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  از سایت ژواک                  پوهنيار بشير مومن

  شعری جوابيه حجاب اسالمی  با  صبر جميل به شاعری که

  !عالمه عبدالحی حبيبی سروده است به
  

 هزاران مهاجر زندگی ميکنند، بسياری از اینها عادات وارزش   در اروپا وامریکا بطور خاص محيط مهاجرت و
بخش قابل مالحظۀ شان در تعارض با .  بطور امانت به غرب آورده اند اهای فرهنگی دره ئی و قبيله ئی خویش ر

به ميراث رسيدۀ خود پناه ميبرند، عده ای دیگر آن نيز عداوت  فرهنگ باز و آزادغرب، به دامان باورها و معيارهای 
 مقدس ترین  و خصومت های عشيره ئی و سياسی خود را به مثابۀ عزیزترین و و دشمنی های دره ئی و قبيله ئی

ولی همۀ شان به همين وضعيت باقی نمی مانند و با محيط نو خود را . معيار و ارزش با خود به غرب آورده اند
این آقائی که با حجاب اسالمی ! بلی . آراسته ميسازند و تعدادی هم الیتغير واسير افکار زنگ زدۀ خویش باقی ميما نند

ين صاحب بدون ذکر نام سرایندۀ شعر، آن را بدور از انتظار در سایت آریا خود را سترو اخفا نموده است، و آقای ره
.  و مریضانی که به افکار گله ئی ملبس ميباشد، مربوط ميگردد  به نشر سپرده است، به آن گروپ از متعصبين نانت

ای که انسان، در هرچند سخن گفتن، تنها تکرارکلمات نيست و این خصيصۀ مهم انسان اجتماعی است، مقولۀ پيچيده 
، تا کسب معرفت نموده  برای بيان مفاهيم خود نفع ميبردتعامل های اجتماعی خود به عنوان ضرورت اصلی از آن

اما در بازار مکاره ای که چهرۀ حقيقت در زیر انباری از کلمات و بی عدالتی ها . واشکال تفاهم را متعالی تر کند
وغ گویها وغرق شدن در مرداب های ماليخوليائی به سر حدی ميرسد که پوشيده تر ميشود، و بازار شانتاژ و در

دروغ وهذیان گوئی در نطق آدمی چنان جایگاهی را احراز مينماید، که گریبان جامعۀ روشنفکری را در هم می 
ه  کمی به سختی و دشواری مواجه ميگردد و ن فشارد، در چنين اوضاع واحوال انسان در تفکيک حرفهای خوب و بد

، حتی در ابراز حقایق مسلم تاریخی، از هراس چسپانيدن مارکهای ناچسب، فاشيست، طالب  تنها از گفتن نظر خود
. و اگر وادار به سخن گفتن ميشود،  ناچار به ابراز حقایق تلخ ميگردد. وغيره به اجبار سکوت را پيشۀ خود ميسازد

افغانستان به ه الزم است، اتحادشوروی بعد از آن که در همان طوری که برای رشد وتزاید هر ميکروبی محيط آلود
و بطور خاص با جمعيت اسالمی داخل زد وبند گردد و » مجاهدین« ، در صدد آن گردید تا باناکامی خویش پی برد
سخن کوتاه .  هم با استفاده از افراد خویش مسایل قومی و لسانی  وسياسی وغيره را دامن بزند در داخل حزب  ودولت

به استثنای چند تن ( به امر مسکو حکومت داکتر نجيب سقوط داده ميشود، و تقریبٌا تمام رهبران حزبی و دولتی 
 و مناسب برای افراد مریض  در همينجاست که چنين محيط آلوده. تحت فرمان جمعيت اسالمی قرار ميگيرند) معدود

انستان باید اسمش تغيير داده شود ، دیگری ميگوید ، افغ: انسان حيرت ميماند، یکی ميخواهد که . به وجود می آید
الهویه در پی تخریب شخصيت های ملی  ، واین شاعر مجهولستند، آن دیگری فدراليزم ميخواهدپشتون ها یهودی ه

باید گفت که در این شعر شائبۀ توهين به . وعلمی کشور است و به قولی، حتی مردم را در گور هم آرام نميگذارند
سرودن و نشر چنين اشعار ناشی . بيبی ودر مجموع تمام پشتونها و زبان و فرهنگ شان وجود داردمرهوم ح

آن چه دراین شعر منعکس گردیده . ميگردد گرفتاری این افراد با امراض گله ئی وماليخوليائی  ازعصبيتهای قومی و
ریشه دار سنت دره ئی وعقب ماندگيی ، صرف نظر از این که چه انگيزه هائی در عقب آن نهفته است ، بيان حضور 
گفتنی است که دراین شعر عالوه بر . است که تحقير فرهنگ ، شخصيت و زبا ن دیگران جزئی از وجود آن است

برای این آقا جهت آگاهی شان به . توهين های رکيک ، پشتون ها را اجيران و مزدوران خارجی ها قلمداد کرده است
  .آوری ميدانماجمال چند نکته را قابل یاد

  
پشتون ها نه تنها جواسيس و وطنفروش نبودند، بلکه برعکس آنها بعد از سقوط خراسان بزرگ اولين ! آقای شاعر

مردمی بودند که عليه مغلها دست به شورش زدند، قيامهای برهبری بایزد روشان، خوشخال خان ختک، دریا خان، 
، دولت صفوی )ازبک(ه عيان است بعد از مغلها دولت شيبانی طوریک. و ميرویس خان از این قبيل هستند ایمل خان

دالی بود که و سر انجام این احمد شاه اب. قسمت های زیاد خاک ما را اشغال نموده بودند) هند(و دولت بابری ) ایران(
 بزرگ وجود زیرا آن خراسان تاریخی دیگر با آن جغرافيای. ، افغانستان امروزی را بنياد نهادبر خرابه های خراسان

 جنگ با انگليسها، این ٣بعد از . نداشت، که این خود بيانگر فرهنگ عالی، تمدن و آگاهی سياسی این مردم است 
، اما توسط حبيب اهللا کلکانی به اساس یک دولت مدرن را بنياد نهاداو. امان اهللا خان بود که استقالل را حاصل کرد
رفع حجاب وآزادی نسبی زنان و در مجموع نهضت نسوان در این دوره . تحریک انگليسها دولت او سرنگون ميگردد

به همين ترتيب پشتونها در تمام جنگها چه . در صدرجنبش مشروطيت هم اکثرا پشتونها قرارداشتند. ها اوج ميگيرد
 با روسها تمام قابل یاددهانی است که در جنگ. با انگليسها و چه با روسها زیاد ترین تلفات را نيز متحمل گریده ا ند

با سقوط دادن حکومت داکتر . سالح های ثقيل به شمول راکتهای سکات باالی مناطق پشتون نشين استعمال شده است
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او در اثر .  ربانی است که به فرمان نواز شریف و موافقۀ مسکو رئيس دولت اسالمی ميگردد نجيب، این برهان الدین
به این ترتيب نهی و منکر حاضری در مساجد و خالصه .  تنزیل ميدهدآن حکومت را به سطح خيرخانه بی کفایتی 

 باید بدانيد که هر قوم و هر ملت ولو هر قدر  ،برای شما صبر جميل ميخواهم! شاعرآقای   .شرعيت اعالن ميگردد
،  دارای عناصر شریف و ناشریف، دارای افراد وطنپرست وغير وطنپرست خویش ميباشد کوچک یا بزرگ با شد

 سيستانی صاحب  کاندیدای اکادیمسن شما جهت معلومات مزید ميتوانيد به نوشته های مستند دانشمند شهير کشورما 
  . مراجعه کنيد گر سایت های افغانی، مهر، فردا و دیدر سایتهای آریائی

  
تور «  را چرا عالمه حبيبی در شعر خویش هيچکس را توهين و حقارت نکرده است، من نميدام که شما! آقای شاعر 

مطالب زیاد . هر کس حق دارد در وصف زبان و قوم خویش چيزهائی بنویسد، و اوهم چنين کرده است. داده است» 
 مخالفت نکرده بلکه خود به زبان دری   فارسی گفته شده است، ولی حبيبی صاحب نه تنها با آن-در وصف زبان دری

اگر او  برای او هردو زبان رسميت داشت، . وسيع مرحوم ميگردد و کتاب می نوشت این ناشی از دید   سروده شعر
وهمين کرکتر واالی انسانی، وطندوستی او بود که موصوف را از . انسان متعصب می بود به دری نمی نوشت

 کاظم آهنگ در نوشتۀ خویش ، سياست عنعنوی  پوهاند صاحب. شهرت و اعتبارملی و بين المللی برخوردار ساخت
در این نوشته پيرامون ابر مردی حرف ميزنيم که به حيث مورخ ادیب و ادب شناس، « : مينویسد  افغانستان

این .  ومرد خيز افغانستان قد بر افراشت زبانشناس، ژروناليست، سياستدان، متن شناس و غيره در سر زمين باستانی
دانش و ذکاوت و « :اده وعالوه مينماید  ادامه د  استاد آهنگ .»عالمۀ روزگار شادروان عبدالحی حبيبی بوده است

، دانشپژوهان ومحققان از سراسر افغانزمين بل هرگونه توصيف  وستایش ميدانيمحفاظ او را در ساحه های یاد شده قا
دانشمندان و . و از سرزمينهای بيرون افغانستان، فراسوی او پيوسته می شتافتند و از فيض دانش وی بهره ها ميبردند

، پای صحبت های ارزشمند او نشسته و اطالعات مورد نياز خود را از رجی یا شخصا یا بوسيلۀ نامه هامحققان خا
در محافل و مجالس بزرگ علمی ، ملی و بين المللی اشتراک .  دانش و علم افغانستان بدست می آوردند این شخصيت

  . »بيبی را استماع نمایندکنندگان سرا پا گوش ميشدند تا سخنان ارزنده و منحصر به فرد عالمه ح
، هم باید در قضاوت هم عقل داشت« .است چنين برخورد تان بسيار ظالمانه و بدور از اخالق و ادب ! آقای شاعر

  .، این دیگر گناه عقل شماست»انصاف وهم ميهن پرست بود
 به  اجتماعی و سياسی این افراد درمجموع بدون مراعات ادب و نزاکتهای  صرف نظر از تکليف روانی آقای شاعر،
زدن در فکر فصل کردن وافتراق هستند و از تمام شيوه های خالف » پل«جای جست و جوی راههای وصل کردن و
متوصل » نه به دار است و نه به بار« که  یکی از متود های چنين افراد . اخالق برای بزرگ نمائی خود، بهره ميبرند
واضح است که . رح اتهامات بی اساس و زیر سوال بردن شخصيت ها استشدن به کلمات تحقير آميز، تاپه زدن، ط

چنين برخوردها بيانگر افکار مریض این اشخاص است، که توان بحثهای اساسی و اکادميک ، درک دستآوردهای 
از جدید علوم اجتماعی وعبرت گرفتن از تجارب خونبار گذشته را نداشته ، بر خالف در پی مسایلی هستند که به جز 

تخریب شحصيت ها، بی احترامی به چهره های بر جستۀ ملی . ارضاء نمودن تمویل کنندگان خویش معنی دیگر ندارد
ــ تاریخی و مورد احترام مليتهای مختلف کشورمان، به گمراهی کشاندن مبحث اصلی مورد انتقاد، قلب واقعيت های 

و سنت و روابط  تاریخی ملی مردم پيوند دارد، شانتاژ و تاریخی، ارتجاعی وعقب مانده خواندن هر آن چه با فرهنگ 
این  .  های روزمرۀ این گونه افراد و گروههاست دوسيه سازی های دروغين جهت تخریب شخصيتها، مصرو فيت

پروژۀ شومی است که افراد وابسته به استخبارات همسایگان ما ، برای انکار نقش بر جستۀ شخصيتهای ملی وعلمی 
  . تاریخ معاصر افغانستان از خود بر جای گذاشته استاین خطه در

  
چرا ما به عمق این بازی های خطرناک که همسایگان ما با استفاده از عناصر مریض در ! وطنداران محترم وعـزیز

به پی هدایت و بهره برداری از آن هستند، آگاهی نداریم؟ تداوم و به اصطالح کله شور دادن با این تيپ افراد ميتواند 
آینده ای که موجب شرمساری وخجالت هر فرد . آینده ای منجر گردد که کنترول آن در دست هيچ کس نخواهد بود

دامن زدن به مسایل قومی و همسوئی با افراد ماليخوليائی ، غير از این که راه . وطن دوست و انساندوست خواهد بود
.  خواهد داد ریزیها سوقطرف در گيریهای تازه و خونرا بطرف عدالت اجتماعی و دموکراسی ميبندد، جامعه را ب

، تنوع فرهنگی را جزئی از هویت )تمام باشندگان این سر زمين(، با احترام به فرهنگ وهویت همه افغانان نگارنده 
، تحقير و توهين اقوام واعمال هرگونه حرکات ضد وحدت ملیملی کشور و نقطۀ قوت تاریخی ــ اجتماعی آن دانسته 

، همۀ ما افغانها سر نشينان تاریخی کشتی طوفان زده ما چه بخواهيم و چه نخواهيم . خيانت به امر ملی می پنداردرا 
  .ای هستيم که بنام افغانستان یاد ميگردد

و در فرجام از تمام مسؤولين محترم سایتها و رسانه ها محترمانه ميخواهم تا از نشر چنين مطالب بخصوص از 
و از سایت فردا و سر پرست گرانقدر . ، جلوگيری نمایندسنده باشد و یا بنام مستعار باشددون اسم نوینوشته هائی که ب

  .آن داکتر صاحب اکرم عثمان ميتوانند پيروی کنند
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