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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۶ فبروری ٠۶
  

  !َباز ھم يک چيلک
  

ن اي. را که اصطالحی است از کاغذپران بازان کشورما به کار برده بودم" چيلک"در نوشتۀ قبل از نوشتۀ قبلی کلمۀ 

اصطالح برای کسانی به کار برده می شود که روی بام ھای شان باال می شوند به کمک تار کوتاھی که به دو سر آن 

يا ديوار سنجی بام خويش پنھان می شوند و انتظار می کشند تا " بوتیبام"ند، در پشت سنگ ھای کوچکی را بسته می کن

  . تار کاغذپرانی در باالی بام خانۀ شان ظاھر شود

ًمعموال تار کاغذپران ھا وقتی پائين و نزديک به بام خانه ای قرار می گيرند که دو کاغذپران به اصطالح مردم در 

پران ھای شان را کش نمی کنند، چون با کش کردن تار احتمال ذدر اين وقت کاغذپران باز ھا تار کاغ. جنگ باشند

غذپران را می گذارند که با توان خود تار ببرد تا اين که يکی کا. بريده شدن تار کاغذپران ھای شان بيشتر متصور است

  . از دو کاغذپران آزاد شود

 و يا ھم يا مفت خوران مغرضی اند که زالو وار از دسترنج ديگران زندگانی می نمايندًچيلک اندازان که معموال 

، زمانی ی ھستندئان منتظر چنين لحظه ھاند و نه تار دارند و نه کاغذ پران و در پشت بام ھای شتکودکان خورد سال ھس

ھم وصل می کند آن را به دو سنگ را به با تاری که  با يک سنگ که به تار چند اليه وطويلی بسته شده است و گاھی ھم

سنگ ھا به دو طرف تار پائين می آيند و تار سنگ و يا اگر شانس داشتند . ھوا و به طرف کاغذ پران پرتاب می کنند

اگر کس ديگری قبل از اين چيلک انداز ميان او .  را که باالی بام خانۀ شان قرار دارد  با خود پائين می آورندکاغذپرانی

کاغذپران باز قرار نداشته باشد و از موقع استفاده کرده تار را نگيرد، تار را گرفته و آن را گاھی ھمراه با کاغذپران 

  .ی بام خانۀ خود کش می کندبه رو" قالچ"، "قالچ"گاھی ھم بدون کاغذپران 

" چيلک"ًدر بحث ھائی که بعضا ميان برخی افراد اين جا و آن جا به ميان می آيد نيز، به دفعات ديده شده است که چنين 

د مسير بحث را عوض کنند تا چند متر تاری به دست آورند و نی ھر از گاھی از چيلکی استفاده نموده می خواھئاندازھا

کودکانی که دست به چيلک اندازی می زنند، شاد آن مغرضان مفتخوار و ؛ و با آن دل شان را مانند يا کاغذپرانی را

اما اين شادی چيلک انداز در وطن گاھی با خوردن چند سيليی جانانه از طرف کاغذپران باز ھائی که کاغذپران . بسازند

  .مام می شد به تنبيه جانانه ای ت،ھای شان را چيلک انداز ھا انداخته بودند

از لحاظ و اين چيلک انداز ھا ھم . در کار نوشته سيلی و قفاق و مشت و لکد در کار نيست که چيلک انداز ھا تنبيه شوند

  . کودکان چيلک انداز وطن نيستندسنی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

آن جا کودکان خورد سالی بودند که مزاحت ايجاد می کردند و اين جا کالن ساالن کودک خصلتی با تبصره ھای بی 

ورد و بی جای و غيرمفيد چيلک بازی نموده نويسنده ھا را متأثر می سازند، چون استطاعت يا سرمايۀ فکری الزم م

ی به نام ئمثل آقا. برای سھم گيری سالم و پيش بردن بحث مفيد و الزم و روشمند و دارای پيوند با موضع را ندارند

  :ت پورتال افغان جرمن اين پيام را ارسال می کند در دريچۀ ابراز نظريا٠٣/٠٢/٢٠١۶ که به تاريخ "کاکړ"

  "]آزاد افغانستان- افغانستان آزاد[" افغانستان آزاد ]پورتال[سايت ]مطالعۀ[به مطاله "

و پورتال افغان "]ھاشميان[" که سايت شما مصروف جنگ با جناب ھاشميان ]می شود[ًازمدت تقريبا يک سال ميشود

خويش را  ]نيروی[آيا ديگر مطالب مھم و آموزنده نداريد که تمام نيرو .  است"]نآنالي-افغان جرمن[" جرمن آنالين

نمی بود شما با کدام اندوخته سايت را سياه می "]ھاشميان["اگر ھمين آقای ھاشميان . صرف دشنام و توھين می کنيد

  "با احترام . کرديد

شته ھا پيش روی شان قرار دارد، ولی باز ھم سؤال را  اسناد، يعنی نوۀخوب، به چنين انسان ھا آدم چه بايد بگويد؟ ھم

 از گذشته ھا، که ھم به زمان نياز دارد و ھم به حوصله، اگر صرف نظر کنيم، و دنبال اين .به ما راجع می سازند

آخرين توضيح پيرامون افسانۀ سرمگسک ھاشميان و تدوين فرھنگ دری موسوم به : "قضيه را از زمان نوشتۀ من

 به نشر رسيد، "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" در پورتال ٢٩/١٢/٢٠١۵، که به تاريخ "ی افغانستانقاموس در

ً، يعنی چيزی بيشتر از يک ماه، اصال، به اساس ھمان قولی ٠٢/٠٣/٢٠١۶من تا تاريخ بگيريم، ديده خواھد شد که 

رفته و گ من خشم ر دو بار ب"ھاشميان" اما،  طی اين مدت،. نکردم"ھاشميان ايجاد"که داده بودم، مزاحمتی برای 

 ، يعنی سه روز بعد از ٢/١/٢٠١۶که به تاريخ " فرھنگ زبان دری"پرامون پروژۀ "يکبار طی مقالۀ . تاخته است

و بار ديگر در .  صفحۀ سوم اين نوشته٢۵ تا ٢٣من نشر شده است ـ مراجعه شود به سطور ..." آخرين توضيح"نوشتۀ 

  : نقل می شود"ھاشميان"  طينتً که ذيال برای ثبوت خبث"افغان ـ جرمن"ريچۀ ابراز نظريات پورتال يک  نوشته در د

دفاع ازاسالم "دريک مقاله که تحت عنوان، "]آزاد افغانستان- افغانستان آزاد[")آزاد افغانستان(در نشرات ويبسايت "

 نشر ٢٠١۵ ]دسمبر[سوم دسامبر]به تاريخ[اريخ بت ."]آزاد ل[".) آزدال (]به قلم[بقلم" است يا از شيخک ھای عرب

 ً]ذيال[ اين مطلب را ذيال. يک مسلمان مضطرب ساخته است ]به حيث[بجيث  ]من را[شده، مطلبی راخواندم که مرا 

  :]می سازم[ خودرا ازنويسندۀ مقاله مطرح ميسازم]سؤاالت[سواالت ً]بعدا[ وبعدا ]می کنم[  نقل ميکنمً]عينا[عينا

برود واسالم از اساس وبنياد  ]سؤال[ زير سوال ]قرآن[)قران( اصليت آسمانی بودن و به حق بودن کتاب وقتی که""

رد شود، نوشته ای را بيرون دادن و مردم را به اساس آيات ھمان کتاب ھدايت دادن، و روايت نمودن از فالن بن فالن 

.) آزادل(افغانھا نام مستعار  ]انجائی که[يکه از آنجائ"" عربی، چه منفعت و سودی به حال مردم خواھد داشت ؟

مقاالت الحادی  ]ھمۀ[شناخته اند، زيرا ھمه  "]سيد ھاشم سديد[") آقای ھاشم سديد (]به حيث[ را بحيث ."]آزاد ل["

من از آقای سديد  ]سؤال[، سوال  ]می شود[ او نوشته ودر ويبسايت مذکور نشر ميشود ]به قلم[ و ضد اسالم بقلم

علمی ]مؤسسۀ[اينست که تا امروز نه نصارا و يھوديت ونه دستگاه پاپ اعظم در روم و نه کدام موسسۀ  "]سديد["

يعنی رد نکرده (مجيد را با چنان الفاظ رد کرده  " ]قرآن[اصالت، آسمانی بودن و به حق بودن قران"واکادميک ديگر 

 دين عالم ]به مقابل[وچ و اين دروغ شاخدار را بمقابلشما به اساس کدام سند و دستاويز، اين ادعای باطل و پ!)  است

.) آزادل(، پس رفيق ملحد تان ]می ورزيد[اسالم نوشته و نشر کرده ايد؟؟؟ اگر شما از نام مستعار تان انکار ميورزيد

  .را به او محول سازيم "] سؤال["را به افغانھای مسلمان معرفی کنيد تا عين سوال  ."]آزاد ل["

  " ٢٠١۶ جنوری ٢٩ - سيدخليل هللا ھاشميان - ا هللا الی هللا واشھد وان محمدآ رسول هللا  اشھد ان ال

ْاْشھدان[ َ َُ َاله َّۤال َ َّاال ِ َوحدهُ هللا ِ ْ َالشـريك‘َ ْ ِ َ َّواْشھدان ‘له َ َ َُ َ ُمحمـداعبـده َ ْ َ ً َّ َ ُورسوله ‘ُ ْ ُ َ َ‘[  
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قاله تنھا کلماتی را که با ھم چسپيده بودند از ھم دور تذکر اين مطلب را ضروری می دانم که من، يعنی نويسندۀ اين م(

  .)حتی به اصالح اشتباه نوشتن کلمۀ شھادت که ضروری می نمود ھم نپرداخته ام. نموده ام

 ديده درا است که مانند بزی که کونش "ھاشميان" اين ،، می بينند"کاکړ" خوانندگان اين نوشته، و کسانی مانند آقای ۀھم

  .مالد تا خارش آن کم يا گم شود ود را به تنۀ درخت شاه توت میمی خارد کون خ

پيرامون تدوين شما به مقالۀ  ..."  يک قباله روباه را کشيد"]سديد["سديد"درباب نوشتۀ اولی اش که نوشته می کند 

تحت نام ، در آرشيف نويسندگان، "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"وی، که ھنوز ھم در پورتال " قاموس دری"

گوی بی مقدار در اين مورد چه نوشته عجوبۀ دوران و دروغا موجود است، مراجعه کنيد و بخوانيد که اين "ھاشميان"

  :چون برخی ھا اين زحمت را شايد به خود ندھند، من دو قسمتی از اين مقالۀ وی را در زير نقل می کنم! کرده است

کانون " ابتکار تأسيس ٢٠١١نستان آزاد ـ آزاد افغانستان در سال مسرت دست داد مستشعر شدم که پورتال افغا"ـ ١

روی دست ) آقايان معروفی و سديد(و تدوين قاموس دری را به ھمت دو دانشمند افغان " پرورش زبانھای افغانستان

  ..."گرفته بود

استاد را پيرامون استفاده از پيشنھاد " در بند ابتدائی آن گل کرده است"حاال که موضوع به فرمودۀ استاد معروفی "ـ ٢

گويم و  ، لبيک می"قاموس لغات زبان دری"تأليف مرحوم پوھاند نسيم نگھت، برای تدوين " قاموس دری ـ انگليسی"

  ..."شمه ای از خاطرات خود را به ارتباط ھمکاری و دوستی با پوھاند نگھت و

 ھمين نوشته را که چھار نوشته، يکی از من و سه تا از  را گرفته ايم، اگر"ھاشميان"پيرامون ادعائی که ما گويا پشت 

، را مبدأ گفت و گو قرار داده ايم در نظر بگيريم، که ھمان نتيجه را در بر خواھد داشت که از خواندن تمام "ھاشميان"

  :نوشته ھائی که در اين زمينه رد و بدل شده است و می توان آن ھا دست آويز قرار داده، بايد بگويم که

، يا ديگرانی از ھمين انسان ھا، که انگشت شان به طرف ما دراز است، نمی بينند که مشاجره را که "کاکړ"گر آقای م

 ندارند؟ مگر ".آزاد ل"را از نوشته ھای آقای ن آغاز می کند و ادامه می دھد؟ مگر اين آقايان توان تمييز نوشته ھای م

ونه به من گر نمی بينند که اين انسان کودن چمن صحبت می کند؟ مگ کثيف با چه لحنی با "ھاشميان"نمی بينند که 

  ...دستور می دھد؟ مگر نمی بينند که من بحث را با نوشتن يک مقاله خاتمه داده بودم؟ و

نگارنده را گمان بر اين است که اگر وجدان بيدار وجود داشته باشد، مردم به جای اين که انگشت مالمت را به سوی ما 

ُد، به اين احمق اکيدا توصيه می کنند که وقتی آن ھا تصميم گرفته اند دم اين بحث را قيچی کنند، تو ھم بگذار و دراز کنن ً

اگر آن ھا  در برابر دشنام ناموسی به آن ھا، شرافت نشان داده اند و ترا دشنام ناموسی نداده اند، شکر ! برو پی کارت

نشود که روزی آن ھا ھم با ھمين زبان، زبانی که در . و آبرويت را بخرکن و دست از اين سفله بازی ھا بردار و آب 

اگر می خواھی بحث کنی اول به سؤال ھائی که آن ھا در رابطه با . به کار بردی، با تو سخن بزنند" تول افغانستان"

ن بدون ملحد خواندن کسی به بعد از آ! گفته ھای تو از تو کرده اند، سؤال ھائی که به ھيچ کدام پاسخ نداده ای، پاسخ بده

ھر نقد يا نظری که آن ھا نوشته اند يا داده اند، بر اساس اسناد قابل قبول و استوار بر حجت و برھان عقلی، نه نقلی، و 

ھزاران کتاب، نه يک کتاب، به گفت و گوی سالم، مانند يک انسان با فرھنگ و متمدن، ھمانگونه که از تو بار، بار 

  !  بپردازتقاضا شده است،

.  پيشنھاد نموده است"بيکمرادتاش"يا آن که آقای . ًراه درست مشکل موجود، اگر واقعا در پی يافتن آن ھستيد، اين است

 کژ بحت "ھاشميان" پيشنھاد نموده است، بپذيرم؛ با وجودی که می دانم "بيکمرادتاش"من حاضرم آن کاری را که آقای 

و بحث را به بيراھه ھا و " سنگ را در دبه می اندازد"ھرگز برای اين کار آماده نمی شود و اگر آماده ھم شود باز ھم 

  . به مسائل غيرضروری، نامربوط و شخصی می کشاند
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ساختن بحث ھا ، طوالنی نويسنده را از کژبحثی، حاشيه رویبا چنين شيوۀ برخورد با نويسنده ھا خوانندگان می توانند، 

 فضای مجازی به وجود بياورند که بحث ھا سالم و مفيد شوند، اگر ۀو ياوه گوئی ھا مانع شوند و فضائی را در عرص

شخص . و سايت ھا را ھم زير فشار بگيرند  که دامن چنين تاخت و تاز ھا را بگيرند! ًواقعا در پی چنين کاری ھستند

 جنگ ندارم، ولی از آن ھا اين گله را دارم که چرا زمينۀ نشر ياوه و ھتاکی ھای "افغان ـ جرمن آنالين"خودم با پورتال 

آخرين " نسبت به من، بعد از آن که من مقالۀ "ھاشميان"شما به ھمين توھين ھای اخير .  فراھم می نمايند"ھاشميان"

يافته است، نگاه کنيد؛ اين زمينه را را نوشتم و طی آن ابراز داشتم که از جانب من اين بحث خاتمه ..." توضيح پيرامون

 اين فساد و بگو مگو، اگر نيک ديده شود، ۀدر واقع عامل ھم.  برای او مساعد ساخته است"افغان جرمن"پورتال 

در روشنی . فقط ھمين دورۀ يک ماه و چند روز را به عنوان مشت نمونۀ خرواز در نظر بگيريد.  است"افغان جرمن"

  .  دوران کم و بيش يک سال مثل آفتاب پيش روی ما قرار می گيردھمين نوشته ھا، حقايق

  :به تو چه که من يا کسی ديگری کافر است يا مسلمان؟ به گفتۀ حافظ. را کافر و ملحد می خواندن  م"ھاشميان"

  من اگر نيکم و گر بـد تو برو خود را باش

  ھر کسی آن  درود عاقبت کار کــــه کشت

ده ام و نه به پيامبر، تنھا کاری که کرده ام، مانند معتزليان و مانند متفکران معاصر نقد کرده ام و من نه به خدا دشنام دا

ا با نظر جواب می دادند، آن ھم با نظر صائب و ھمراه با استدالل و حجت و رنظر داده ام، که بايد نقد را با نقد و نظر 

  . سند عقلی، نه دشنام

من قسمتی از نوشته ای را که در اين جا بدان .  را از نظر بگذرانيد"ھاشميان"وشتۀ خود ؛ ن"سديد"پيرامون قبالۀ روباۀ 

 به آقای ه ای طی نام"ھاشميان"اگر آنچه من ادعا نموده ام درست نيست، چرا . اشاره نموده ام، در باال نقل نموده ام

 ٢٠١١ن آزاد ـ آزاد افغانستان در سال مسرت دست داد مستشعر شدم که پورتال افغانستا نوشته می کند که "معروفی"

آقايان (و تدوين قاموس دری را به ھمت دو دانشمند افغان " کانون پرورش زبانھای افغانستان"ابتکار تأسيس 

 از ساليان درازی است که نظريات برخی از "سديد"فراموش نکنيد که (... روی دست گرفته بود) معروفی و سديد

اين مقاله را او کم و بيش يک سال .  با آن ھم او را دانشمند می خواند"ھاشميان"اما . ند دينی را نقد می کاندتااس

پيش نوشته است، يعنی بعد از اين که من سال ھا برخی نظريات خرافی و دور از باور دينی را نقد می کنم و در بعضی 

 و کافر و ملحد شد؟ آيا اين نظر را اسالم چه شد که اين دانشمند ناگھان بيسواد. موارد سؤال ھائی را مطرح نموده ام

  ) خلق نموده است، يا دنيا محوری؟"ھاشميان"خواھی در 

لغتنامه نبوده است، بلکه پيشنھادی بوده است برای تأسيس  من بار ھا متذکر شده ام که پيشنھاد من تنھا دربرگيرندۀ

ما از . کسی بدان عالقه نشان نداد. يشنھاد بودتنھا يک پ. کانونی غرض پرورش تمام زبان ھای موجود در افغانستان

ما ھيچ گاھی . وقتی مردم عالقه نگيرند، ما ھم چيزی کرده نمی توانيم. اقدام خيرخواھانه و نيکی بود. کسی آزرده نيستيم

ر پورتال اين که امروز د! بدين باور نيستيم که انجام اين کار به تنھائی از ما مقدور بود، حداقل من چنين فکر می کنم

ً به اين کار مبادرت ورزيده می شود، من بار ھا گفته ام، من شخصا با اصل پروژه مخالفت ندارم، "افغان جرمن"

منتھا نه زير نظر کسی که صد .  و ديگران ھم با چنين کاری مخالفت نخواھند ورزيد"معروفی"اطمينان دارم که آقای 

  .  از او ديده شوده ئی صفح۵ ۀغلطی امالئی و انشائی در يک مقال

 می خواست اين مسؤوليت را متقبل شود، من در قدم اول به او "نگارگر"اگر آقای . من کسانی ديگری را پيشنھاد کردم

  ! رأی  می دادم
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وقتی من پيشنھاد چنين کاری . ی داشتم و دارمئاين موضوع را برای آن نوشتم که کسی فکر نکند من ادعا ھای بلند باال

  .نمی شود گفت که من خواھان آنجام چنين کاری نيستمرا می کنم، 

 "معروفی" ادعا می کند که "ھاشميان". "ھاشميان" و ادعا ھای پوچ "معروفی"مسألۀ ديگر ارتباط می گيرد به آقای 

بلوک مشر عسکری بوده و کارش مخابره .  اين کار را ندارد؛ زيرا زبان شناس نسيت و ادبيات نخوانده استصالحيت

  ... است" تيلگرافی"اشد و به زبان مردم عوام کشور می ب

  . به يک انسان به خاطر شغلش توھين کردن کار اھل علم و انسان ھای با فرھنگ و مھذب نيست) اول

 برق دارد، يعنی دارای تحصيالت عالی است، اسناد تحصيلی ۀپلوم انجينری در رشت، کسی که د"معروفی"آقای ) دوم

 پرمدعای از خود راضيی مگس ھر دوغ به "ھاشميان"مکلفيتی نداشت، غرض تثبيت دروغ خويش را، ھرچند ھيچ 

 معذرت می خواست و ھم بعد "معروفی" بايد از اين کار توھين آميزش ھم بايد از آقای "ھاشميان"ًقاعدتا . چاپ رساند

 اگر رجوع "ھاشميان"به مقاله ھای .  نسبت داده بود، بايد ياد نمی کرد"معروفی"از آن تاريخ سخنانی را که به آقای 

مرغ و "اين داستان، داستان . شود، ديده خواھد شد که او نه معذرت خواسته و نه از توھين ھايش دست برداشته است

نيست که تثبيت آن مشکل باشد، اوراق موجود خود سخن می زنند و خود تثبيت می کنند که اين سلسله را که " تخم مرغ

  ! شروع کرده بود،  و از کجا شروع شده استچه کسیصور نيست پايانی برای آن مت

  توان کار فرھنگی ـ ادبی را دارد و چه کس و يا کسانیآنچه امروز در عمل به نظر می خورد ثابت می کند که، ) سوم

که بين اين دو  نادان مقايسه کنيد، می بينيد "ھاشميان" را با نوشته ھای اين "معروفی"نوشته ھای آقای . دنندارھا که 

  . خاک فرق استتا افالک انسان از 

اگر .  عربی می داند و دانستن عربی برای تدوين يک فرھنگ ضروری نيست"معروفی" نوشته می کند که "ھاشميان"

 ضرورت دانستن زبان عربی را برای يک زبان دان و اديب و شاعر و کسی که قصد تھيه و تدوين يک "ھاشميان"

  . ی دانست؛ ھيچ وقت اين حرف را نمی زدفرھنگ را دارد، م

ما، علی الخصوص در کار تھيه و  اشتباه نوشتن کلمۀ شھادت خود نشان می دھد که دانستن عربی برای نويسندگان

 اين زبان "ھاشميان"اگر !! ترتيب فرھنگ، چون بيشتر از نصف کلمات زبان ما عربی ھستند، چقدر ضروری می باشد

حيث يک استاد دانشکدۀ ادبيات و زبان دری آن را می دانست، ھرگز کلمۀ شھادت را غلط   منرا می دانست، که بايد

  !!!نمی نوشت و خود را خيله خند خاص و عام نمی ساخت

خطاب می " استاد" را "معروفی" در جائی در يکی از نوشته ھايش آقای "ھاشميان"گذشته از اين اگر توجه شده باشد، 

اد در جريان کمتر از دو ماه بی سواد و بی خبر از زبان و شعر و ادب و تاريخ زبان شد؟ امکان کند، چه شد که اين است

چنين تغييری، اگر ما کسی را به درستی نشناسيم، ولی بعد از طی دو ماه با آشنائی بيشتر با وی و با نوشته ھای وی او 

 "معروفی" دو ما کدام اشتباه امالئی يا انشائی از آقای بھتر بشناسيم و به اشتباھاتش بر بخوريم، بعيد نيست، اما طی اين

حيث مثال به يک   من"ھاشميان" شده است؟ "معروفی" نسبت به آقای "ھاشميان"سر زده است که سبب تغيير نظر 

ره کند تا ما ا ساخته است، اش"معروفی" که او را وادار به تغيير موضع فاحش نسبت به آقای "معروفی"نوشته از آقای 

 ھر کس، بی سواد و "ھاشميان"خالف اين امر بر ھر نوشتۀ ! ھم از اين به بعد آن احترام الزم را به ايشان مبذول نکنيم

  . کم سواد و باسواد، ھر روز به شکلی از اشکال، مستقيم و غيرمستقيم، و بی پرده و در پرده عيب می گيرند

 می رود "ھاشميان"وش گنه در " نرود ميخ آھنين در سنگ"سخن زياد است، ولی چون به مصداق  اين سخن سعدی که 

 اين مقال ۀ، از دنبال کردن بيشتر آن پرھيز می کنيم؛ اما ذکر دو سخن را در ادام"ھاشميان"و نه در گوش بندگان 

  :ضروری می دانم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

چارمغز "، "سانقه بازی"، "بجل بازی"، "سگ جنگی"، "قچ جنگی"، "مرغ جنگی"، "بودنه بازی"يادآوری از ) يک

و ده ھا بازی و سرگرمی و ورزش " کاغذپران بازی"، "خر دوانی"، "دنده کلک"، "توپ دنده"، "زانگو"، "بازی

ديگر در کشورما بدان معنا نيست که نويسنده خود به يکی از اين بازی ھا، مانند بودنه بازی اشتغال داشته يا عالقه و 

  . اشتغال دارد

کسی در .  در يکی از نوشته ھای خويش از بودنه بازی در کشور ياد نموده بود"وفیمعر"زمانی نچندان دور آقای 

 غير از بودنه بازی و "معروفی" اشاره نموده بود، با تمسخر، که "آنالين - افغان جرمن "دريچۀ ابراز نظريات پورتال 

  . اين قبيل حرف ھا حرفی برای گفتن ندارد

 اين بازی ھا و سرگرمی ھا و ورزش ھا جزئی از فرھنگ ما ۀ می دانست ھمآقائی که چنين اعتراضی نموده بود، اگر

  . نمی کرد"معروفی"می باشد؛ اين چنين قضاوتی در مورد آقای 

 که يکی از پرفروش ترين و پرخواننده "خالد حسينی"، "ِکاغذپران باز"، "اکرم عثمان"، نوشته "مردا ره قول اس"

 که در آن زندگی و عشق يک جوان عاشق "ارغند"ب ھای ديگر، مانند کتاب آقای ترين کتاب ھا در زمان خود بود، کتا

و بزکش را بيان می کند و ده ھا داستان ديگر که در آن ھا به بازی ھا، سرگرمی ھا و ورزش ھای گوناگون در کشور 

نه تنھا ...  بازی ھا وياد کردن از اين.  بازی ھا و سرگرمی ھا و ورزش ھا جزء فرھنگ ماستۀما اشاره شده است، ھم

که جای شرم و طعنه و تمسخر نيست، برای نويسندگان آن ھا جای مباھات نيز می باشد؛ زيرا از يک سو اين امر 

نمايانگر عالقۀ آن ھا به فرھنگ کشور شان است و از سوی ديگر نشان از اطالعات زياد آن ھا از جزئيات فرھنگی 

  . کشور شان می باشد

و تار " کاغذپران بازی"و از " چيلک"اين جا از آن جھت ياد آور شدم که خودم در مقدمۀ اين نوشته از اين نکته را در 

  ...و چرخه ياد نموده ام و نمی خواستم باز يک آدم بی خبر از فرھنگ بيايد و به اين سخنان خرده بگيرد که 

، به اصطالح امريکائيان "ھاشميان" حداقل يک روز ھم که شده برای "کاکړ"با پرداختن به نوشتۀ آقای ) ود

"BREAK"الح خود فرصت بدھم تا آنچه را طی چند روز گذشته نوش جان کرده است، ھضم کندط، و به اص .  

  . کند" قی" بخورانم که شکمش خراب شود، يا آن را ھضم ناکرده رنمی خواھم ھر روز و پی ھم او را آنقد

خوشا به حالت « گفتارھای ۀِ بی يال و دم شاخ دراز می رسم و سلسلفردا بعد از يک روز وقفه بازخدمت اين غول

  !     را، اگر زندگی بود، ادامه می دھم»"ھاشميان"

٠۵/٠٢/٢٠١۶  

  

  :يادداشت

 ۶بی سواد، من جمله صورت نگارش درست و کامل کلمۀ شھادت که در رديف بندی بين " ھاشميان"اغالط امالئی 
  .لۀ ويراستاران پورتال با رنگ سرخ ميان کروشه مشخص شده اندبه وسي کلمه، دومين آن می باشد،

 AA-AAادارۀ پورتال 

 

 
 


