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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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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۶ فبروری ٠١
  

  بحث بر سر فھم زبان و ادبيات است، يا بر سر باورھای 
  لوژيک؟ودينی ـ سياسی ـ ايدئ

  

َده ده کجا و درختا ده "ضرب المثل معروف  َ را ھمه کسانی که در جامعۀ افغانی زندگی نموده و زندگی می کنند، " کجاِ

که در برخی مواقع، چون جوابی برای نقد ديگران از  ھم شنيده اند و ھم معنی و مقصود آن را می فھمند؛ حتی آن ھائی

  "!به کوچۀ حسن چپ می زنند"نوشته ھای شان ندارند، خود را 

ً و قاعدتا بايد روی اين موضوع يا  ًال از نقد يک لغت ترکيبی آغاز شدبحث روی تدوين فرھنگ دری که اص

موضوعاتی که پيرامون آن و آگاھی از زبان و ادبيات باقی می ماند و می چرخيد، يا اگر ادامه می يافت، بايد سرانجام 

می به مسائل اعتقادی و عل خوب و معتبر کشيده می شد، اينک به شکل غيرۀبه بحث پيرامون توانائی تدوين يک لغتنام

  . ی، حتی به اتھام بستن ھائی ناروا و بی جا و بی مورد مبدل شده استشخصی جد

 به شخصيت بارزی که ساليان متمادی در عرصۀ کار ھای فرھنگی مصروف "ھاشميان"اين بحث البته با اعتراض 

بيات و فرھنگ کشور می باشند، يعنی با و آشنائی با زبان و اد) وشايد تحصيلی الزم(بوده و دارای سابقۀ تعليمی 

  . ، آغاز يافت"نوری"اعتراضی به آقای 

به درست بودن و درست نبودن موضع خود و ( در آن زمينه "نوری" و اين قلم به تأئيد نظر آقای "معروفی"آقای 

 انتظار "ھاشميان"ی تند اين کار، ھمانگونه که از اخالق بد و خو. مبادرت ورزيديم)  در اينجا مکث نمی کنم"ھاشميان"

ًمی رفت، سبب تخريش احساسات وی گرديد؛ تا جائی که به جای اين که به جواب پيرامون نقاط مشخصی که مثال ما 

ًسه نفر روی آن انگشت گذاشته بوديم، بپردازد، به مسائل شخصی و سخنانی که اصال به آن بحث مربوط نمی شد، 

  . متشبث شد

 و اينک مسألۀ تحصيل و کار، و موضوع کفر "معروفی"، موضوع تحصيل و مسلک آقای "نوری"مسألۀ تحصيل آقای 

که ...  نامعلومی به خاطر تائپست بودنش وقير شخص مرحوم و تح"فرخندۀ"و اسالم، يا نوشته ھای من پيرامون قتل 

 ندارد، و در واقع بحث را  درحال تھيه و تدوين است،"ھاشميان"ھيچ ربطی به بحث پيرامون لغتنامۀ دری ـ که به قول 

  .  مطرح می شود"ھاشميان"ی ھستند که خالف قواعد بحث از سوی ئاز مسير اصلی آن منحرف کردن است، چيز ھا

دربحث ھای اشخاص اکادميک ھيچ گاھی ديده نشده است که بحث روی يک موضوع مشخص  را يکی از طرف ھای 

ًتصديان ميزھای گرد مثال مھمانانش را برای آن گرد نمی آورند که م. بحث بگذارد و به مسائل شخصی ديگران بپردازد
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مند ه  سينما عالقۀدر اطراف فاميل و زن و بچۀ يک ديگر، يا اين که چه نوع سيگاری دود می کنند، به کدام ستار

ريب، اگر ھستند، چه نوع شرابی را دوست دارند و دارای چه باورسياسی، مذھبی ، فلسفی ھستند، پولدارھستند يا غ

  . از آن ھا سؤال کنند...  متمول ھستند، آن تمول را چگونه به دست آورده اند يا چرا موی سر شان کوتاه يا دراز است و

طور مثال، ادعا می کند که نه تفکر سوسياليستی مبنی بر اصالت اقتصاد، نه تفکر ليبراليستی ه وقتی يکی از اين ميان، ب

کر من که می گويم مھم ترين اصل برای رفع مشکالت جامعه فرھنگ است، درست می مبنی براصالت سياست، بلکه تف

باشد، کسی از او سؤال نمی کند که شما دارای چگونه تفکر دينی ھستيد؟ به خدا اعتقاد داريد يا نه؟ ھندو ھستيد يا 

ی کنيد؟ چرا چاق يا الغر ھستيد، چرا ازدواج نکرده ايد؟ چرا با معشوقۀ تان بدون ازدواج يکجا زندگی م... مسلمان و يا

، حق نداريد چنين يک نظر مھمی را در رابطه با ...ِچرا نکتائی زرد بسته ايد؟  يا شما که گلکار ھستيد يا نجار و

فرھنگ و نياز فوری کشور بزنيد؛ بلکه می پرسد، اگر سخن او برايش مفھوم نباشد، چرا شما چنين فکر می کنيد؟ بعد 

اگر حرف ھای چرند می زد، نظر به بردباری و تحملی که حاصل فھم و تحصيل و دانش . می دھدبه سخنان او گوش 

، صحبت طرف را قطع "ھمينطور است" مليح و گفتن رمزآلود ۀگردانندۀ ميزگرد و فضای حاکم است، شايد با يک خند

 مستدل و منطقی بود، به او ولی اگر توضيح. و صحبت خودش را آغاز کند، يا رشتۀ سخن را به کسی ديگری بسپارد

اگر در جريان تبادل نظر مسأله ای . وقت می دھد تا نظرياتش را به شکل مناسب و تا جائی که الزم است، تمام کند

اگر قناعتش فراھم شد، خوب، در . برايش روشن نبود، در ھمان مورد از وی يا از ديگری توضيح بيشتر می خواھد

دات وی ھمفکر نبود، نظريات خويش را مطرح می کند؛ يا از مھمان ديگری می خواھد غير آن، اگر با بخشی از اعتقا

  . پيرامون آن نظر مطالبی ابراز بدارد

اگر نکته . شنوندگان ھم بحث ھا را به آرامی می شنوند و قضاوت می کنند که کدام يک بيشتر حق به جانب بوده است

 روشن ساختن بيشتر موضوع نظری ارائه کنند، پرسش يا نظر خويش ای برای شان نامفھوم بود، يا می خواستند برای

  .  بيان می دارند... جز و مختصر و کامل، بدون پرخاش وؤرا م

اين گونه تقابل فکری يگانه نوع تقابل فکری انسان ھای دارای فرھنگ، انسان ھای باسواد و تحصيل يافته و آشنا با 

ًواقعا در فکر پرده برداشتن از روی واقعيت ھستند، در جھان مدرن و در اصول بحث و مناظره و کسانی که تنھا و 

  .عصر ما است

که در چنين محافل جائی ندارد؛ نشان از کم عمقی،   توضيحات نامربوط و تبادل افکار خارج از موضوع عالوه بر اين

 ھا تمام يا بخشی از جلسهين شايد بعضی از افراد در اين چن. فرھنگ عقب مانده، تربيت ناسالم و بی دانشی است

گاه بحث را به موضوعات شخصی، ترورشخصيت طرف مقابل  نظريات طرف مقابل را نپذيرند، ولی ھيچ يک، و ھيچ

، "ھاشميان"اين کار را می توان تنھا درميان اشخاص بی سواد و فاقد تربيت سالمی که نقد پذير نيستند، مانند . نمی کشاند

دانش و کم تحصيل و بی مايه و ضعيف، و به اصطالح عوام در ميان مردم کوچه و بازار و درميان انسان ھای بی 

  . سراغ گرفت

اين مسأله به فھم .  از زبان و ادب بود و است، ولی او به مسلمان نبودن من اشاره می کند"ھاشميان"اعتراض من به فھم 

ين است که نامسلمانان از نعمت دانش وعقل و شعوربی  ا"ھاشميان"زبان و آگاھی از ادبيات چه ارتباط دارد؟ آيا نظر 

نصيب اند؟ اعتراض من اين است که آوردن کلمۀ جھانبينی که يک مقولۀ فلسفی ـ ايدئولوژيک است، در بحثی که نه 

ی را افاده می کند و چه منظوری را، غير از تالش برای فضل فروشی، ائفلسفی است و نه ايدئولوژيک، چه معن

   متضمن است؟
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 به جای ناسزا و دشنام و پرداختن به کفر و دين و گمراھی من، يا تھمت به آقای "ھاشميان"انتظار من اين بود که 

 پيرامون موضوعاتی که ياد شد، يا موضوعات مرتبط با آن ھا که ضرورت به توضيح دارند، توضيحاتی "معروفی"

رانی مانند من، کمی از فيض دانش منحصر به فرد و سرشار ِارائه کند، تا من بی خبر از جھان و جويای حقيقت، و ديگ

  ! شان مستفيد و از جھان باخبر شوم و کمی ھم به حقيقت دست يابيم

ًحيث يک مسلمان، که قاعدتا بايد با فلسفۀ  حيث يک استاد زبان و ادبيات و من  وظيفه دارد، من"ھاشميانً"اصوال

 به پرسش ھائی که از وی می شود، از جمله پرسش ھای دينی، پاسخی ارائه اسالمی و فلسفه به معنی عام آن آشنا باشد،

به جای آن  موضوع تحصيل و بی تحصيلی و شغل و پيشۀ من را پيش می کشد؛ . ًولی او اصال اين کار را نمی کند. کند

و با ھر انسانی که به نقد  "نوری"ً و چند بار در اوائل تلويحا و بعد به شکل آشکار با آقای "معروفی"کاری که با آقای 

  ...يا دروغ پی دروغ و بھتان پی بھتان و دشنام پی دشنام و. نوشته ھای وی دست می زد، کرد

ًاصوال يک انسان صاحب تربيت سالم و اخالق حميده و مسؤول در برابر خوانندگان نوشته ھای خويش، وقتی، به طور 

دروغ وی به دست نشر می سپارد، مشاھده می کند، معذرت می  برای نشان دادن "معروفی"مثال سندی را که آقای 

، چون دارای چنين تربيت و اخالقی نيست، و "ھاشميان"خواھد و بعد آن تھمتی را که بسته است، تکرار نمی کند، اما 

ه  معذرت نخواست، که ھمان گفت"معروفی"ھم چون شخصی بی حيائی است، نه تنھا از اين کردۀ مذموم خود از آقای 

  ! ھای دروغين خود را بازھم بيشرمانه تکرار کرد ـ و تکرار می کند؛ تا امروز

ِشناختن غايت دنائت اين انسان برای من که حداقل پنجاه سال در مورد، ھر انسان، ھر عمل، ھر گفته، ھر پندار و ھر  ِ ِ
  . ًحرکتی با دقت و ريزبينی کامل پرداخته و تعمق نموده ام، واقعا بسيار مشکل است

در زبان " ضيق" ھنوز نمی داند که "ھاشميان"ً پيشين خود و نوشته ھای قبل از آن مثال نوشته بودم که ۀمن در نوشت

رچند خط تيره کاربردھای ھـ " خط تيره"يا نکته ھائی را در باب کاربرد . نوشته نمی شود" ی"فارسی با دو /دری

يا در باب . آن خطوط تيره به کار برده شده بود، نقد کرده بودم وی را که در ۀزيادی دارد ـ نوشته و بخشی از نوشت

 آن ھا را ـ پنج ضرب المثل از "ھاشميان" به کار رفته بود و "ارغند"تعبير وی از ضرب المثل ھائی که در کتاب آقای 

ه بود، زمانی ھشت ضرب المثل ـ در يکی از نوشته ھايش به شکلی که ھيچ ارتباطی به معنی اصلی آن ھا نداشت، آورد

 به اين پرسش ھا جواب نگفت؟ اگر آن مطالب بی اساس بود، چرا نمی نويسد "ھاشميان"، اما ...معترض شده بودم و يا

که آنچه من می گويم درست نيست؟ و چرا صورت درست آن ھا را توضيح نمی دارد؟ من می خواھم او اين کار را 

  !بکند تا حق و ناحق معلوم شود

افغان جرمن "نگذشته بود که باز ھم، اين بار در دريچۀ ابراز نظريات پورتال " ی" کلمۀ ضيق با دو چندی از نوشتن

يپی بوده است ـ آن گونه که بعد از ھر اشتباھی اين معذرت را آيا اين ھم اشتباه تا. نوشته کرد" ی"، آن را با دو "آنالين

  پيش می کند؟ 

 از بحث سيستماتيک، ھدفمند، معقول، و برخورد "ھاشميان"ن طفره رفتن به نظر من علت تجنب يا به اصطالح ايرانيا

  : اصولی با پرسش ھا پنج چيز می تواند باشد

  .ـ عدم آشنائی کامل وی به شيوۀ بحث اکادميک يا علمی

  ."معروفی"ـ نداشتن جواب برای پرسش ھای ھدفمند و مستدل اين جانب و آقای 

  .رعامهـ بی اعتنائی به طرف مقابل و افکا

  .ـ تکبر و خودبينی بی انتھا و قابل مذمت
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ـ بحث را به گونۀ خودش ادامه می دھد، تا يک سری مسائلی را که از جانب ديگران توضيح می شود و او تا ھنوز آن 

  !ھا را نمی داند، ياد بگيرد

  . ھر پنج علت قابل دقت و قابل نقد است

 "ھاشميان" ھستند که يک بار به اءای ملی ـ فرھنگی خويش بی اعتنجامعۀ فرھنگی ما ھم متأسفانه آنقدر به ارزش ھ

 چرا شما به اين سؤال ھا جواب نمی گوئيد؟ وقتی شما نوشته می کنيد، بايد بدانيد که در "ھاشميان"نمی نويسند که آقای 

شما چھار خط ! يدد و اگر کسی از شما سؤالی می کند، مجبور به جواب دادن آن ھستيتان مسؤوليت دارۀ برابر نوشت

ی شما اعتراض نموده است، شما به جايد، يکی در درون ديگری، و کسی به اين کار يره را در يک جمله به کار برده ات

يا موضوع ازدواج خواھر شاھنشاه . او اشاره می کنيد... که مشخص به اين اعتراض او بپردازيد، به دين و آئين و اين

 و چندين مسألۀ ديگر؟ اين "ارغند" سال قبل؛ يا تعبير شما از مثل ھای کتاب آقای ٨٠٠مغول با يکی از اجداد شما در 

  چه نوع بحث کردن است که شما پيش گرفته ايد؟

که اصالت فرھنگی را برای رشد و تغيير و توسعۀ يک " مصطفی ملکيان" زيادی اين نظر آقای تا حدودبه نظر من 

فرھنگ بی اعتنائی و سکوت در برابر برخی کار ھائی . ين به حقيقت استجامعه از ھمه مھمتر می دانست، بيشتر قر

بيجاتر .  که مستوجب بی اعتنائی و سکوت نيست، جامعۀ ما را باتأسف به شکلی مخرب و سخت در خود پيچانده است

ر حماقت يا فضل از اين ھم، زمانی است که به تأئيد اين کار ناروا کله شور داده می شود و چنين پرسش ھائی را حمل ب

  !!فروشی می کنيم

ً با ھمه ادعا ھای بلند بااليش در بارۀ فھم و تحصيلش، مانند کسانی سخن می گويد که اصال قادر نيستند از "ھاشميان"

  . مغز و از عقل، و از آنچه در طول سال ھای تعليم و تحصيل شان آموخته اند، استفاده کند

کدام آدم صاحب ھوش و عقل !" فاسد، فاسق، شيطان: اھد در افغانستان به معنیمج: "دريکی از مقاالتش نوشته می کند

  و مدرسه ديده می تواند بپذيرد که اين سخن از مغز يک  داکتر تراوش نموده و از دھن يک استاد بيرون شده است؟ 

 به فساد گرائيدند و در تنھا يک بخش کوچک از آنانی که به نام جھاد عليه حکومت دست نشانده وعليه شوروی جنگيدند،

 عام و تمامی را که بعد از خروج روس ھا و بعد از سقوط حکومت یکثريتا. زمرۀ جواسيس بيگانه ھا قرار گرفتند

نجيب تفنگ ھای شان را به زمين گذاشتند و وجيبه دينی ـ ملی شان را پايان يافته دانستند و در طول جھاد با منتھای 

نمی ... دای دين و برای آزادی کشورشان جنگيده بودند، ھيچ کسی فاسد و فاسق و فاجر وعزت نفس و تقوا تنھا برای ا

  ! خواند؛ و نبايد بخواند

 قرار دارد، از برای چيست که او قادر به تفکيک ده ھا "ھاشميان"کم و بيش يک و نيم کيلو مغزی که در کاسۀ سر 

  .  سه صد دزد راھگير فاسد جنايت پيشه نمی شودھزار پاکبازی که دستان شان قابل بوسيدن است، از دو تا

چنين سخنی از نظر من بزرگترين جور و بيدادی است که يک انسان می تواند نسبت به اين فرزندان اصيل و قھرمان 

 و امثالھم "مالعمر"، يا "کرزی" و "قسيم فھيم" به گونۀ مثال؛ يا مقايسه "يونس خالص" با "سياف" ۀمقايس. کشور بکند

ده ھا ھزار مجاھد گمنامی که بی آاليشانه و بدون انتظار، برای اسالم و آزادی کشور شان جنگيدند، بيشتر به خيانت و با 

 پيرامون "ھاشميان"چرا ! جنايت می ماند، آنھم از جانب کسی که ادعای ھوش سرشار، فھم بلند و تحصيل عالی دارد

  ھا به پاسخ نياز ندارد؟اين اعتراض ھا صحبت نمی کند؟ آيا اين گونه پرسش 

 را که در آن ديگران را به زن ستيزی متھم می کند، درحالی" حسادت توأم با زن ستيزی"يا نوشتۀ خويش زيرعنوان 

که خودش درتاريخ حياتش يک مقاله ھم در ارتباط ستم دور از تصوری که در کشور ما عليه زن صورت می گيرد، 

  ننوشته است، در نظر نمی گيرد؟؟ 
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د، می کشند، مورد تجاوز قرارمی دھند، به زور به شوھر می ناز کشور زنان را می سوزانای روز در يک گوشه ھر 

دھند، برقه می پوشانند، در درون منزل زندانی می کنند، لت و کوب می کنند، بدون موجب طالق می دھند، با بز و 

چرا اين قھرمان کذائی دفاع ... برند و ، گوش و بينی شان را میبادله می نمايند، سنگسار می کنندمگوسفند و گاو و خر 

 چشمی به اين موجود زير ستم و زير سلطۀ مرد در کشور معطوف نمی دارد و حرفی به مثابۀ ۀاز زن يک روز گوش

لب چون با طا! اعتراض بر زبان نمی آورد؟ دليل سکوت وی در برابر اين کار جامعۀ مردساالر افغانستان روشن است

  !در ارتباط است، و طالب مخالف آزادی و حق و حقوق زن به مثابۀ يک انسان می باشد

اطالق کلمۀ زن ستيز به کسانی که حتی يک مقاله ھم عليه مردساالری حاکم در جامعه و برای رفع ستم و بيداد بر زن و 

  . آزادی وی نوشته باشند، امری است بسيار خنده آور و فاقد جذابيت

 سايت "افغان جرمن آنالين"، ھمچنين اين جانب در ويبسايت ھا، از جمله در پورتال "معروفی"ی موجود آقای نوشته ھا

او . ً ھم کامال بی بنياد است و بر ما صدق نمی کند"ھاشميان" بی مغز، مبين اين حقيقت است که اين اتھام "ھاشميان"

روی ھمکاران زن خويش را که در اين باره ھم سکوت می کنند، مانند سائر اتھاماتش، با اين اتھام ھم تنھا روی خود و 

  .  سياه نموده است

  :  در جای ديگر نوشته می کند"ھاشميان"

قرار داد و او را از ترمذ ) رح( سال قبل خواھر خود را به نکاح حضرت سيد علی ترمذی ٨٠٠شاھنشاه مغول حدود "

  ..." به ھندوستان برد و

 سال قبل ٨٠٠ سؤال می کند که اين شاھنشاه  که در حدود "ھاشميان" در اين رابطه از يکی از افغانان تيز ھوش

  خواھرش را به نکاح يکی از اجداد تان درآورد، چه نام داشت؟ 

 در اين مورد ھم مثل "ھاشميان" تا کنون به اين سؤال پاسخ نداده است؟ جواب روشن است؛ چون "ھاشميان"چرا 

  .  ھوا گز می کندھميشه ياوه گوئی کرده از

سی و .  ميالدی چشم به جھان گشوده است١١۶٧نظر به معلومات مندرج در کتاب ھای تاريخ، چنگيز خان در سال 

وجود ه  سال قبل از امروز، موفق می شود ملت جنگجوئی را ب٨٠٩ ميالدی، يعنی ١٢٠۶ھشت سال بعد، درسال 

اگر چند سالی را، تا اين که او از مغلستان . ش را ترک ننموده بودتا اين تاريخ چنگيزخان ھنوز سرزمين پدری ا. بياورد

 از آن "ھاشميان"به آسيای ميانه می رسد، به اين تاريخ اضافه کنيم، می رسيم به ھمان حدود ھشت صد سال قبل که 

، يکی از "سيدعلی ترمذی" مغول خواھر خود را به عقد نکاح  شاھنشاه"ھاشميان"سخن می زند، ايامی که به گفتۀ 

به اين حساب چنگيز .  سالگی چشم از جھان بست٧٣گفته می شود که چنگيزخان در .  در آورده است"ھاشميان"اجداد 

به اين حساب و نظر به آنچه .  سال پيش از امروز٧٧۵ ميالدی زنده و بر سر قدرت بود، يعنی تا ١٢۴٠تا سال 

 در آورده بود، بايد خود چنگيز "ترمذیعلی سيد"به عقد نکاح  ادعا دارد، شاھنشاه مغولی که خواھرش را "ھاشميان"

کسی که عساکرش . چنگيز خانی که قرار نوشتۀ آقای نگارگر، عساکرش مساجد مسلمانان را ويران می کرد. بوده باشد

به تخريب مساجد مسلمانان دست می زند و مسلمانان را از تيغ می کشد، چطور حاضر می شود دست خواھرش را به 

 برای اين سخن "ھاشميان" بدان جواب بگويد، اما چون "ھاشميان"دست يک مسلمان بدھد؟ اين سؤالی است که بايد 

بيھوده و دور از حقيقتی که از شکمبۀ خود درآورده ھم جوابی ندارد، بايد به سفسطه گفتن يا به استدالل و قياس باطل و 

  ! بحث روی بياوردلفظ پردازی بی معنی، يا به سکوت و يا به گريز از
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حرف ھائی که مايۀ تسکين خاطر ! ً ھمواره گپ ھائی می زند که اصال مايه و پايه ندارد"ھاشميان"حقيقت اين است که 

اگر محاسبۀ ما غلط . ی را که به کدام دليل نامعلومی می کند، می گرددئپريشان، عقده ھای سرکوب شده و احساس کمبود

  !ادگی نام اين شاھنشاه مغول را که ھشت صد سال قبل می زيسته، معرفی کند می تواند به س"ھاشميان"است، 

ھمين .  ادعائی خود از زبان و ادب تا حال يک شعر ھم نگفته است با آن ھمه دانش"معروفی"نوشته می کند که آقای 

 يک عمر استادی در  می کنم که چرا شما با آن ھمه تحصيل و آگاھی از زبان و ادب و"ھاشميان"سؤال را من از خود 

   مثال می زنيد؟ "معروفی"دانشگاه ادبيات، تا کنون يک شعر ھم نگفته ايد ـ مانند آقای نگارگر، که او را به آقای 

.  ادبيات را نخوانده استۀ می گويد، فاکولت"ھاشميان" چنين انتظاری نداريم، زيرا او ھمانگونه که "معروفی"ما از آقای 

  !ات خوانده است، چرا ھيچ اثر منظومی تا کنون از وی به چشم نمی خورد؟ که ادبي"ھاشميان"اما 

 به اين نکته ھا ــ که شمه ای از سؤال ھای شامل در "ھاشميان"کوشش من ھمواره، و در ھر نوشته، اين بوده است که 

، يا به موضوعات می کشاند" قاموس"يک مثنوی ھفتاد من کاعذ است ــ پاسخ دھد، اما او ھميشه بحث را به مسألۀ 

  ...شخصی، مثل رفتن من به کليسا، يا دين و مذھب، و

آن افغانی که گويا به او گفته است که من به کليسا می روم . ً به خاطر بيچارگی ھايش واقعا قابل ترحم است"ھاشميان"

 به کنيسه ـ عبادتگاه از او قابل ترحم تر است؛ چرا که اين بدبخت ھنوز خبر ندارد که من به کليسا نمی روم، بلکه

من از کليسا پول نمی گيرم، بلکه اين پول سرشاری را که ھر روز از امريکا به اروپا و از اروپا به . يھوديان ـ می روم

و دو باره به امريکا سفر کرده به ھر مناسبتی ھزار ھا دالر به شاخی باد می کنم، ... افغانستان و از آنجا به انگلستان و

 و قصر و ويال  و کشتی خريده ام، مانند آن مسلمان زاده ای که در کانادا زندگی می کند ـ جالل پسر موتر و طياره

، يکی از ميلياردرھای "روتشيلد"ربانی ـ ھمه از کمک ھائی است که من از صندوقدار کنيسۀ شھر ما، نمايندۀ آقای 

  ! شھر نيويارک امريکا، می گيرم، نه از کلسيا

ری ھای ھرفتن و نرفتن به کليسا و شعله ئی بودن من، قراری که اطالع حاصل نمودم، يکی از ھمشدر رابطۀ زندگی و 

ی نوشته و آن را دو بار به دريچۀ ئوليت ايمانی و وجدانی، چيز ھاؤرا از ساليان درازی می شناسد، بنابر مسن من که م

د دروغ ھ از نشر آن، چون نمی خوا"ان جرمنافغ" فرستاد، ولی پورتال "افغان جرمن آنالن"ابراز نظريات پورتال 

 درج "آريانا افغانستان آنالين" ويبسايتًبعدا اين نوشته در دريچۀ نظريات .  برمال گردد، خود داری کرد"ھاشميان"ھای 

  . شد که اين ھا ھم حوصلۀ نگه داشت آن را نداشتند و آن را از دريچه دور کردند

ده اند، با منتھای رعايت ادب و نزاکت تحرير شده بود و ھيچ موردی در آن، غير نوشته، طوری که خيلی ھا آن را خوان

  !!  باز بماند"افغان جرمن آنالين"، وجود نداشت که از نشر در پورتال "ھاشميان"حمايت از 

کارم . تمبيسواد بی سواد ھس. ھيچ چيزی نياموخته ام. راجع به کار و تحصيلم بايد بگويم که من روی مکتب را نديده ام

روزانه آن را زردک بارمی کردم و به پشت خانه ھا می بردم و می . مرکبی داشتم. ھم در افغانستان زردک فروشی بود

به نوشيدن خون مردم بی نوا ... اگر پولی به دست نمی آوردم، گدائی می کردم، اما به نام سيد و پير و پادشاه و. فروختم 

  ! "انھاشمي"دست نمی زدم، مانند اجداد 

 سر اصل بحث "ھاشميان" در اين دو مورد حل بوده باشد، که بايد حل شده باشد، می خواھم "ھاشميان"حال، اگرمشکل 

  . بيايد و به سؤال ھائی که از وی شده است، پاسخ بدھد

ھا، به  به جای پاسخ به اين پرسش "ھاشميان" ھم می کنم که چرا "ھاشميان"من اينبار اين پرسش ھا را از دوستان 

  مسائلی از قبيل دين و بی دينی و شغل و پيشه و تحصيل ديگران متوسل می شود؟ 
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 "ھاشميان"آيا يک بی دين، چون بی دين است، يا يک زردک فروش مدرسه نديده ای بيسواد، حق ندارد بپرسد که چرا 

سی را که اجاره کردن کشتی يا انگلي" charter"، "*مليون"را " ميليون"، "ضييق"را " ضيق"، " اباطه"را " اباته"

سه خبر تکان "ـ در مقالۀ "*** اخطار"را " ھشدار"، "**کرايه کشی"ھواپيما به موجب قرارداد معنی می دھد، 

در نوشتۀ سه خبر تکان دھند وی تبصره " ھاللين"يا در مورد کار برد نادرست . نوشته و معنی می کند... ـ و" دھنده

  : بی سواد و استاد استادان بی سوادتر از خود، چه نوشته می کندکند؟ ببينيد که اين داکتر 

قابل يادآوری ميباشد که سياست و منافع پاکستان ھميشه از اينقرار بوده که وقتی شبکۀ طالبان ضعيف ميشود، دولت ) ۴"

  ."و اردوی پاکستان را بکار ميگمارد) آی. اس. آی(پاکستان برای تقويت فوری آن 

لين تنھا برای آن آورده می شود که موضوع يا نکته ای را که قبل از ھاللين موجود و قابل تشريح توضيح درون ھال

  . است، تشريح کنيم

ًآوردن حروف مخفف استخبارات نظامی پاکستان در داخل ھاللين کامال . است" يعنی"معنی ھاللين در اين مورد معادل 

" آن"البان به جای آن نوشته می شد؛ زيرا مرجع ضمير اشارۀ درست آن اين بود که شبکۀ ط. طلق استمغلط و کفر 

  ! .که قبل از ھاللين به کار برده شده است، شبکۀ طالبان است، نه استخبارات نظامی پاکستان

 با توضيح نھايت منطقی "بيکمراد تاش"يا اعتراض به محل آخرين کنفرانس قلب آسيا که از سوی فرھيخته مردی به نام 

يا " صد شاگردان: "، چون"عدد و معدود جمع"يا ده ھا موضوع ديگر، مثل کاربرد نادرست .  شده استو مستدل نقد

  . و غيره و غيره" ده جنگاوران"يا " دو سربازان"

در قديم ھا مروج بود، ولی امروز، از حداقل يک صد سال بدين سو، ھيچ ) کاربرد عدد و معدود جمع(چنين چيزی 

  !ـ به گونۀ مثال" ده زن ھا: "يا." بيست موتر ھا: " به کار نمی برد؛ و نمی گويدفارسی زبانی آن را /دری

 چنين اشتباھی را مرتکب شده بود ـ جملۀ "افغان جرمن" در يکی از نوشته ھايش در دريچۀ ابراز نظريات "ھاشميان"

ھميشه گناه را به گردن چشمان او بعد از اين که کسی به اين موضوع اعتراض کرد، مثل . ًمذکور دقيقا به يادم نيست

ضعيف خويش و اشتباه امالئی انداخته از خوانندگان معذرت خواست ـ مانند اشتباھی که ديروز در نوشتن کلمۀ شھادت 

 يک غلطی اش را اصالح کرد، ولی غلطی "ھاشميان"، "بيکمراد تاش"جالب اين که بعد از يادآوری آقای . نموده بود

شته بود، گذاشت، تا آن که در دومين اقدام باالخره آن را به تمامی و بدون اشتباه، آن ھم از دومش را ھمان طور که نو

 اصالح کرده و بازھم، طبق معمول، گناه را به دوش چشمان ضعيف "سمندر" و "بيکمرادتاش"روی نوشتۀ آقايان 

اخذه نکند، به جرم تھمت ھای ؤمن اطمينان دارم که در روز محشر، اگر خدا به ھيچ جرمی او را م! خويش انداخت

  !!!اخذه خواھدؤمکرر و ظالمانه و بی جايش به چشمان بی زبان و بی گناه خودش او را م

اين ھا ھمه نقد ھائی ھستند که بايد ھر يک از ما ھا، کسانی که خود را مکلف به پيروی از اصول نقد سالم می دانند، و 

 و مردم احساس مسئوليت می کنند، بدون اين که با نويسندۀ آن دشمنی يا در برابر زبان و ادب و فرھنگ و علم و کشور

  .   کدورت شخصی داشته باشيم، روی آن انگشت بگذاريم و از نويسندۀ آن طالب پاسخ و توضيح و تفصيل شويم

ر و موچی چنين حرفی که چون آن يکی بيسواد و مکتب نديده است، يا آن ديگری شغل دکانداری دارد، تائيپست و خرکا

است، حق ندارد ... ، و عيسوی و موسوی و ھندو و بودائی، يا کافر و ملحد و...و پينه دوز و قصاب و زردک فروش و

  .  و معقول و پذيرفتنی و حقوقی نيستیجاه در اين يا آن مورد صحبتی نموده و نظری ارائه کند، به ھيچ وجه ب

  :موم استاين نوع برخورد، حداقل، از سه منظر مردود و مذ

خصوص در اسالم، که پيامبرش دست کارگر را می بوسيد، و ه اين کار ب. ـ تحقير مردم به دليل شغل و پيشۀ آن ھا١

اين نوع برخورد . ً خود را يکی از مسلمانان بی جوره و اوالد اين پيامبرمی پندارد، شديدا قابل تقبيح است"ھاشميان"
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 نيستند، نشان "ھاشميان"عتقاداتی مانند شغل و تحصيل و اعتقادات احصيل يا  با مردمانی که دارای شغل و ت"ھاشميان"

 نه از اسالم اطالع چندانی دارد، و نه به پيامبر آن ـ که خود را به وی و به خانوادۀ وی منسوب "ھاشميان"می دھد که 

  . ًمی داند ـ قلبا احترام قائل است

  . به خشک انديشی و تنھا خود را صاحب حق دانستنـ سلب حق گفتار از مردم ـ که امری است مربوط٢

  !ـ نا چيز شمردن اعالميۀ جھانی حقوق بشر و سلب آزادی ديگران٣

وليت ھای خويش را در اين موارد ـ آزادی بيان و دفاع از حقوق حقه و دموکرتيک ؤاميدوارم ويبسايت ھای افغانی مس

و به باز شدن می رود، با اين گونه برخوردھای تعصب آميز، و مردم ـ جدی گرفته و نگذارند فضائی که در کشور ما ر

با اين گونه خشک انديشی ھای طالبانی و تبليغات ھدفمندانه، ولی مرموز، دو باره به دورانی سياه امارت اسالمی 

  ! طالبان بر گردد

 ھا خيلی "ھاشميان"انۀ تدوين فرھنگ بسيار مھم است، اما جلوگيری از تبلغات ضد ملی و تخريب آميز و نفاق افگن

  !واجب تر می باشد، زيرا اگر اين تبليغات وسعت يابد، می تواند ھمه داشته ھای ما را به باد بدھد

، از جمله يکصد و چھل و پنج "ھاشميان"مطالب قابل نقدی را که در اين مقاله آمده است، من از شش يا ھفت نوشتۀ 

  .  کنم، برگزيده امه است، پيش از اين که آن ھا را مطالع موجود"افغان جرمن"نوشته اش که در پورتال 

وقتی در شش يا ھفت مقاله ـ که به شکل گذرا و به سرعت خوانده شده است ـ اين اندازه پرسش به دست می آيد، پرسش 

ه ًھای چيزی کم يک صد و چھل مقالۀ ديگر وی به کجا خواھد رسيد؟ خود تخمين کنيد؛ خصوصا وقتی اين پرسش ھا ب

  !طور مفصل و مشرح مطرح شود

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

  

وی گرفته شده ..." مجاھد در افغانستان "مليون جمع عناصر ملی است و ميليون رقمی برابر به ھزار ھزار، از مقالۀ *

  .است

  .از مقالۀ پيرامون حاجی خانه در مکۀ مکرمه**

  .از مقالۀ سه خبر تکاندھده؛ موضوع سوم*** 

عه عکس از جالل پسر ربانی، يکی از رھبران صاحب نام مسلمانان کشور ما که پروفيسور در خدا دو قط**** 

  !!! قضاء نمی شد؛ مسلمانی که بايد به او و امثال او اقتداء کرد.... شناسی بود و ھيچ گاھی نماز و روزه و 
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