی يا فارسی

ھجه ھا، که مربوط دوگانۀ يک زبان اند، که درحال حاضر به استثنای وجود يک مشت کلمات متفاوت در اين و آن، و ل

  !  مکان ھای مختلف ھستند و يک امر طبيعی می باشد، ھيچ تفاوتی با ھم ندارند

با تخريب سويه و کادرھای علمی پوھنتون، : " در جملۀ٠١/٠٧/٢٠١۵ـ فرھنگ؛ اين کلمه را آقای ھاشميان به تاريخ 

  .در دريچۀ ياد شده، به کار برده است، "پروژۀ فرھنگ نويسی از بين رفت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

در افغانستان رواج پيدا کرده " گرامر"و " صرف و نحو"ـ دستور؛ کلمه ای است که در چند دھۀ اخير به جای کلمات 

  . خالق اين کلمه، به قصد معادل سازی آن با صرف و نحو، يا با گرامر، ايرانيان ھستند. است

ديگر اين کلمه در ھر دو زبان مشترک معانی ! ايرانی است، نه دری/اين کلمه با معنی معادل معنی گرامر، فارسی

ًھستند، اما معنی معادل گرامر آن، اصال و به شکل مختص قبال در زبان دری وجود نداشته است ً .  

مراد اينست که اگر اين کلمات را يک انسان، که برای زبان دری يخن نمی درد، انسانی که برای دفاع از زبان دری به 

ُد، به کار می برد، من ھيچ وقت او را نه مالمت می کردم و نه متوجه اين کارخالف گفته نام زبان خود گلو پاره نمی کن

د لغات فارسی ھستند، چطور از اين گونه کلمات در زبان اش می نمودم، اما آقای ھاشميان و امثال او که مخالف کاربر

که در ھر  سچه و پاک دری استفاده می کنند؟؟ گناه آقای ھاشميان نيست؛ زيرا رفيق، يا بھتر بگويم استاد شان ھم با آن

ا را نشخوار نوشتۀ خويش چندين لغت ساخت نويسندگان و زبان دانان و ادبای ايرانی را به کار می برند، ھمين افسانه ھ

  !می کنند

  :از اين جا می پردازم به بررسی باقی درافشانی ھای آقای ھاشميان در مقالۀ ياد شده در عنوان اين نوشته

در اين اواخر بعد از آنکه ھمکار وبسايت خود شان، جناب آقای : "...  آقای ھاشميان در شروع مقالۀ خود می نويسيدـ١

  ..." استاد معروفی

 از نظر ايشان يک "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"ميان بايد عرض شود که باالخره فھميده نشد که خدمت آقای ھاش

  پورتال است، يا يک وبسايت؟ 

که در نوشته ھای   را وبسايت می نامد، در حالی"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"در عبارت باال آقای ھاشميان پورتال 

  ! به حساب آورده است" پورتال وزين"که " پورتال"ال آن را نه تنھا گذشتۀ شان عنوانی اين پورت

خود يکبار نظر » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان« به متصديان محترم پورتال وزين"ًبرای اقناع خويش لطفا به مقالۀ 

  ! بيفگنيد

 می کنيد که مردم متوجه حرف ھای چرا، و تا چه وقت می خواھيد با چنين دوروئی يا در چنين تذبذب زندگی کنيد؟ فکر

تان نمی شوند؟ نمی دانم چند سال ديگر عمر خواھيد کرد ـ اميد است صد سال ديگر با صحت کامل عمر کنيد، اما پايان 

بيائيد چند صباح ديگر را که باقی ماند است، دست از اين ھمه دورنگی و تظاھر . کار ھمۀ ما ھمان يک راه است

  ! از من فقط گفتن است، خواه بشنويد خواه نشنويد! برای خود تان خوب است.  تان را يکی بسازيدبرداريد و دل و زبان

جناب خليل هللا معرفی، جناب عبدالرحيم :  تن سھم داشتندچھار فقط "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" در ايجاد پورتال ـ٢

داکتر حنان روستائی ھرچند در ايجاد پورتال سھيم [ویحسين موسسيد جناب ،فیو معردپلوم انجنير نسرينعزيز، خانم 

 اين ھا ھر کدام طی ھشت يا نه ]  از ويراستار پورتال- بود، اما به جز چند ماه اول، ھمکاری بيشتری با پورتال نداشت

 من ھيچ . تأسيس تا امروز به اين جا رسانيده اند اين پورتال را از زماننسال با زحمات زياد و با ھزارخون دل خورد

آرزو . ، به عنوان يک ھمکار قلمی، نداشته امايش، به استثنای نوشتن چند مقالهگونه سھمی در اين کار مھم و قابل ست

 می توانستم سھمی داشته باشم، اما، من کجا و اين "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"می کردم که من ھم در ايجاد پورتال 

  ! سعادت کجا

چقدر عجيب است که شما محترم با آن . ھم افتخار است که جزء از ھمکاران قلمی اين پورتال ھستمًخوب، فعال ھمين 

در پورتال افغان ! ھمه ھوش و درايت ھنوز فرق ميان ھمکار قلمی و مؤسس و مسؤول يک پايگاه انترنتی را نکرده ايد

گفتمان دموکراسی "ھمين گونه در! ن است؟جرمن آنالين ھم مقاالت من نشر شده است؛ آيا اين پورتال نيز پورتال م

  ...! و" تارنمای رنگين"و در " افغانستان
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!  اين پايگاه ھا از شما ھستند؟ۀآيا ھم. مقاالت شما طوری که ديده شده است در بيشتر از ده پايگاه انترنتی نشر شده است

  !!!وئيد، فکر کنيدخواھش من از شما اين است که پيش از باز کردن دھن کمی پيرامون آنچه می گ

 شکايت داريد، می "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" در سطر ششم صفحۀ آخر نوشتۀ تان، جائی که از کار پورتال ـ٣

  ..." مترقی نشر کردنديک پشتونولی ھمين خبر جعلی و دروغين و اھانت آميز را در بارۀ : "نويسيد

در بارۀ : "نوشته می کنيد" در بارۀ يک انسان مترقی: "ن که بنويسيدنکتۀ قابل دقت اين جاست که چرا شما به جای اي

  يک پشتون مترقی؟ 

می بود و کسی، از نظر شما به ايشان می ... آيا اگر آقای واصفی يک ھزاره يا يک تاجک يا يک ازبک و يک ترکمن و

  تاخت، اين تاختن قابل انتقاد نبود؟ 

ھمان عصبيت و نيتی که شما باالخره با ! بيت و نيت قوم پرستانۀ شما دارددر اين جا نشان از عص" پشتون"آوردن لفظ 

پشتون ھا اگر می خواھند در افغانستان اجازۀ زندگی داشته باشند، بايد باالی اختالف خود پرده انداخته ھدف "نوشتن 

، آن را بروز "...ند و خود را حفظ کن]عنعنه ئی[شورای نظار را خنثی سازند، يعنی در لويه جرگه اکثريت عنعنوی

  ! داديد

ًقبال حدس زده می شد که شما شخصی ھستيد که رگه ھائی از فاشيسم قومی را از محمدگل خان مومند و داوود خان و 

کميسيون انتخابات يا موفقيت ديگر داکتر عبدهللا برای غصب "ھاشم خان و نادرخان به ارث برده ايد، اما خواندن مقالۀ 

خصوص دلسوزی تان به احمدزی و امرخيل، که مسؤول تمام نا ه ب! گمان را به يقين کامل بدل کرداين حدس و " قدرت

بسامانی ھای موجود ـ پس از انتخابات اخير رياست جمھوری در کشور ــ می باشد، نشان دھندۀ عمق خباثت تان برای 

  ! برھم زدن بيشتر از پيش آرامش در کشور و ايجاد تفرقه ميان اقوام است

 پشتون ه ئیوقتی که خود از اکثريت عنعن! محروم شده اند... شما در جائی نوشته می کنيد که اطفال پشتون از تحصيل و

ھا ياد می کنيد، چطور ممکن است قومی که در يک کشور در اکثريت ھستند، محروم تر از اقوامی ھستند که در اقليت 

  می باشد؟

ًثانيا اگر اوالد تان از درس و تعليم و تحصيل مانده اند، که نمانده اند، ! و نيستيدًاوال به گواھی تاريخ شما محروم نبوده 

گناه اين محروميت به دوش رفقای طالب يا طالب نما ھای شماست، به دوش پيشوای تان است، که مکاتب را آتش می 

ھمين امروز !! گيری می کنندزنند، معلمان را می کشند و از رفتن اطفال مردمان ساکن در جنوب کشور به مکتب جلو

در خبر ھای نوشتاری متحرک در قسمت زيرين صفحۀ تلويزيون، گمان می کنم طلوع نيوز، از قول رياست معارف 

چرا اين مکاتب مسدود ھستند؟ اين وضعيت در ! واليت ھلمند نوشته شده بود که يک صد مکتب در ھلمند بسته است

مردمان اين مناطق، به ويژه مناطق ھزاره نشين کشور امروز قدر درس . ردمناطق مرکزی و در شمال کشور وجود ندا

وقتی ! مردمانی که در زمان محمد ظاھر شاه فقط يک وزير، يک يا دو داکتر و يک جنرال داشتند. و تعليم را می دانند

ن دانشمند و مسلکی، مانند از محروميت انسان ھا سخن می زنيد، بايد ديد تان ديد تاريخی و واقعی باشد، مانند يک انسا

  !!يک استاد، نه مانند يک آدم بيسواد و کوچگی

 نشانۀ احترام اين پايگاه به "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"  نشر ھر گونه نوشته، با ھر اعتقاد و انديشه در پورتال ـ۴

ای ديدگاه ھای مختلف فلسفی، دينی، در اين پورتال در عين روز مقاله ھائی به نشر می رسد که دار. آزادی بيان است

در اين ميان پورتال ھم حرف خود را، اگر الزم باشد، می زند؛ ولی . ھر کسی حرف خود را می زند. است.. سياسی و

  !!گاه سانسور نمی شود؛ تحت ھيچ نام و بھانه نظريات نويسنده، متن نوشته و موضوع مورد بحث ھيچ

ين است که ھر انسانی بتواند انديشه و افکار خود را به گونه ای که می خواھد، مترقی ترين روش درکار مطبوعاتی ھم

در واقعيت کارمحافظه کاران ... ايجاد پابندی و سانسور در برخی از پايگاه ھا به نام دين و يا. در پايگاھی منعکس کند
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 شايد شما خبر نداشته باشيد که زمانی گذشته از اين! متوقع است" پله بينان"و فرصت طلبان يا به قول مردمان ما، کار 

افغانستان "ًشخص خودم به اتھام اين که من موقف ضد پشتون دارم، شديدا مورد تھاجم برخی ازھمکاران قلمی پورتال 

که موقف پورتال افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان در مورد   پس نوشتۀ شما مبنی بر اين. قرار گرفتم"آزاد ـ آزاد افغانستان

  . ين و پشتون ھا مشھور و مشھود است، يعنی پورتال ھم ضد دين است و ھم ضد پشتون ھا، تھمت و توھمی بيش نيستد

تحليل و تفسير و ابراز نظر بر مبنای دست آورد ھای علمی و محسوس و ملموس بشری در بارۀ پاره ای از  و باالخره،

دين نيست، آقای ھاشميان، بلکه کاری است روشنگرانه و نظريات برخی از علمای سودجو و دروغگوی دين، دشمنی با 

  !!مسؤوالنه و انسانی که باالخره بايد کسی بدان توسل بجويد

چونکه جناب سديد صاحب زبان شناس نميباشند، يک مقولۀ علم زبانشناسی را به توجه شان می : " نوشته می کنيدـ۵

  "...زبان خود بطور اليتناھی دارد) ؟( در چوکات دستورھر دری زبان استعداد توليد ترکيبات نو را: رسانم که

ًبناء اگر غربيان به نتيجه ای رسيده باشند که شما آن را نوشته ! آقای ھاشميان زبان شناسی حاصل کار غربيان است

  !! را" رید"کرده ايد، آن ھا اولتر زبان خود را در مقوله ای که شما آن را مثال داده ايد به کار می بردند، نه زبان 

جناب ھاشميان صاحب شايد فراموش کرده باشند که مضامينی را که ما در آموزشگاه و دانشگاه در ارتباط با زبان 

من زبان شناس . شما درست فرموده ايد. آموخته ايم، به شمول زبان شناسی، بخش ھائی از زبان به عنوان يک نظام اند

 زير مجموعه ھای ديگر آن که در دوران تحصيل چيزی نياموخته ام و ھيچ نيستم، اما اين دليل نمی شود که از زبان و

  . اطالعی ندارم

ھيچ سيستمی از يک . يکی از زير مجموعه ھای زبان شناسی است... دستور زبان، مانند آوا شناسی و معنا شناسی و

  . يک سيستم به ھم پيوسته از اجزای مختلف. زبان يک سيستم است. جزء تشکيل نشده است

بنابراين من ھم، مانند ھر مکتب رفتۀ ديگر در حد . تمام کسانی که تحصيل زبان می کنند، قواعد زبان را می آموزند

به اندازه ای که می دانم، البته در زبان انگليسی، که کدام جمله درست است و . لزوم از قواعد زبان اطالع و مايه دارم

  کدام جمله نادرست ـ و چرا؟ 

.  اطالع دارم؛ درھمان حدودی که برای نوشتن، و فھم نوشته ھا ضروراستی زيادری خودم نيز تا حدوداز زبان ماد

من زمانی در کابل کورس زبان داشتم که استادان صاحب نام، مانند آقای سلجوقی،  آقای صديقی و آقای محمد انور 

ھا آمر ديپارتمنت انگليسی در ليسۀ حبيبه و بعد آقای برھان مدت . برھان استادان زبان انگليسی در آن تدريس می کردند

  !ھا در فاکولتۀ ادبيات بود

تاريخچۀ زبان و تاريخچۀ زبان شناسی را ھم، برای آشنائی مقدماتی رشتۀ تحصيل، خوانده ام، ولی غرض از تحصيل 

شخص سازمان يافته و به منظور وسيلۀ آوا ھا يا نشانه ھا بر مبنای قواعد و قوانين معين و مه زبانی که ب. تنھا زبان بود

  .تبادل افکار و احساسات و بر قراری ارتباط از آن استفاده می شود

 و اء و انشءن و در رابطه با امالمن با اين نظر شما موافق نيستم که کسی که زبان شناس نيست، نبايد در رابطه با زبا

ِ بر مال کنندۀ افکار يک انسان مطلق العنان مستبد چنين نظری. چيزی بگويد... دستور و سائر قواعد دستوری زبان و ِ
  !خودرأی است که فقط به خود حق گفتن قائل است و بس

اگر می گفتيد، دارنده ای ھر زبانی که توانائی و استعداد توليد ترکيبات نو را " ھر دری زبان"فکر می کنم که به جای 

ا به کار می برديد، زيرا نحو ھمان دستور در زبان فارسی و ر" نحو"شما بايد به جای دستور کلمۀ (در چوکات دستور 

Syntaxطور اليتناھی دارد، بھتر می بوده زبان خود ب)   در زبان انگليسی است !  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

فکر نکنم که ھر دری زبان از باريکی ھای زبان، از آرايه ھای ادبی ـ لفظی و معنوی ــ، جلوه ھای ھنری و ادبی سخن 

نبه ھای صوت خوش و زيبائی کالم و نسبت سازگاری کلمات از لحاظ معنائی چنان آگاه باشد، و نکات مھم ديگر مثل ج

  ! که بتواند دست به ترکيب کلمات جديد در زبان بزند

را ابداع می کنيد با آن زمختی و " عقده گوی"وقتی شما با اين ھمه دانش و تحصيل و سال ھا تدريس و تجربه ترکيب 

وجود بياورند، چه ه  کنيد که افرادی که با زبان آشنائی ندارند، اگر بخواھند ترکيب جديدی بزشتی و بی معنائی، فکر

  !معجون بدريخت و نفرت انگيزی را ابداع خواھند کرد

ًمن نظريات خود را قبال خدمت کسی که اين مسأله را به من راجع ساخته بود به ) قدس(ـ در مورد مسجد اقصی ۶

  :مبا آن ھ. عرض رسانيده ام

 اين ه کامل جناياتی را که اسرائيل عليجھان با بيشرمی! به نظر من مردم فلسطين امروز بی نھايت مظلوم واقع شده اند

ملت بی دفاع مرتکب می شود، ناديده می گيرد و با اتخاذ اين موقف ضدانسانی خويش، به گونه ای سبب تداوم و 

  . استمرار اين جنايات و حق تلفی می گردد

 فلسطين پشتيبانی می کند، مورد تأئيد من است؛ منتھا اين پشتيبانی بايد صادقانه و ۀا ھر کشور ديگری که از قضيايران ي

  ! که از آن بھره برداری سياسی و فرھنگی درمنطقه و جھان شود، باشد بدون اين

چنين کاری .  قائم کنندايرانيان امروز در منطقه يک قدرت مطرح ھستند، که می خواھند ھژمونی خويش را در منطقه

از حمالت کوروش و داريوش و سکندر و چنگيز و ھالکو و تيمور و محمود غزنوی . درجھان ھميشه معمول بوده است

 خود برجھان ۀو انگليس و احمدشاه درانی و روس و ھيتلر تا توسعه طلبی ھای امريکا، ھر يک در پی قائم کردن سلط

. مانند ايران در پی قائم کردن سلطۀ خويش در منطقه است! به پاکستان نگاه کنيد. نديا حداقل بر منطقۀ خود بوده و ھست

ی ندارد، تقصير خودش است که چشم و گوش بسته پشت شاھان عياش و خوش گذران و ئافغانستان اگر چنين نيرو

در کشور ... ستان و ترکيه ونفوذ ايران و روس و امريکا و ھند و پاک. مذھبيون دين فروش و نوکر حاکمان فاسد رفته اند

  .  ما ھمه از ضعف و غفلت خود ما است

اگر ايران با استفاده از اين نام می خواھد در کشور ما ھم نفوذ کند، که می خواھد و می کند، تو کوشش کن به جای 

ينش يک ملت  اين و آن و اقليت و اکثريت و برادر خورد و برادر بزرگ، با آفره ئیو حق عنعن" تاجک"و " پشتون"

 اقوام نيروئی را بيافرينی که بتوانی خود را در اين جھان پرتالطم زنده و پاينده ۀواحد و خلق تفاھم راستين ميان ھم

  ! نگھداری

چنين . ملتی که در شقاق و عناد و اختالف و تفرقه به سر ببرد، اگر دشمنی بر آن سروری يابد، تقصير خودش است

مرغته : "يد که می گويندشنيده امگر ن! را به خاطر مداخالت شان مورد شماتت قرار بدھدملتی ھيچ حق ندارد ديگران 

  !" نگاه کو ھمسايته دز نگی

ما را فقط گپ و انتقاد رسيده ! ای کاش ما عشقی را که پاکستانی ھا يا ايرانی ھا نسبت به خاک شان دارند، می داشتيم

، و در اين اواخر ... کرزی و احمدزی و مالعمر و کارمل و شاه شجاع وبه تاريخ تان نگاه کنيد صدھا نفر مانند! است

را خواھی ديد که چگونه بر آستان درگاه اين و آن به ... کسانی مانند ربانی و عبدهللا و قانونی و نور وسياف و شيرزی و

  !خاطر جيفۀ دنيا با خفت و خواری سجده می کردند و سجده می کنند

ينيان در مورد قدس حمايت می کنم؛ نه برای آن که ايران از آن حمايت می کند، بلکه برای من از خواسته ھای فلسط

  !آنکه ملت فلسطين حق به جانب و مظلوم است

شما ھم . ، رابندرانات تاگور، تصحيح نموده بودم"باغبان" من قبل از نوشتۀ شما اشتباه خود را در مورد مترجم کتاب ـ٧

ًبناء تذکر شما . ر آن درج شده بود، خوانده ايد و امکان ندارد که متوجه پوزش من نشده باشيدمقاله ای را که اين تذکر د
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بعد از آن پوزش چيزی است که نشان می دھد که گذشته از فضل فروشی، شما چقدر برای رفع حقارت و بزرگ جلوه 

  ! حتاج ھستيددادن خود به بردن نام ھای اشخاص مشھور و صاحب جاه و مقام و دانش و معرفت م

قابل ترحم ! انسان خردی که می کوشد در کنار يک انسان يا انسان ھای بزرگ ايستاده شود، تا مردمش بزرگ خوانند

به ھمين دليل کوشش می کنم که شما را در ھمان عالمی که شما برای خود آفريده ايد، بگذارم ـ از ! ھستيد، آقای ھاشميان

  !!حم تان نشومروی دلسوزی ـ و بيشتر از اين مزا

٢۴/٠٧/٢٠١۵ 

  

  

  

  

 


