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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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 Social اجتماعی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ سپتمبر ٠٧

  
  آقای ھاشميان،

   از شما، به عنوان يک انسان مسؤول در برابر وجدان
  ! و در برابر خوانندگان تان می خواھم به اين نامه پاسخ دھيد

  
 تان مطالبی را عنوانی آقای خليل هللا معروفی نوشته می کنيد، ١/٩/٢٠١۵مؤرخ " حسادت توأم با زن ستيزی"ر مقالۀ د

ًکه من برای معلوم شدن حقيقت مطلب و صحت و سقم گفته ھا می خواھم بعضی از نکات آن را يادداشت نموده ذيال 

 افغان، عضوی از  نام يکه  معلم يا وکيل دعوا، که بنام يک مستنطق ياه غرض دريافت جواب از جانب شما، نه ب

اين را ھم الزم به يادآوری می دانم که سکوت شما را من، و شايد خوانندگان . جامعۀ انسانی و يک خواننده، راجع بسازم

  !ديگر نوشته ھای شما، به عنوان نادرستی ادعا ھای شما به حساب خواھيم آورد

ت نظر شما در اول و نوشتن نکات نظر آقای معرفی به دنبال آن به ترتيب مطرح خواھم سؤال ھا را بعد از نوشتن نکا

  :کرد

  : ادعای اول شما١

در دورۀ جناب آقای خيل هللا معروفی، صاحب منصب عسکری، از ليسه حبيبيه و حربی پوھنتون فارغ شده و «

سلواکيا اعزام شده بود و در ھمانجا با  برای تحصيل در رشتۀ تخنيک تانک به کشور چکو خانجمھوريت محمد داؤد

  » ...آيديالوجی کمونيزم آغشته شد

 : جواب اول آقای معرفی١.١

 ١٩۶١ بعد از ختم ليسۀ حبيبيه، ضمن يک گروپ بزرگ محصالن، در ابتدای جون من درويش، خليل هللا معروفی«

 ١٩۶۴ر ـ متوطن گشته تا اوائل جون ـ دومين شھر بزرگ آن کشو) Brno(در شھر برنو عازم چکوسلواکيا  گرديده 

  ٢ -». بودم، که در ھمانجا رشتۀ تخنيک مخابره را فرا گرفتمVAAZشامل اکادمی عسکر 

  : سؤال اول اينجانب ١.١.١

و ايشان با رد اين نظر در دورۀ جمھوريت محمد داؤد خان به چک رفته است ــ شما نوشته می کنيد که آقای معروفی 

 حکومت شاھی بر سر اقتدار بود و ھنوز از ١٩۶١در سال !  عازم چک شده اند١٩۶١ون  در ابتدای جمی نويسند که

  کدام نظر درست است؛ و به چه دليل؟.  جمھوری داوود خان خبری نبود
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برای تحصيل در رشتۀ تخنيک تانک به کشور چکوسلواکيا اعزام شده بود و در ھمانجا «ــ ما اشارۀ شما بدين امر را که 

افغانستان آزاد ـ آزاد "که به اشاره ای که پورتال  به چه تعبير کنيم، غير از اين» ... کمونيزم آغشته شدبا آيديالوجی

   به کرکتر مک کارتی شما می کنند؟  "افغانستان

  ــ آيا شما فکر می کنيد که مارکسيست، سوسياليست، کمونيست بودن جرم است؟ اگر جرم است، به چه دليل؟ 

پرچم در افغانستان مرتکب جنايات زياد شده است، و چون کمونيست بوده اند، کمونيست بودن جرم شايد بگوئيد خلق و 

  . است

فرض کنيم خلق و پرچم کمونيست بوده باشند، شما يک انسان اکادميک با چه منطقی حکم می کنيد که ھر ) اول

  کمونيستی مجرم و جنايت کار است؟ 

لبان، ھم فکران و ھم آئين ھای شما، فکر نمی کنم که از جنايات خلق و پرچم جنايات رھبران و قومندانان جھادی و طا

از جنايات . نام اسالم صورت گرفت، فکر نکنم فراموش شما شده باشده جناياتی که در اندونيزيا ب. کمتر بوده باشد

کشتار ھندوان طی . شيدترکان مسلمان که در جنگ اول جھانی در برابر ارامنه مرتکب شدند، فکر نمی کنم بی خبر با

اين که نواسه ھا و ياران پيامبر تان ... نام اسالم را گمان نمی کنم تا کنون نخوانده باشيد وه  بار حملۀ محمود به ھند ب١٧

  ويژه با ماتمی که سال يکبار گرفته می شود، بايد ياد تان نرفته باشد؟  ه را ھم خود شما مسلمان ھا به قتل رسانديد، ب

شما دين اسالم را اختيار اريخ تاريک و خونبارتان آيا به ما اجازه می دھيد که بگوئيم، يا از شما بپرسيم، که چرا با اين ت

يد؟؟ آيا منطق شما به شما اين اجازه را می دھد که کشتار شش ميليون يھود در الگر ھا و در کوره ھای آدم نموده ا

  ن حساب کنيد؟لماانام ھمه مردم ه لمان ھيتلری را باسوزی در 

  جنايات خلق و پرچم را به شعله ئی ھا يا سازمان ھای ديگری که از اين حزب منشعب شده است چه؟ ) دوم

 شعله يا جريانمن اين مسأله را به عنوان يک آدم حق بين و درست پندار مطرح می کنم، نه به عنوان شخصی که به 

  .  است، مربوط می باشدوجود آمدهه  بجريانکدام سازمانی که بعد ھا از اين 

دوستان شخصی زياد در ميان اين ھا دارم، ولی حتی اين امر سبب نمی شود، با اخالقی که من دارم، که من به ناحق از 

  . اين ھا دفاع کنم

در قسمت کسانی که شما آن ھا را شعله ئی می ناميد، تنھا وقتی شما حق قضاوت داريد که اين ھا ھم، مانند خلق و 

ھبران مجاھدين، طالب، کرزی، احمدزی و کسانی، مانند اين ھا، يا شاھان قبل از اين ھا، به کرسی قدرت تکيه پرچم، ر

پيوسته است، متناسب به شأن يک شخصيت علمی، که شما قوع نوه قضاوت قبل از وقت، در مواردی که ھنوز ب!! بزنند

  !! و ياران تان دعوای داشتن آن را داريد، نمی باشد

را فقط به خاطر ارادت خاصی که به ھاشم خان مستبد و خونخوار، " ھاشميان"ی شنيدم که شما تخلص از دوست

از اين گونه سؤال ھای شما معلوم می شود که اين گفته صد در صد . صدراعظم نادر ـ ظاھر داشتيد، انتخاب نموده ايد

يروان ديکتاتوران ھستند که حق انتخاب را از درست است؛ زيرا طوری که تاريخ نشان داده است تنھا ديکتاتوران يا پ

زور برچه و ترور و ه شما، ھمراه با رفقای طالب تان که می خواستند و می خواھند عقايد شان را ب! ديگران می گيرند

بر ھمه دشمن آزادی و حقوق برا! مانند اين ھا ھيچ فرقی نداريد انتحار باالی مردم تحميل کنند، با خلقيان و پرچميان ھم

  !!  انسان ھا ھستيد و بوديد

ن و آزادی عقيده ھم چيزی نام آزادی وجداه آيا در اين سی ـ چھل سالی که شما در امريکا زندگی می کنيد، از چيزی ب

  . يد؟ اگر شنيده ايد، پس بگذاريد ھندو به راه خود برود و مسلمان  و يھود به راه خودشنيده ا

ما، جناب پروفيسور داکتر  صاحب ضروری نباشد، ولی چه کنم که داشتن شش فکر می کردم گفتن اين حرف ھا به ش

  !! چيزی و فھم واقعيت ھای قبول شدۀ انسانی و علمی چيزی است" دگری"
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  : ادعای دوم شما٢

جناب آقای معروفی که در کشور چکوسلواکيا در رشتۀ تخنيک تانک ديپلوم انجينری حاصل نموده و در دورۀ « 

شده اند، ) ديپلوم انجينر( نميدانم در کدام رشته در کشور آلمان ر اردوی افغانستان منصبدار تانک بودند،کمونستی نيز د

لھذا نوشته . ولی اينقدر معلوم است که در کشور آلمان تحصيالت مسلکی در رشتۀ زبان و ادبيات دری ميسر نمی باشد

  »... شوقی و تفننی دارد ـ ھای شان در اين زمينه غير اختصاصی و غير مسلکی بوده جنبۀ

  : جواب دوم اقای معروفی٢.٢

 وارد برلين غرب گرديدم و بعد از آن تا دوم  اکتوبر ١٩٧٢ جوالی ٢٧بتاريخ من درويش، خليل هللا معروفی، ««

  ». روی وطنم را ھرگز نديدم٢٠٠٢

  : سؤال دوم اينجانب٢.٢.٢

 روی وطن را نديده است، شما به چه دليل و از روی کدام مدرک و سند نوشته ٢٠٠٢اگر آقای معروفی تا دوم اکتوبر 

  ستی در اردوی افغانستان منصبدار بوده است؟ يمی کنيد که او در دورۀ کمون

 قرار نوشتۀ ًآقای معروفی تقريبا يک سال قبل از واژگون شدن سلطنت،.  سقوط کرد١٩٧٣حکومت شاھی در سال 

  .  روی افغانستان را نديده است٢٠٠٢خودش، در برلين بوده و تا دوم اکتوبر 

ستی ينام وی در اردوی کمونه  در افغانستان نبوده است، کسی که ب٢٠٠٢ تا دوم اکتوبر ١٩٧٢ جوالی ٢٧اگر ايشان از 

  سايۀ ايشان؟؟  می تواند باشد؛ چه کسیمنصبدار و شاھد کشتار افغان ھا بوده، به نظر شما 

به خود اين حق !) خوانندگان نوشته ھای شما که برای ما ھا نوشته می شود(اگر ادعای شما درست است، ما خوانندگان 

  . را می دھيم که از شما بخواھيم اين ادعا را با ارائۀ سند و مدرک موثق به کرسی بنشانيد

 آنکه جرأت نمی کنند از شما چنين تقاضائی را بکنند، به نظر من شاگردان وفادار مسلمان و راست گوی شما ھم، با

انتظار دارند که استاد متين و امين و صادق و گرانمايه و دارای مدارک باالی علمی شان اگر از اعتبار و حيثيت خود 

ه گونۀ شان دفاع می کنند يا نه؛ از اعتبار و حيثيت آن ھا که ھميشه به درستی و  صداقت و امانت داری استاد شان ب

  ! جنون آميز باور داشته و از آن دفاع نموده اند، در جنگی که با کافران دروغ گوی دارند، دفاع کنند

  :ويژه زمانی که آقای معروفی برای بار دوم و با تأکيد می نويسنده سخن ھای شما، آقای ھاشميان، ب

ين مقارن آخر سلطنت اعليحضرت  عيسوی وارد برلين غرب شدم و ا١٩٧٢ جوالی ٢٧طوری که گفتم، بتاريخ «

 داوود خان کودتا کرد و بعد کودتای منحوس ھفت ثور بوقوع ١٩٧٣يک سال بعد، يعنی در سال .  ظاھر شاه بود

بعد مجاھدين فاتح آمدند و آنچه را از . پيوست، که به تجاوز قوای سفاک شوروی سوسيال امپرياليستی انجاميد

خاک مبدل ساختند و سپس طالبان آمدند و گليم مجاھدين را جمع کردند و بعد حادثۀ افغانستان باقی مانده بود، به تل 

 بوقوع رسيد و بھانۀ تجاوز امريکا شد و از ھمان زمان تا اکنون افغانستان در اشغال امريکا و ٢٠٠١ سپتمبر ١١

  .ناتو قرار دارد

درويش، خليل هللا معروفی، دور از وطن بودم در تمام اين رويداد ھای اسفبار، که سی سال تخت را در بر گرفت، من 

  . برای ما به يک معما تبديل شده است،».و خاک پاک افغانستان را نديدم

ويژه از مريد خاص ه ًخواھش ما از شما اين است که لطفا اين معما را حل کنيد؛ زيرا قسمی که ديده و شنيده شده است، ب

َ برای ھر سؤال، ھر مشکل، ھر معما و ھر سری که جز خداوند عليم و تان، آقای فارانی، شما يگانه کسی ھستيد که
خبير کسی آن را خبر ندارد، به زور جد بزرگ تان جوابی با معيارھای علمی و دانشگاھی غير قابل ترديد، يا با 

  !استخاره و رمل و اسطرالب در آستين داريد
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اما نسبت فراموشی از قلم افتاد و نوشته نشد، در اينجا موضوع ديگری که برای ياد آوری به شما يادداشت شده بود، 

  :اضافه می گردد

 تانک باشد "فرقه"ارتش افغانستان در آن سال ھائی که شما بدان اشاره نموده ايد، به آن اندازه نبود که دارای يک : الف

 ولی خدا شما را خير بدھد، که !!وجود می آورده ين می بود و چنان شاھی می داشتيم که چنين قدرتی را بن  کاش چ).١(

اين ھم از عادت ھای بسيار ! درست می کنيد" بينی خميری"برای ما يک (!) راست يا دروغ، نزد بيگانگان بی خبر

  !خوبی از کاه کوه ساختن شما بزرگوار می باشد

يۀ قاموسی به اين زبان  آيا شما در زبان دريی که در صدد تھ.پاورقی؛ واژه ای است که در ايران ابداع شده است:  ب

است، چرا آن را ابداع يا " نه" نداشتيد که از آن استفاده می کرديد؟ در صورتی که جواب شما ه ایھستيد، چنين کلم

 ساده را نداريد، چطور می توانيد، ۀنوآفرينی نکرديد؟ مگر شما توان ابداع آن را نداريد؟ وقتی شما توان ابداع يک کلم

ارگر فرموده است، صد ھا اصطالح فلسفی ـ فنی ـ علمی را، که ايرانی ھا معادل بيشتر آن ھا را ھمانطوری که آقای نگ

  ساخته اند، از نو و به زبان دری بيافرينيد؟  

ريشخند عام و خاص شويد و مورد انتقاد، و ھم سؤال " ھشت رخ و نو گردی "ۀيا ترس داريد که با آفرينش يک کلم

  فرھيختگان قرار گيريد؟ 

ی بسيار تعجب برای ما و شرم برای شماست که با آن ھمه ايرانی ستيزی تان با چنين زبونيی باز ھم به زبانی رجوع جا

  ! می کنيد که نمی خواھيد آن را ھممانند زبان خود بپذيريد

 جگرن در از جانب ديگر جناب معروفی که با چند رتبه ترفيع در دورۀ کمونستی برتبۀ«شما با نوشتن اين نکته که : ج 

فرقه تانک خدمت می کرد، بايد مشاھدات خود را از کشتار ھا و چندين قتل عام افغان ھای مسلمان توسط کمونست ھا 

  در واقع خود آقای معروفی را متھم به کشتار و قتل عام مردم،»...و شوروی ھا به افغان ھای مھاجر بيان می کردند

  . يدنموده ا

گويای اين نيت و پندار است، که آقای معروفی ھم در آنجا که افغان ھا کشته يا قتل عام " مشاھدات خود"استفادۀ کلمۀ 

می شدند، حضور داشته است و حضور يک منصبدار تانک در موقع جنک و يا کشتار در کنار قوای روسی و قوای 

  ! ر شودنظامی افغانی نمی تواند بدون اين که او ھم در اين کشتار يا قتل عام شريک باشد، تعبي

، در افغانستان نبوده ام، يک ٢٠٠٢اين اتھام، وقتی آقای معروفی می گويد، که من طی سی سال، از زمان شاه تا سال 

اتھام بسيار بی شرمانه و غيرمسؤوالنه است که حتی يک انسان کم عمق و عادی و بی سواد ھم می تواند از عواقب 

سد به يک استادی که قرار ادعای خودش بيشتر از نيم قرن در دانشگاه لرزد، چه ربناگوار حقوقی ـ قضائی آن به خود 

  . ھا تدريس کرده است و حق تدريس را تا درجۀ ماستری دارد

اميدوارم آقای معروفی اين اتھام شما را از مجرای قانونی مورد بازرسی قرار بدھد، تا در آينده شما، و انسان ھای امثال 

ند و از بس که مسحور دروغ ھای شاخدار شما شده اند، کلمۀ شرم را از قاموس زندگی شما که در گرد شما جمع شده ا

  !شان به کلی محو نموده اند، از جفنگ گفتن بی مورد و بيجا و بھتان بستن به ديگران بازمانيد

=====================================  

  

  ": ا زن ستيزیحسادت توأم ب"قسمتی از نوشتۀ آقای ھاشميان از مقالۀ ) ١(

 تانک خدمت  فرقۀاز جانب ديگر جناب آقای معروفی که با چند رتبه ترفيع در دورۀ کمونستی برتبۀ جگرن در«

ميکردند، بايد مشاھدات خود را از کشتار ھا و چندين قتل عام افغان ھای مسلمان توسط کمونست ھا و شوروی ھا به 

% ٣٠در ھر مقالۀ شان . ه ادبيات و علم صرف مصروف شده استافغان ھای مھاجر بيان ميکردند، ولی در عوض ب
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 باالی صرف کلمات عربی ميباشد، در حاليکه افغانھای دری زبان  بدانستن ريشۀ کلمات عربی ھيچ پاورقیصفحه 

  »  .ضرورت ندارند

  

٠۶/٠٩/٢٠١۵ 

 

  : لينک مطلب آقای معروفی-٢

http://www.afgazad.com/Ejtemaay-2014/090415-KM-Wa-Laanat-o-llah-e-All-Kaazebeen-

1.pdf 

 

  

 


