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 Social اجتماعی

  
  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۵ سپتمبر ٠۵

  !فايده ھای استاد شدن
  واکاوی يک نوشته

  :اول

که کتاب دينی مسلمانان به اين  است، با آن" جايزالخطأ"پيدائش يقين برای آقای فارانی به اين حقيقت آشکار که انسان 

که جد مبارک شان ھم اين نکته را به تأکيد بيان نموده است، باالخره و بعد از قريب  ًمسأله صريحا اشاره داشته و با آن

ھشتاد سال زندگی، از اين ميان پانزده ـ بيست سال تعليم و تحصيل، و داشتن سر و کار با جامعه ای که به حکم دين از 

ی است که آقای ئت، بی گمان اثر دريافت لقب استادعيان الھی آگاه ھستند که انسان عجول و جايزالخطأساين حرف 

، اوالد پيامبر، حتی اگر "سيد"ھاشميان به ايشان اعطأ فرموده اند، در غير آن چطور ممکن بود انسان مسلمان، آنھم يک 

  ! ال متوجه اين حرف نشود که انسان جايزالخطاستنبوغ و ھوش سرشار شان را ھم در نظر نگيريم، طی اين ھمه س

زاده ھای بھتر از خود شان، مثل  نسبی با پيامبر، يا با پيامبر ۀًاگر تجربۀ انسانی ممد واقع نشده بود، اقال رابط

  !!بايد معجزه ای می نمود" پروفيسور دکتر استاد سيد خليل هللا ھاشميان ـ پاچا صاحب"

ش انسان را، بخواھد يا نخواھد، برمی انگيزاند تا به مسائل زندگی و به دنيا و مافيھا و به داشتن چنين لقبی مغز و ھو

حقايق و دقايق بيشتر از پيش دقيق شود و حداقل به خاطر لقب استادی ھم که شده، يا برای اين که از سائر استادان مانند 

بودن انسان " جايزالخطأ"کشف آقای فارانی ھمين . خود و استادش پس نماند، چيز تازه ای بگويد؛ يا کشف نوی بکند

است؛ آنھم به علم اليقين که به زودی عين اليقين شدن را ھم به دنبال خواھد داشت، اگر لطف استاد در حق شان مداومت 

  ! يابد

که به استادی شان است، " تيزس"نوشته اند، ھمان " چراغ کش"مقاله ای را که ايشان در اين باره و به جواب آقای 

  ! گونۀ فوق العاده، بعد از دريافت لقب برای دفاع از لقب استادی خود نوشته است

ِدر اين کشف نادر، مھم و بزرگِ آقای فارانی صد البته که جناب استاد نگارگر، مردی که ديوار کوتاه تر از ديوار او به 
را داشته است؛ منتھا سھم استاد نگارگر در خاطر حلم و شکيبائی بيش از حد وی در دنيا وجود ندارد، نيز سھم خود 

زيرا اگر استاد نگارگر، اين پيرمرد . اينجا سھمی از سنخ و صورت سھم آقای ھاشميان دريا دل و لک بخش نبوده است

در اين دنيای شمشير ًشريف و فروتن و واقعا دانشمند و قابل احترام، مثل ھميشه با ھمه دانش و فھم لب فرو می بست، و 

 از خود راضی صدای خويش را در نمی آورد و می فھميد که معنی دعوت افغان جرمن از مردم ھای حق کشکش 

برای نوشتن نظر در موردی، يعنی نوشتن ھمان مطلبی که از سوی مسؤول درجه يک افغان جرمن معين شده است، 

 و به چنين خطائی دست نمی زد، چنين يقينی می باشد و تمرد از آن خطای باالتر از توھين به کتاب هللا پنداشته می شود،

  . ھرگز برای آقای فارانی حاصل نمی شد
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ًمن شخصا اين کشف بسيار بکر و بديع را به آقای فارانی تبريک می گويم و ھوش و فراست بی بديل شان را می ستايم؛ 

 در دنيا که مرتکب ھيچ خطائی ًاما ضمنا خواھش می کنم که قبل از مردن کفن پاره نکنند، زيرا ھنوز کسانی ھستند

نشده اند؛ از جمله خود آقای فارانی، استاد شان آقای ھاشميان و يک تعداد از جنگاوران گروه ضربۀ افغان جرمن آنالين 

  که اين ھا خود را در زمرۀ موجودات فوق انسان به شمار آرند ـ مگر اين

  

  :دوم

به کسی گفته می شود که در کار ديگران مداخله می کند و فضول کيست و معنی فضول چيست؟ در زبان فارسی فضول 

از . حال ببينيم که کی در کار کی مداخله نموده است يا مداخله می نمايد. فضولی، يعنی مداخله کردن به کار ديگران

رگر که به شروع می کنيم تا امروز که ايشان به پاسخ نوشتۀ خاضعانۀ استاد نگا" قضاوت يکجانبه، عادالنه نيست"مقالۀ 

گونه ای عنوان افغان جرمن انالين نوشته شده است، نه عنوان يک شخص معين، نظر کنيم، ھمه، اگر نيک ديده شود، 

  . فضوليی است که از جانب آقای فارانی صورت گرفته و صورت می گيرد

. نالين جواب می گفتًنوشتۀ آقای نگارگر را، چون عنوانی شخص خاصی نوشته نشده بود، اصوال بايد افغان جرمن آ

  . ٠١/٠٩ نوشته شده بود و جواب آقای فارانی به تاريخ ٢٧/٠٨نامۀ استاد به تاريخ 

اگر آقای فارانی اين وظيفه را از طرف افغان جرمن آنالين دريافت نموده بود، بايد در جائی از نامۀ شان به اين نکته 

.  يا وظيفه داده است تا ايشان به جواب استاد نگارگر بپردازنداشاره می نمودند که افغان جرمن آنالين به ايشان صالحيت

در آنصورت ايشان اين حق را داشتند که به جواب استاد بپردازند، در غير آن ما اين کار را فضولی می دانيم و اين لقب 

  ! را ھم مانند لقب استادی شان به ايشان مبارک می خوانيم

 شما، آقای ۀخله در بحث ديگران فضولی است؛ زيرا کاربرد کلمۀ فضولی در نوشتخاطر مداه نگوئيد که اين نوشته ھم ب

ويژه به نگارندۀ اين مقاله که چندين نوشته در مورد تدوين لغتنامه عنوانی آقای ھاشميان ه فارانی، به ھر انسانی، ب

  !!شتۀ شما تبصره ای کندحق دارد در بارۀ نو" نامشخص"خورد و ھر کسی با استفاده از اين کلمۀ  نوشتم، بر می

  :اما

قصد من در آن ايامی که چند نوشته ای پی در پی خدمت آقای ھاشميان نوشتم، نيز مانند جناب استاد نگارگر، ھمين بود 

که کاری نکنيد که فردا ريشخند فارسی زبانان جھان، از جمله فارسی زبانان ازبکستان و پاکستان و ھند و عراق و 

  . ؛ و چيز فھمان کشور خود شويد...جک و ايران وترکيه و سوريه و تا

 راستين عکس العمل بسيار مؤدبانۀ استاد نگارگر، که پس و پيش موضوع را با درايت و فراست خاص يک انديشمند

 ديگری ندارد جز اشکالی که ايشان در اين کار و توان داوطلبان انجام اين کار، می بينند؛ و پيش بينی می کنند، دليل

  ! ويژه با موجوديت ده ھا فرھنگ تدوين شده در ايران را درک کرده انده دگی آن، ببيھو

ً بھار در نوشتۀ شان آورده و سؤال بسيار خوبی را مطرح ساخته که لطفا اين ءاستاد نگارگر بيتی را از ملک الشعرا

  ! شعر را اگر زبان فارسی و دری و تاجکی فرقی دارد، به دری ترجمه کنيد

ين خواھش ايشان را استقبال نموده می خواھم که آقای فارانی و آقای ھاشميان و سائر دوستان شان که قائل به من ھم ھم

فرق ميان سه زبان ياد شده ھستند، آن بيت را به زبان تاجکی يا به زبان دری ترجمه کنند و ما را متقاعد بسازند که بين 

  ! ًاين سه زبان واقعا تفاوتی وجود دارد

اين که می . ی را که من در بارۀ تدوين لغتنامه عنوانی آقای ھاشميان به راه انداختم، توضيحاتی بود ضروریبحث ھائ

که نام من با اولين پيشنھاد با اين مسأله گره خورده  نويسند در اين راه سنگ اندازی شده است يا فضولی بوده، در حالی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

من با تدوين لغتنامه : ی مثال نشان بدھيد که من گفته باشمبرا. نوشته ھای من وجود دارند. است، دروغ محض است

  !!آخر شھر دزد گفتن و بر بستن که نيست. موافق نيستم

اعتراض من تنھا به کفايت آقای ھاشميان در قسمت تدوين لغتنامه، و اين که با موجوديت ده ھا فرھنگ ايرانی ما 

  ! اريم، بودنام لغتنامۀ دری نده  به ای ضرورتی به تدوين لغتنام

 ۀزمانی که من پيشنھادی را در اين زمينه ارائه داشتم، بحث جدی بر سر ضرورت وجود کلمۀ دانشگاه به جای کلم

در زبان " پشتو"من، به نوبۀ خود، مخالف وجود کلمات . پوھنتون در ميان مردم در درون کشور جريان داشت

وجود داشت که ما کلماتی مانند دواخانه را حذف کنيم و به استدالل من چنين بود که چه ضرورتی . دری ھستم/فارسی

کلماتی مانند زيژنتون و ... جای آن درملتون را وارد کلمات فارسی کنيم؛ يا به جای کلماتی مثل زايشگاه و شفاخانه و

  . روغتون و غيره و غيره را

وجود آورد تا برای اين ه يل شده بود، باين کار حکومت وقت که کميسونی را که اکثريت آن از ھموطنان پشتون ما تشک

  . ًکلمات جانشين ھای بيابند، کامال نادرست و از روی تعصب زبانی بود

پيشنھاد من اين بود که بھتر می بود، اگر دولت در اين کميسون به افرادی وارد و مسلکی از سائر گروه ھای زبانی نيز 

ه  خواستند، در مورد زبان ھای خويش نيز پيشنھاد نموده در بفرصت می داد تا آن ھا نيز نظريات شان را، اگر می

  . وجود آوردن لغتنامه ھا و جمع آوری آثار ادبی منظوم و منثور خويش توجه کنند

مبنای پيشنھاد من برای تدوين فرھنگی که در آن عالوه بر اصطالحات زبان دری در مناطق مختلف دری زبان در 

 ھا، دو بيتی ھا و سائر داشته ھای ادبی ـ فرھنگی مردم جمع یکايات، لطيفه ھا، فکاھکشور داستان ھا، افسانه ھا، ح

دری زبانان، که برای تمام گروه ھای زبانی از پشتو و ازبکی گرفته تا ترکمنی و پشه /شوند، آنھم نه تنھا برای فارسی

  !     تنھا به ھمين مقصد بود... ئی و

، فکر نکنم وقتی اين پيشنھاد، حتی اگر به گونه ای ديگر، جدی گرفته شده به کسی که خود چنين پيشنھادی را می کند

ذکر مشکالت اين موضوع موضوعيست، و مانع شدن يا سنگ اندازی برای .  گذاشته شود، مخالفت کنداءمنصۀ اجر

  !بطی ساختن فرايند تدوين و تکميل آن کار، موضوع ديگری

  . در ھر لغتنامه ای بايد تنھا و تنھا لغات مربوط به ھمان زبان جمع آوری شودپيشنھاد ديگر من در آن وقت اين بود که 

ايشان با کار زياد و پر ثمری يک تعداد زيادی از کلمات فارسی مردم . آقای فکرت را ديده ام" فارسی ھروی"من کتاب 

رات دانش پرور و زيبا ارائه  مردم و واليت باستانی ھۀشريف ھرات را جمع آوری نموده و ھم معلومات مفيدی در بار

يکی از برادران ھزارۀ ما نيز با کوشش زياد فرھنگ لغات ھزارگی به فارسی را سال ھا قبل تدوين کرده . داشته اند

  ! ھدف تداوم و الگوپذيری اين کار بود. ًاست که حتما نزد برادران ھزارۀ ما موجود خواھد بود

 زبان، فرھنگ ھای گوناگون علمی، ھمچنان فرھنگ زبان ھای سائر در کشور ايران عالوه بر فرھنگ ھای متعدد

وجود دارد؛ باوجودی که دولت ... مليت ھا، مثل فرھنگ ترکی، فرھنگ آذری، فرھنگ عربی، فرھنگ بلوچی و

  . مرکزی سخت گيری ھای خود را در قبال تدوين فرھنگ به زبان ھای ديگر دارد

من، اگر کسانی خواسته باشند با موجوديت "ن بار اين سخن را تکرار می کنم که سخن را اگر کوتاه کنم، من برای چندمي

وجود بياورند، نه فرھنگ اصطالحات زبان ه ده ھا عنوان فرھنگ به زبان فارسی باز ھم فرھنگی به نام فرھنگ دری ب

  !" دری افغانی، مخالف نيستم

 و دست کم برای راحتی ندنوشته را ببينند و بخوانند و بفھماميد آنانی که مدعی داشتن دو چشم بينا ھستند، حداقل اين 

  ! وجدان خود دست از کژ بحثی و بستن تھمت به من و دروغ بردارند
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  : سوم

ه در بحث ديگری که مربوط می شود به خطا ھای آقای دھخدا، خواھش ما اينست که آقای فارانی با بزرگيی که دارند، ب

  . آن مظلوم و مرحوم را، به خاطر يک انسان بودنش، ببخشايند) زالخطأ بودن انسانجاي(ويژه بعد از اين کشف بزرگ 

  : ًايشان در مورد دھخدا، مردی که واقعا عالمه بوده است، می نويسد

را که در شاھانامه نيز از " سمنگان"طور نمونه در غلط نويسی به اصطالح فرھنگ معتبر دھخدا مراجعه کنيد اسم ه ب"

ه شھر موجوده و آفتابی سمنگان را با تأسف در اھواز عربی سرحد عراق مربوط ايران می نويسد يا در آن يادآوری شد

ًنی مخاطب را پشت نخود سياه  روانه می کند بر عکس قصدا از افغانستان و يع. توران افسانه گونه قلمداد می کند

مسمی شده اند در » يما«سمنگانش چشم پوشی می کند، يا در اسم مشھورۀ زيبای افغانی که فرزندان ھندو و مسلمان بنام 

  ..."فرھنگ دھخدا الجواب است

که من آن را با ارائۀ داليل در ھمين نوشته ثابت خواھم ی از تعصب شرمناکی به نظر می خورد ئدر نوشتۀ باال موج قو

  : آقای فارانی در برابر ايرانيانًرد؛ اما قبال در مورد تعصب ديگرک

تعصب آقای فارانی با نام و زبان و فرھنگ ايران به قدری است، که حتی موجوديت زردشتی را که در بلخ، يعنی در 

که جھان به وجود وی اعتراف می کند و در ده ھا دانشگاه جھان  ، در حالیافغانستان و ملک خود شان تولد يافته است

وجود آورده شده است، و صد ھا دانشمند در بارۀ اين شخص و افکارش کتاب ه ی برای شناخت بھتر زردشت بئبخش ھا

سوب به او است و کاپی و مقاله نوشته و شخصيت او را تأئيد نموده اند، افسانه می پندارد؛ و حتی اوراق کتابی را که من

آن، با رسم الخط زبان اوستائی، در موزيم ھا موجود است، و در ده ھا نوشته کاپی و ترجمه شده است، بی اساس و 

  . دروغ می خواند

من سال ھا قبل مقاله ای نوشته بودم در خصوص تعصب دينی که چشم پيروان متعصب دين را، ھر دينی که باشد، کور 

وقت ھيچ فکر نمی کردم که مدعيان روشنفکری ما ھم، آنھم برای شادی يک تعداد افراد کودن و در آن . کرده است

  !!متعصب، چنان دستخوش تنگ نظری شوند که با چشمان بينا و باز آنچه را وجود داشته و دارد نبينند

 متھم می کنند، خود متوجه ًآيا کسانی که مثال دھخدا را به بی خبری يا بی مسؤوليتی: به موضوع دھخدا بر می گرديم

نقل می کنند که می خواھند به استناد آن سخن را شده اند که با چه بی مسؤوليتی شرمناک تنھا قسمتی را از يک نوشته 

خود را به کرسی بنشانند؟ آيا اين منتقد، آقای فارانی، به اين فکر افتاده است که مردمی که چشم و عقل دارند، وقتی 

شده است، شايد عکس العملی نشان بدھند و با نوشتن واقعيت " چغلی"وانند و می بينند که در آنجا نوشتۀ وی را می خ

  آبروی مرا ببرند؟ 

ًمی نويسند که دھخدا در مورد سمنگانی که فعال در افغانستان است، چيزی نگفته و مردم را پشت نخود سياه فرستاده 

  !!است

 به خوانندگان اءر از آنچه اين نويسندۀ مسؤوليت گريز و تقلب کار و بی اعتن، بيشت"سمنگان"ببينيم که دھخدا در بارۀ 

  : خويش نوشته می کند، چه نوشته است

سمنگان شھری است در خراسان که مادر سھراب پسر رستم دختر شھريار آن شھر بوده چنانکه مشھور است رستم "

 بدر رفته بدست اھالی آن شھر افتاده و وی بطلب در آن حدود به تنھائی شکار رفته بود و چون بخفت و رخش او 

  ..."اسب بدان شھر رفته شب او را مھمان کردند و

. ، غلط نوشته نمی کند...اگر دھخدا قبل از اين نوشته می کند که سمنگان شھری است در اھواز، يا در ترکستان و يا در

  !  جھان تنھا يک سمنگان وجود نداردۀزيرا در ھم
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شھری است ھم در ھند، ھم در ترکمنستان، ھم در پاکستان، ھم در تاجکستان و ھم دھاتی " جالل آباد"کنم اگر من نوشته 

چندی در ايران، بی ترديد دروغ نگفته ام، زيرا عالوه بر شھر جالل آباد در افغانستان، در کشور ھائی که ياد شد نيز 

ھمچنين پنجاب ھم در . تان امروز در سه کشور وجود داردبلوچس. شھرھا و دھاتی ھستند که جالل آباد ناميده می شوند

  .ھند واقع است و ھم در پاکستان، و ھم نام ولسوالی است در واليت باميان افغانستان

دھخدا چون اسم شھر سمنگان را با داستان رستم ھمراه ساخته است و در زمانی که شھنامه نوشته می شد بخشی از 

جای نام فعلی افغانستان به ه ن در آن واقع بود خراسان می گفتند، او ھم ھمان کلمه را بافغانستان کنونی را که سمنگا

ًکه مسلمانان به سرزمينی که فعال افغانستان ناميده می  اما قصۀ رستم و سھراب قرن ھا پيش از اين. کار برده است

شاھی بزرگ در منظقه، ايران و توران، وجود شود، بيايند و آن را خراسان بنامند، در زمانی که گفته می شد تنھا دو پاد

ًداشته است که ھمواره با ھم در نزاع و جنگ بوده اند احتماال اتفاق افتاده است که نام توران را ھم دھخدا به ھمين 

  . مناسب در مبحث سمنگان به کار برده است

را به تفصيل کامل بيان کند، ... عه واگر دھخدا، قرار می شد، تمام مسائل مربوط به ھر منطقه و ھر شخص و ھر واق

.  ھزار صفحه٢٧٠ ـ ٢۶٠وجود می آمد با ه  ھزار صفحه شايد امروز فرھنگی ب٢٧ ـ ٢۶جای فرھنگی با ه بی گمان ب

  !!وجود نمی آمد ـ با چنان کار عظيمیه يا ھرگز چنين فرھنگی ب

آنچه من می . ين مسأله مورد بحث من نيستھرحال شايد ھم از روی غرض نامی از افغانستان نبرده باشد، اما اه ب

خواستم بگويم، اينست که آقای فارانی برای دلخوشی يکی ـ دو شخصيت صاحب قدرت در افغان جرمن آنالين که در 

افراط، خصومت و تعصب با زبان فارسی و ادبيات ايران لنگه ندارند، در اين اواخر به شکل چشم گيری با بی 

 ھر جفنگی که به زبان شان آمد می گويند و نه يک کلمه و دو کلمه که سطور زيادی را از يک مسؤوليتی قلم می زنند و

تطبيق کنيد، حذف می کنند تا بتوانند آنچه ..." چراغ کش،"مبحث، آنچه را من در باال نقل کردم با نوشتۀ ايشان در مقالۀ 

  .ندرا که در ذھن خويش از فرھنگيان ايران ساخته اند، به کرسی بنشان

  

  :چھارم

تاختن به استاد نگارگر، مردی که با منتھای فروتنی عجز خويش را در برابر کار تدوين لغتنامۀ مورد نظر پيش می 

  . کند، نشان از بی حرمتی چنين نويسندگانی نسبت به افراد مسن، محترم و بادانشی دارد

ای منطق بی اطالع است، ايشان را چنان به فبل بی مسؤوليت و از خود راضی و کم عقل که ھنوز از اۀاين نويسند

استنطاق می گيرند، که گوئی آقای نگارگر بنابر تعھد يا وظيفۀ رسمی مجبور بوده و مکلفيت داشته به کاری که آن ھا از 

 که اين نويسنده خود برده ای که از امر ارباب تمرد کرده باشد؛ آنھم در اين عصر و در حالی! او خواسته اند، بپردازد

  !! را پابند اصول آزادی فردی می داند

من زمانی يکی از لغتنامه ھائی را که به . حرف ھای اين پير مرد دانشمند ھم، اگر نيک ديده و سنجيده شود، به جا است

باور کنيد که بيشتر از نصف لغات شامل اين لغتنامه . نوشته شده بود نزد يکی از دوستان ديدم" ھزارگی"زبان فارسی 

  . وی در حدود يکھزار و پنجصد لغت بود برايم ناآشنا بودندکه حا

 اين فارسی ھا را در نظر بگيريم، می ۀوقتی ھم. را در نظر بگيريد... فارسی ھرات، فارسی بدخشان، فارسی پنجشير و

کار عظيمی دری زبان افغانستان چه /فھميم که کار تدوين يک لغتنامۀ دری برای سراسر مردم ما و از تمام مردم فارسی

  . است

  

  :پنجم
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ھمان جمشيد " يمه"يا " يما"به اين نظر اند که " ودا"ايرانيان به روايت . تاريخ منطقه ھنوز صد در صد روشن نيست

اين که . ، زير نام جمشيد يادآور شده است۶٨٩٧اين موضوع را دھخدا نيز در حاشيۀ فرھنگ خويش در صفحۀ . است

ع ندارد، يا تنھا يک قسمت از يک مبحث را مطاله می کند و سائر قسمت ھا را رھا می آقای فارانی از اين مسأله اطال

گناه اول . که به درجۀ استادی ارتقأ داده شده است و خود را محقق می نامد، فکر می کنم گناه خود شان است نمايد، با آن

صيت فرھنگی قابل تکريم؛ حتی اگر بی خبری، گناه دوم نقد ناخواندن يک مبحث و گناه سوم تھمت بستن به يک شخ

  !بيگانه باشد

زردشتيان، و يا اين که آيا وی يک شخصيت ... عرب ھا بوده، يا يمه و يا يما و" منوشلخ"تا تثبيت سخن آخر که جمشيد، 

واقعی بوده يا موھوم و خيالی و حکايت ھائی که پيرامون وی ساخته شده است، حقيقت داشته است يا نه، يا زمان و 

حکم قطعی در اين مورد داللت بر بی . راه درازی در پيش است... ًکان تولد وی واقعا چه زمان و کجا بوده است وم

  ! سوادی اشخاص می کند

ويژه ه ، جزئی از ادبيات اسطوره ای، ب...بخش بيشتر از حرف ھا پيرامون اين انسان ھا، جمشيد و فريدون و يما و

ست که بنياد آن بر داستان ھای از تاريخ تخيلی ما استوار است؛ تاريخی که با جزئی از ادبيات حماسی کشور ما ا

وسيلۀ فردوسی در شاھنامه، که آقای فارانی آن ه ًقھرمانی ھا و اعمال و حوادث خارق العاده در آميخته است و عمدتا ب

  .  را قبول ندارد، نقل شده است

. ادشاه می زيسته است، ھنوز از نظر آقای فارانی قابل تأئيد نيستحکايت زردشت که قرن ھا يا ھزاره ھا بعد از اين پ

زيسته است، نبايد  ًبناء حکم در مورد اين که جمشيد ھمان يمه يا يما بوده است يا خير، که قرن ھا پيشتر از زردشت می

  !شايد حق با دھخدا باشد؟. کار ساده ای باشد

ر بی خبری می کند، با تاريخ نزديکتر حياتش به ما، و از يما يا نمی دانم آقای فارانی چطور از وجود زردشت اظھا

حال کاری به !! جمشيد يا منوشلخ چنان با قاطعيت صحبت می کند، مثلی که در دوران طفوليت ھمبازی شان بوده باشد

 من اين است اين نداريم که زردشت و يما و جمشيدی وجود داشته يا نه، يا دھخدا حق به جانب بوده است يا خير؛ حرف

که دھخدا در اين  چيزی نگفته است، درحالی" يما"که آقای فارانی از اين واقعيت انکار می کنند که دھخدا در مورد 

حرف . مورد مطلبی دارد به روشنی آفتاب، که باز ھم از سوی اين نويسندۀ دروغ پرداز متعصب تحريف شده است

..  و دروغ و بھتان است که غيرمسؤوالنه نوشته، گفته و بسته می شوددھخدا ھم زياد مھم نيست؛ مھم عمل قبيح تحريف

ھدف . من در اينجا در پی اثبات کالم او نيستم! حرف دھخدا درست است يا درست نيست، برای من ھيچ تفاوتی نمی کند

  !!نام يک نويسنده، استاد، ادبيات شناس و نابغهه من اثبات دروغی است که گفته می شود، ب

ن طی چند ھفته با آن که اشاراتی به من شد، در برابر بعضی از نويسندگان مزدور، خود فروخته و پريشان سکوت م

  . نويس افغان جرمن دليل نداشتن سخن نيست

سنگ ھا را بسته و يک تعداد سگ ھای "من بار ھا گفته ام که سلطنت افغان جرمن آنالين، سلطنت آن پادشاھی است که 

تا آن ھا را به جان منتقدين " زدن کسانی که با آن ھا ھم نظر نيستند، باز گذاشته است" چک"برای تربيت شدۀ خويش را 

کنند و مردمی را که منتظر آن اند که نويسندگان اين پورتال " اوچ"شيوۀ کار اين پورتال، يا برخی از نويسندگان آن، 

استقبال يک ديگر می روند، بيشتر به اين پورتال چگونه يخن يک ديگر را می گيرند و با چه کلمات تحقير آميز به 

  ! اين گفته توھم نيست؛ تجربۀ شخصی خودم از اين پورتال است! جذب کنند

نويسندگان باوجدان می دانند که نويسندگی پريشان گوئی يا در خدمت ھيچ و پوچ بودن و حد خود را نشناختن نيست، 

 خوانندگان خويش احترام و توجه داشتن، حساب گرفتن و حساب دادن بلکه سخن سنجی، حد نگھداشتن، به حيثيت خود و
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 اجتماعی ـ انسانی است؛ نه ان حقايق و باالخره مسؤوليت بزرگو تأثير پذيرفتن و تأثير گذاشتن از راه استدالل و بي

  ! بدون موجب ديگران را فضول خواندن، دروغ گفتن، تھمت بستن و تحريف کردن سخنان ديگران

سندگان بايد بدانند که ما ھم می توانيم ھمين الفاظ را شايد الفاظی را که صد برابر بدتر باشد به آدرس شان به کار اين نوي

  ! ببريم، اما ما اين کار را نمی کنيم؛ زيرا نمی خواھيم با اين کار به مسؤوليت نويسندگی خويش بی اعتنائی کنيم

يا دروغ عملی است که آبروی انسان را ! د؛ اگر می گوئيد، کم بگوئيددروغ نگوئي: اگر چيزی بگوئيم، زيادش می گوئيم

  !!می برد، از آن اجتناب کنيد

در اخير گفتن اين نکته را ضروری می دانم که من با محترم استاد نگارگر تنھا در باب چيستی و چگونگی دين اختالفی 

ر به شکسته نفسی باالتر از تصور شان احترام خاص دارم، در غير آن به شخصيت ايشان، به علم ايشان و از ھمه باالت

  !!   دارم و ھمواره دعا می کنم که ای کاش ما افغان ھا کمی از اين صفات و سجايای پسنديده مانند وی بھره ای می داشتيم
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