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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 سديد

  ٢٠١۶ دسمبر ٣١

  من آنچه شرط بالغ است با تو می گويم
  بخش سوم

  

  قيس عزيز،

 تفکر که آيا وی قادر ه ایدهللا بدون لحظبه طور مثال شما در انتخابات گذشته برای عبدهللا عب«: ـ نوشته می کنيد١٨

  » .خواھد بود، تا وطن ما را نجات دھد، پروپاگند کرديد

  :ببينيد قيس عزيز، وقتی من می گويم، که شما حرف ھوائی می زنيد يا اتھام می بنديد، بيھوده نمی گويم؛ توجه کنيد

اين نوشته در . ٢٠١۴ جون ٢٩ نوشته شده به تاريخ مقاله ای بود!" عبدهللا و غنی از حيث بدی ھر دو يکسان اند«ـ ١

  آيا اين جمله حکايت از حمايت از عبدهللا دارد؟ .  به اسم من موجود است"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"آرشيف سايت 

گيری ھا و عن اين است که کمی ھم به نقد موضتوقع ملت از اين کتله از افغانا: "عالوه بر اين، در متن نوشته آمده است

سياست نشراتی وبسايت ھائی بپردازند، که خود را مردمی و ملی می خوانند، ولی حتا يک نوشته از يک نويسنده در 

ًباب تقلب در انتخابات و نقد از اشرف غنی در آن ديده نمی شود ـ دقيقا مانند سايت ھائی که قالدۀ عبدهللا عبدهللا دوستی 

  » .بر گردن شان ديده می شود

نويسندگان و روشنفکرانی ست که در خصوص نوشته ھای جانب دارانۀ برخی از نويسندگان به " اين کتله "ظور از من

نفع غنی يا به نفع عبدهللا سکوت اختيار نموده بودند؛ و اشاره به وبسايت ھائی که خود را ملی و مردمی می نامند، 

تعھد در برابر حق و حقيقت و مردم و وطن به ھواداران ھر دو من اما، با حفظ امانت داری و . پورتال افغان جرمن بود

را گرفته بودند، ايراد گرفته ام ـ ھم به غنی و ھوادارانش ھم به عبدهللا و " کور خود و بينای مردم"طرف که موضع 

ونه به معرض آيا از عنوان مقالۀ ياد شده و برشی از متن آن که به طور نم: باز ھم سؤال می کنم. مشتاقان و محبانش

مالحظه قرار داده شد، چنين استنتاج خواھد شد، که من در بارۀ عبدهللا تبليغ می کردم و خواھان پيروزی وی در 

  انتخابات بوده باشم؟

که به تاريخ » !انتخاب به دست شماست. يا احترام به شما، يا بی احترامی. دو راه وجود دارد«ـ در صفحۀ سوم مقالۀ ٢

مسألۀ عالقه به قدرت در اين اواخر در کشور ما به : مسألۀ قدرت«: ته شده است قيد کرده ام که نوش٢٠١۴ جون ٢١

ھر فضيلتی متأسفانه در پيش پای اين بت رعنا سر بريده می شود و ھر جنايتی . چيزی فاجعه باری تبديل شده است

باشد، امروز غيراخالقی و غيرانسانی و ھيچ کاری، وقتی پای قدرت در ميان . برای رسيدن بدان مجاز اعالم می گردد
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. ًو اين فاجعه فعال در کشور ما وجود دارد.  نسبت به قدرت، يک فاجعه استیچنين ديد. رذيالنه پنداشته نمی شود

ترکيبی از تيم ھای انتخاباتی اشرف غنی تکنوکرات امريکازده، دوستم بی سواد و قاتل ھزار ھا انسان و احدی 

 طرف و عبدهللا عبدهللا اين شريک جنگ ھا و کشتار ھزار ھا انسان در جنگ ھای کابل با سياف از يک... شؤونيست و

دھد، که چه بازی ھای چرکينی برای رسيدن به قدرت می تواند  از طرف ديگر نشان می... و محقق و محمد خان و

ه رذالت ھا و خشونت ھا، برخی  آغوش گرم آلھۀ قدرت تنھا چيزی است که بعد از رسيدن بدان، با ھم.صورت بپذيرد

  »...خود را راضی و فارغ البال از ھمۀ غم ھای جھان احساس کنند

ھمچنان به ما نشان . خواھش من از شما جناب قيس کبير اين است، که در کجای اين نوشته به نفع عبدهللا تبليغ شده است

  ۀ تقلب تيم اشرف غنی نوشته شده باشد؟ بدھيد، که در سايت شما در آن زمان يک کلمه، حتا يک کلمه، در بار

نود و نه در صد مردم افغانستان از تقلب غنی و عبدهللا در . ًحتما می فرمايند که اشرف غنی دستی در تقلب نداشت

صد ھا تلويزيون، راديو، روزنامه، مجله و صفحات اينترنتی داخلی و خارجی، ھمچنان جوامع . انتخابات دلخور بودند

و خارجی، سازمان ھای حقوق بشری، سفرای برخی از کشور ھا ھمراه با نمايندگان و ناظران ملل متحد و مدنی داخلی 

چرا در سايت شما . ديگران به صراحت اعالم داشتند، که در انتخابات به شکل گسترده و از دو طرف تقلب شده است

 وظايف ملی شما ۀبر اين خيانت بزرگ نيز از جمليکبار از تقلب تيم غنی در انتخابات ياد نشده است؟ آيا سکوت در برا

  محترم بوده است؟ 

منتھا به اشرف . در ھر مقاله ای که من در آن دوران نوشته ام، به ھر دو تيم به دليل دست داشتن در تقلب ايراد گرفته ام

د؛ که رئيس جمھور غنی چه فکر می کني. ًغنی بيشتر، چون کميسيون ھا عمال به ھدايت کرزی به نفع او کار می کردند

ن خود مقرر نمود است و چرا تالش می کرد ابه چه دليل تمام کميشنر ھای کميسيون ھای انتخاباتی را به صفت مشاور

  ! آن ھا در کرسی ھای شان نگه داشته شوند؟

مردم ھميشه زنده مداران می آيند و می روند، ولی سياست.  که کمی به مردم فکر کنيدانتظار من از شما محترم اين است،

  .ھستند و ھميشه در صحنه حضور دارند

ًدقيقا مانند سايت ھائی که قالدۀ عبدهللا عبدهللا « : نوشته می کنيد که من برای عبدهللا عبدهللا پروپاگند کرده ام؛ آيا عبارت

   معنی تبليغ برای عبدهللا عبدهللا را افاده می کند؟» .دوستی بر گردن شان ديده می شود

و عبدهللا عبدهللا اين شريک در جنگ ھا و کشتار ھزار ھا انسان در جنگ ھای کابل با سياف و محقق و «: ين عبارتيا ا

  ».عبدهللا و غنی از حيث بدی ھر دو يکسان اند«يا » ...محمد خان

هللا و فھيم و غيره  جمعيت ـ شورای نظار، ربانی و عبده با اين چند مثال از تنھا دو نوشتۀ من از ميان ده ھا نوشته علي

اعضای اين دو سازمان سياسی ـ مذھبی، شما نمی توانيد مرا به داشتن ارتباط با ھيچ يک از اين انسان ھای متقلب، عھد 

شکن و جنايت پيشه ؛ از غنی گرفته تا دوستم و احدی و مجددی و گيالنی و حکمتيار و عبدهللا و قانونی و فھيم و ربانی 

  . ف خليلی و کرزی و امثالھم متھم کنيدو محقق و محسنی و سيا

. کسی که در کنار مردم است، نمی تواند در کنار اين انسان ھای بزھکار و جنايت پيشه بايستد و از اين ھا حمايت کند

 از نوشته ھای پيرامون انتخابات، که خواه مخواه از اين يا از آن بايد نام برده می شد، به اين معنی نبوده که من از اين يا

ھر دو در انتخابات تقلب کردند، ھر دو مرتکب خطا و خالف شدند، ھر دو انتخابات را سبوتاژ . آن حمايت می کردم

ی آرامش برود و زندگی مردم سر و سامان بيابد، بيشتر از جای اين که به سوه کردند و ھر دو سبب شدند، که جامعه ب

  .پيش دستخوش ھرج و مرج و اختالل و آشفتگی گردد
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از چه؟ از دست طالب؟ از شر ايران و  قادر خواھد بود، تا وطن ما را نجات دھد؟ )عبدهللا(آيا وی می پرسيد که 

 کشور خارجی در افغانستان؟ از فساد؟ از خويش خوری؟ از قومگرائی؟ از فقر؟ از ۴٣پاکستان؟ از وجود عساکر 

رنگارنگ؟ از آدم ربائی؟ از شر انتحاری؟ از ھوائی بيکاری؟ از ھرج و مرج؟ از نفاق و دشمنی؟ از شر وطن فروشان 

 از کشور؟ از انتخاب وزرائی که   کثيف تحت االرضی در شھر ھا، از فرار ھزاران جوانیآلودۀ شھر کابل، از آب ھا

قادر به مصرف بودجۀ تخصيص داده شده برای وزارت خانه ھای خود نيستند؟ از انتخاب وزرائی که قادر به ادارۀ 

خانه ھای خود نيستند؟ از زن ستيزی و اذيت و آزار زنان در ادارات؟ از تجاوز و تعدی بر زنان و دختران؟ از وزارت 

زورگوئی زورگويان دولتی؟ از غصب ملکيت و دارائی ھای مردم؟ از خود سری و کم کاری وکالء؟ از قانون گريزی 

ه و کودک يتيم؟ از سرگردانی و نياز و آينده ای مسؤولين امنيتی و قضائی؟ از افالس و تعسر صد ھا ھزار زن بيو

 کار؟ از حضور افراد فاقد صالحيت مسلکی در ادارات مھم؟ کدام بدبختی و محروميت ديگر را  نامعلوم ھزاران کودک

پول .  کسانی که امروز بر سر قدرت ھستند، مھره ھائی ھستند نصب شده توسط امريکاۀاولتر ياد کنم؟ عزيزم، ھم

انستان، ساالنه چھار ميليارد و دو صد ميليون توسط کشور ھای عضو ناتو تمويل می گردد ـ عالوه بر ميليون ارتش افغ

اشرف غنی چه می کند؟ چه کاره است؟ با کدام استقالل و پايۀ . ھا دالر ديگر برای تمويل سائر مصارف به کشور

و باالخره با کدام پول؟ امريکا نباشد، . ی نمی کردندمردمی؟ انتخابات رقابت بين اقوام بود، اشخاص ھيچ نقشی را باز

ًبناء اگر کاری ھم می شود، بايد آن را به پای . غنی ھيچ کاری کرده نمی تواند؛ نه غنی و نه عبدهللا و نه کسی ديگری

  ! امريکا نوشت

!  کشورھای جھان گرديدباوجود اين در دوران وی است، که افغانستان در رتبه بندی جھانی سومين کشور فاسد در ميان

راه گيری و . ميزان توليد مواد مخدره باال رفت. بيکاری افزايش پيدا کرد. ميزان معتادان به دو ميليون نفر رسيده است

بی سوادترين و رسواترين انسان به صفت معاون اولش انتخاب شد، درحالی که يکی از . انسان ربائی ازدياد يافت

ًميليون ھا دالر به نام مکاتب و عساکری که اصال . قضيۀ کابل بانک ھنوز معلوم نيست. دشعارھايش شائسته ساالری بو

. قبل از انتخابات از شفافيت سخن می زد. مورين عالی رتبۀ دولتی حيف و ميل شده اندأ و مءوجود ندارند، توسط وزرا

ًرفی می کند، اصال به روی خود ت منتخب خودش مشاورش را به عنوان مختلس معأکجا شد اين شفافيت که وقتی ھي

  ... نمی آورد و به جای پرسان او را به حيث سفير مقرر می کند؟ و

ه ھاو، اگر بدتر از غنی نباشد، بالشب! نا گفته نماند که اين ھمه انتقادات به اين معنی نيست که عبدهللا آدم خوبی ست؛ خير

  . چيزی کمتر از غنی نيست

 هنظر مساعد و منفعت جويانۀ امريکا به افغانستان سبب شده است، که توج. ی حساب نکنيدشما ھمه کار ھا را به نام غن

بکستان و ترکمنستان و ايران و ھند ز کشور ھای ھمجوار ما از چين و قزاقستان و قزغزستان و تاجکستان و اۀھم

کمک ھا به گونه ھای متنوع ستراليا به اين کشور معطوف شود و از ھر طرف اگرفته تا کشور ھای غربی و جاپان و 

  . سرازير گردد

دليل دوم موقعيت مھم جغرافيائی و معادن دست ناخوردۀ کشور است، که در ارتباط اقتصاد و تجارت کشور ھای منطقه 

  . جايگاه خاص پيدا کرده است

ًاستمداران واقعا پاک تنھا مردم می توانند کشور را از فقر و بدبختی و فساد و جرم و جنايت و جنگ نجات بدھند؛ و سي

 جھادی، از خائنين، به ۀاز کسانی مانند غنی و عبدهللا و کرزی و دار و دسته ھای شان، و احزاب آزموده شد. و ملی

  !قول آقای روستائی، چنين انتظاری چيزی نيست، مگر خود فريبی
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منتھا فکر می کنيد، که کسانی که مرا می کار خوبی نموديد، . ـ شما محترم، عبدهللا را ايدول و اندوال من خوانده ايد١٩

شناسند يا نوشته ھای مرا خوانده اند، اين حرف شما را باور می کنند و به شما نمی خندند؟ من فکر نمی کنم که حتی سر 

شما وقتی اين سخن را می نوشتيد، فکر نکرديد که . سخت ترين منتقدان من ھم اين اتھام خنده دار شما را جدی بگيرند

 انسان که با عقايد خاص دينی ـ فلسفی ـ سياسی خود، که عمری را در پارسائی و شرافت گذشتانده، کسی که ده ھا اين

 ھر چه دزد و فاسد و جاسوس و خائن به وطن و دين فروش و جاھل و آدمکش و انتحاری و راھگير است، هبار علي

   آنھم با تلخ ترين کالم، چطور می تواند مردی مانند عبدهللا ايدول و انديوال او باشد؟نوشته کرده است؛

گاه ايمان خود را برای خوشی چھار نفر، حتی برای خوشی پاک ترين انسان ھا، چه رسد به انسان ھائی  من ھيچ

به يک تکه نان شرافتمندانه .  فروشمخطاکاری مانند کرزی و غنی و عبدهللا و امثالھم، يا چوکی و پول نفروخته ام و نمی

و خشکی که دارم به مراتب راضی تر ھستيم، تا از پلو و چلوی که پول و امکانات آن از راه دزدی و دروغ و دغل و 

نه خواھان . خاک زدن به چشم مردم و فساد و وطن فروشی و دم و دعا و تعويذ يا قرآن فروشی به دست آمده باشد

واھم اعصای دست قلدران از خدا بی خبر و دزد و فاسد و جنايت پيشه، که سبب قتل و آوارگی م و نه می خھستقدرت 

  . ھزار ھا انسان و تخريب و بی چارگی کامل سرزمين زيبای ما شده اند، شوم

د نز! ًرا حتما خوانده ايد" درمرگ جانيان وطن فروش ماتم روا نيست: "شما مقاله ای که من بعد از مرگ ربانی نوشتم

ھيچ ... من ربانی و عبدهللا و حکمتيار و کرزی و غنی و سياف و محقق و مجددی و گيالنی و قانوی و فھيم و مالعمر و

  ! اگر زنده باشم، در مرگ عبدهللا نيز مقاله ای خواھم نوشت با ھمان لحن و با ھمان کالم. فرقی ندارند

گر ربانی آدم منفور باشد، عبدهللا و رفقايش ھم بايد آدم ھای منفور ا. جدا نبود و جدا نيست... عبدهللا از ربانی و مسعود و

با چنين ديدی چطور ممکن است که من از عبدهللا . آدم منفور تنھا می تواند ايدول و انديوال آدم ھای منفور باشد. باشند

  حمايت کنم و به نفع او تبليغ کرده باشم؟

سی بی طرفانه و واقعی از اوضاع دوران انتخابات بود، نه دشمنی يا آنچه در نوشته ھای من آمده است، حاصل يک برر

  ! دوستی شخصی با عبدهللا و غنی

اين مسأله را تنھا کسانی درک می کنند، که خصلت بی طرفانه و رويۀ انسانی در تحليل قضايا را پيشه نموده باشند، نه 

 و قضاوت ھای شان بر اساس انتظاراتی ست که  نندآنانی که نفع و ضرر اين خالف کاران را نفع و ضرر خود می دا

  .از اين يا از آن دارند

من به ھيچ انسانی باور . کعبۀ من خاک افغانستان و پيشوای من مردم محروم و بينوا و رنج کشيده و جنگ ديدۀ آن است

 گذشتانده ام و غير از ندارم؛ غير از خودم، چون خودم، خودم را می شناسم، که عمری را در شرافت و صداقت و پاکی

. عبدهللا و امثالھم به ھيچ صورت و ھيچ وقت نمی توانند ايدول و انديوال من شوند. حرف حق حرفی بر زبان نياورده ام

  !چنين تصوری حتا خر را به خنده می اندازد؛ چه رسد به انسان

. ً قبال خدمت تان نکاتی را بيان داشته امکرده ام، منا به جامعه پيش کش کرده ام يا نـ در مورد اين که چه چيزی ر٢٠

در پھلوی آن کورسی داشتم برای کمک به اوالد معارف کشور که نياز به کمک اضافی . من زمانی مأمور دولت بودم

در اين کورس چند نفر از معلمين برجستۀ ليسه ھای شھر کابل ھمراه با . در فرا گرفتن بيشتر و بھتر دروس شان داشتند

. توانائی ھای من در ھمين حدود بود. جينر و يک نفر معلم فزيک برای تدريس بعد از وقت استخدام شده بودنددو نفر ان

برم، به ھمين اندازه توان دارم، که به  حال که پير و شکسته و خسته شده ام و در تبعيد به سر می. آن را صرف کردم

" پرودکت"آنچه از نوک قلمم تراوش می کند، به قول شما . مشکل قلمم را بردارم و چيزی به منظور روشنگری بنويسم

مانند پرودکت يک شاعر، يک مؤرخ، يک نويسنده، يک فيلسوف، يک معلم، يک روانشناس، يک جامعه . من است
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به حساب شما کسانی که مخترع نيستند، يا در کار توليدی، . ، که غير از قلم و کار فکری کار ديگری ندارند...شناس و

 ساختن ماشين و سرک و ساختمان و بند و کانال و غيره وغيره سھم ندارند، آن ھائی که کار فکری می کنند؛ مانند

، چون ...و" ويکتور ھوگو"يا " جيمز پيترسون"و " جکی کالينز"و " دين کونتز"فيلسوفان و شعراء و نويسندگانی مانند 

ارگر و انجينر و امثال اين ھا، حق زندگی کردن يا حق حرف در کار توليد مادی نقش ندارند، مانند يک دھقان يا يک ک

  زدن را ندارند؟ 

فتيد، بدون شک روی ھيتلر و  ااگر می. خدا را شکر که سر رشتۀ کار و ادارۀ امور کشور به دست شما نيفتيده است

  !!تانموسولينی و چائسيسکو و صدام و قذافی را سفيد می کرديد؛ با اين منطق و اين سخت گيری ھای 

گنجشکی را که ھنوز به شاخ درخت است، سر مردم . ً مورد نظر من قبال نظرم را بيان داشته امۀـ درمورد لغتنام٢١

  . اگر از اين نقطۀ نظر ببينيم، شما نيز تا ھنوز چيزی به مردم عرضه نکرده ايد. نفروشيد

 زيرا در پھلوی مقاالت آموزنده و با ارزش و اگر مقصد تان پورتال است، به نظر من سود و ضرر آن يک اندازه است،

به قلم نويسندگانی مانند داکتر صاحب زمانی، آقای کاظم، آقای لمر، آقای حامد نويد، خانم حيدری، خانم غفوری، آقای 

ھيرمند، آقای آريا، داکتر صاحب انصاری، داکتر صاحب روستائی و يکی دو نفر ديگر، پورتال وسيله ای شده است 

 نداريد، يا یًيغ تفرقه و دشمنی به شکل جلی و خفی که احتماال شما چون وقت کافی برای خواندن چنين مقاالتبرای تبل

  . بيشتر در فکر فربه ساختن پورتال ھستيد، متوجه آن ھا نمی شويد

 يگانه جمله ای . اين ھا ھمان گونه که گفته شد؛ آرزو دارم در اين پروژه، تدوين لغتنامه، کاميابی نصيب تان شودۀبا ھم

و آن ھم در صورت کاميابی آن، درغير آن ما کوشش بندگی و : "که از تمام نقد بيست سطرۀ شما خوشم آمد، اين بود

. ليس لالنسان اال ما سعی/من طريق سعی می آرم به جا.  کوشش مھم است، اگر نشد، نشد."افغانی خود را انجام داديم

  ! نی و صداقت حضور پيدا می کرديدکاش در جا ھای ديگر ھم با ھمين فروت

بيشتر از آنچه گفته شد، چيزی نمی گويم؛ درغير آن زد و بند ھای او " گل روی شما محترم"ـ در باب غنی به خاطر ٢٢

عبدهللا و دوستم و زاخيلوال و ستانکزی و ھمراھان ديگر شان، خود دليل ناباب بودن اتمر، با اشخاص ناباب، به شمول 

کار با اشخاصی را که تعداد کثيری ازمردم کشور آن ھا را دزد و آدم کش و خائن به وطن می نامند، شما . وی است

  تشخص و امتياز می خوانيد؟ 

شاه "يکی از ھمکاران بسيار محترم پورتال افغان جرمن آنالين، جناب داکتر صاحب روستائی در کتاب ارزشمند شان 

در اين دوره خائنان ملی چون ربانی، برادران مسعود، : " نوشته می کنند"ينۀ تاريخئشجاع درانی و حامد کرزی در آ

  ..." قانونی، فھيم، دوستم، سياف، محقق، خليلی و غيره 

خائن می خواند، مستقيم يا غيرمستقيم در را ًتقريبا ھمۀ اين ھا که آقای روستائی نيز مانند ميليون ھای افغان ديگر آن ھا 

آيا دولتی که اين ھمه خائن . کار می کنند؛ يا از جمله ھمکاران غنی در دوران کرزی بودنددولت موجود سھيم ھستند و 

  را به خود جذب و در خود حل کرده است، و کسی که با اين ھمه خائن ھمکار بوده است، می تواند خادم باشد؟ 

عمر، مال سياف، مال خليلی، مالھای ديگری چون مال: "... درجای ديگری درھمان صفحه، صفحۀ پنج، نوشته شده است

آيا ..." مال محسنی، مال اکبری و ھمپالگان شان نيز به عنوان وطن فروشان دوره گرد سر درآخور بيگانان ديگر دارند

تمام اين وطن فروشان به قول جناب داکتر روستائی، در دولت موجود به نحوی از انحاء شامل نسيتند و دست ندارند و 

  نبودند؟    در گذشته ھمکار غنی 

 و تغيير بی جھت اسم يک مرکز علمی برای ]پ- نامأنوس[اول اينکه استفاده از لغت نأمنوس«: ـ نوشته می کنيد٢٣

يک نويسنده، باعث قھر و ] پ- مقالۀ[دوم تغيير يک لغت در مقاله ای . خوشنودی ھمسايه، فرق کلی با يک ديگر دارد
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 ] پ- را[در مقالۀ تان " آموزه"ريد، وقتی که محترم نوری ناحق لغت ًحتما آن زمان را به ياد دا. غضب وی می شود

  »...تعويض نمودند، شما با وبسايت ما قطع رابط کرديد

کلمات بيگانه و غريب در زبان " گاه"و " دانش. "نيست" نأمنوس"الف ـ لغت دانشگاه غريب و نامأنوس يا به قول شما 

بحث تغيير اسم با بحث با معنی بودن . تان دارد" سرتنبگی" دو کلمه نشان از اصرار شما در بيگانه بودن اين. ما نيستند

من در بخش ھای اول و دوم اين نوشته در اين رابطه به صورت . ًو بيگانه نبودن اين اسم کامال از ھم جدا ھستند

 تالش بيگانه ھا مربوط گذشته از اين، اين بحث آنقدرھا ھم ساده نيست، که فقط آن را به. مشروح روشنی انداخته ام

باشد برای زمانی که ھم ما، ھم شما و ھم مردم حوصلۀ . من نمی خواھم بيشتر از اين در اين باره صحبت کنم. دانست

  . بحث ھای بيخ دار را داشته باشيم

ر ذھن ب  ـ با سخن دوم تان در رابطۀ تغيير يک لغت در مقاله که سبب قھر و غضب يک نويسنده می شود، اين سؤال د

ًخطور می کند، که کدام يک برای تان مھم است، آزردگی يک نويسنده که ظاھرا خالف آرزو ھای ملی شما عمل می 

  کند، يا پی گيری اھداف واالی وطنی ـ مردمی تان؟ 

رف ھا پورتال افغان جرمن آنالين ـ که از سرد و گرم روزگار گذشته و با قوت تمام به پا ايستاده است ـ نبايد از اين ح

به پورتال نو پای آقای نوری نگاه گنيد، که با چه اصرار و ابرام آن چه را که خالف آرزو ھای . ھراس داشته باشد

  ! انسان بايد يا زنگيی زنگ باشد، يا روميی روم. ھمگانی می داند، به منصۀ اجرا می گذارد

دب ايران با تندی انتقاد می کنيد، اما به کاری که از تلويزيون ھا به خاطر استفاده از لغات ساخت فرھنگستان زبان و ا

بيائيد شما ھم، مانند آقای نوری، وقتی که مخالف کاربرد لغات ساخت . در پورتال جريان دارد، يکبار توجه نمی کنيد

داشته ايران، اگر قصد تھاجم . فرھنگستان ياد شده ھستيد، سرمشق ديگران قرار بگيريد و به آنچه می گوئيد عمل نمائيد

  .زند باشد، تنھا با يک کلمه که عبارت از دانشگاه باشد به اين تھاجم دست نمی

به ميان آمد، که به " خدا حافظ، مبارک"نبود؛ بلکه بعد از مقالۀ " آموزه"ج ـ آزردگی من و آقای نوری بر سر کلمۀ 

  .  نوشته بودم٠۴/٠٢/٢٠١١تاريخ 

بز و زرد به نام اين که نه امالء درست بوده و نه انشاء به شکل بسيار ايشان تمام مقاله را با رنگ ھای نارنجی و س

ًمن فعال روی اين مسأله نمی خواھم . من با اين نظر و اين کار شان موافق نبودم. ناخوشايندی رنگ آميزی کرده بودند

  .   کاری بود که شد و گذشت. زياد بپيچم

دورت به ھيچ وجه؛ ولی اگر برخورد ھا با مدارا توأم باشد، در برابر ک. ـ ممنون که مقاله را با سعۀ صدر نشر کرديد٢۴

يک ديگر شکيبا باشيم، در پذيرفتن و حمايت حرف حق از گشاده دلی کار بگيريم و روی ھر سخن پافشاری غير 

  .ضروری نکنيم، فکر نکنم که حتا آزردگيی خلق شود

يا به " پرحرفی"ای توضيح و تشريح آن ھا فکر می کنم کمی بر. ـ شما روی بيست و پنج مطلب انگشت گذاشته بوديد٢۵

باتأسف که بعضی اوقات حتا ھمين پرنويسی ھا ھم برای برخی از انسان ھا کافی . الزم خواھد بود" پرنويسی"قول شما 

  !!!نيست؛ اکر بود، ضرورتی برای پرنونيسی نبود

اگر کدام سخنی دور از آداب و ادب بوده باشد، پوزش . ـ آرزو می کنم ايام تعطيل را به خوشی سپری نموده باشيد٢۶

  !می طلبم

٣١/١٢/٢٠١۶  

   

 


