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 Political  سياسی

          
  انجنير خليل هللا معروفیدپلوم     

   ٢٠١۴ آگست ٢۴ ــ برلين          
  

  
  :يادداشت

بار اول " افغان، افغانی، افغانستان"زير عنوان ده سال پيش درين قسمت سلسله مقاالتی را که 

قسمی که از متن اولين بخش ديده ميشود، اين . در جريدۀ اميد نشر گرديده بودند، منتشر ميسازم

 عاشق افغانستان، جناب ولی احمد نوری، تحت وسلسله بنا بر نشر مقالۀ دوست وطنخواھم 

بعد از انعکاس مثبت، اين . سر دست گرفته شد» جرم است" افغانستانی"استعمال نام «عنوان 

نشر " افغان جرمن آنالين"مقاالت در صفحات انترنت ھم راه يافتند و بار اول در پورتال 

 ايشان را ی بود، که کمر افغانستانيھا را شکست و و قاطعرن سرآغاز کار مستمو اي. گرديدند

ندگان ــ از جمله  بسا نويسعرصه درين گرچه. ساختکرده خنثی يکسره از صحنۀ فعاليت خارج 

ابتکار بجای اين اين درويش ــ قلم زدند، ولی فضل تقدم با جناب نوری صاحب بود و اگر ايشان 

، ت ارضی وطنتماميّ و دشمن افغانان منحرف  معلوم نبود، کهو به موقع را بدست نميگرفتند، 

  .ميگرديدند، چه دستاوردی ميداشتند  يادھا"افغانستانی"که به نام  

وی ھمين الت و مقاالت متعدد ديگری که ــ از اين قلم و قلمھای ھموطنان نامعدود من ــ راين مقا

مغتنم زير  کتابی ت فرزانه ام، جناب نوری صاحب، درت دوسموضوع ميچرخند، ھمه به ھمّ 

ع ٢٠٠٨در بھار گرديده و با قطع و صحافتی بس زيبا درج "  گلستان اقوامافغانستان ـ"عنوان 

يده به طبع رس  و اقع شھر ليموژ فرانسه ــ انتشارات باميان ــ " افغانستانھنگ فرانجمن"در 

  .است

اختصاص يافته بود، در " نستانتقريظ بر گنجينۀ نامھا در افغا"مقالۀ دوم اين سلسله که به 

در اين کتاب نيز . نشر شد"  نامھا در افغانستانگنجينۀ" به نام  کتابی ممتع٢٣ تا ٢١صفحات 

 تحت ــ انتشارات باميان ــ" افغانستان انجمن فرھنگ"از طرف افتی کم نظير قطع و صح
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سال  (١٣٨۵در زمستان " گذرگاه"دوست سختکوشم، جناب محمد عارف جان عزيز سرپرستی 

   .چاپ گرديده است)  ع٢٠٠٧

  )٢٠١۴ آگست ٢۴ين ــ رلبمعروفی ــ (

    
  

  نوشتۀ انجنير خليل هللا معروفی
                                                                                            ٢٠٠۵جنوری    ۵  ــبرلين     

    
  
 

   افغان، افغانی، افغانستانی
  

  )  بخش سوم(

 )۵نشر مقاالت سابقه ــ (

 ات اضافی، که برای بعض بر دو بخش اول، با ايضاحاند یئاھاين بخش و بخشھای آينده، تکمله 

توضيحاتی که در جواب پژواکھا داده ميشود، نيز جزِء اين تکمله .  ضروری مينمايدخوانندگان

اين بخش را زودتر سر دست نگرفتم، بلکه منتظر بازتابھا و پژواکھا ماندم، تا ضمن . است

 .شروح اضافی، يکدم به پاُسخ ناقدان عزيز ھم بپردازم

 و ۶۴٢الفاصله در شماره ھای گذشته نوشتم، که بل سادو قسمت اول اين مقال را در ماه جوالِی 

من آن دو بخش را عمداً مختصر گرفتم و مفصالً به موضوع . جريدۀ اميد نشر گرديد ۶۴٣

  :نپرداختم  و در ھمان بخش اول نوشتم 

اختصار مينويسم، بَُود که دِر صحبت باز گردد و ه ، عجالتاً بمن درين موضوع خاص ولی حادّ «

  ».فصيل گپ بزنندديگران به ت

، اين جمله را بکلی فراموش کرده و از قلم ستتايپست عزيز اميد که از دستم، به بينی رسيده ا

و در جای . و حضور دارداھای ديگر و در انترنت پابرجاست اين جمله اما در ج. انداخته بود

  :ديگر ھمان بخش آمده بود

 درست بوده باشد، اميد »افغان« بجای »انیافغانست« اگر فرضيۀ کمينه در مورد استعمال کلمۀ «

تدل ھموطنانم است که استدالل مختصر و نيم ُدلمل بنده، راه را برای بحثھای مفصل و مس

کاربرد کلمۀ  اند، قناعت کنند و، که طرفدار چنين استعمال یمعدودافغانان شايد . بکشايد

 ». منتفی گردد"افغانستانی"
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 کرده و اميد برده بودم، که اين نوشته راه را برای تبادل نظر و که ديده شد، دو بار تأکيد چنان

ت  را نتوان طی يکی ت و حساسيّ موضوعی بدين اھميّ . مباحثه و مناقشۀ قلمی ھموطنانم، باز کند

 .دو نوشته، بررسی کرد  و به ثمر رساند
 

  تابفـا از آــــسالـــــــھا بايد که ت

  لعل يابد رنگ و رخشانی و تاب

 )یو مول(

                   

  تابـسالھا بايد که تا يک سنگ اصلی ز آف

  عقيق اندر يمن  در بدخشان  يا  لعل گردد

 )سنائی(

 

بسا نويسندگان ما نميخواھند، به موضوعاِت حاد و حساس تماس بگيرند و يا که چنين مسايل را 

رفی از ُمھر و تاپه طرف از طرح ھمچو مسايل ميھراسند و از ط به ميدان کشند، چون از يک

ً زھره و جرأت ميخواھد و عاِشقی  پرداختن به اين. خوردن ترس دارند طور موضوعات، واقعا

 .واقعاً  شيوۀ رندان بالکش باشد

 ھمه وطنداراِن  ديگر ما،  که از،نويسندۀ دلسوز به افغانستان و مردم آن، جناب ولی احمد نوری

 پی برده بودند، وارد ميدان عمل گرديده و مسأله را ت موضوعو بيشتر به ُکنه و حساسيّ پيشتر 

بازتابھا و پژواکھا متفاوت . در سطح افغانان جھان مطرح کردند، از جمله از طريق جريدۀ اميد

عکس العمل تند دو نويسندۀ اميد، جناب محمد قوی . بودند، اکثری  برله و تعدادی ھم عليه

.  اميد، توأم با مقالۀ جناب نوری، ديديم و خوانديم۶٣٢کوشان و جناب عبدهللا رھا را در شمارۀ 

بازتاب بعدی در جريدۀ اميد، يکی از قلم آقای خواجه بشير احمد انصاری بود و ديگری از خامۀ 

ً ھمزمان نشر گرديدن  خود، از جھاتی به جناب انصاری طی مقاالت. دکمينه، که ھر دو تقريبا

دو بخش ھم، از جھات ديگری در زمينه روشنی می بررسی موضوع پرداختند و نوشتۀ بنده در 

يچ نوشته و مقاله ای سراغ شده ـت، که ھـپوست کنده  و بصراحت کامل بايد گف  .انداخت

تی دو بخش ـازينرو وق. ِت ھمه بپردازدـناعـنميتواند، که ھمه خوانندگان را راضی بسازد و به ق

ادم، خوب ميدانستم، که رستـ اميد ميفته نامۀـفـ را به ھ»افغان، افغانی، افغانستانی«اول  مقالۀ 

ھدف بنده از به ميدان انداختِن موضوع در . ھای مثبت و منفی را در پی خواھد داشتعکس العمل

ً وسيع ھم آن بوده، که راه مباحثه و مناقشۀ قلمی وطنداران، در چنين موضوع  يک گسترۀ نسبتا
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ويسند، به بحث و جدل بپردازند، تا از خالل اين ھموطنان بگويند، بن. داغ و حساسی، باز گردد

ت بدرخشد، و موجباِت قناعِت  ھمه بحث و فحص و ايراد و ُخرده و انتقاد، باآلخره برق حقانيّ 

وسايل مخابرات جديد ـ بشمول انترنت ـ زمينۀ . جوانِب مناقشه گر و متناقض انديش، فراھم گردد

 .ستوجِه احسن ميسر ساخته اه چنين کاری را ب

 متأسفانه خود را به موضوعات  جريدۀ اميد ميرساند، ناقدان اما بازتابھای مقاله ام درکه چنان

دليل چيست و علت . جانبی مصروف ساخته اند و به اصل و کنِه مسأله اصالً تماسی نگرفته اند

سا مانند به در کجاست؟؟؟؟ حدس ميزنم  و حتی تا سرحد يقين گمان ميبرم، که اين عزيزان، ب

طور مسايل  کسان ديگِر چنين انديش، خوش ندارند و يا بخود جرأت نميدھند، که روی اين

اينان ترجيح . يه، بی پرده و آشکارا، در جمع و در انظار عام گپ بزنندـمناقشه طلب و متنازع ف

 مطرح کنند، ط در حلقه ھای خاِص ھمفکر و ھمنظِر خود،ـقـميدھند، که چنين موضوعات را ف

  !!!کنندبروند آن کار ديگر بچون به خلوت  :يعنی

 جرايد باشد و  خواه از طريقـ ـ ھموطنان، اگر برمال ھم گپ بزنندحتی شنيده ام که بعض ازين

البته کساِن معدودی نيز بوده اند و ھستند، . ـ ھويت اصلِی خود را ميپوشانندـ يا از طريق انترنت

نعکاس ميدھند، و نوشته ھای اخير در جريدۀ اميد از  خود اه ھایکه بعضاً اين مسايل را در نوشت

کار  ھر صورت برايم معلوم نشد، که درين امر چه ھنر و نيرنگی دره ب.  بيل استـھمين ق

 ؟؟؟است

  :بپردازيم به  پژواکھا

يکی ايراد کوتاه و بسيار جانبی بر يک گوشۀ کوچک و دور افتيدۀ نوشته ام، از قلم آقای علی 

ضمن جواب به داکتر صاحب عزيزهللا  ۶۵۴آقای ياور در شمارۀ .  بود۶۴٣ ارۀياور در شم

 ۶۵١دومی نوشتۀ جناب نصير احمد رازی در اميد . سيدالی، اين مسکين را نيز نوازش داده اند

 و   به اصل موضوع توجه نکردهايشان ھم. نوان شدهـ ع»صحبتی با آقای معروفی «است، که به 

د جملۀ کمينه، که به زعم ايشان به آن جناب راجع ميگردد، بسنده به عکس العمل در برابر چن

 .تر به تفصيل گپ خواھم زددر بارۀ نوشتۀ ايشان بعد. ده اندکر

 و به نوشتۀ جناب ذوالمجد عالمشاھی خيره گرديده  را از نظر ميگذشتاندم۶۵٢ شمارۀ وقتی

  : بودم، عليا مخدره صدا زد

  »باز کی َدو زديت؟؟؟«

ارخانم، به آقای رازی ست، که در سراسر نوشتۀ کوتاِه خود َدو و ُدشناِم  بی لگام اشارۀ سرک(

  .)را، نثار بنده کرده اند
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آقای عالمشاھی نيز به اصل موضوع کمتر تماس گرفته و به حالّجِی چند جملۀ جانبِی بنده 

ۀ جناب  و در پھلوِی مقالدر عين شماره. م پسانتر ميپردازمدرين باره ھ. مصروف ميشوند

 آقای .کھا، نوشتۀ داکتر صاحب عزيزهللا سيدالی، جلب توجه ميکندعالمشاھی، در رستۀ پژوا

ايشان . سيدالی ھم فقط  بر گوشه ای از مقاله ام  نظر افگنده  اند، ولو بصورت غيِر مستقيم

  چنگ زده  و از علمای کرام »گناه«  و »جرم«جواب آقای علی ياور را داده اند، که بر 

 .تشھاد کرده بودند، تا صغيره  و کبيره بودِن آن گناه را، تشخيص بدھنداس

ما را «  اميد جناب الحاج خليل هللا امين، به موضوع توجه کرده و ضمن مقالۀ ۶۵٩در شمارۀ 

  خود مطالبی را تذکر داده اند، که گوشۀ مھمی از »!!!کار نيست، مگر عملِ ه اصل و نسب ب

که  اکثر زمامداراِن افغانستان بر قوم  و آن اين. اريخی را تأئيد ميکندمقالۀ من  و يک واقعيت ت

ست    و اين  نکته ای. را  روا داشتند،  که بر اقوام ديگر خود ھم رحمی نکردند و بر آنان  ھمان

 ـ پسندان را لنگ ساخته، آب از آسياب و باد از بادبان ايشان »افغانستانی «که  استدالِل گروِه 

ست، که بر مبنای آن  گويا ،  تََوھُّمی »افغانستانی« چون يکی از داليِل عمدۀ ايجاِد کلمه .ميربايد

 .قوم پشتون، اقوام ديگر افغانستان را سرکوب کرده

 : و خرده گيراِن دشنام پردازيپردازم به جواب دوستان خرده گيرو اينک م

 
   » ناراضی«  رازِی   به جواب جنابــ١

 

صحبتی با آقای « از قلم آقای نصير احمد رازی، زير ُعنوان ۶۵١ اميد آنچه در صفحۀ چارم

  :عروف خواجۀ شيراز می اندازد، کهياد مصراع مه  آمده، مرا ب»معروفی

 !!!چون نديدند حقيقت، رِه افسانه زدند

نظر ميرسند، چشم را پت و دھن را باز فرموده و ه آقای رازی که از نوشته ام خيلی ناراضی ب

الحق که کاغذ حوصله مند است و .  بر زبانشان راست آمده،  نثار کاغذ کرده اندھر آنچه

 !!!صفحات مظلوِم اميد، بسيار بردبار

جای اين انتظار را از . من اصالً انتظار نداشتم، که آقای رازی درين قسمت مقاله ام فِی بگيرند

شمارۀ (قسمت اول نوشته ام من در . تر به آن اشاره خواھم کردديگر مضمونم ميبردم، که پسان

  : نوشته بودم  بصراحت)۶۴٢

اميد است که استدالل مختصر و نيم ُدلمل بنده، راه را برای بحثھای مفصل و مستدِل ھموطنانم «

  »....بکشايد، تا

بينم، که ايشان بجای استدالل و بررسی معقول موضوع، زبان به ُدشنام می آاليند؛ نکند  اينک مي

 ُدشنام باشد؟که استداللشان، 
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 را »افغانستانی«آقای رازی بايد ملتفت باشند و ميبودند، که تنھا جناب ايشان نيستند، که کلمۀ 

 .کار برده انده  ب »افغان«بجای 

ون آورده، تأليف نموده و  نوشته ام بير چرا جمالت عام را از نقاط مختلفندانم که آقای رازی

 ؟؟؟؟هست و اينھا فقط بھان د در جای ديگریخود کش کرده اند؛ يا اينکه دره بست بدر

  :نوشته ايد

آقای معروفی، مقال و يا واضحتر بگويم دشنامنامه و تھمتنامۀ شما را که حاوی جمالت بی «

به نشر رسيده بود، ...  اميد۶۴٣ نسبت  به اين وارسته در شمارۀ » .... «خون و مرده ای چون 

 » .ه کرديممن و خوانندگان اين جريدۀ مردمی، مطالع

  آورده)١( »تيتک« خود را که کسی را تا اين حد به »مرده و بی خون«بنازم کراماِت جمالت 

 »!!!  زنده ميبودند و خون ميداشتند«روزی که اين جمالت ه وای ب. است

 به کدام يا از طرف خوانندگان جريدۀ اميد؟؟؟شما از طرف خود گپ ميزنيد ! آقای رازی 

 مگر خوانندگان شما را وکيل خود گرفته اند و ندگان سخن ميگوئيد ؟؟؟ز طرف خوانصالحيت ا

ن، از پشِت پرده  يا کسانی شما را باصطالح پيش کرده اند، که چنين بنويسيد و ما از دنيا بيخبرا

 آگاه نيستيم؟؟؟

 صد آفرين واه واه،.  متھم ميکنيد» تمرين فاشيزم «ميخوانيد و مرا به  »وارسته«شما خود را 

رازی جان ميگم خير . وقتی اين فارمولبندی را خواندم، مشام جانم تازه شد. رين ديد روشنب

تان کامالً ـلم شما از نوشتۀ کوتاھـگرچه وارستگی زبان و ق. ببينی کتی ازی گپکای شيرينت

 .مشھود است، مگر بد نيست آنرا در خالل سطور آتی ھم اندکی مطالعه کنيم

ول ھا از مقالۀ جناب خواجه بشير احمدانصاری و ـل قـ اگر نقـان ـشما در نوشتۀ نيم ستونۀ ت

ً ــ  دقـط نيم ستون اميد باقی ميماند ـقـمقالۀ کمينه از نوشتۀ تان وضع گردند، ف  بار کلمات ٢۵يقا

 شاعران (  بعض تيرھايتان از تيرکش بزرگانـکار برده ايد ـه ين آميز را در بارۀ من بـتوھ

زعم شما به آن جناب ه اما از چند جملۀ معدود مقالۀ بنده که ب. د حواله ميگرد)بزرگ 

که در سرتاسر نوشتۀ   چنانـ ميترسيد ـ»توھين شدن«اگر از . برميخورد، اظھار انزجار مينمائيد

ير آن قصۀ نوشته و ادعای تان ـدر غ.  را ھم نپسنديد»ين کردنـتوھ«ـ  ـتان دعوايش را داريد 

  !!!ت ميشودـمف

ته اند، که حتی سيد ـتيِن بيگانگان قرار گرفـواء و تفـبعض افغانان چنان فريفتۀ اغ« شما جملۀ

 را در بخش دوم ».يئت سيد جمال الدين افغانستانی، استعمال ميکنندـجمال الدين افغان را در ھ

که اين جمله را .   به خود کش کرده  و به َدوکارِی بنده پرداخته ايد) اميد ۶۴٣ شمارۀ ( مقاله ام

ً بر    را بجای »افغانستانی« باشندگان افغانستان تأکيد کرده  و استعمال »افغان خواندنِ «تلويحا
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قالنيت، اسالميت، ـل و منطق و خالف عـد، حرکتی ناشيانه، عجوالنه، دور از تعقآن،  رد  مينماي

ندانم که زير  .)ول معمول  ـ وانمود ميکنيدـيا بق( وا مينمائيد دالت، حريت و تمرين فاشيزمـع

عالی   چه چيزی در مخيلۀ جناب» تعقل، منطق، عقالنيت، اسالميت، عدالت و حريت «يم ـمفاھ

 ولی بدون وقوف بر مفھوم و ، را شنيده ايد»فاشيزم«خطور ميکند، اما فکر کنم که شما کلمۀ 

ويند، گويا  که کابليان عزيز ميگفتند و گ»بی خلطه فير کردن«. ماھيتش، به استعمالش ميپردازيد

 !!!.ھمين است

شما در نوشتۀ نيم ستونۀ خود، سه بار گپ خود را نقض ميکنيد و به اصطالح ! آقای رازی

  :ايرانيان زير قول تان ميزنيد

 نميخواھيد تبصره » افغانستانی «در حالی که ميگوئيد، در مورد درست و نادرست بودِن کلمۀ 

 را نه »افغانستانی«ری استمداد ميکنيد، که استعمال ای بنمائيد، بالفاصله از نوشتۀ جناب انصا

 صحت و ُسقم اين کلمه در که جرأت تبصرۀ مستقل را بر يعنی در حالی. گناه ميدانند و نه اشتباه

 را »افغانستانی«وقتی استعمال ! آقای رازی. بينيد، گفتۀ آقای انصاری را تائيد مينمائيدخود نمي

 »افغان«کسانی از  تبعۀ افغانستان، که نميخواھند خود را «درست ميپنداريد، چرا از جملۀ بنده 

 کلمۀ »افغانستان« نسبت در آخر "ی"صدد چاره شده و با اضافه کردن بخوانند، در

رم ميخوريد، به لرزه می افتيد  و آنرا بخود توھين و دشنام « . را راست  کرده اند»افغانستانی«

 .) تناقض گوئی اول تان(تھمت تلقی ميکنيد؟؟؟؟؟ و 

 تمام »شھادت سياسيتان«يکبار ھم که شده شنگِ خود را معلوم کنيد، ولو به قيمت ! آقای رازی

... زمين  بکوبيم و شمشير در ه اما مطمئن باشيد، که نه شما و نه من، اگر آسمان را ب!!! گردد

 "!!!شھيد سياسی"رسيم، آنھم ، نمي"شھيد"ع  به مرتبۀ منيع و رفيفيل ھم بزنيم، ھرگز

تان در حق شما درست نميبود و به شأنــ ھمان جملۀ باال  ــ گر جملۀ بندها! آقای رازی

 ه ميگفتيد، که با افتخار خود رابرميخورد، چه خوب ميشد که مردانه به دفاع از خود برخاست

درھر صورت، شما با عکس العمل ! !!را نفی ميکنيد »افغانستانی« ميخوانيد و کلمۀ »افغان«

 و  را در حق ميکوبيد، با وجودی که آنسيلِی رد  »افغانستانی« بر سينۀ ترکيِب عصبانِی خود،

 )  تناقض گوئی دوم تان( .کار برده ايده َمقام سيد جمال الدين افغان، ب

شم در آن بود، من برخالف نوشتۀ شما، ھمۀ ھَم و تحقيق و کوش... «: مينويسيد که ! جناب رازی

 عجبا که در گفتار چنين ادعائی را داريد، ولی در ».... که ھويت افغانستانی سيد را ثابت بسازم

نقل قصۀ مجعول و ساختگی ايرانيان . عمل در صدد منسوب ساختن سيد به ايران ھستيد

ات برساند، ـ چه چيزی را ميتواند به اثبــ آنھم بدون ذکر مأخذ ـ  اميد ۶٣۶ايرانيگر در شمارۀ 

  ) تناقض گوئی سوم تان(غير از منتسب ساختن سيد را به ايران ؟؟؟؟؟ 
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 »بدنبال آفتاب از شرق تا غرب، سيد جمال الدين افغانستانی«در بخش آخر مقالۀ ! آقای رازی

   :)صفحۀ ششم(  نشر گرديده، چنين آمده ۶٣۶شما که در اميد 

 که در راه نجات و رھائی آن کوشش ميکرد، از ديگر امتياز سيد اين بود که جھان اسالمی را«

 و با مردم آنجا از نزديک تماس پيدا کرده به غالب اين کشورھا مسافرت کرده. نزديک ميشناخت

طوالنی کرده بود و به به حجاز و مصر و ھند و ايران و ترکيه و افغانستان مدتی اقامت . بود

 بيان اگر از زبان يک ايرانی شنيده شود، باکی اين طرز. »....پی برده بود... ھا و ماھيت حرکت

گفتۀ شما افغانستانی ميخوانيم و افغانستان را زادگاه  ه ندارد، اما از زبان ما که سيد را افغان و ب

و پرورشگاه او ميدانيم،  چه معنی دارد؟؟؟؟ مگر چنين بيانی بيگانگی سيد را به افغانستان  و 

اين ھم ( او را نشان نميدھد؟؟؟؟ »افغانستانی نبودنِ  « و بقول جناب عالی»افغان نبودن«

  )تناقضگوئِی ديگر تان 

ـ  ـنشده ايد، چون اين پراگراف گفتۀ مرحوم مرتضی مطھری است  باريکی  اما شما متوجهِ  اين 

  آمده  )نشر انتشارات صدرا( »نھضتھای اسالمی در صد سالۀ اخير « رسالۀ ٣٧که  در صفحۀ  

  !!!را بدون تأمل، در مقالۀ خود گنجانيده ايد ا،  و شما آن  نه گفتۀ شمــ

 شما ميدان انداخته ايد، بھانه ای بيش نيست، چون دردِ ه اما آقای رازی؛ آنچه را بحيث رويکش ب

 .ست  و صرف باد و بخارش ازين جمالت  بور شده و موشه در جای ديگری

واھم کرد، اما نه در نده ارائه خ جناِب  رازی را در آيجواب مفصل و علت اصلی عصبيت 

چون موضوع  از .  بلکه در وبسايِت خود در انترنت، که بزودی باز خواھد شدجريدۀ اميد،

ساحۀ اين بحث، فرا تر ميرود و من نميخواھم سِر خوانندگان ارجمند را،  بخاطِر نکاِت  جانبی و 

  .درد  آرمه خارج از موضوع،  بيشتر ازين  ب

    

 لت مآب علی ياوربه جواب فضي
 

 ميکردم، گمان نميبردم »تفسير«گفتۀ آقای ياور ه  را از مقالۀ جناب نوری، ب»جرم «وقتی  کلمۀ 

از ھمين خاطر ھم، . که فضيلت مآبی در کمين نشسته اند و حکم تکفير مرا صادر ميفرمايند

واندم،   اميد خ۶۴٣پ بخش دوم مقاله ام در شمارۀ چون تبصرۀ کوتاھشان را در شقيقۀ چ

 ميبينم، که ايشان بر گپ خود استوار ۶۵۴اما حاال که در شمارۀ . پوزخند کنان از کنارش گذشتم

 مگر که فراخور حال و مقالشان جوابی عرضه  ايالدادنی نيستند، گزيری ندارم،ايستاده اند و

  : نوشتند ۶۵٧ سوم صفحۀ سوم اميد بايد تذکر بدھم که عزيز ديگری ھم در ستون. نمايم

آقای نوری بدين سئوال پاسخی نداد، ولی کس ديگری نوشت که اين عمل جرم نيست  بلکه ... « 

آخرت  ؟ و عقوبت آن در باز از وی سئوال شد که آيا گناه صغيره است  يا گناه کبيره.گناه است
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اسخی ال ھم پؤقه از خود پاک گردانيد؟  بدين سچيست؟ آيا ميتوان اين گناه را با دادِن فديه يا صد

  ....  داده نشد

ھاِی َکور گونه  و ُسخريه آميز نيز مرا مجبور ه دادنبينند، که چنين فتحخوانندگان گرانقدر اميد مي

 .ميسازد، تا پاسخ مفصلی در زمينه بنويسم

«دور و دراز« و ضخامت مقالۀ باصطالح خودشان رض و عآقای ياور در تمام طول ط ـقـ ف من،ِ

ل مد نظر شان . رده اند، که قابل تبصره باشدھمين يک جمله را پيدا ک شايد شعر معروف شيخ اجَّ

  :بوده

  رمن کائنات کرديم نگاهـــــــــــر خد

  يک دانه محبت است، ديگر ھمه کاه

 
  را ؟؟؟» گناه «که در  سراسر اين خرمن تنھا يک دانه را يافته اند، آنھم دانۀ  

جرايد ديگر ه جفاکِش اميد نشر کردم، که از آنجا بمن يک مقالۀ چندين صفحه ئی را در جريدۀ  

درد دل «  در  که مقاله افغانی و به انترنت سرکشيد و از خالل نوشتۀ اخير آقای ياور خبر شدم، 

 از نگاِه ايشان، »دور و دراز« از نظر من و »مختصر«مقالۀ   درين  .نشر رسيده نيز ب  »افغان

 : که ھمه دور دو محور اصلی ميچرخندبر نکات فراوانی انگشت گذاشته شده،

 » افغان« بجای  »افغانستانی«  استعمال ــ١

 :   تعليل  و  شأن نزوِل اين استعمال، که من آنرا در دو تََوھُِّم بعض وطندارانم يافته امــ٢

  در اينکه در دوصد و پنجاه سال اخير گويا قوم پشتون افغانستان را زير ُسلطه و سيطرۀ خود ــ

 ته  و اقوام ديگر را سرکوب کردهداش

  در تک قومی بودن نام افغانستانــ 

 و در برابر  دو تََوھُِّم فوق را تمسک گرفته بعض ھموطنان ماتا جائی که برايم معلوم گرديده،

ـ  ـ ميشمرند »پشتون«را بدون تمييز معنای خاص و عامش، مرادف  ـ  که آنـ »افغان«کلمۀ 

 » غير پشتونان« را بر تمام مردم افغانستان، جفا بر »افغان«اينان اطالق . حساسيت پيدا کرده اند

 . از ايشان سلب ھويت ميکند» افغان «  ميدانند، در حدی که گوئی کلمۀ ملک ما

ھائی را روی کاغذ حوصلۀ يک مقاله اجازت ميداد، چيزمن در دو بخش اول مقاله، تا جائی که 

به . رسيد، ارائه کردم و بزعِم خود به تحليل موضوع پرداختمريختم  و داليلی را که به نظرم مي

با تأسف که . گشايدروی بُحوث مفصل و مستدل وطندارانم به اميد اينکه اين نوشته دروازه را ب

 و  موطنان عزيزم در جريدۀ اميد، چيزھائی نوشتند، ولی صرف بر حاشيهھ عدۀ معدودی از

 .فراموش کردندفرِع موضوع چسپيدند، و اصل مسأله را 
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معنای عاِم ه  را ب»گناه« تفسير ميکردم، »گناه«به گفتۀ جناب ياور ه  را ب»جرم«من وقتی کلمۀ 

فکر کنم که جناب نوری . آن در نظر گرفته بودم، و نه آن طوری که شريعت محمدی حکم ميکند

ه آقای عبدهللا گونه ک کار برده باشند، و نه آنه را در معنای عام آن ب »جرم«نيز کلمۀ صاحب 

 ستچۀ قانون جزائی به آن نگريسته ارھا  پنداشته  و از دري

 

 :معنای لغوِی  جرم و گناه
 

 کلمۀ  »گناه« و )فرھنگ عميد( ست »ءگناه، بزه، و خطا«کلمۀ عربی و در معنای  »ُجرم «

  و »جرم«. )فرھنگ عميد( »کاِر زشت، بزه، نافرمانی، معصيت و جرم« در معنای   و دری

  »جرم و گناه«کار ميروند و ترکيبات مشھور و معادِل  ه  در عرف عام ما مرادف ھم  ب»گناه«

 .ست در زمينه ، شاھد مثالی»ءگناه و خطا«و 

ً شکل و معنای خود را تغيير ميدھند؛ از حالت خاص معنائی به عام  کلمات در طول زمان غالبا

 که در مسير روزگاران، مفھوِم اصلی و کلِی بسيار کمند کلماتی. ميگرايند و يا از عام به خاص

 .» گناه«ازين جمله است  کلمۀ . دارند خود را نگه

ـ  ــ ولو نه به عيِن ھيئت  ـ رايج بوده دریگردد، در که دين اسالم نازل   قبل از اين»گناه«کلمۀ 

ال ديگر ولی ثم.   نيز قرار داده شده»ِوزر، معصيت، اثم«ھا معادِل کلمات عربی و دينِی که بعد

 را »...تمجيد، ستايش، تکريم، تبجيل،« معنای دری است، که در اصل »نماز«معکوس، کلمۀ 

«صالت«عادِل ، مُ اسالمداشته، مگر با ظھور آئين   »گناه«در حالی که کلمۀ . بی قرار گرفت عرِ

برد خاص  فقط يک کار  و مفھوم دينی آنـ ـداشته  کامالً نگهدریمعنای عام و اصلی خود را در 

از معنای عاِم سابق، به معنای خاص دينی و امروزی تغيير مفھوم داده،   »نماز« کلمۀ ـآن است ـ

  . استعنی از حالت عام به خاص تحول کردي

 :کار ميبرد، مثالً در شھنامه فرمايده  را در معنای عام و اصليش بسيار ب»نماز«فردوسی توسی 

  ِر وی آيد نيازــجھان را به مھ

  يران و توران برندش نمازبه ا

 
 )    » تعظيم کردن  احترام گزاردن  و« يعنی »نماز بردن «   ( 

فردوسی ميخواھد بگويد، که جھان به مھرش نياز دارد و ايران و توران احترامش را ميکنند و 

 شمرد؛ "ايران امروزی" را نبايد معادل و مترادف "ايران فردوسی" البته .فرمانش را ميبرند

ن که تمام باشندگان ايران امروزی ھميکنند، و اين جفائی ست سخت نبخشودنی بر حقايق و چنا

 !!!دامان تاريخ

  :ن معنی ميخوانيم را در ھمي »نماز«در تاريخ گرديزی نيز استعمال 
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و چون به سر جيحوِن ھيرمند برسيد، رستم بخدمت پيش او . پس اسفنديار به نزديک رستم رفت«

 تاريخ ۵٣ص ( »....ديد  نماز برد و گفت،  بخانۀ خويش آمدی و من بنده ام، چون او را ب. آمد

تھران، به تصحيح و تحشيه و تعليق ١٣۶٣چاپ ( زين االخبار عبدالحی گرديزی) گرديزی

ً در معنای  "جيحون". )مۀ مرحوم پوھاند حبيبیعاّل  جيحون "ته؛ ـکار رفه  ب"دريا"درينجا مطلقا

     )لمندـھ" (يرمندـھ دريای " يعنی  "يرمندـھ

 را دھھا بار استعمال ميکنيم، بی آنکه مفھوم شرعی »گناه«ما در مکالمات روزمرۀ خود کلمۀ 

کار ميرود، که صغيره و کبيره اش ه  ھم در معنای عام کلمه ب"گناه"بلی . را در نظر بگيريم آن

  و تقصير و قصور و مل زشت و اشتباه  و  لغزش  و مالمتی ـع" در معنای ھمپيدا نيست  و 

در فراوان است، که از آوردنش صرف نظر ميکنم و ـ مثالھا در زمينه آنق."کوتاھی  و نظاير آن

ِم خود قـاما بر کالم بزرگان مت. و فاتِح اوشان، راجعش ميسازمآقای ياور به ذھن دّراک  دم و ُمفَخَّ

  :کار برده انده  بو بسياررا در اشعار خود بار بار  "گناه " چنگ ميزنم، که کلمۀ

 
  ر به زلف دراز تو دست ما نرسيدـــاگ

  گناِه بخت پريشان و دست کوتِه ماست

  )ظـ حاف(

  م تو نيز گيری خشمــــــــــگناه تو کنی و ھ

  پس اين قضای شه و مست باشد اين بنگر؟

 )نصریـع(

  نيستچگونه دريا، کانرا کــــرانه پيدا  خجسته درگِه محمود زاولی درياست      

  نديدم  ُدر       گناِه  بخت منست اين، گناِه دريا نيست شدم به دريا، غـوطه زدم، 

  )ردوسی ـ ف(

  گناِه  تخم چه باشد، زمين چو قابل نيست

  رد گريۀ ما در دل فلـک تاثيرــــــــــــنک

   ) صائب(
   
  ان زما مطلبـــــورای طاعت ديوانگ

  که شيخ  مذھب ما، عاقلی گنه دانست

    )ظـافح(
  

  ن گفت نداند، چه گنه بايد کردـــاو سخ

  گنـه آن چشم دژم دارد و آن زلف دوتا
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  ) سيستانیرخیـ ف(
   

  گنه بلغاريان را نيز ھم نيست

  بگويـم گر تو بتوانی شنيـــدن

  ) ناصر خسرو(

 ( قضات ھمدانیـين الـسی  ـ از تمھيدات  عفـين ول مرحوم استادـو بق )

  ) زيبارويان  و سيم تنانيعنی؛ "بلغاريان (

  ی من ای شھريارـــندانم گناھ

 ه روزگارمکه کردستم اندر ھ

  ( گشتاسبنامۀ دقيقی بلخی )
 

  عيِب رندان مکن ای زاھد پاکيزه سرشت

  واھند نوشتــــــکه گناِه دگران بر تـو نخ

  ) حافظ(

  ِد تو  شاهـيِش جوِش عفِو بپ

  توبــه کردن از گناه آمد گناه

   )گار بلخ خداوند(
         

  محرم راِز کرم نتوان شدن، بی احتياج

  ـر ميبرد مارا گناهــدر پناِه  رحمت آخ

     ) بيدل(
 
  ر خطائی رفتــزمانه بر سر آنست، اگ

  که بعد ازين ھمه طاعت کند بعذر گناه

   ) سعدی(
  
   

د و بما ھم بگويند و  گناه را در اشعار باال دريابن»کبيرۀ«  و »صغيره«آقای ياور  و  ياوِر شان 

    !!!ديا که از علمای کراِم خود استشھاد فرماين

ردند و اصرار ميورزند، در بارۀ شان،  تا اين حد پشت گپ  ميگاما حال که جناب ياور و  ياوِر  

  : َمورد نظر شان ھم،  نظر خود را تقديم ميکنم»گناِه «

 شرطيه را خوب در نظر بگيرند، » اگِر «ن  آقای ياور و ياوِر شا ـصراحت ميگويم که اگر ـه ب 

 از روِی کينه »افغان«وض ـ در ع»افغانستانی«ـ اگر استعمال ـکفر نگيرند ه تا باز ما را ب
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 جامعۀ افغانی و يا  بمنظور مغشوشصد دراندازی در ـوام وطن ما و بققورزی به يکی از ا

ندگاِن افغانستان عزيز، صورت  و مخدوش کردِن وحدت و يکپارچگِی باشنيت مردمـساختِن ذھ

 »گناِه نابخشودنی«ھا گردد، من اين کـار را   بگيرد و يا ُموجب چنين ناروائيته باشد  وـگرف

 را در کدام نقطه از " نابخشودنیگناهِ "ضيلت مآب ياور و ياوِر شان خود دانند، که ـف. ميدانم

 ھم »کبيره« و  »غيرهص«ند که ته بماـنبايد ناگف. ندـ خود جای ميدھ"صغيره و کبيرۀ"طيف 

 زيک و رياضی، طيفیاصطالح فه پنداشته شود، بلکه ھرکدام بايد بذات خود بطه وار نميتواند نق

  . کندءو سپکترومی داشته باشد  و درجاِت مختلف و متفاوتی را احتوا

 :در پايان اين جوابيه، گزيری نيست، مگر اينکه بپرسم

 اسالم تعبير و و افعال خود را از دريچۀ دينھا و تمام اقوال مگر ما مجبوريم که ھمه پديده 

لک را  آمدند، خود را طالب خواندند و مُ »مالبچه ھائی«تی ـتوجيه و تأويل کنيم؟؟؟؟ يک وق

 را بزعم خود با اين آئين تطبيق )٢(خواستند که ھمه شؤوِن  زندگانی آنھا نيز مي. برباد دادند

   ر چرا ؟؟؟؟اما امروز اين تحجّ  .راموش نکرده ايمـنوز فـھضرِب شست ايشان را .  نمايند

  که بر خاستگاِه داخلی و ــرـدراِن دگـ با جوابيه ای به جناب عالمشاھی و گرانقــ سمت بعدیـق

 روشنی بيشتری می اندازد، در يکی از شماره ھای آينده، تقديم "افغانستانی "خارجِی کلمۀ 

 .ميگردد

******  

 

 :توضيحات

 )  اصطالح عاميانۀ کابلی(يجان، جستک و خيزک ھـراری، ـ يعنی بيق» تِيتَک «  ــ ١ 

نگھاِی ــ  بشمول فرھـ نگھاـ دو لغت متفاوتند، با وجودی که در فرھ»زندگانی«  و »زندگی« ــ٢

ن در ايران   شود، يک پروسۀ »مرگ«طۀ مقابل قـ که ن»زندگی«.  معادِل ھم آمده اندــُمَدوَّ

  مفھوم »زندگانی«اما .  ارتباط ميگيرد»زيستن  و  زنده بودن « به ست، يعنی آنچهبيالوژيک ا

.  مراد از انسانان  و اجتماع آنھاست»زندگان«،  و »زندگان«و منسوب است به اجتماعی دارد 

ه ين کلمه را بـ فوق، عولۀ متفاوتِ ردو مقــ  برای ھـ ربیـشمول عه   بـدر بسا زبانھای جھان ـ

ين شکل  ـگيرد، که در بسا زبانھای ديگر به عھائی را در نظر ميظرافت دریزبان . ندکار ميبر

 !!!دانس »مرگ«طۀ مقابِل  ـتوان  نق را نمي»زندگانی «. سراغ  نميگردد

   

 

 : يادداشت
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اين بخش را بالفاصله بعد از نوشتن به جريدۀ اميد فرستادم،  مگر اينک  که شانزدھم  جوالی  

 .رگز نيابدـته و شايد ھم ھـقبال چاپ نيافاست، ھنوز ھم ا

 


